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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2014/2016 

 

SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ n. 
92.948.389/0001-10, neste ato representado por seu membro de Diretoria Colegiada, Sr. 
AMARILDO PEDRO CENCI; 
 
e 
 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, CNPJ n. 92.034.321/0001-25, neste ato 
representada por seu Presidente, Sr(a). ALEXANDRE AUGUSTO NEINOW; 
 
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho 
previstas nas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – VIGÊNCIA  

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho para o período de 01º de 

março de 2014 a 28 de fevereiro de 2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA  – ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), 

abrangerá a(s) categoria(s) dos professores vinculados na carreira do Regulamento de 

Administração do Pessoal Docente (RAPD 2007) e os que ingressarem na carreira a partir da 

vigência do presente acordo, com base territorial em Carazinho/RS, Casca/RS, Lagoa 

Vermelha/RS, Palmeira das Missões/RS, Passo Fundo/RS, Sarandi/RS e Soledade/RS. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplicação do Instrumento Coletivo 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

Este Acordo Coletivo de Trabalho tem como objetivo o atendimento ao disposto no art. 53, 

parágrafo único, inciso IV da lei nº 9.394/96, Lei das Diretrizes e Bases da Educação, bem como 

ao previsto no parágrafo 2º do art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, disciplinando o 

ingresso e a progressão na carreira dos professores do Ensino Superior da Universidade de 

Passo Fundo, mantida da Fundação da Universidade de Passo Fundo. 

§1º - Será facultada a adesão a este acordo coletivo dos professores que fazem carreira pelo 

Regulamento de Administração de Pessoal (RAPD 2007),  devendo, os interessados, apresentar 

à Divisão de Recursos Humanos proposta escrita  encaminhada no prazo de 45 dias a partir da 

vigência do presente acordo. 

§2º - A adesão mencionada no  §1º  deste artigo  configura alteração contratual por mútuo 

consentimento das partes envolvidas (professor, instituição de ensino e sindicato), operando-
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se o efeito de renúncia plena, total e irrevogável ao Regulamento de Administração de Pessoal 

Docente de 2007. 

§3º As regras contidas neste instrumento são fruto de amplo processo negocial, no curso do 

qual as partes fizeram concessões recíprocas, privilegiando o atendimento e anseio dos 

professores, representados legitimamente pelo Sindicado dos Professores do Rio Grande do 

Sul (SINPRO/RS), que participou diretamente das negociações.  

§4º Por força deste acordo, afasta-se a aplicabilidade do disposto no caput do artigo 461 da 

CLT, observado o disposto no §3º do mesmo artigo, em face da garantia e, em contrapartida, o  

direito  ao  enquadramento e a progressão no Plano de Carreira Docente constante no Anexo I. 

 §5º O estabelecimento de novas condições e a manutenção dos benefícios automáticos 

(Adicional por Tempo de Serviço e Adicional de Aprimoramento _– ATS) contempla a exigência 

legal de alternância das promoções por tempo (antiguidade) e merecimento. 

 §6º As disposições contidas nas normas legais supracitadas foram adaptadas às realidades, 

acadêmica e trabalhista, como garantido e facultado pelo disposto no artigo 7º, inciso XXVI, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, com respeito às demais disposições de ordem 

pública ou indisponíveis, de modo a atender o real interesse coletivo privado das vontades das 

partes. 

§7º Os anexos a seguir são enumerados e declarados como partes integrantes e indissolúveis 

deste ACT: 

I - Anexo I – Plano de Carreira Docente da Universidade de Passo Fundo, mantida pela 

Fundação Universidade de Passo Fundo; 

II -  Anexo II – Tabela de Pontos para a Progressão na Carreira Docente. 

 

CLAUSULA QUARTA - DECLARAÇÕES 

As partes declaram ter observado todas as prescrições legais contidas em seus respectivos 

estatutos e regramentos internos, pertinentes à celebração de acordos coletivos de trabalho. 

CLAUSULA QUINTA – DEPÓSITO PARA FINS DE REGISTRO E ARQUIVAMENTO 

O SINPRO/RS compromete-se a promover o depósito de uma via do presente Acordo Coletivo 

de Trabalho, para fins de registro e arquivamento, na Delegacia Regional do Ministério do 

Trabalho e Emprego, consoante dispõe o artigo 614 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

CLAUSULA SEXTA – DIREITOS E DEVERES 

As partes acordantes, bem como os professores beneficiados, deverão zelar pela boa aplicação 

e observância do disposto neste acordo. 

