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REGULAMENTAÇÃO QUE DISPÕE SOBRE O REGIME DE TRABALHO DE DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA – RTDE, NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

(Anexo à Resolução CONSUP nº 027/2020) 

 

 

O Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 112, da Lei nº 11.784, de 

22 de setembro de 2008 (alterar 12.772/2012), a Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, e 

o Decreto nº 7.312, de 22 de setembro de 2010, RESOLVE: 

  

Art. 1º - Regulamentar o Regime de Trabalho de Dedicação Exclusiva – RTDE aplicável ao 

corpo docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT. 

 

Art. 2º - O RTDE implica na prestação de 40 (quarenta) horas em 02 (dois) turnos diários 

completos, ficando vedado de exercer, para si ou para terceiros, qualquer outra atividade 

remunerada. No regime de dedicação exclusiva, será admitida a percepção de, conforme Lei 

12.772/2012: 

 

I - remuneração de cargos de direção ou funções de confiança; 

II - retribuição por participação em comissões julgadoras ou verificadoras 
relacionadas ao ensino, pesquisa ou extensão, quando for o caso; 

III - bolsa de ensino, pesquisa, extensão ou estímulo à inovação paga por agência 
oficial de fomento, por fundação de apoio devidamente credenciada por IFE ou por organismo 
internacional amparado por ato, tratado ou convenção internacional;  

IV - bolsa pelo desempenho de atividades de formação de professores da educação 
básica, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil ou de outros programas oficiais de 
formação de professores; 

V - bolsa para qualificação docente, paga por agências oficiais de fomento ou 
organismos nacionais e internacionais congêneres; 

VI - direitos autorais ou direitos de propriedade intelectual, nos termos da legislação 
própria, e ganhos econômicos resultantes de projetos de inovação tecnológica, nos termos 
do art. 13 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art13
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VII - outras hipóteses de bolsas de ensino, pesquisa e extensão, pagas pelas IFE, nos 
termos de regulamentação de seus órgãos colegiados superiores; 

VIII - retribuição pecuniária, na forma de pró-labore ou cachê pago diretamente ao 
docente por ente distinto da IFE, pela participação esporádica em palestras, conferências, 
atividades artísticas e culturais relacionadas à área de atuação do docente; 

IX - Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, de que trata o art. 76-A da Lei no 
8.112, de 1990; 

X - Função Comissionada de Coordenação de Curso - FCC, de que trata o art. 7º da 
Lei nº 12.677, de 25 de junho de 2012;      

XI - retribuição pecuniária, em caráter eventual, por trabalho prestado no âmbito de 
projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão, na forma da Lei nº 8.958, de 20 de 
dezembro de 1994; e      (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013); 

XII - retribuição pecuniária por colaboração esporádica de natureza científica ou 
tecnológica em assuntos de especialidade do docente, inclusive em polos de inovação 
tecnológica, nos termos dessa regulamentação.  

§ 1o Considera-se esporádica a participação remunerada nas atividades descritas no 
inciso VIII do caput, autorizada pela IFE, que, no total,  não exceda  30 (trinta) horas anuais. 

§ 2o As atividades de que tratam os incisos XI e XII do caput não excederão, 
computadas isoladamente ou em conjunto, a 8 (oito) horas semanais ou a 416 (quatrocentas 
e dezesseis) horas anuais.  

§ 3o A atividade esporádica dos docentes em regime de dedicação exclusiva não 
poderá prejudicar suas atividades de trabalho a que esteja submetido dentro de seu regime. 

§ 4o Considera-se atividades esporádicas a prestação de serviço profissional nas 
atividades descritas no art. 2, em assuntos de sua especialidade, a pessoa jurídica de direito 
público ou privado, com atividades que sejam contingenciais, eventuais, não regulares e de 
duração prevista, que não gere vínculo empregatício de qualquer natureza com a pessoa ou 
entidade pública ou privada a que forem prestados os serviços. 

