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Nome do Professor  

Departamento/Centro  

 
 
[   ]  É apresentada a necessidade de alteração do regime de trabalho do Professor:  

(     )  substituição a docente afastado em caráter permanente;  
(     )  alteração de grade curricular;  
(     )  implantação de novo Curso de Graduação ou habilitação ou de 

novo Curso de Pós-Graduação “stricto-sensu”. 
 
[   ]  O Professor apresenta titulação mínima de Mestrado na área de conhecimento 
das atividades que assumirá ou em área afim, ou, excepcionalmente, titulação mínima 
de Especialização, neste caso com justificativa circunstanciada. 
 
[   ]  O Professor está formalmente credenciado, ou em vias de credenciamento, em 
disciplinas da área de conhecimento que se propõe assumir e quer fazem parte do 
Currículo Pleno de algum Curso de Graduação da UDESC. 
 
[   ]  É apresentada Declaração assinada pelo Professor, onde afirme que, após a 
ampliação requerida, não solicitará aposentadoria por tempo de serviço, de 
contribuição ou por idade, no prazo mínimo de 5 (cinco) anos. 
 
[   ]  O Professor não se encontra em estágio probatório. 
 
[   ]  O Professor não está respondendo a processo disciplinar. 
 



[   ]  É apresentado documento, emitido pelo Departamento, atestanto a existência da 
necessidade de alteração do regime de trabalho. 
 
[   ]  O Processo inclui formulário próprio de Declaração de Acumulação 
devidamente datado e assinado. 
 
[   ]  O Processo inclui Planilha de Ocupação Docente do Departamento, referente ao 
semestre para o qual é proposta a ampliação de carga horária. 
 
[   ]  É apresentada declaração, emitida pelo Chefe de Departamento, de que não há  
capacidade ociosa de docentes que possam ministrar aulas e/ou desenvolver 
atividades acadêmicas arroladas como justificativa para a presente solicitação. 
 
[   ] É apresentada declaração, emitida pelo Chefe de Departamento, de que existem 
instalações, equipamentos e recursos para o aproveitamento do trabalho do docente, 
no novo regime. 
 
[   ] É apresentada declaração, emitida pelo Chefe de Departamento, com a nominata 
dos professores colaboradores que serão dispensados em razão da ampliação 
solicitada. 
 
[   ]  O Processo foi aprovado no Departamento. 
 
[   ]  O Processo foi aprovado no Conselho de Centro. 
 
[   ]  O Processo será despachado do Centro de forma a dar entrada na Pró-Reitoria 
de Ensino até 30 (trinta) dias antes do final do período letivo anterior ao proposto para 
o início da ampliação solicitada. 
 
 
 
Data: ____/____/____ Responsável pelo Check-list: 
___________________________ 
 


