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INSTRUÇÃO NORMATIVA UNIPAMPA Nº 14, 06 DE JUNHO DE 2022

Estabelece os procedimentos internos para a par�cipação voluntária de
docentes nacionais e estrangeiros em a�vidades na Universidade Federal
do Pampa (UNIPAMPA).

 

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no exercício da Reitoria, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, considerando o disposto na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998,
resolve estabelecer os procedimentos internos para a par�cipação voluntária de docentes estrangeiros,
de ins�tuições de ensino superior (IES) sediadas no exterior, bolsistas recém-doutores ou recém-mestres
e estagiários em docência oriundos de programas de pós-graduação stricto sensu, em a�vidades de
ensino, pesquisa e extensão, no âmbito da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1o  Esta norma�va estabelece procedimentos internos para a par�cipação de docentes nacionais e
estrangeiros de outras ins�tuições de ensino superior (IES), sediadas no Brasil ou no exterior, bolsistas
recém-doutores ou recém-mestres e estagiários em docência oriundos de programas de pós-
graduação stricto sensu, em a�vidades de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito da UNIPAMPA,
entendendo por:

I - docentes de outras IES: profissionais com formação de nível superior, pertencentes ao quadro de
servidores de IES públicas nacionais ou estrangeiras, par�culares ou comunitárias, com vínculo
trabalhista a�vo ou ina�vo (aposentados);

II - bolsistas recém-doutores ou recém-mestres: pós-graduados de IES públicas nacionais ou estrangeiras,
par�culares ou comunitárias, que tenham defendido tese ou dissertação, respec�vamente, nos úl�mos 5
(cinco) e 2 (dois) anos; e

III - estagiários em docência: pós-graduandos oriundos de programas de pós-graduação stricto sensu de
IES públicas nacionais ou estrangeiras, par�culares ou comunitárias, que estejam matriculados em
componentes curriculares de estágio em docência ou assemelhados.

§ 1o  A verificação da documentação acadêmica do interessado para atuar voluntariamente será de
responsabilidade do campus demandante.

§ 2o  Em caso de diferentes solicitações de atuação voluntária, caberá ao campus demandante efetuar a
análise dos perfis, elaborar parecer, indicar o selecionado e a respec�va ordem de classificação, se for o
caso.

 

CAPÍTULO II

DOS PROCEDIMENTOS GERAIS

Art. 2o  O processo de par�cipação de professores de outras IES terá origem no respec�vo campus onde
serão desenvolvidas as a�vidades propostas, após aprovação do Colegiado de Curso, da Comissão de
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Ensino e do Conselho do Campus, encaminhado ao Gabinete da Reitoria (GR) para assinatura do termo
de adesão, conforme modelo disponibilizado no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), Anexo I.

§ 1o  O termo de adesão será assinado pelo Reitor e pelo professor par�cipante de outra IES e será
encaminhado via processo SEI à Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) com os demais
documentos necessários para o cadastramento no SEI.

§ 2o  O par�cipante, se estrangeiro, deverá apresentar, por ocasião do cadastramento, a documentação
exigida pelo Consulado ou pela Embaixada do Brasil em seu país de origem.

§ 3o  O cadastramento do par�cipante será realizado mediante inclusão no módulo de Recursos Humanos
do Sistema de Informações Educacionais (SIE), iden�ficada a sua vinculação ao respec�vo programa de
par�cipação e à unidade de lotação para efeitos de atribuição de encargos didá�cos.

§ 4o  Caberá à Secretaria Acadêmica a inclusão do respec�vo docente na oferta do componente
curricular, depois de cumpridas todas as formalidades con�das na presente Instrução Norma�va.

Art. 3o  Ao par�cipante será vedado o exercício de cargo de Direção (CD) ou Função Gra�ficada (FG) e
demais funções administra�vas (FCC), priva�vas de docentes do quadro permanente de pessoal da
UNIPAMPA, bem como a par�cipação em órgãos colegiados e em processos eleitorais.

Art. 4o  Durante a vigência do termo de adesão, o par�cipante ficará sujeito ao cumprimento de todas
norma�vas ins�tucionais.

