
 

 

FACULDADE DE VIÇOSA 
 

PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E CARREIRA DOCENTE 
 
 

CAPÍTULO I  
DOS OBJETIVOS 

 
 Art. 1º O presente documento tem por objetivo estabelecer uma política de 
administração de cargos, salários e carreira para os Docentes da Faculdade de Viçosa – FDV. 
 
 § 1º A Faculdade de Viçosa é mantida pela Associação Viçosense de Ensino e 
Pesquisa Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 03.372.571/0001-45, com sede na Rua Gomes 
Barbosa, nº 870, Centro, Viçosa, MG. 
 
 § 2º Para fins deste Plano de Cargos, Salário e Carreiras, as expressões “FDV” e 
“Faculdade de Viçosa” se equivalem. 
 
 Art. 2º O Plano de Cargos, Salários e de Carreira define, normatiza e disciplina as 
condições de admissão, demissão, promoção, progressão, desenvolvimento profissional, 
direitos e deveres dos Docentes do Magistério Superior. 
 

CAPÍTULO II  
DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA DOCENTE 

 
 Art. 3º O plano de carreira docente da FDV se constitui do conjunto de categorias 
estruturadas de acordo com as atividades e competências profissionais afins, em relação à 
natureza do trabalho ou à aplicação dos conhecimentos necessários ao seu desempenho, 
além das condições de movimentação do ocupante destas categorias na estrutura geral da 
carreira. 
 
 Art. 4º O plano de carreira da FDV tem por objetivos: 
 
  I - Oportunizar à administração da Instituição carreiras compatíveis com a 
necessidade de recursos humanos; 
  II - Assegurar que a política de formação e desenvolvimento de carreira seja 
transparente, justa e dinâmica, reconhecendo e valorizando os profissionais da Instituição; 
  III - Garantir que a administração da Instituição possa utilizar o desenvolvimento 
da carreira como um instrumento efetivo de administração integrada. 

 
Art. 5º O Corpo Docente da FDV é constituído pelos professores que exerçam 

atividades inerentes ao ensino de graduação e pós-graduação, atividades de pesquisa, 
extensão e as pertinentes à administração acadêmica. 
 

Art. 6º A carreira docente será constituída por categorias e níveis. 
  
  I - Categoria é a divisão da carreira que, fundamentada na escolaridade e 
titulação acadêmica, agrupa atividades, competências, responsabilidades, qualificação 
profissional e experiências. 
 
  II - Níveis são as subdivisões de uma mesma categoria que determinam a 
progressão do docente. 
 

Art. 7º A carreira docente será estruturada nas seguintes categorias e níveis: 
 
 



 

 

Categoria Níveis 
Colaborador I  

Auxilliar  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

Assistente  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

Adjunto  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

Titular  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

 
§ 1º O número de vagas nas categorias acima será determinado pelas Coordenações 

de Cursos, em conjunto com a Diretoria Acadêmica, de acordo com as necessidades 
institucionais. 
 
 Art. 8º Entende-se por Professor Titular, o docente que possui, além do curso de 
graduação, pós-graduação stricto-sensu em nível de doutorado, reconhecida pela CAPES e 
devidamente credenciada. 
 

 § 1º Além do contido no caput, exigem-se para o ingresso na categoria de Professor 
Titular: 

I. exercício efetivo de atividade docente de nível superior, comprovada, durante, 
no mínimo, cinco anos; 

II. prática em atividade de pesquisa, comprovada com artigos publicados em 
periódicos de corpo editorial, no país e no exterior, na condição de primeiro 
autor; 

III. prática em atividade de extensão, atestada pela instituição onde a exerceu. 
 

 Art. 9º São atribuições do Professor Titular: 
 

I. elaborar o plano de ensino de sua disciplina, submetendo-a à aprovação da 
Coordenação; 

II. orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe integralmente o 
programa e a carga horária; 

III. organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar os 
resultados apresentados pelos estudantes; 

IV. lançar, no Sistema de Controle Acadêmico, os resultados do aproveitamento 
escolar, bem como os registros de conteúdo ministrado e de frequência dos 
estudantes; 

