
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
CAMPUS DE GOVERNADOR VALADARES 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 01/2016 - ECOGV 
 

 
Aprova o Regimento Interno do 
Departamento de Economia para 
ocupação das atividades administrativas 
do departamento. 

 
 

O Departamento de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus 

de Governador Valadares, UFJF-GV, no uso de suas atribuições, considerando a 

necessidade da criação de um regimento formal para a ocupação das atividades 

administrativas do departamento, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar o regimento interno para ocupação dos cargos administrativos 

do departamento, em todo o seu conteúdo e forma. 

 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

Art. 3º - Publique-se no site do Departamento, para publicidade do Ato.  

 

 

 

Governador Valadares, 1 de julho de 2016. 

 
 
 

Prof. Dr. Thiago Costa Soares 
Chefe do Departamento de Economia 
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REGIMENTO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, 
UFJF/GV, PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

TÍTULO 1 

DA NATUREZA DOS CARGOS ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 1º. São cargos administrativos do departamento de economia: a chefia, a 

vice-chefia, a coordenação e a vice-coordenação.  

 

Art. 2º. Os cargos de chefia podem ser ocupados por professores efetivos do 

departamento de economia. 

 

Art. 3º. Os cargos de coordenação somente podem ser ocupados por professores 

efetivos do departamento de economia, com formação em economia. 

 

Art. 4º. As competências, atribuições e tempo de mandato dos cargos seguem o 

regimento interno da Universidade.  

 

TÍTULO 2 

DO PROCESSO ELEITORAL  

 

Art.5º. A ocupação dos cargos se dará por meio de processo eleitoral.  

 

Parágrafo único: A inscrição da candidatura será realizada através da formação 

de uma chapa constituída de um(a) candidato(a) a chefe e de outro(a) a vice-

chefe, para os cargos da chefia; e de um(a) candidato(a) a coordenador(a) e de 

outro(a) a vice-coordenador(a), para os cargos da coordenação, vinculados entre 

si.  

 

Art.6º. A formalização da inscrição das chapas se dará em reunião 

departamental, previamente convocada pelo chefe de departamento.  

 

Parágrafo único: O processo eleitoral será definido em reunião de departamento.  

 



TÍTULO 3 

DA AUSÊNCIA DE CHAPAS  

 

Art.7º. Na ausência de chapa(s), a ocupação dos cargos administrativos se dará 

por indicação do departamento, respeitando os seguintes critérios na seguinte 

ordem: 

  

Dos critérios: 

I – Ser professor não afastado. 

II – Ser professor que ainda não exerceu cargos administrativos no departamento, 

na qualidade de chefe ou coordenador, ou exerceu em um período inferior a um 

ano. 

III - Ser professor que não esteja cursando disciplinas em programa de doutorado 

ou em fase de qualificação, defesa e entrega de tese. 

IV – Ser professor com menor carga horária, seguindo os critérios estabelecidos 

pelo Sistema de Carga Horária do Departamento de Economia (UFJF/GV), que 

acompanha este regimento (Anexo 1).  

IV – Ser professor com maior tempo em exercício. 

 

Parágrafo único: O prazo máximo previsto para a entrega da tese é de três meses 

a partir da data da defesa.  

 

Art.8º. É atribuição do departamento definir atividades adicionais de ensino, 

pesquisa e/ou extensão caso o professor indicado não aceite o convite para 

assumir um cargo administrativo, como forma de compensar a carga horária da 

atividade administrativa por, pelo menos, dois semestres letivos.  

 

Art.9º. A não aceitação do convite implicará em mais uma rodada de indicação, 

respeitando os critérios estabelecidos no Art.7º.   

 

TÍTULO 4 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art.10º. Os casos omissos serão submetidos e apreciados em reunião de 

departamento. 

 

Art.11º. O presente regimento poderá ser alterado por proposta futura, conforme 

as necessidades do departamento.  

 

Governador Valadares, 1 de julho de 2016. 

 
 

Prof. Dr. Thiago Costa Soares 
Chefe do Departamento de Economia 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
CAMPUS DE GOVERNADOR VALADARES 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

 
 

ANEXO 1 
Sistema de Carga Horária do Departamento de Economia 

UFJF/GV 
 
 

     

  Carga Horária Final  

Grupo 1 Pontuação máxima Pontuação individual Qtde Pontuação 

1.1. Atividades de ensino         

1.1.1. Aulas 12 4   

1.1.2. Orientações em monitorias 2 1   

1.1.3. Orientações de monografia 8 2   

    Carga horária do grupo 1  

Grupo 2 Pontuação máxima Pontuação individual Qtde Pontuação 

2.1. Atividades de pesquisa 

2.1.1. Projetos de pesquisa com bolsistas 4 2   

2.1.2. Projetos de pesquisa sem bolsistas 4 1   

    Carga horária do grupo 2  

Grupo 3 Pontuação máxima Pontuação individual Qtde Pontuação 

3.1. Atividades de extensão 

3.1.1. Projetos de extensão com bolsistas 4 2   

3.1.2. Projetos de extensão sem bolsistas 4 1   

    Carga horária do grupo 3  

Grupo 4 Pontuação máxima Pontuação individual Qtde Pontuação 

4.1. Participação em comissões 2 0,5   

    Carga horária do grupo 4  

 