Art. 3º - Poderão ser admitidas, para análise de atividades esporádicas, os casos de: 

I - Docência em cursos de pós-graduação e formação de professores; 

II - Palestras, conferências, atividades artísticas e culturais relacionadas à área de 
atuação do docente; 

III - Atividades de consultoria, assessoria, através de emissão de laudos técnicos, 
confecção de pareceres, anotação de responsabilidade técnica, tal como demanda judicial 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art76a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art76a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art76a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art76a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12677.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12677.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Mpv/mpv614.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Mpv/mpv614.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8958.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8958.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12863.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12863.htm#art1
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proposta pelo Ministério Público ou Procuradoria ou Defensoria Pública e questões referentes 
a conselhos ou entidades de classe. 

§ 1o - As atividades descritas nos incisos I, II e III não devem confrontar com os 
interesses públicos comprometendo o interesse coletivo ou influenciar, de maneira 
imprópria, o desempenho da função pública, ou ainda, possibilitar o acesso à informação 
privilegiada, que diz respeito a assuntos relevantes e sigilosos para o IFMT, conforme Lei 
12.813/2013. 

§ 2o Compete ao dirigente máximo de lotação do servidor decidir sobre a autorização 
de realização das atividades esporádicas previstas nesta resolução, de acordo com o interesse 
institucional e observadas as regras constantes nessa resolução. Caso não seja autorizado, 
que o dirigente máximo justifique com fundamentação técnica e/ou legal a negativa. 

§ 3o O pedido de autorização deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

I - Solicitação formal/requerimento, descrevendo a atividade a ser realizada; 

II - Carta convite, ofício, email ou outro documento que comprove a solicitação por 
parte do ente distinto do IFMT, contendo datas, carga horária, local de realização, e se 
necessária, a apresentação de informações complementares; 

III - Declaração de que não haverá prejuízo às atividades prestadas pelo docente 
junto ao campus de lotação; 

IV - Declaração do Núcleo Permanente de Pessoal Docente (NPPD), responsável por 
acompanhar e atualizar planilha de compatibilidade sempre que for emitida portaria de 
autorização de atuação do docente para atividades esporádicas, compartilhada com a 
Coordenação Geral de Gestão de Pessoas ou órgão similar contendo informações se o 
docente já não excedeu a carga horária máxima prevista na Lei 12.772/2012. 

§ 4o O processo instruído com as documentações previstas no parágrafo terceiro, 
desse artigo, deverão ser encaminhadas ao Colegiado do Departamento de Ensino e na 
ausência desse à Chefia Imediata. Após análise e emissão de despacho, o processo será 
enviado ao Diretor Geral para parecer final e posterior emissão de portaria no campus. 

§ 5o A solicitação deverá ser protocolada, com no mínimo, 30 (trinta) dias úteis de 
antecedência ao início da execução da atividade esporádica. 

§ 6o As atividades esporádicas não serão computadas para finalidade de carga horária 
nos Planos Individuais de Trabalho, relatórios e demais documentações de comprovação das 
atividades docentes. 

Art. 4º - O RTDE apresenta-se como uma política de qualificação, ampliação e fortalecimento 
da produção acadêmica e tem por objetivo possibilitar que o docente do IFMT esteja 
integralmente dedicado à atividade de Ensino e/ou Pesquisa e Inovação e/ou Extensão, 
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participando da elaboração, do planejamento e do desenvolvimento de projetos, 
aperfeiçoando-se, aprimorando suas atividades profissionais, produzindo publicações 
científicas e desenvolvendo outras atividades similares que contribuam para o seu 
desenvolvimento profissional, visando ao aprofundamento do conhecimento humano, 
científico, tecnológico, cultural e artístico, contribuindo para a potencialização do IFMT. 

Art. 5º - O RTDE será concedido ao docente de acordo com a disponibilidade orçamentária e 
financeira e saldo no banco de professor-equivalente do IFMT, respeitado o princípio do 
interesse público. 

§ 1º O valor decorrente do RTDE constará do pagamento subsequente ao da 
homologação de sua aprovação, pela Reitoria, com efeitos financeiros a contar da data de 
emissão de portaria de concessão, desde que atendidas às exigências desta Regulamentação. 

§ 2º Ao docente em RTDE serão mantidos os direitos e benefícios quando em gozo 
de licença, bem como para frequentar cursos de Pós-graduação stricto sensu. 

