
NOTA TÉCNICA. 

Curitiba, 06 de maio de 2013.

De: Trindade & Arzeno Advogados Associados

Para:  Secretaria  Regional  Sul  –  ANDES  –  Sindicato  Nacional/  Seção  Sindical  dos 

Docentes da Universidade Federal da Fronteira Sul. 

Ref.:  Nota  técnica  à  Instrução  Normativa 

Conjunta nº 01/2013 – Pró-Reitorias de Extensão 

e Cultura, de Graduação e de Pesquisa e Pós-

Graduação  da  UFFS.  Dubiedade  entre  horas-

aula  e  o  segmento  de  tempo:  hora. 

Indissociabilidade  entre  ensino,  pesquisa  e 

extensã  Da imprescindibilidade constitucional de 

elaboração e aprovação de tais normativas em 

órgãos colegiados.

1. Da consulta.  

Pela  direção  da  Secretaria  Regional  Sul  do  ANDES-SN  nos  foi  solicitado 

elaboração  de  estudo  técnico  sobre  a  Instrução  Normativa  Conjunta  nº  01/2013,  a  qual 

estabelece normas para apresentação e aprovação do Plano Anual de Atividades dos docentes 

da Universidade Federal da Fronteira Sul.

Nesse sentido, embora contendo entendimentos preliminares, que poderão ser 

aprofundados no processo de discussão com a categoria  e as demandas daí  decorrentes, 

passaremos a tecer as seguintes análises jurídicas.
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1. Das horas-aula e da atividade docente: indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão.

Observa-se, inicialmente, que os artigos 5º e 6º da referida Instrução Normativa 

dispõe sobre  a  carga horária  de aula  do corpo docente,  determinando que todos deverão 

ministrar o mínimo de 8 (oito) horas semanais de aula durante todas as semanas do ano letivo, 

e determina que, para haver a integralização da carga horária semanal de aulas, previsto no 

art.  7º  da  Resolução  nº  003/2013  –  CONSUNI,  deve-se  considerar  que  a  hora-aula  tem 

duração de 50 minutos, de modo que devem ministrar no mínimo 10 horas-aula semanais, para 

cumprir o tempo previsto na citada Resolução.

A controversa reside quanto ao aumento das horas-aula dispostas no documento 

supracitado, de forma que os docentes estariam sendo coagidos a ministrarem maior número 

de aulas, aumentando, com isso, o tempo de permanência destes professores em sala de aula, 

implicando diretamente na redução da hora extraclasse, bem como para as horas destinadas 

às atividades de pesquisa e extensão.

Quanto ao tema, é importante mencionar,  primeiramente, que "hora" e "hora-

aula" não são sinônimos. Hora é um segmento de tempo equivalente ao período de 60 minutos. 

Hora-aula  é  o  mesmo  que  hora  de  atividade  ou  de  trabalho  escolar  efetivo,  sendo  este, 

portanto, um conceito estritamente acadêmico, ao contrário daquele, que é uma unidade de 

tempo.

A Resolução nº 03 de 02 de julho de 2007, do Conselho Nacional de Educação, 

do Ministério da Educação, dispõe em seu art. 1º, que a hora-aula decorre de necessidades de 

organização acadêmica das Instituições de Educação Superior,  desde que feita sem prejuízo 

ao cumprimento das respectivas cargas horárias totais dos cursos, e respeitando o mínimo de 

duzentos dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, consoante se observa abaixo:
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Art.  1º  A hora-aula  decorre  de  necessidades  de  organização  acadêmica  das  Instituições  de 
Educação Superior.
§  1º  Além do que determina o  caput,  a hora-aula está referenciada às questões de natureza 
trabalhista.
§  2º  A definição  quantitativa  em  minutos  do  que  consiste  a  hora-aula  é  uma  atribuição  das 
Instituições de Educação Superior, desde que feita sem prejuízo ao cumprimento das respectiva 
cargas horárias totais dos cursos.
Art. 2º Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o mínimo dos duzentos dias letivos 
de trabalho acadêmico efetivo,  a definição da duração da atividade acadêmica ou do trabalho 
discente efetivo que compreenderá:
I – preleções e aulas expositivas;
II – atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, atividades em biblioteca, iniciação 
científica, trabalhos individuais e em grupo, práticas de ensino e outras atividades no caso das 
licenciaturas.
Art. 3º A carga horária mínima dos cursos superiores é mensurada em horas (60 minutos),  de 
atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo.

