
1 
 

Dados: Banco de Professor Equivalente da UFSCar- regime de 

trabalho docente 

Apresentados na Reunião da Reitoria com Diretores Acadêmicos em 12/06/2017 como 

apoio ao item de pauta sobre analise de mudança de regime de trabalho, segue abaixo: 

Dados para apoio as análises sobre a Mudança de Regime de Trabalho Docente de 20h para DE. 

 

Foi solicitado por 26 docentes a mudança de regime de trabalho de 20h para DE, com 

aprovação de suas Chefias e Centros Acadêmicos. Diante disso, é importante que a academia, 

através de seus Diretores de Centro/Conselhos, reflita e decida sobre os encaminhamentos que 

devem ser realizados. Seguem dados da UFSCar para dar suporte as discussões da fonte SIAPE. 

 

Banco Professor Equivalente UFSCar (Dez. 2016) 2.518,44 

  

Índices de regime de professores equivalentes  

Regime 20h  0,58 

Regime 40h  1,00 

Regime DE  1,68 

  

Ocupação: Número de professores UFSCar  

Doc efetivos - 20h 49 

Doc efetivos - 40h 1 (redistribuído) 

Doc efetivos - DE 1.196 

Total Docente Efetivo 1.246 

Vagas em ocupação (aposentados, medicina, exoneração) - 

  

Ocupação: Banco de professores UFSCar  

Doc efetivos - 20h 28,42 

Doc efetivos - 40h 1 

Doc efetivos - DE 2.009,28 

Vagas em ocupação (aposentados, medicina, exoneração) 89,14 

Total Banco Ocupado 2.127,84 

  

Reservado do Banco Professor Equivalente  

Afastamentos diversos (por lei: licença saúde/gestante, etc. 

≈1% do efetivo, considerando Substituto 40h) 

120 

Afastamento pós-doc 120 

 Total Banco Reservado para demanda de “lei” 240 

  

Total Geral Ocupado: Total Ocupado + Total Reservado 2.367,84 

  

Saldo (Banco -Total Geral Ocupado) 150,60 

  

Simulação de uso deste Saldo  

Se para uso total do saldo em DE (150,60/1,68= 89,64 profs) 89 
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Lembrando que Lagoa do Sino o pacto não foi cumprido e 

provavelmente teremos que arcar com a complementação dos 

docentes, para compor a carga horária dos cursos, assim 

supomos uns 25 profs para Lagoa do Sino 

25 

Para a mudança de regime de trabalho dos solicitantes de 

20h para DE, são 26 solicitações (20h: 26x0,58=15,08 

passando para DE: 26x1,68=43,68, a diferença são 28,6 do 

banco, que significa: 28,6/1,68=17,02 profs DE)  

17 

Restaria para o futuro modelo distribuir vagas novas para todos, 

lembrando que essa distribuição somente poderia ocorrer com 

uma liberação previa dos códigos de vagas feitas pelo 

MEC/MPOG. 

47 

*Temos um Banco de vaga Professor Equivalente EBTT = 18,48 (índice de regime: 20h=0,66, 

40h=1,0, DE=1,56), professores lotados na UAC 

**Temos 49 departamentos acadêmicos, considerando Lagoa do Sino com 1 depto. 

 

Fico à disposição 

 

Profa Wanda Hoffmann 

Reitora da UFSCar 