CLAUSULA SÉTIMA– PENALIDADE 
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O descumprimento do contido neste Acordo Coletivo de Trabalho incidirá multa estabelecida 

na Convenção Coletiva de Trabalho. 

CLÁUSULA OITAVA - REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO 

As partes reconhecem que o presente Acordo é resultado de transigências recíprocas, 

configuradoras de transação, estando nesta incluídas as pretensões reciprocamente 

formuladas na negociação coletiva da categoria profissional e econômica. Em decorrência, 

estabelecem que eventual iniciativa judicial, seja pela via da representação processual, seja 

pela via da substituição processual, deverá respeitar os efeitos jurídicos da transação, devendo 

ser precedida do esgotamento da negociação entre as partes, devidamente documentados 

pelas atas das respectivas reuniões. 

8.1. As partes pactuam que durante a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho 

poderão reabrir as negociações para ajustes e alterações acerca do seu conteúdo, mediante 

solicitação por escrito e justificada de uma das partes. 

 

CLÁUSULA NONA - NORMAS PARA CONCILIAÇÃO DAS DIVERGÊNCIAS 

Eventuais divergências decorrentes da aplicação ou do alcance do disposto neste acordo serão 

dirimidas pela Justiça do Trabalho de Passo Fundo. 

Passo Fundo, de setembro de 2013. 

AMARILDO PEDRO CENCI 

Membro de Diretoria Colegiada 

SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

ALEXANDRE AUGUSTO NIENOW 

Presidente 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 
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 (Anexo I)  

PLANO DE CARREIRA DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

MANTIDA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO  

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMIRARES 

Art. 1° - O presente Plano de Carreira Docente regula as condições de admissão, a progressão 

na carreira, o regime de trabalho e a rescisão de contrato dos membros do magistério superior 

da Universidade de Passo Fundo, instituição de ensino superior mantida pela Fundação 

Universidade de Passo Fundo, e visa a facultar o ingresso no presente Plano de Carreira dos 

professores vinculados ao Regulamento de Administração do Pessoal Docente de   2007. 

Art. 2° - Para os efeitos deste Plano de Carreira Docente, entendem-se como atividades de 

magistério superior na Universidade de Passo Fundo as tarefas pertinentes ao ensino, à 

pesquisa, à extensão e aquelas inerentes às funções administrativas da Universidade. 

Art. 3° - As relações de trabalho dos professores da Universidade de Passo Fundo são regidas 

pela legislação trabalhista (CLT), pelo Regimento Geral da UPF, pelas normas do presente 

Plano de Carreira Docente e pelo disposto nas convenções e acordos coletivos de trabalho. 

TÍTULO II 

CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA DA CARREIRA DOCENTE 

Art. 4° - O pessoal docente da Universidade de Passo Fundo compreende os professores do 

Quadro de Carreira do Magistério, os substitutos e os convidados. 

Art. 5° - O Plano de Carreira Docente da Universidade de Passo Fundo compreende quatro 

categorias, subdivididas em níveis. 

§1º  - Entende-se por níveis as subdivisões da mesma categoria acessadas mediante 

progressão; 

§2º  - Entende-se por categorias as divisões da estrutura da carreira fundamentada na 

titulação acadêmica; 

§3º  - As diferentes categorias com os respectivos níveis, em ordem crescente, indicam a 

posição do professor na carreira docente. 
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§4º  - As categorias e níveis de que trata o caput deste artigo são as seguintes: 

I – Professor Auxiliar nível único; 

II – Professor Assistente – níveis I, II, III, IV, V e VI; 

III – Professor Adjunto - níveis I, II e III; 

IV – Professor Titular - níveis I, II e III. 

 

CAPÍTULO II 

DAS VAGAS INICIAIS E DA LOTAÇÃO DOS PROFESSORES 

Art. 6º - O ingresso no Plano de Carreira Docente dar-se-á mediante processo seletivo, 

conforme previsão da Convenção Coletiva de Trabalho e de acordo com os regulamentos 

internos da Instituição. 

Parágrafo Único - O professor será lotado e fará carreira numa área do conhecimento definida 

por resolução do Consun. 

 

Art. 7° - A declaração de abertura de vaga para fins de ingresso no cargo de professor será feita 

mediante proposta fundamentada da Unidade.  