Ressalte-se, destarte, que a Instituição Federal de Ensino possui liberdade para 

prever em seu projeto pedagógico trabalhar com aulas de 40, 50, 60 ou 90 minutos, desde que 

não comprometa a carga horária final do curso, quanto aos mínimos exigidos pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais e demais prescrições legais sobre o tema, ou seja, não se admite que 

qualquer estipulação torne dissociável o ensino (hora-aula) da pesquisa e da extensão, o que 

implicaria ofensa ao art. 207 da Constituição Federal. 

2. Da inconstitucionalidade da IN 01/2013/UFFS em face ao princípio da gestão 

democrática. 

Haja  vista  o  procedimento  adotado  para  elaboração  e  aprovação  do  ato 

administrativo em comento restar com o mais completo descaso à legislação de regência, vez 

que disciplinada por ato unilateral, que em momento algum permitiu o debate entre as partes 

envolvidas,  por  meio  de  órgãos  colegiados,  quer  pelo  Conselho  Universitário,  quer  pela 

Comissão  Permanente  de  Pessoal  Docente  –  CPPD  (Lei  nº  12.772/2012),  a  pecha  da 

inconstitucionalidade/ilegalidade resta latente. Vejamos.

A UFFS adotando tal  procedimento violou o princípio da gestão democrática, 

previsto tanto no art. 206, VI da Constituição Federal, quanto no art. 56, da Lei nº 9394/1996, o 
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qual  assegura  “a  existência  de  órgãos  colegiados  deliberativos,  de  que  participarão  os  

segmentos da comunidade institucional, local e regional”. Explica-se.

Dentre as consequências promovidas pela Instrução Normativa, tem-se que o 

Plano Anual de Atividades dos docentes, por ela prevista, poderá ter implicações na avaliação 

de desempenho dos docentes, para o fim de haver a progressão ou promoção dos mesmos na 

carreira. Assim, para que isso venha a se convalidar, cumpre informar que, consoante a Lei nº 

12.772/2012, art.  12, §4º, cabe aos conselhos competentes regularem os procedimentos do 

processo  de  avaliação,  com  a  devida  observância  às  diretrizes  gerais  do  processo 

estabelecidos  pelo Ministério  da Educação,  e não apenas por  ato de autoridade,  Reitor  e, 

segundo está inserto no ato em comento, Prós- Reitores. 

Veja-se, assim, que a Instrução Normativa regulamentada pelas Pró-Reitorias de 

Extensão  e  Cultura,  de  Graduação  e  de  Pesquisas  e  Pós-Graduação  da  UFFS,  violou  o 

principio da gestão democrática do ensino, o qual, aliás, está também previsto no art. 5º, X, do 

Estatuto  da  Universidade  Federal  da  Fronteira  Sul,  uma  vez  que,  repita-se,  além de  não 

promover  a  participação  dos  profissionais  da  educação na  elaboração  e  determinação  do 

projeto pedagógico da instituição, não submeteu referida Instrução Normativa à ratificação pelo 

órgão colegiado superior competente, o que, por si só, a torna nula. 

Ademais, importante salientar que o art. 26, da Lei nº 12.772/12, determina para 

o processo de avaliação a provocação da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD 

em cada instituição de ensino vinculada ao Ministério da Educação, sendo opcional (somente) 

a instituição da CPPD apenas no caso das IFE subordinadas ao Ministério da Defesa. Ou seja, 

para  a  IFE vinculada  ao Ministério  da  Educação,  prescreve  a  lei  a  imprescindibilidade  da 

CPPD, a fim de instituir normas à avaliação da atividade docente. Nada mais óbvio, vez que 

qualquer outro procedimento violaria o princípio da gestão democrática. 
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3. Da conclusão.

Considerando  as  questões  preliminares  acima  elencadas,  a  pecha  da 

ilegalidade/inconstitucionalidade da IN 01/2013/UFFS se impõe, quer no mérito (compreensão 

da hora-aula), quer na forma, vez que não foi discutida ou sequer homologada pelo colegiado 

competente, a fim de que se garanta o princípio da gestão democrática.

Este é o nosso entendimento, s.m.j.

João Luiz Arzeno da Silva

OAB/PR 23.510

TRINDADE & ARZENO ADVOGADOS ASSOCIADOS
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