V. orientar estudantes nos estágios, monografias ou trabalhos de conclusão de cursos 
de graduação ou pós-graduação, na respectiva área do conhecimento; 

VI. coordenar a elaboração e execução de projetos de pesquisa e extensão em sua 
área de conhecimento; 

VII. participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de 
comissões para as quais for designado; 

VIII. exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e no Regimento da 
FDV. 

 

 Art. 10. Entende-se por Professor Adjunto o docente que possua, além do curso de 
graduação, pós-graduação stricto-sensu em nível de doutorado, reconhecida pela CAPES e 
devidamente credenciada. 
  

 Art. 11. Professor Assistente é o docente que possua, além do curso de graduação, 
pós-graduação stricto-sensu em nível de mestrado, devidamente credenciada. 
 

 Art. 12. Professor Auxiliar é o docente que possua, além do curso de graduação, pós-
graduação lato-sensu, especialização ou aperfeiçoamento, devidamente credenciada. 
 



 

 

Art. 13. Aos Professores das categorias Adjunto, Assistente e Auxiliar, sob supervisão 
da Coordenação do Curso ou de um Professor Titular, cabem as mesmas atribuições 
especificadas no Art. 9º deste Plano. 

 

 Art. 14. Também integrará o corpo docente, a categorial especial de Professor 
Colaborador. 
 
 § 1º Professor Colaborador é o profissional que, após aprovado em processo seletivo 
específico e devidamente credenciado, seja contratado em caráter temporário e determinado, 
por até 2 anos. 
 
 § 2º Após o período estipulado no parágrafo anterior, o docente deverá ser promovido 
para outra Categoria, de acordo com o atendimento aos requisitos de titulação e produção 
acadêmica estipulados nos artigos 8º, 10º, 11º e 12º. 
 

 Art. 15. A progressão na carreira consiste na mudança da referência ocupada pelo 
docente para a imediatamente superior, prevista na faixa de níveis da categoria que ocupa, e 
ocorrerá, alternadamente, por critérios de mérito ou antiguidade. 
 
 § 1º A progressão horizontal ocorrerá, por antiguidade, a cada período de 2 anos de 
exercício docente no nível anterior ou, por merecimento, com base na assiduidade e 
pontualidade, bem como no número de elogios formais endereçados, por escrito, por membros 
da comunidade acadêmica à Direção da FDV no período. Ocorrendo empate, a decisão será 
pelo critério “do docente com maior tempo de magistério na FDV”. Persistindo o empate, a 
vaga será preenchida por sorteio. Não serão permitidas duas progressões consecutivas por 
merecimento nem por antiguidade, devendo haver alternância entre progressão por 
merecimento e progressão por antiguidade. 
 

Art. 16. Os Professores também poderão ser promovidos para uma categoria superior 
a que ocupa, desde que atendidos os requisitos de titulação e ou produção acadêmica 
exigidos, de acordo com os artigos 8º, 10º, 11º e 12º. 

 
§ 1º No caso da promoção vertical na carreia, o docente manterá o nível de progressão 

horizontal atual na nova categoria. 
 
§ 2º O requerimento para a promoção vertical deverá ser dirigido ao Diretor da 

Faculdade, acompanhado de Curriculum Vitae, devidamente comprovado. 
 

CAPÍTULO III 
DO INGRESSO 

 
 Art. 17. A admissão de docentes para o quadro de carreira do Magistério Superior da 
Instituição far-se-á pela Diretoria Acadêmica, mediante prévio parecer da Coordenação do 
Curso. 
 
 § 1º O ingresso no Plano de Cargos, Carreira e Salários se dá em uma das categorias, 
conforme Art.7º. 
 
