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RESOLUÇÃO Nº 76, DE 9 DE JULHO DE 2018.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR da Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e considerando o con�do no Processo
nº 23104.023204/2017-11, resolve, ad referendum:

 

Art. 1º  Alterar o caput do art. 5º e do § 1º da Resolução nº 276, de 15 de
dezembro de 2017, do Conselho Diretor, que passam a vigorar com a seguinte redação:

 
"Art. 5º O interessado em prestar serviço como Docente Voluntário na UFMS deverá
apresentar a documentação abaixo e encaminhar para aprovação do Conselho da Unidade
em que as disciplinas que pretendem ministrar estejam lotadas:

 

§ 1º O processo para prestação de serviço como Docente Voluntário na UFMS deverá ser
formalizado pela Unidade da Administração Setorial onde será lotado o docente, por meio
do Sistema de Informação Eletrônica (SEI), com no mínimo trinta dias de antecedência do
início do período le�vo, e deve incluir, além de todos os documentos relacionados nos
incisos I a VIII, deste ar�go, a jus�fica�va da adesão, assinada pelo Diretor da Unidade, a
resolução de aprovação do Conselho da Unidade, contendo nome dos cursos, das disciplinas,
respec�va carga horária semanal, a data de início e término da prestação de serviço e a
Resolução com o quan�ta�vo de Docentes Voluntários, obedecendo ao disposto nos incisos
II e III do art. 6º desta Resolução."

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Santos Turine, Reitor,
em 09/07/2018, às 22:41, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0604207 e o código CRC 1669C66B.

 

CONSELHO DIRETOR 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS
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