
 

Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

Campus Confresa 
 

 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS CONFRESA, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pela Portaria IFMT nº 1635, publicada no D.O.U em 26 de junho de 2015 e, 

considerando a decisão da Comissão para regulamentar o processo de atribuição de aulas no IFMT 

–Campus Confresa, na reunião do dia 17 de fevereiro de .2016, 

 

RESOLVE,  

 

Art. 1 Aprovar o Regulamento de atribuiçoes de aulas docentes no Instituto Federal, de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Confresa, conforme anexo. 

 

 

Art. 2. Este regulamento entra e vigor a partir desta data.  

 

 

Confresa-MT, 03 de Março de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS DOCENTES 

 IFMT, CAMPUS CONFRESA 

 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Com base na legislação vigente, na organização didática 2014, em especial na Resolução 

CONSUP/IFMT N° 046/2013, que se refere a normatização das atividades de todos os docentes do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, estabelece o Campus 

Confresa: 

 

I - Diretrizes e parâmetros para atribuição de aulas. 

 

CAPÍTULO I 

DA DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

 

Art. 1 Em conformidade com os Art.18, 19, 20 e 21 da Resolução CONSUP/IFMT N° 046/2013), 

para as atividades de sala de aula observar-se-á o seguinte: 

I- o docente com regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais deverá cumprir a carga horária 

mínima de 8 (oito) e máxima de 12 (doze) horas-aulas semanais; 

II- os docentes com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas e 40 (quarenta) horas com 

Dedicação Exclusiva deverão cumprir a carga horária mínima de 8 (oito) e máxima de 22 (vinte e 

duas) horas-aulas semanais; e 

III- o professor contratado nos termos da Lei nº 8.745/93 com regime de trabalho de 40 (quarenta) 

horas semanais deverá cumprir a carga horária mínima de 16 (dezesseis) e o máximo de 22 (vinte e 

duas) horas-aulas semanais. 

IV – o professor contratado nos termos da Lei nº 8745/93 com regime de trabalho de 20 (vinte) 

horas semanais deverá cumprir a carga horária mínima de 8 (oito) e máxima de 12 (doze) horas 

aulas semanais. 

Art.2 O docente investido em Cargo de Direção (CD), em Função Gratificada (FG), e em Função 

de Coordenação de Curso (FCC), deverá ministrar no mínimo, 08 (oito) e no máximo 12 (doze) 

horas aulas, observado as necessidades do IFMT. 

Art. 3. O docente somente poderá atuar em até 15 turmas diferentes por semestre. 

Art. 4 As aulas ministradas aos discentes em dependência poderão ser contabilizadas como hora-

aula, devendo ser explicitadas no seu PTD (Plano de Trabalho Docente), desde que não ministradas 

simultaneamente a outra aula.  

Parágrafo único: A atribuição de aulas de dependência, do Ensino Médio fica sob orientação da 

Direção de Ensino e Equipe Pedagógica e do Ensino Superior sob responsabilidade dos colegiados 

de curso. 



CAPÍTULO II 

DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS 

Art. 5. Para o processo de atribuição de aulas e alocação de seus respectivos horários, deve ser 

publicado pela Direção de Ensino ou Equipe Pedagógica do campus, cronograma específico 

contendo: 

I. Divulgação dos componentes curriculares pelos coordenadores de curso às áreas; 

II. Divulgação de horário; 

III. Recursos de alteração e ajustes pelos docentes; 

IV. Publicação de horário consolidado; 

§ 1º. Compete à Direção de Ensino ou Equipe Pedagógica supervisionar o processo de atribuição 

de aulas. 

§ 2º. Compete à Coordenação de Curso a divulgação dos componentes curriculares a serem 

atribuídos; 

§ 3º. A alocação de componentes curriculares deve priorizar os cursos regulares, respeitados os 

limites estabelecidos do art. 1 deste regulamento. 

 

Art.6 Em caso de impasse, devem ser usados para desempate, por ordem de prioridade 

previamente definida pela área, os seguintes critérios: 

I. Área para qual o docente prestou concurso; 

II. Maior titulação na área do componente curricular (critério definido apenas para Ensino 

Superior); 

III. Tempo de exercício no campus; 

IV. Tempo de exercício didático na área do componente curricular na instituição; 

V. Cumprimento de prazos na entrega de documentos referente a registros acadêmicos e 

pedagógicos. 

 

§ 1º. Em caso de permanência de impasse em relação à alocação dos componentes curriculares e 

seus respectivos horários, fica a cargo da Coordenação de Curso ou Direção de Ensino a solução. 

§ 2º. Em caso de não comparecimento do docente na atribuição de aulas, compete a Coordenação 

de Curso a atribuição e alocação de horário das aulas restantes, salvo em caso de justificativas 

legais. 

Parágrafo único: O docente que não comparecer na atribuição de aulas e possuir justificativa legal, 

deverá nomear seu bastante procurador. 

§ 3º Em caso de afastamento do docente e não sendo possível a contratação de docente temporário, 

haverá nova atribuição de aulas aos docentes da área que envolvem o(s) componente(s) curricular 

(es) que estavam atribuídas com o docente afastado. 



Parágrafo único: Em caso de novas atribuições, como mencionada no artigo anterior haverá 

alteração no PTD do docente. 

§ 4º. Fica vedada a troca de componentes curriculares entre docentes durante o período letivo 

atribuído; exceto em casos autorizados pela Coordenação de Curso e Direção de Ensino. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 7 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção de Ensino, Coordenação 

de Curso, ou Órgão equivalente.  

Art. 8 Este regulamento poderá ser revisado no prazo de um ano de sua publicação e sempre que 

houver necessidade de adequação à legislação ou dos requisitos nele contidos. 

Art. 9 Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Confresa-MT, 17 de fevereiro de 2016 

 