§1º - Considera-se fundamentada a proposta quando a unidade apresentar justificativa da 

necessidade de professor qualificado e titulado em determinada disciplina ou área e/ou 

subárea do conhecimento para atividades de docência em graduação e/ou pós-graduação, 

bem como da carga horária a ser contratada. 

§2º – A verificação de existência de professor dos Quadros de Carreiras que possam ocupar a 
vaga será feita pela COMSEL, mediante consulta interna, com respeito à disponibilidade e 
qualificação de professores para assumi-la. 
 

§3º - O enquadramento do docente dar-se-á conforme sua titulação: 

I - Os professores especialistas serão enquadrados no nível único da categoria de Professor 

Auxiliar; 

II – Os professores mestres serão enquadrados no nível I da categoria de Professor Assistente; 

III - Os professores doutores serão enquadrados no nível I da categoria de Professor Adjunto; 

 

CAPÍTULO III 
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DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Art. 8º - O processo de seleção de docentes será aberto pela Reitoria, mediante solicitação das 

Unidades Acadêmicas, para uma área do conhecimento, sendo todo o processo seletivo regido 

por resolução do Consun.  

 

 

CAPÍTULO IV 

DA ADMISSÃO DOS PROFESSORES 

Art. 9º - A admissão de docentes na Universidade se dará mediante processo seletivo nas 

seguintes categorias: Professor Auxiliar nível único, para portadores de título de especialista; 

Assistente nível I, para portadores de título de mestre; e Professor Adjunto nível I, para 

portadores de título de doutor. 

TÍTULO III 

CAPÍTULO I 

DA PROGRESSÃO DOS PROFESSORES 

Art. 10 - A progressão no Quadro de Carreira do Magistério na Universidade se dará por tempo 

ou merecimento.  

 

§ 1 - Entende-se por progressão por merecimento a conjugação de intervalo de tempo e 

pontuação conforme a Tabela de Pontos para a Progressão na Carreira Docente proposta pelo 

CONSUN. 

§ 2 - Entende-se por progressão por tempo o decurso de um intervalo de tempo que satisfaça 

as exigências para a progressão no presente plano. 

§ 3 – A progressão mencionada no caput deste artigo se dará mediante a conjugação dos 

seguintes critérios: 

I - titulação acadêmica; 

II - produção científica e/ou profissional e atualização acadêmica; 

III - tempo de efetivo exercício de magistério na Universidade; 

IV - requerimento do professor interessado com a comprovação dos requisitos; 

V - realização de curso de Iniciação à Universidade; 
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VI - certificado ou conjunto de certificados, expedidos nos últimos dois anos, com no mínimo 

16 horas, em Programa de Formação Docente promovido pela Vice-Reitoria  

de Graduação. 

 

Art. 11 - Para a progressão, serão exigidos os seguintes requisitos: 

I – Categoria Professor Auxiliar: 

a) O professor admitido como Auxiliar será enquadrado como professor Assistente nível I,  

mediante comprovação de titulação de mestrado, que atenda aos requisitos 

estabelecidos pelos regramentos internos da instituição e que esteja em conformidade 

com  o disposto  no inciso IV, V e VI do art. 10; 

II – Categoria Professor Assistente: 

a) Na progressão de Professor Assistente nível I para Professor Assistente nível II, o 

professor deverá comprovar, além da titulação de mestre, tempo mínimo de três anos 

de efetivo exercício do magistério como Professor Assistente nível I e produção 

científica e/ou profissional, ou atualização acadêmica equivalente a, no mínimo, 

quarenta pontos; ou tempo de cinco anos de efetivo exercício de magistério como 

Professor Assistente nível I; e cumprir o disposto nos incisos IV, V e VI do art. 10; 

b) Na progressão de Professor Assistente nível II para Professor Assistente nível III, o 

professor deverá comprovar, além da titulação de mestre, tempo mínimo de três anos 

de efetivo exercício do magistério como Professor Assistente nível II e produção 

científica e/ou profissional, ou atualização acadêmica equivalente a, no mínimo, 

quarenta pontos; ou tempo de cinco anos de efetivo exercício de magistério como 

Professor Assistente nível I; e cumprir o disposto nos incisos IV, V e VI do art. 10; 

c) Na progressão de Professor Assistente nível III para Professor Assistente nível IV, o 

professor deverá comprovar, além da titulação de mestre, tempo mínimo de três anos 

