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ROTINAS PARA SOLICITAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORÁDICA 
 
Legislação: 
 
Regimento Geral da UFBA 
 
Art. 115. O docente em Regime DE poderá receber autorização para percepção de 
remuneração adicional em atividades de ensino, pesquisa e extensão, nas seguintes 
modalidades: 
 
I ‐ colaboração em atividade esporádica; 
II ‐ bolsas de ensino, pesquisa e extensão; 
III ‐ gratificação por cursos e concursos; 
IV ‐ remuneração por projetos institucionais. 
 
§ 1° A autorização para a percepção remuneratória prevista no caput deste artigo 
deverá ser aprovada pela instância de lotação do docente e será disciplinada em 
norma específica, nos termos da legislação vigente. 
 
§ 2º A concessão da autorização para percepção de remuneração adicional pressupõe 
desempenho satisfatório, pelo docente, em atividades regulares de ensino avaliadas 
periodicamente, além do cumprimento dos demais encargos atinentes à função 
docente na Universidade e, em hipótese alguma, poderá prejudicar as atividades 
acadêmicas exercidas na 
UFBA. 
 
§ 3º O docente em Regime DE poderá receber remuneração adicional relacionada a 
suas atividades acadêmicas (prêmios científicos, direitos autorais de patente ou 
correlato, participação em seminários, congressos, conferências e aulas eventuais), 
desde que não caracterizem vínculo de emprego ou acumulação de cargos, de acordo 
com a legislação vigente. 
 
§ 4º A soma da carga horária total das atividades previstas no inciso I do caput deste 
artigo não poderá exceder a cento e trinta e seis horas no ano. 
 
 
Procedimentos: 
 

1. Preenchimento de um formulário Solicitação de Afastamento de Docente (Até 
15 dias) - (http://www.spe.ufba.br/formulario2.asp); 
 

 Informações Complementares, se for o caso: Comunicação de  
Colaboração em Atividade Esporádica, conforme Art. 115 do 
Regimento Geral da UFBA – carga horária XX horas. 
 

2. Abrir processo no RH (NUPAD) para que o mesmo seja encaminhado: 
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a) Se o afastamento se coincidir com dias letivos, envio para os Colegiados, 
em que o docente esteja ministrando aula, se posicione favorável ou não. 
Feito isso o Colegiado deve encaminhar tal processo à Coordenação 
Acadêmica para ciência e controle do limite de 136 horas anuais (interstício 
de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano corrente); 
 

b) Se o afastamento não coincidir com dias letivos, enviar à Coordenação 
Acadêmica para ciência e controle do limite de 136 horas anuais; 
 

c) Devolução, por parte da Coordenação Acadêmica, ao RH para 
encaminhamento à SPE para registro na ficha funcional do docente. 

 
Obs.: Capa do processo: 
 
*Complemento: Comunicação de Colaboração em Atividade Esporádica – carga 
horária XX horas, período de afastamento de XX/XX a XX/XX/20XX. 