 Art. 18. No preenchimento de cargos, a FDV dará prioridade ao recrutamento interno, 
podendo oferecer, inclusive, oportunidade a egressos de seus cursos de graduação e de pós-
graduação, desde que atendidos os pré-requisitos do cargo. 

 

CAPÍTULO IV 
DO REGIME DE TRABALHO 

 



 

 

 Art. 19. O regime de trabalho é o previsto na Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT, pela qual se regem todos os respectivos contratos. 
 
 Art. 20. Os docentes serão contratados como Professores de Ensino Superior, em um 
dos seguintes regimes de trabalho: 
 
  I - Tempo integral: o regime de trabalho docente em tempo integral compreende 
a prestação de 40 horas semanais de trabalho, nele reservado o tempo de pelo menos 20 
horas semanais para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, orientação, coordenação, 
planejamento e avaliação. 
 
  II - Tempo parcial: docentes contratados com 12 ou mais horas semanais de 
trabalho, nelas reservados pelo menos 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e 
orientação de alunos. 
 
  III - Horista: professor contratado com qualquer quantidade de horas, mas sem 
destinação de tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de alunos. 
 
 § 1º O número de horas-aula do docente poderá variar por semestre, de acordo com o 
planejamento curricular dos cursos. 
 
 § 2º Nenhum contrato de trabalho poderá ser superior a 40 horas semanais. 
 
 § 3º O tempo da hora-aula determinado pela legislação pertinente, despendido pelo 
docente quando em atividade em sala de aula, equivalerá sempre a uma hora de trabalho 
contratual. 
 
 Art. 21. Os Docentes designados para os cargos de Coordenadores de Curso, 
Coordenadorias de Pós-Graduação, Estágio, Pesquisa e Extensão, enquanto no exercício de 
funções administrativas, serão remunerados adicionalmente no contexto de contratos 
específicos, constantes do índice de horas administrativas. 
 

CAPÍTULO V 
DOS DIREITOS, DEVERES E VANTAGENS 

 
 Art. 22. Os direitos e deveres dos docentes, além dos dispostos na Consolidação das 
Leis do Trabalho e das Convenções Coletivas de Trabalho, são os constantes deste Plano. 
 
 Art. 23. São direitos do docente: 
 
  I - Remuneração compatível com seu cargo e desempenho; 
  II - Acesso, promoção e progressão no plano de carreira; 
  III - Tomar conhecimento do resultado da avaliação de seu desempenho; 
  IV - Incentivo ao seu aprimoramento profissional; 
  V - Direito, em igualdade de condições a qualquer docente da Instituição, à 
política de benefícios/vantagens; 
  VI - Direito a voto e a elegibilidade, em conformidade com o Regimento Interno 
da Instituição; 
  VII - Condições adequadas ao exercício profissional. 
 
 Art. 24. São deveres dos docentes: 
 
  I - Comparecer ao ambiente de trabalho no horário contratual e em horários 
extraordinários, quando convocados; 
  II - Guardar sigilo quanto aos assuntos de serviço; 



 

 

  III - Manter com os colegas e superiores relações de participação, cooperação e 
solidariedade; 
  IV - Zelar pela economia do material e pela conservação do que for confiado à 
guarda e ao uso; 
  V - Apresentar, dentro dos prazos previstos, relatórios de suas atividades ou 
documentos de sua responsabilidade; 
  VI - Cumprir e fazer cumprir, em sua área de atuação, as normas estabelecidas 
e orientações dos órgãos superiores; 
  VII - Manter comportamento ético em todos os momentos e não praticar atos 
que firam física ou moralmente qualquer pessoa dentro da Instituição; 
  VIII - Participar de eventos de atualização e aperfeiçoamento dentro de sua 
atuação profissional. 
 