de efetivo exercício do magistério como Professor Assistente nível III e produção 

científica e/ou profissional, ou atualização acadêmica equivalente a, no mínimo, 

quarenta pontos; ou tempo de cinco anos de efetivo exercício de magistério como 

Professor Assistente nível I; e cumprir o disposto nos incisos IV, V e VI do art. 10; 

d) Na progressão de Professor Assistente nível IV, para Professor Assistente nível V, o 

professor deverá comprovar, além da titulação de mestre, tempo mínimo de três anos 

de efetivo exercício do magistério como Professor Assistente nível IV e produção 

científica e/ou profissional, ou atualização acadêmica equivalente a, no mínimo, 

quarenta pontos; ou tempo de cinco anos de efetivo exercício de magistério como 

Professor Assistente nível I; e cumprir o disposto nos incisos IV, V e VI do art. 10; 

e) Na progressão de Professor Assistente nível V para Professor Assistente nível VI, o 

professor deverá comprovar, além da titulação de mestre, tempo mínimo de três anos 
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de efetivo exercício do magistério como Professor Assistente nível V e produção 

científica e/ou profissional, ou atualização acadêmica equivalente a, no mínimo, 

quarenta pontos; ou tempo de cinco anos de efetivo exercício de magistério como 

Professor Assistente nível I; e cumprir o disposto nos incisos IV, V e VI do art. 10; 

§ 1º - O Professor Assistente nível I, II ou III, ao comprovar titulação de doutor que atenda aos 

requisitos estabelecidos pelos regramentos internos da instituição, será enquadrado na 

categoria de Professor Adjunto nível I, observado o disposto nos incisos IV, V e VI do art. 10. 

§ 2º - O Professor Assistente nível IV, ao comprovar titulação de doutor que atenda aos 

requisitos estabelecidos pelos regramentos internos da instituição, será enquadrado na 

categoria de Professor Adjunto nível II, observado o disposto nos incisos IV, V e VI do art. 10. 

§ 3º - O Professor Assistente nível V, ao comprovar titulação de doutor que atenda aos 

requisitos estabelecidos pelos regramentos internos da instituição, será enquadrado na 

categoria de Professor Adjunto nível III, observado o disposto nos incisosIV, V e VI do art. 10. 

§ 4º - O Professor Assistente nível VI, ao comprovar titulação de doutor que atenda aos 

requisitos estabelecidos pelos regramentos internos da instituição, será enquadrado na 

categoria de Professor Titular nível I, observado o disposto nos incisosIV, V e VI do art. 10. 

II – Categoria Professor Adjunto: 

a) Na progressão de Professor Adjunto nível I para Professor Adjunto nível II, o professor 

deverá comprovar, além da titulação de doutor, tempo mínimo de três anos de efetivo 

exercício do magistério como Professor Adjunto nível I e produção científica e/ou 

profissional, ou atualização acadêmica equivalente a, no mínimo, cinquenta pontos; ou 

tempo de cinco anos de efetivo exercício de magistério como Professor Adjunto nível I; 

e cumprir o disposto nos incisos IV, V e VI do art. 10;  

b) Na progressão de Professor Adjunto nível II para Professor Adjunto nível III, o professor 

deverá comprovar, além da titulação de doutor, tempo mínimo de três anos de efetivo 

exercício do magistério como Professor Adjunto nível II e produção científica e/ou 

profissional, ou atualização acadêmica equivalente a, no mínimo, cinquenta pontos; ou 

tempo de cinco anos de efetivo exercício de magistério como Professor Adjunto nível 

II; e cumprir o disposto nos incisos IV, V e VI do art. 10;  

III – Categoria Professor Titular: 

a) Na progressão de Professor Adjunto nível III para Professor Titular nível I, o professor 

deverá comprovar, além da titulação de doutor, tempo mínimo de três anos de efetivo 

exercício do magistério como Professor Adjunto nível III e produção científica e/ou 

profissional, ou atualização acadêmica equivalente a, no mínimo, sessenta pontos; ou 

tempo de cinco anos de efetivo exercício de magistério como Professor Adjunto nível 