§ 1o  O período máximo do termo de adesão é de 12 (doze) meses, prorrogáveis por mais 12 (doze)
meses.

§ 2o  O par�cipante poderá estabelecer novo termo de adesão transcorrido período igual àquele a que
esteve vinculado.

§ 3o  É vedada remuneração pessoal de qualquer espécie ao par�cipante, visto tratar-se de serviço
voluntário, cons�tuído de a�vidade não remunerada prestada por pessoa �sica à UNIPAMPA, com
obje�vo educacional, conforme disposto no art. 1º da Lei no 9.608, de 1998.

§ 4o  O serviço voluntário não gera vínculo emprega�cio de espécie alguma nem obrigação de natureza
trabalhista previdenciária ou afim, conforme parágrafo único do art. 1º da Lei no 9.608, de 1998.

Art. 5o  O termo de adesão poderá ter seus efeitos cessados nos seguintes casos:

I - por inicia�va do par�cipante;

II - por inicia�va do Colegiado de Curso, com aprovação da Comissão de Ensino e Conselho do Campus;
ou

III - por mo�vo de força maior ou em casos de doença que necessite de afastamento.

§ 1o  Na ocorrência da situação prevista no inciso I, o par�cipante deverá comunicar sua decisão ao
Coordenador do Curso com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§ 2o  As situações previstas nos incisos I, II e III deverão ser formalizadas mediante termo de distrato,
conforme modelo disponibilizado no SEI (Anexo II).

§ 3o  Os documentos referentes ao desligamento deverão ser encaminhados via processo SEI para a
PROGEPE, para os devidos registros no SIE.

Art. 6o  Durante a vigência do termo de adesão, o par�cipante estará, obrigatoriamente, coberto por
seguro contra acidentes pessoais, a ser providenciado pela UNIPAMPA, por meio do repasse
orçamentário do respec�vo campus.

Art. 7o  Ao final da vigência do termo de adesão, o par�cipante receberá cer�ficado comprobatório de
sua a�vidade, emi�do pela PROGEPE e assinado pelo Reitor.



 

CAPÍTULO III

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 8o  O Diretor do Campus poderá, atendendo à solicitação do respec�vo Coordenador de Curso,
autorizar, previamente, despesas relacionadas com as a�vidades desenvolvidas pelo par�cipante,
observadas a disponibilidade orçamentária e conforme disposto no art. 3o da Lei no 9.608, de 1998.

Art. 9o  Ao par�cipante ficará assegurado o direito de u�lização da infraestrutura de ensino e pesquisa e
dos serviços técnico-administra�vos da UNIPAMPA necessários para o desenvolvimento do seu plano de
a�vidades bem como o direito de u�lização das bibliotecas.

Parágrafo único.  O direito de u�lização de que trata o caput anterior será concedido conforme
norma�vas e regulamentos da UNIPAMPA e da respec�va unidade acadêmica na qual o docente atuará
voluntariamente.

Art. 10  A �tularidade, a confiabilidade e os ganhos econômicos relacionados à criação intelectual
decorrente da prestação de serviço de que trata esta IN estarão sujeitos, em matéria de direito de
propriedade intelectual, à aplicação das disposições legais vigentes.

Art. 11  O docente voluntário poderá ter o percebimento de bolsas em caso de aprovação e atuação em
projetos de ensino, pesquisa ou extensão que apresentam a referida previsão, estando sujeito às
norma�vas ins�tucionais e à legislação vigente.

 

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12  Os casos omissos serão analisados em primeira instância pela respec�va unidade acadêmica, com
apoio da PROGEPE, e pelo Reitor em segunda instância.

Art. 13  Esta Instrução Norma�va entra em vigor 10 (dez) dias após ser publicada.

 

Bagé, 06 de junho de 2022.

