
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

RESOLUÇÃO Nº 49/2002 
 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, 

 

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 8.764/02-27 - 

COMISSÃO DE POLÍTICA DOCENTE; 
 

CONSIDERANDO a natureza emergencial da contratação de 
Professor Substituto no âmbito desta Universidade; 

 

CONSIDERANDO a necessidade dos Departamentos de efetuarem 
a programação da oferta de disciplinas; 

 

CONSIDERANDO, ainda, a aprovação da Plenária, por maioria, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 28 de agosto de 2002, 

 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º Os Departamentos da Universidade Federal do Espírito Santo poderão 
contratar professores substitutos nos casos previstos na forma da lei. 

 

Art. 2º As vagas dos Departamentos decorrentes de aposentadoria, falecimento, 
exoneração, demissão e demais casos na forma da lei, que não tenham sido 
destinadas pelo Departamento de Recursos Humanos para nomeação de 
docentes, poderão ser utilizadas temporariamente para contratação de professor 
substituto. 

 

Parágrafo único. As vagas de cada departamento que forem destinadas 
para nomeação de docentes somente serão utilizadas para contratos de professor 
substituto, de acordo com o que dispõe o § 1º do Art. 2º da Resolução 48/2002-
CEPE. 

 

Art. 3º Para oferta de disciplinas dos períodos letivos 2002/2 e 2003/1 os 
Departamentos só poderão contar, para fins de contratação de professor 
substituto, com as vagas neles alocadas, de acordo com os artigos 1º e 2º desta 
Resolução. 

 

§ 1
o
 Excepcionalmente, um departamento poderá utilizar para contratação 

de professor substituto a vaga de outro departamento, com anuência deste, por 
empréstimo temporário. 

 

§ 2
o 

Os Departamentos deverão manter relação atualizada das diferentes 
situações de contrato de docentes e professores substitutos e respectivas vagas 
por eles ocupadas para que não ocorram problemas nas ofertas de disciplinas. 

 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2002. 
 

JOSÉ WEBER FREIRE MACEDO 
PRESIDENTE 
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