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na condição de servidor-
matriculados em cursos de

da Universidade de

o REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRAS! LIA, PRESIDENTE

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO, no uso de suas atribuições

estatutárias, tendo em vista o disposto no Artigo 98, da Lei NQ

8.112, de 11 de dezembro de 1990, ouvido o referido órgão

colegiado, em sua 213ª Reunião Ordinária, realizada no dia

08.12.94,

R E S O L V E:

Artigo lQ - Ao servidor técnico-administrativo que

obtiver a admissão em curso de graduação da Universidade de

Brasília, na qualidade de aluno requ La r, pelas vias normais de

ingresso e de acordo com esta Resolução, será concedido ho r á r í o

espec í aL, quando comprovada a incompa tibi1idade ent re o ho r á rio

de aula e o da jornada de trabalho do pretendente, o

período letivo.
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Pa r á q ra f o 19 - A c.arçra horária de estudo deverá

ser definida com a coordenação do respectivo curso do servidor-

estudante, atendendo-se às determinações e limites estabelecidos

pelo Conselho Feder'al de Educação e pelo sistema acadêmico da

Universidade de Brasília, para o curso pretendido.

Parágrafo 29 o servidor-estudante de v e r á

estabelecer com o diretor da unidade, ouvida a chefia imediata, a

forma de compensação, ou repo s í ç ão do ho r á ri o a ser concedido,

respeitada a duração semanal de trabalho, sem prejuízo do

exercício do cargo e das responsabilidades do servidor.

Artigo 29 o direito à concessão de horário
especial. é dado ao ser-v í do r t.éc n í co+adrn in í at r-ati vo estável, ou

seja, após a sua apr-ovaç ão no estágio probatório pr-eví s to em

Le i ,

Parágrafo Único A exigência de aprovação no

estágio probatório, prevista neste Artigo, não se aplica aos

servidores técnico-administrativos admitidos anteriormente à data

da vigência desta Resolução.

Artigo 39 - O servidor-estudante não poderá estar

lotado em departamento ou unidade acadêmica responsável pelo

curso no qual o mesmo esteja matriculado, no caso

função administrativa nesses Centros de Custo.
de ~xer.cer
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Parágrafo ~nico Caso o servidor-estudante se

encontre na situação de que trata este Artigo, deverá ser

providenciada a sua remoção, pela Di reto rLa de Rec u r-so s

Humanos/DRH, para outro Centro de Custo da Universidade de
Br ass í Lía ,

Artigo 4Q A Diretoria de Administração

Acadêmica/DAA e a Diretoria de Recursos Humanos/DRH estabelecerão

as formas de oo nt ro Le e de acompanhamento do servidor-estudante

junto à direção da unidade e à chefia do seu Centro de Custo.

Parágrafo lQ - O servidor-estudante somente obterá

a sua matrícula mediante a apresentação do respectivo Termo de

Compromisso de Compensação de Horário, a ser expedido pela

direção da sua unidade de lotação.

Parágrafo 2Q Após o término do período de

matricula, o servidor-estudante entregará à direção da unidade o

seu histórico do período e definirá com esta a compensação do

horário especial, em acordo com a chefia imediata.

Artigo 5Q Durante o período de concessão do

horário especial, serão assegurados ao servidor-estudante todos

os direitos e vantagens a que fizer jus em razão do seu cargo.

concessão

Artigo 6Q

horário

são razões para a revogação da

do especial o Tr a nc amen t.o :çal de
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Matt'icula/TGM, a conclusão do curso, o desligamento e o

jubilamento.

Parágrafo único o trancamento de disciplina

implicará a correspondente redução do horário concedido,

equivalente à carga horária da disciplina trancada.

Artigo 7º A Di r et.o ri a de Recursos Humanos/DRH

providencia r á a avaliação anual da aplicação da presente

Resolução e remeterá o relatório ao Conselho de

Administração/CAD, propondo as co t' r eç õe s , alterações ou

modificações necessárias ao desenvolvimento da política de

formação dos servidores técnico-administrativos da FUB.

Artigo Bº A presente Resolução entra em v í qo r

nesta data, revogando-se os Atos da Reitoria Nºs 137/B7 e 694/8B,

bem como as demais disposições em contrário.

Brasília-DF, 1J., de dezembro de 1994.

~~~

JO~O lLAUDIO TODOROV
Rei to r

cc: GRE!VRT/SOC!DAC/DEX!DEG/DPP/DAF/UNIDADES ACADtMICAS/ACS/sCA.