 Art. 25. Aos docentes da Instituição é proibido, sob pena de sanções disciplinares: 
 
  I - Deixar de comparecer ao trabalho sem causa justificada ou dele se retirar 
durante o horário de expediente, sem prévia autorização; 
  II - Tratar, nas horas de trabalho, de assuntos particulares, alheios às atividades 
da Instituição; 
  III - Promover ou participar de manifestações que contribuam para a desordem 
física ou moral, dentro da Instituição; 
  IV- Exercer atividade político-partidária dentro de sala de aula ou em qualquer 
dependência da Instituição; 
  V - Confiar à regência de sua disciplina a terceiros, sem a prévia autorização da 
Coordenação do Curso;  
  VI - Praticar atos que firam moralmente a Instituição. 
 
 Art. 26. As sanções disciplinares a que estão sujeitos os docentes da Instituição são, 
além das previstas na legislação trabalhista vigente, a advertência verbal e escrita. 
 
  § 1º As sanções disciplinares serão graduadas e aplicadas pelo superior 
hierárquico, em conformidade com o previsto no Regimento Interno da FDV. 
 
  § 2º Na aplicação das sanções disciplinares será observado o seguinte: 
  
  I - As sanções de advertência verbal e escrita serão aplicadas sumariamente, 
depois de constatada a irregularidade ou falta leve; 
  II - A sanção de suspensão será aplicada após a apuração de falta média, 
mediante ato motivado do superior competente, devendo ser graduada em conformidade com 
a legislação trabalhista vigente; 
  III - A sanção de demissão para os docentes dar-se-á por ato motivado, em 
conformidade com a legislação trabalhista vigente. 
 

 Art. 27. Além do vencimento do cargo, o docente da Instituição poderá receber: 
 
  I - Diárias; 
  II - Ajuda de custo; 
  III - Remuneração adicional pelo efetivo exercício de funções administrativas;
  IV - Bolsa de estudos de 40% para dependentes (cônjuge e filhos), não 
acumuláveis com qualquer outra bolsa ou benefício. 
 

CAPÍTULO VI 
DO AFASTAMENTO, LICENÇA E SUBSTITUIÇÃO 

 
 Art. 28. Além dos casos previstos pela Consolidação das Leis do Trabalho e nas 
Convenções Coletivas de Trabalho, o docente poderá afastar-se de suas funções, com direitos 



 

 

e vantagens estabelecidos neste documento, devidamente autorizados pelas Diretorias 
Acadêmica e Administrativa, conforme o caso, para: 
 
  I - Atender a interesses administrativos ou de representatividade da Instituição;  
  II - Exercer cargo administrativo na Instituição; 
  III - Capacitar-se em cursos de pós-graduação lato ou stricto-sensu;  
  IV- Realizar estágios; 
  V - Participar de congressos e outros eventos de caráter científico, técnico ou 
artístico, relacionados com sua atividade na Instituição. 
  VI – Para tratar de assuntos particulares. 
 
 § 1º O pedido de afastamento, nos casos previstos nos itens "IV" e "V", na forma de 
diretrizes disciplinadas pela Instituição, deverá ser encaminhado, através de requerimento 
dirigido ao Coordenador de Curso, acompanhado da programação a que se destina, 
relacionado, obrigatoriamente, à área de atuação do requerente. 
 
 § 2º No caso do item “III”, o docente deverá, obrigatoriamente, se apresentar ao 
Coordenador no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data da conclusão de seus 
estudos. 
 
 § 3º Nos casos dos itens “III”, “IV” e “VI” o afastamento será sem remuneração, sendo 
que no caso do item “III” o afastamento poderá ser: 

I - no período máximo de dois anos para cursos stricto-sensu em nível de 
mestrado; 
II - no período máximo de quatro anos para cursos stricto-sensu em nível de 
doutorado; 
III - no período máximo de um ano para cursos de lato-sensu ou pós doutorado. 

 
 Art. 29. No caso de afastamento para capacitação em cursos de pós-graduação lato ou 
stricto-sensu, durante o período de duração de curso e ao final do mesmo, fica o docente 
obrigado a remeter à Direção Acadêmica relatório semestral das atividades, com a 
comprovação de frequência mensal com visto do coordenador do curso de Pós-Graduação em 
que está matriculado. 
 
