
Ofício Circular nº 19/2021 - GAB/PROGEP/UFMS
 

Campo Grande, 23 de setembro de 2021.

 

Aos Servidores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Dirigentes de Unidades da Administração Setorial (UAS)

 

Assunto:  Orientações quanto à solicitação de realização de
Atividade Esporádica pelos servidores docentes da UFMS

 

Senhores(as) servidores(as) e Dirigentes de UASs:

 
1. O art. 48 da Resolução nº 169-CD/UFMS, de 2 de agosto de

2021, dispõe que o docente em regime de Dedicação Exclusiva (DE) deverá
solicitar, formalmente, autorização à autoridade máxima da UFMS, com até
dez dias úteis antes do início da atividade, por meio de Formulário de
Atividade Esporádica ou Eventual, contendo as informações indicadas nos
Incisos I a IX.

2. Seguindo o trâmite processual, o §1º do mesmo dispositivo
prevê que após a manifestação do Dirigente da Unidade de lotação do
professor, a solicitação deverá ser encaminhada para análise e parecer do
Dirigente da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), observando o
disposto nos incisos deste artigo. Por fim,  §2º A solicitação, com parecer
favorável da autoridade máxima da Unidade da Administração Central
competente, deverá ser encaminhada para autorização do Reitor, por meio
de Portaria. Ressaltamos que não há exigência de emissão de Resolução
do Conselho da UAS opinando sobre a prestação da colaboração
esporádica, bastando que o Dirigente assine o formulário de solicitação ou
manifeste por despacho.

3. O art. 61 da Resolução nº 169-CD/UFMS estabelece também,
que o limite máximo da soma da remuneração, das retribuições e das
bolsas percebidas pelo professor, em qualquer hipótese, não poderá
exceder o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
art. 37, inciso XI, da Constituição. Para fins de verificação deste dispositivo,
a UAS deverá remeter o processo para a Diretoria de Pagamento e Registro
de Pessoal (Dipag/Progep), onde se dará o início da análise.   

4. A Diretoria de Desenvolvimento Pessoal e Profissional
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(Didep/Progep), responsável pela continuidade da análise dos pedidos, tem
se deparado com as seguintes situações, que eventualmente ocasionam
atraso na emissão da Portaria de autorização:

 
I. Descumprimento do prazo de envio do processo para a

Progep;
II. Ausência de cronograma pormenorizado para atividades

a serem prestadas por períodos mais longos, ou incompatível com as
informações constantes no formulário de solicitação. Este cronograma
se faz necessário quando a atividade for desenvolvida em dois ou mais
anos, para averiguação dos limites de carga horária semanal e anual
impostos pela Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012 (art. 21, §§1º
e 4º); e

III. Demora no atendimento às diligências, quando
requisitadas.

 

5. Pelas razões acima, solicitamos que os interessados, na
medida do possível, encaminhem os processos com a maior antecedência
possível e evite ultrapassar o prazo previsto no art. 48, caput, da da
Resolução nº 169-CD/UFMS, de 2 de agosto de 2021. E que em caso de
devolução do processo para diligências, que sejam providenciadas de forma
imediata. Estas medidas contribuirão para evitar transtornos com a
publicação da Portaria após a data do início das atividades.

6. Segue anexo, fluxograma da tramitação do processo de
solicitação de colaboração esporádica.

7. Colocamo-nos à disposição para sanar quaisquer dúvidas, as
quais poderão ser encaminhadas ao e-mail didep.progep@ufms.br.

 

Atenciosamente,

 

Andréia Costa Maldonado,
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas.

Documento assinado eletronicamente por Andreia Costa
Maldonado, Pró-Reitor(a), em 24/09/2021, às 08:33,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2817987 e o código CRC
2C3EFAA8.
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GABINETE DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.027261/2021-47 SEI nº 2817987
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