
 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA CONJUNTA SOBRE CAPACITAÇÃO DOCENTE 
 
 
As Pró-Reitorias de Pesquisa, Pós Graduação, Criação e Inovação (PPGCI) e de Gestão de Pessoal 

(PROGEP), considerando: I- a situação pandêmica da COVID- 19; II- a suspensão dos semestres 

letivos 2020.1 e 2020.2 no âmbito da UFRB e em diversas universidades do Brasil e do mundo 

desde março de 2020; III- o Decreto Nº 9991 de 28 de agosto de 2019, IV- a Instrução Normativa 

Nº 60, de 23 de julho de 2020 e V– o estabelecimento de atividades remotas de ensino no 

âmbito da UFRB, recomendam: 

 

1. Os Conselhos de Centro, consultando as áreas de Conhecimentos, deverão 

reorganizar/revisar e registrar as alterações (inclusões, desistências, suspensões) nos relatórios 

anuais dos planos de capacitação docente, ajustando o que for necessário, frente às 

necessidades imputadas pela pandemia, considerando o limite de 25% do quantitativo de 

pessoal e as limitações orçamentárias da Universidade para contratação de professores 

substitutos; 

 

2. Os Centros de Ensino deverão encaminhar os relatórios ajustados à PPGCI e PROGEP ao final 

de cada ano, conforme modelos que serão previamente orientados; 

 

3. As capacitações planejadas, dentro do possível, devem ser mantidas, garantindo o 

afastamento dos(as) docentes, buscando evitar demasiadas alterações nos planos já organizados 

e que subsidiaram o compromisso firmado pela UFRB com o Ministério da Educação, conforme 

preconiza o Decreto 9991/2019, que referenda a organização do Plano de Capacitação 

Quinquenal como formato de processo seletivo e base para o Plano de Capacitação anual; 

 

4. Os afastamentos para doutorado e mestrado devem ser priorizados, conforme orienta a 

Resolução CONSUNI 06/2018; 

 

5. Considerando possíveis prejuízos causados pela pandemia à execução das pesquisas, o 

período de afastamento do (a) docente poderá ser ampliado após consulta às áreas de 

conhecimento e deliberação dos Conselhos de Centro; 

 

6. As orientações sobre envio do ajuste do plano de capacitação docente para 2021 serão 

encaminhadas aos Centros tão logo se tenha as diretrizes do Ministério da Educação. 

 

Desejamos que toda a situação complexa que vivemos seja logo melhorada e que possamos, 

juntos (as), trabalhar em benefício da manutenção da qualidade e vida da nossa Universidade 

Pública e Gratuita. 

 

Cruz das Almas, 01 de setembro de 2020. 

 

 
Maurício Ferreira da Silva         Wagner Tavares da Silva  
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-graduação, Criação e Inovação          Pró-Reitor de Gestão de Pessoal 


