SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

RESOLUÇÃO Nº 13/2021
Altera a Resolução nº 36/2020 do CONSEPE, e dá
nova redação à Regulamentação dos Encargos
Docentes, em caráter excepcional e temporário,
flexibilizando os critérios presentes na Resolução
Consepe n. 52/2018, em razão da pandemia da doença
causada pelo Coronavírus 2019 (Covid-19), durante a
execução do Período Suplementar (2020.2), com
início em 03 de março e término em 19 de julho de
2021.
O Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da
Paraíba, no uso das atribuições legais e estatutárias que lhe conferem o Estatuto e o
Regimento Geral da UFPB, em reunião extraordinária realizada nos dias 22 e 23 de março
de 2021 (Processo n° 23074.026631/ 2021-91),
RESOLVE:
Art. 1º. Alterar o inciso II do Art. 2º da Resolução n. 36/2020 do CONSEPE, que
passa a ter nova redação:
II - Fica a critério do Departamento definir a carga horária
docente dedicada ao ensino de graduação e/ou pós-graduação,
considerando que o docente deverá ministrar, no mínimo, oito
horas semanais de aula, ofertando prioritariamente uma turma de
componente curricular na Graduação, podendo complementar a
carga horária com outra atividade de ensino, conforme disposto
no §8º do Art. 1º da Resolução CONSEPE n. 35/20, para cômputo
no PID, aprovado pelo Colegiado Departamental,
excepcionalmente em razão da pandemia.
Art. 2º. Alterar o inciso V e inserir o inciso VIII do Art. 2º da Resolução n. 36/2020
do CONSEPE:
V – Fica autorizado ao docente designado para compor as
Comissões Especiais, formadas para o enfrentamento da

Pandemia causada pela Covid-19, registrar até 20 horas em sua
carga horária no PID.
VIII – As atividades docentes de que trata o inciso anterior, em
conformidade com o §8º do Art. 1º da Resolução n. 35/20 do
CONSEPE, consideradas como conteúdo flexível, devem ser
registradas na carga horária do campo demais atividades de
ensino do PID, conforme previsto no Anexo I, no item C2 (demais
atividades de ensino), da Resolução n. 52/2018 do CONSEPE, em
caráter excepcional, em razão da pandemia COVID-19, para o
período letivo suplementar de 2020.2.
Art. 3º. Permanecem em vigor os demais artigos da Resolução nº 36/2020 do
CONSEPE.
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da
Paraíba, em João Pessoa, 23 de março de 2021.

Valdiney Veloso Gouveia
Presidente
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