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COMISSÕES DO DECH/CEUNES/UFES 
  
 
 1) COMISSÃO DE ENSINO E EXTENSÃO: 
 

A Comissão de Ensino terá um à carga horária total de 10 horas semanais, a serem 
distribuídas e aprovadas em reunião departamental, entre seus membros, 
professores do Departamento, eleitos em reunião departamental para mandato de 
dois anos. O presidente da Comissão deverá ser um de seus membros, eleito 
também em reunião departamental.  

São atribuições da Comissão de Ensino:  

a) Assessorar a chefia do DECH na distribuição de encargos didáticos entre seus 
professores;  

b) Mediar eventuais conflitos que ocorram entre docentes e discentes envolvidos 
com disciplinas do DECH, e sugerir encaminhamentos;  

c) Analisar e emitir parecer sobre projetos de mudança curricular em cursos 
atendidos pelo Departamento;  

d) Elaborar relatório semestral de distribuição de encargos didáticos dos 
professores. 
 
 2) COMISSÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO: 
 

 A Comissão de Pesquisa e Extensão terá uma carga horária total de 10 horas 
semanais, a serem distribuídas e aprovadas em reunião departamental, entre seus 
membros, professores do Departamento, eleitos em reunião departamental para 
mandato de dois anos.  

São atribuições da Comissão de Pesquisa e Extensão:  

a) Analisar e emitir parecer sobre Projetos e Relatórios de Pesquisa;  

b) Analisar e emitir parecer sobre pedidos de afastamento para cursar Pós- 
Graduação e Licença Capacitação;  

c) Elaborar relatórios referentes aos projetos de pesquisa, ensino e extensão 
aprovados pela comissão 
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3) COMISSÃO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS: 

 

 A Comissão de Gestão e Recursos Humanos terá uma carga horária total de 
10 horas semanais, a serem distribuídas e aprovadas em reunião departamental, 
entre seus membros, professores do Departamento, eleitos em reunião 
departamental para mandato de dois anos. O presidente da Comissão deverá ser 
um de seus membros, eleito também em reunião departamental.  

São atribuições da Comissão de Gestão e Recursos Humanos:  

a) Assessorar a chefia do DECH no acompanhamento de afastamentos para cursar 
Pós-Graduação e Licença Capacitação;  

b) Avaliar Docentes em Estágio Probatório;  

c) Elaborar relatórios semestrais referentes aos afastamentos para cursar Pós- 
Graduação e Licença Capacitação.  

 
  

4) COMISSÃO DE ENCARGOS DOCENTES:  
 

A Comissão de Encargos Docentes terá uma carga horária total de 10 horas 
semanais, a serem distribuídas e aprovadas em reunião departamental, entre seus 
membros, professores do Departamento, eleitos em reunião departamental para 
mandato de dois anos. O presidente da Comissão deverá ser um de seus membros, 
eleito também em reunião departamental.  

São atribuições da Comissão de encargos Docentes do DECH:  

a) Assessorar a chefia do DECH na organização das informações referentes à 
distribuição de encargos Docentes do DECH;  

b) Assessorar a chefia no planejamento da distribuição dos encargos docentes; 

c) Elaborar relatórios semestrais referentes a distribuição de encargos Docentes do 
DECH 