Art. 6 -  O Professor poderá solicitar a alteração de seu regime de trabalho, mediante 
proposta que será submetida a sua unidade de lotação, conforme situações abaixo: 

I - De qualquer regime de trabalho para Dedicação exclusiva; e 

II - Da dedicação exclusiva para 40 horas semanais. 

§ 1o  No caso do inciso primeiro, será necessária a verificação de disponibilidade 
orçamentária frente às despesas de alteração do regime de trabalho conforme decreto 
7.312/2010; 

§ 2o  No caso do inciso segundo, será necessária a definição das áreas específicas 
pelo Conselho Superior de interesse institucional do regime de 40 horas semanais; e 

§ 3o Não haverá possibilidade de alteração do regime de trabalho de dedicação 
exclusiva para 20 horas. 

§ 4o A solicitação de mudança de regime de trabalho, observará os trâmites 
preliminares abaixo: 

a) De qualquer regime para dedicação exclusiva:  

I - O servidor faz o requerimento formal fundamentado à Coordenação Geral de 
Gestão de Pessoas, que enviará ao Diretor Geral para conhecimento e encaminhamento à 
Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas (DSGP), para análise se há disponibilidade 
orçamentária no Banco de Professor Equivalente, conforme decreto 7.312/2010. Havendo 
essa disponibilidade o processo será encaminhado ao docente para que seja anexado o Termo 
de Compromisso de Dedicação Exclusiva e, posteriormente, encaminhado à CPPD - Comissão 
Permanente de Pessoal Docente para deliberação e emissão de parecer, que o encaminhará 



  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MEC – SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CONSELHO SUPERIOR 

  

Página 5 de 5 

 

à autoridade máxima. Caso a DSGP manifeste que não há disponibilidade orçamentária o 
processo retornará à CGGP - Coordenação Geral de Gestão de Pessoas para ciência do 
servidor.  

II -  No caso de disponibilidade orçamentária, como documento comprobatório de 
seu afastamento definitivo de quaisquer outros vínculos empregatícios, será aceito cópia do 
protocolo de entrada do pedido, que terá validade de 60 dias a contar da desvinculação. 

III - O resultado do requerimento de RTDE do docente deverá ser divulgado, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data em que foi protocolado junto à sua unidade 
de lotação, exceto as solicitações decorrentes nos meses de dezembro e janeiro.  

b) De dedicação exclusiva para 40 horas: 

I - O servidor faz o requerimento formal fundamentado à Coordenação Geral de 
Gestão de Pessoas, que encaminhará ao Diretor Geral para manifestação e encaminhamento 
à CPPD - Comissão Permanente de Pessoal Docente para deliberação e emissão de parecer, 
acerca das áreas específicas descritas em regulamento estabelecido pelo Conselho Superior 
do IFMT, posteriormente, se favorável, encaminhará à Diretoria Sistêmica de Gestão de 
Pessoas (DSGP), para conhecimento e providências, se desfavorável, cientifica o servidor. 

Art. 7º - Verificado o descumprimento do RTDE através de competente processo 

administrativo disciplinar, onde é assegurado o contraditório e ampla defesa ao servidor 

investigado, referido descumprimento, se comprovado, obrigatoriamente, implicará na 

reposição ao erário das importâncias recebidas a título de incentivo pela dedicação exclusiva, 

sem prejuízo de apuração de eventual sanção administrativa, por infração ao disposto nas leis 

8.112/90, 8.429/92 e 12.772/2012 e demais normativas vigentes. 

  

Art. 8º - Para concessão de aposentadoria no Regime de Dedicação Exclusiva ao servidor 

docente que ingressou até 28/02/2013 no IFMT deverá permanecer os últimos 05 anos sob o 

referido regime, contados a partir de sua alteração.  

 

Art. 9 - Os pedidos de reconsideração e a interposição de recursos obedecerão ao 

estabelecido no Capítulo VIII – Do Direito à Petição, da Lei nº 8.112/90. 

  

Art. 10 - Os casos omissos serão apreciados pela Comissão Permanente de Pessoal Docente. 

  

Art. 11 - Esta Regulamentação entra em vigor nesta data, revogadas as disposições contrárias. 

  

 


