
 
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

DELIBERAÇÃO COEPE Nº 005, DE 23 DE MAIO DE 2018.

APROVA  A  NORMATIZAÇÃO  DAS
CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
DE PROFESSOR VOLUNTÁRIO I NA UEZO

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO, no uso de

suas atribuições estatutárias e regimentais, na sua 92ª Reunião Ordinária realizada em

23 de maio de 2018,

CONSIDERANDO:

-  a lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, a qual dispõe sobre o serviço voluntário,

prestado em favor de entidades públicas

DELIBERA:

Art.  1º –  Estabelecer,  no  âmbito  da  UEZO,  a  normatização  das  condições  para

prestação do serviço de Professor Voluntário I.

Art. 2º – Considera-se serviço de Professor Voluntário I, para fins desta Deliberação, a

atuação não remunerada na execução de atividades de ensino, prestada por pessoa física

à Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste.

Art.  3º – A aceitação, por parte do docente,  da condição de Professor Voluntário I,

constituir-se-á numa honraria acadêmica, não cabendo à UEZO, conforme previsto no

parágrafo único da Art. 1º da Lei 9.608/98:

I – admissão de vínculo empregatício;

II – obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
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Art. 4º – A condição de Professor Voluntário I será formalizada mediante a celebração

de  Termo de  Adesão a  ser  firmado entre  o  interessado  e  a  UEZO,  conforme texto

anexado a esta Deliberação (ANEXO 1).

§1º –  A atuação  como  Professor  Voluntário  I  será  feita  por  tempo  determinado,

observando  o  prazo  máximo  de  até  02  (dois)  anos,  podendo  ser  recontratado  após

transcorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do último Termo de Adesão.

§2º –  O  Professor  Voluntário  I  não  poderá  exercer  atividades  de  representação

institucional.

Art. 5º – O Professor Voluntário I poderá utilizar bens materiais e servidores da UEZO

para realização das atividades previstas no Termo de Adesão.

§1º – O uso de bens de que trata este artigo deverá obedecer às especificações dos

mesmos, devendo o permissionário devolvê-los em perfeito estado de conservação, sob

pena de responder por perdas e danos.

§2º – É vedada a utilização de quaisquer bens materiais ou mão de obra da UEZO para

aferição de ganhos pessoais.

Seção I

Da Inscrição

Art.  6º – É pré-requisito para atuação como Professor Voluntário I  ser portador,  no

mínimo, de diploma de pós-graduação  lato sensu,  mestrado ou doutorado, em curso

afim à área na qual o interessado irá exercer suas atividades.

Art.  7º –  O interessado formalizará  sua  solicitação  mediante  entrega  dos  seguintes

documentos:

a) Requerimento endereçado ao Diretor da Unidade que pretende atuar;
b) Plano de trabalho a ser desenvolvido durante o período proposto;
c) Currículo Lattes;
d) Cópia do RG e CPF.
e) Cópia autenticada do diploma de mestre, doutor ou de pós-graduação lato sensu, na

área que irá exercer suas atividades.

§1º –  A documentação que trata  este  artigo deverá ser  aprovada pelo Colegiado da

Unidade pretendida e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEZO.
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§2º – Após aprovação, o Diretor de Unidade expedirá o Termo de Adesão, o qual deverá

ser assinado pelo próprio e pelo Professor Voluntário I.

Seção II

Das Atribuições

Art. 8º – Durante a vigência do Termo de Adesão, o Professor Voluntário I estará sujeito

ao cumprimento de todas as normas institucionais da UEZO, tanto as de ordem geral

quanto àquelas especificamente relacionadas às atividades que desempenhar.

Art.  9º –  O Professor  Voluntário  I  deverá  assumir  a  docência  de  pelo  menos  uma

disciplina ou módulo na Graduação ou Pós-Graduação, por semestre.

§1º – O Professor Voluntário I só pode desempenhar atividades de docência de aulas

teóricas, estando vedada a atuação em aulas práticas, atividades de pesquisa e extensão.

§2º –  O  Professor  Voluntário  I  não  poderá  ser  responsável  direto  por  disciplinas,

cabendo esta responsabilidade ao Diretor de Unidade ou servidor indicado por este.

Art. 10 – O Professor Voluntário I deverá apresentar relatório semestral das atividades

realizadas, o qual deverá ser apreciado pelas instâncias que aprovaram seu plano de

trabalho.