 Art. 30. Em qualquer caso previsto no Art. 28, o docente a quem for concedido o 
afastamento manterá a contagem de tempo de serviço para todos os efeitos legais. 
 

CAPÍTULO VII 
DA REMUNERAÇÃO 

 
Art. 31. A remuneração docente será baseada no salário-hora-base (piso da categoria), 

definido pelas Convenções Coletivas de Trabalho celebradas entre o Sindicato dos 
Professores do Estado de Minas Gerais – SINPRO/MG e o Sindicato das Escolas Particulares 
de Minas Gerais – SINEP/MG, para cálculo do salário-hora-aula, tanto para fins de ingresso, 
quanto para promoção e progressão. 

 
§ 1º No caso dos professores da categoria especial de Professores Colaboradores, o 

salário-hora-aula deverá ser igual ao salário-hora-base (piso salarial) sem a aplicação de 
qualquer adicional. 

 
§ 2º No caso das categorias de Professor Auxiliar, Assistente, Adjunto e Titular será 

aplicado um fator de 1.005, 1.01, 1.03 e 1.04, respectivamente, sobre o salário-hora-base, a 
fim de se aplicar o adicional de progressão na carreira, para compor o salário-hora-aula. 

 



 

 

§ 3º A cada mudança de nível (progressão na carreira), o Docente fará jus a um 
acréscimo de 0.001 no fator estipulado no parágrafo anterior, de acordo com a categoria que 
ocupa. 

 
Art. 32. Para cálculo da remuneração mensal deverá ser considerada a quantidade de 

horas de dedicação do docente que deverá ser multiplicado pelo salário-hora-aula, calculado 
pela aplicação do fator correspondente à categoria e nível do docente no plano de carreira, ao 
qual deverão ser acrescidos os demais direitos previstos neste Plano, nas Convenções 
Coletivas de Trabalho e na legislação em vigor. 
 

Art. 33. No cumprimento de dispositivos contidos nas Convenções Coletivas de 
Trabalho em vigor, a FDV concederá aos docentes, nos casos em que se aplicarem, os 
adicionais nelas mencionados. 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 34. Para os docentes atuais, o enquadramento será efetuado em uma das 

categorias estabelecidas no Art. 7º, de acordo com a sua titulação acadêmica. 
 
§ 1º Cada docente será enquadrado no nível correspondente ao seu tempo de serviço 

na instituição. 
 

 § 2º Os docentes que, na implantação do presente Plano de Carreira, se encontrem em 
referência salarial superior ao valor da faixa salarial correspondente à sua categoria e nível 
atuais, terão mantidos os respectivos salários atualmente percebidos. 
 

 § 3º Aos docentes que se enquadrem na situação do parágrafo anterior, ficam 
assegurados os adicionais salariais referentes à progressão na carreira, concedidos a cada 
período de 2 anos. 

 
Art. 35. Os requisitos estabelecidos neste Plano poderão ser alterados em função de 

modificações nos sistemas de avaliação das condições de ensino estabelecidos pelo MEC ou 
na legislação educacional e trabalhista em vigor. 
 
 Art. 36. Este plano poderá ser reformado ou alterado mediante proposta e aprovado 
pela Mantenedora. 
 
 Art. 37. Os casos omissos neste plano serão tratados pela Mantenedora da FDV. 
 
 Art. 38. Após a aprovação da Mantenedora, o presente plano será encaminhado para 
homologação junto ao Ministério do Trabalho. 
 
 Art. 39. O Plano de Carreira do Pessoal Docente aprovado em 23 de dezembro de 
2010 fica revogado. 
 

Viçosa, 11 de fevereiro de 2015. 
 
 

Geraldo Magela da Silveira 
Diretor Administrativo e Presidente da AVEP 

 
 
 

Heleno do Nascimento Santos 
Diretor Acadêmico 