 

Marcus Vinícius Morini Querol

Vice-Reitor no exercício da Reitoria

ANEXO I

TERMO DE ADESÃO

Pelo presente, a Universidade Federal do Pampa, doravante denominada UNIPAMPA, representada pelo
seu Reitor, [informar nome], CPF nº [informar número] e RG nº [informar número] e [informar nome do
par�cipante], CPF nº [informar número] e RG nº [informar número], interessado na par�cipação
voluntária em a�vidades de ensino, pesquisa e extensão, residente e domiciliado [informar endereço
completo], no município de [informar município], doravante denominado PARTICIPANTE, resolvem, de
comum acordo e nos termos da Instrução Norma�va XXX, de XX de XXX de 2022, celebrar o presente
TERMO DE ADESÃO mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O PARTICIPANTE realizará, no Campus [informar Campus] da UNIPAMPA, no período de [informar período
inicial] a [informar período final] as a�vidades discriminadas no respec�vo Plano de Trabalho,
devidamente aprovado pelo Colegiado do Curso de [informar nome do curso] e que, sob a forma de
anexo, integra este Termo, observadas as normas ins�tucionais per�nentes.



CLÁUSULA SEGUNDA

No desempenho de suas a�vidades e em consonância com as normas estabelecidas pelo campus, ficará
assegurado ao PARTICIPANTE o direito de u�lização de toda a infraestrutura de ensino, pesquisa e
extensão e dos serviços técnico-administra�vos bem como o direito de u�lização da Biblioteca
Universitária e do Restaurante Universitário.

CLÁUSULA TERCEIRA

O desenvolvimento das a�vidades será realizado de forma voluntária, sem percebimento de
contraprestação financeira ou de qualquer remuneração e não gerará vínculo emprega�cio com a
UNIPAMPA, nem obrigações de natureza trabalhistas, previdenciária ou afins.

CLÁUSULA QUARTA

As a�vidades a serem desenvolvidas pelo PARTICIPANTE que implicarem despesas obedecerão ao
disposto na Instrução Norma�va no XXX, de XX de XXX de 2022.

CLÁUSULA QUINTA

A �tularidade, a confidencialidade e os ganhos econômicos relacionados à criação intelectual decorrente
da prestação de serviço voluntário de que trata o presente Termo de Adesão, estarão sujeitos, em
matéria de direitos de propriedade intelectual, à aplicação das disposições legais vigentes.

E por estarem justas e acertadas, as partes formalizam o presente TERMO DE ADESÃO, assinado
eletronicamente por si.

 

ANEXO II

TERMO DE DISTRATO

Pelo presente, a Universidade Federal do Pampa, doravante denominada PRIMEIRA DISTRATANTE,
representada pelo seu Reitor, [informar nome], CPF nº [informar número] e RG nº [informar número] e
[informar nome do par�cipante], CPF nº [informar número] e RG nº [informar número], residente e
domiciliado [informar endereço completo], no município de [informar município], doravante denominado
SEGUNDO DISTRATANTE, resolvem, de comum acordo e nos termos da Instrução Norma�va XXX, de XX
de XXX de 2022, celebrar o presente TERMO DE DISTRATO mediante as seguintes condições:

– considerando a existência de um termo de adesão firmado entre a PRIMEIRA DISTRATANTE E o
SEGUNDO DISTRATANTE, assinado em [informar data];

– considerando que não há mais interesse das partes em manter vigente o contrato de adesão
supramencionado, ambas têm justo e acordado entre si o presente DISTRATO, o qual se regerá pelas
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A par�r da presente data fica efe�vamente distratado e revogado o termo de adesão [inserir o número
do termo no SEI].

CLÁUSULA SEGUNDA

As partes declaram-se quitadas, mutuante, de todas e quaisquer obrigações inerentes ao contrato ora
resilido, aceitando o presente instrumento em seus expressos termos, para nada mais virem a reclamar
uma da outra, seja a que �tulo for, com relação ao referido termo de adesão.

E por estarem justas e acertadas, as partes formalizam e assinam, eletronicamente, o presente TERMO
DE DISTRATO.

Assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS MORINI QUEROL, Vice-Reitor no exercício da
Reitoria, em 06/06/2022, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas



legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0831312 e
o código CRC D8BBDF97.

Referência: Processo nº 23100.010175/2021-35 SEI nº 0831312

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