Art. 11 – O Professor Voluntário I não poderá integrar Colegiados ou Conselhos da

UEZO,  ficando  vedada  sua  indicação  para  exercício  de  Função  Gratificada  ou

Comissionada e representação de Classe.

Parágrafo  único –  O Professor  Voluntário  I  poderá  participar  como  convidado  de

reuniões de Colegiados ou Conselhos, com direito a voz, sem direito a voto.

Seção III

Das Disposições Gerais 

Art. 12 – Será assegurado ao Professor Voluntário o acesso a laboratórios, bibliotecas e

endereço institucional da UEZO, bem como o direito de uso de sua denominação para

fins externos, desde que isto seja para o desenvolvimento das atividades constantes em

seu Plano de Trabalho.
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Art. 13 – Produções técnicas ou científicas nas quais constem resultados de atividades

desenvolvidas na UEZO deverão mencionar a filiação institucional à UEZO.

Art. 14 – A manifestação do interesse na renovação do Termo de Adesão deverá ser

encaminhada ao Diretor de Unidade, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do

término da vigência do mesmo.

Art. 15 – A rescisão do Termo de Adesão poderá ocorrer:

I – por manifestação de vontade do Professor Voluntário;

II  –  por  decisão  justificada  da  Unidade  Acadêmica  na  qual  o  Professor

Voluntário está inserido;

III – pela não aprovação do relatório semestral;

IV – por concordância de ambas as partes.

Art.  16º –  Ao  término  do  prazo  previsto  no  Termo  de  Adesão  ou  quando  de  seu

cancelamento por força do artigo  17 desta  Deliberação será emitido um certificado,

firmado pelo responsável pela instância na qual a atividade foi desenvolvida.

Art. 17º – Os casos omissos nesta Deliberação serão resolvidos no âmbito do Conselho

de Ensino, Pesquisa e Extensão e/ou Conselho Superior da UEZO.

Art. 18º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2018.

Luanda Silva de Moraes
Presidente

ID 4325425-0
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TERMO DE ADESÃO

Termo de Adesão que celebram, entre si, a Fundação Centro Universitário Estadual da

Zona  Oeste  e  o(a)  Sr(a)  ___________________________________________  com

vistas à prestação de serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608/98 e da Deliberação

COEPE nº XXX/XX.

Pelo presente Termo de Adesão, ___________________________________________,

de  nacionalidade  __________________,  estado  civil  ___________________,

identidade  nº  ______________________,  CPF  _________________,  residente  à

______________________________________________________________________,

_________________________________(Cidade),______________________  (estado),

compromete-se  a  prestar  serviço  de  Professor  Voluntário  I  à  Fundação  Centro

Universitário  Estadual  da  Zona  Oeste,  de  acordo  com  as  cláusulas  e  condições

seguintes:

1.  O  Professor  Voluntário  I  exercerá  suas  atividades  na  Unidade

______________________,  cumprindo  uma  jornada  semanal  de  ______  horas,  no

período de _________________ a _______________.

2. As atividades a serem desenvolvidas pelo Professor Voluntário I, conforme o Plano de

Trabalho (em anexo) consistirão em:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

3.  A  prestação  de  serviço  realizada  não  será  remunerada  e  não  gerará  vínculo

empregatício  ou  funcional  com  a  UEZO,  nem  obrigação  de  natureza  trabalhista,

previdenciária ou afim, nos termos da Lei nº 9.608/98.

4. O Professor Voluntário I exercerá suas atividades com subordinação hierárquica ao

chefe imediato, ou servidor indicado por este.

5. O Professor Voluntário I compromete-se, durante o período da prestação de serviço

voluntário, a observar e cumprir a legislação vigente e as normas internas da UEZO, sob

pena de suspensão da prestação do serviço, assegurando-se, em todos os casos, o direito

ao contraditório e à ampla defesa.
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6. O prazo de duração do Termo de Adesão será de no máximo 01 (um) ano, renovável

por igual período, uma única vez.

Rio de Janeiro, ___ de ____________ de _____

____________________________ ____________________________

Diretor de Unidade Professor Voluntário I
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PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho do interessado em prestar serviço de Professor Voluntário I deverá

apresentar:

a) Especificação clara e objetiva das atividades a serem realizadas;

b) Período de execução das atividades previstas;

c) Disponibilidade de tempo para execução das atividades propostas;

d) Relatório das atividades realizadas, no caso de renovação;
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