
Pesquisa sobre as condições de 
trabalho das e dos docentes
com contrato temporário na

UEL



Contexto
• O Sindiprol/Aduel vem buscando construir ações para construir articulação com os

docentes com contratos temporários para explicitar as suas condições de trabalho e
desenhar estratégias de lutas e enfrentamentos.

• Em  2020 houve  tentativa de conversa e reuniões com os docentes; pesquisa sobre as 
condições de trabalho em tempos de pandemia; boletim de 19 de novembro de 2020;

• 09/08/2022 – Reunião com os docentes com contrato temporário;
• 12/08/2022 – Reunião com a reitoria; 
• 17/08/2022 - Ofício circular Nº 481/22;
• 19/08/2022 – Nota sobre as condições de trabalho e sobre o ofício circular;
• Novas tentativas de reunião com a reitoria;



Contexto

• Em concomitância, foi desencadeada um
pesquisa, por meio do formulário eletrônico,
cujo objetivo foi identificar algumas das
condições de trabalho e a observância da
universidade às normas do contrato de
trabalho temporário.

• A participação garantia o anonimato dos
respondentes

• A taxa de participação na pesquisa foi de
21,7% dos professores(as) com contrato
temporário na UEL (1º semestre de 2022).



Figura 1- Distribuição dos participantes dos por Centro de Estudos ( UEL, 2022)
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Figura 2 – Distribuição dos tipos de contratos, UEL, 2022.



Figura 3. Distribuição da carga horária por atividades, UEL, 
2022



Entre os docentes com um contrato
de 20h, 27,1% extrapolam com aulas
na graduação.









Valores 
médios de 
turma e 
disciplinas 
por tipo de 
contrato

• Média de turmas: 3,2
• Média de disciplinas:2,4

Um contrato de 20h

• Média de turmas: 6,4
• Média de disciplinas: 4,7

Dois contratos de 20h

• Média de turmas: 5,6
• Média de disciplinas: 3,6

Um contrato de 40h









Considerações e Problematizações

• Existem normativas que disciplinam a distribuição de carga horária de docentes
com contrato temporário nas Universidades Estaduais e, especificamente, em
cada Universidade;

• Na UEL é a Resolução CA 045/2022;
• No Estado do Paraná é a Lei Geral das Universidades (LGU),  artigo 22.



RESOLUÇÃO CA 045/2022

Art. 2º Para os docentes contratados em regime temporário, serão
exigidas as seguintes atividades mínimas, que deverão ser
demonstradas no pedido de substituição:
I. Para os docentes contratados temporiamente em regime de 40 h
semanais, será exigida carga didática mínima de 18 h/semanais, sendo
14 h de aula em cursos de graduação ou pós-graduação, mas nunca
exclusivamente na pós-graduação;
II. Para os docentes contratados temporiamente em regime de 20 h
semanais, será exigida carga didática mínima de 10 h/semanais, sendo
8 horas de aula de aula em cursos de graduação ou pós-graduação,
mas nunca exclusivamente na pós-graduação;



Art. 22 da LGU
• “Os docentes contratados temporariamente em regime de 40 h semanais deverão

ministrar, no mínimo, 18 h/a na graduação” e “os docentes contratados
temporariamente com carga horária inferior a quarenta horas deverão ministrar na
graduação, no mínimo, o número de aulas equivalente a 50% (cinquenta por cento)
da carga horária contratada”.

• Ou seja, docentes com contratos de 20 h semanais , deverão ministrar aulas na
graduação , no mínimo, de 10 h semanais. Mas considerando que há dobra no
cômputo da carga horária de aula (somatória da carga didática e da atividade
complementar), o mínimo será o máximo;

• TANTO A RESOLUÇÃO 045/2022 e a LGU reduzem a carga didática docente em Carga
Horária de Aula;

• A Resolução CA 180/2009 da UEL estabelece que a carga didática de ensino não se
reduz à aula, mas considera as orientações de TCC, estágio, por exemplo, como
integrante do ensino; para além da carga didática de ensino deve-se considerar a
carga horária para atividade complementar (preparação das aulas);

• Sendo assim, para cada 2 h/a (aulas na graduação e pós-graduação) ,
contabilizam-se 4 h/a;



Considerações e Problematizações

 O que está sendo considerado na composição da carga didática do docente com contrato
temporário? Somente aulas na graduação e na pós-graduação?

 Está sendo computada a carga horária de atividade complementar (preparação das aulas?)

 As atividades de orientação de TCC, monografia, dissertação, tese, supervisão de estágio,
estão sendo computadas de acordo com o contrato de trabalho ? Ou são realizadas na
sobrecarga, extrapolando a carga horária contratual?

A participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão são contabilizadas na carga
horária de trabalho do docente?

Quais ações/encaminhamentos serão tomadas pela Reitoria para enfrentar as disparidades
na distribuição da carga horária dos docentes com contratos temporários?



CONCURSO PÚBLICO JÁ

• A DEFESA FUNDAMENTAL É POR CONCURSO PÚBLICO E NÃO A
NATURALIZAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS;

• O QUE É TEMPORÁRIO NÃO PODE SE TORNAR UMA PERMANÊNCIA.

• A LUTA POR CONCURSO PÚBLICO NÃO EXIME A LUTA POR
CONDIÇÕES DE TRABALHO MENOS PRECÁRIAS DOS DOCENTES EM
REGIME TEMPORÁRIO DE CONTRATO;

• A BUSCA PELA ISONOMIA SALARIAL E DE CONDIÇÕES DE TRABALHO
É NECESSÁRIA PARA PRESSIONAR A REALIZAÇÃO DE CONCURSOS
PÚBLICOS.
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