III; e cumprir o disposto nos incisos IV, V e VI do art. 10;  
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c)  Na progressão de Professor Titular nível I para Professor Titular nível II, o professor 

deverá comprovar, além da titulação de doutor, tempo mínimo de quatro anos de 

efetivo exercício do magistério como Professor Titular nível I e produção científica 

e/ou profissional, ou atualização acadêmica equivalente a, no mínimo, sessenta 

pontos; ou tempo de seis anos de efetivo exercício de magistério como Professor 

Titular nível I; e cumprir o disposto nos incisos IV, V e VI do art. 10;  

d) Na progressão de Professor Titular nível II para Professor Titular nível III, o professor 

deverá comprovar, além da titulação de doutor, tempo mínimo de quatro anos de 

efetivo exercício do magistério como Professor Titular nível II e produção científica 

e/ou profissional, ou atualização acadêmica equivalente a, no mínimo, sessenta 

pontos; ou tempo de seis anos de efetivo exercício de magistério como Professor 

Titular nível II; e cumprir o disposto nos incisos IV, V e VI do art. 10;  

 

     CAPÍTULO II 

DA REMUNERAÇÃO 

Art. 13 - A remuneração do docente enquadrado neste Plano de Carreira Docente terá como 

referência o valor da hora-aula, obedecendo ao previsto no art. 320 da CLT e ao estabelecido 

na Convenção Coletiva de Trabalho, devendo ser calculada considerando as 4,5 semanas 

mensais e o acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal remunerado. 

Art. 14 - A remuneração dos professores da Universidade de Passo Fundo será fixada no valor 

da hora aula correspondente à sua categoria e nível de enquadramento previsto neste Plano 

de Carreira Docente, observados os valores descritos no Quadro de Remuneração constante 

no Anexo I deste Plano de Carreira. 

 

§ 1º - A remuneração dos professores substitutos e convidados terá como base de referência o 

valor hora-aula de R$ 25,18 para o especialista; R$ 26,59 para o mestre e R$ 31,02 para 

doutor.   

§ 2º - – O reajuste do valor da hora-aula segue os percentuais anuais definidos na Convenção 

Coletiva de Trabalho. 

Art. 15 – Os adicionais por aprimoramento acadêmico incidirão sobre o valor da hora-aula de 

enquadramento do professor e terão percentuais de 12,5% para mestres e 15% para doutores. 

Art. 16 – Os adicionais de aprimoramento acadêmico terão efeito imediato, a partir do 

requerimento com a apresentação do respectivo título junto à Comissão de Promoção, 

Avaliação e Titulação (CPAT), desde que reconhecido o direito. 
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Art. 17 - Os professores admitidos a partir de 01º de agosto de 2006 receberão o Adicional por 

Tempo de Serviço estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho entre SINEPE/RS e 

SINPRO/RS. 

TÍTULO IV 
 

DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
Art. 18 – As rescisões de contratos e demais condições de trabalho dos docentes serão 
reguladas pelo disposto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Parágrafo Único - Compete ao Conselho da Unidade na qual estiver lotado o professor 
deliberar sobre a sua demissão. 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 19 – Será facultada a adesão ao presente Plano de Carreira Docente, apenas aos 

professores vinculados na carreira do Regulamento de Administração do Pessoal Docente 

(RAPD 2007), até o dia 10 de março de 2014, vedada a adesão dos demais professores que 

fazem carreira nos Estatutos e Regulamentos anteriores. 

§ 1º  – A adesão será formalizada por Termo de Adesão Individual, no qual deve constar o 

nome do aderente, número de CTPS, data de admissão e CPF do professor. 

§ 2º - O termo de adesão deverá ser protocolado previamente junto ao SINPRO-RS e arquivado 

na Divisão de Recursos Humanos da FUPF. 

§ 3º - O enquadramento a que se refere o presente artigo ocorrerá em 01 de março de 2014. 

§ 4º – A faculdade estabelecida no caput não se aplica aos Professores Convidados, 

Substitutos e Substitutos Temporários. 

§ 5º - A adesão facultada no caput se trata de alteração contratual por mútuo consentimento 

das partes envolvidas, operando-se o efeito de renúncia ao Regulamento de enquadramento 

anterior. 

Art. 20 – As alterações previstas neste documento não afetam os contratos de trabalho dos 

demais professores do atual Quadro de Carreira do Magistério da UPF, enquadrados e que 

fazem carreira nos Regulamento de Administração de Pessoal Docente 2002 e nos Estatutos do 

Professor de 1972, 1979, 1997 e 1985.   

Art. 21 – Durante a vigência do presente acordo, os professores que optarem pelo 

enquadramento neste plano poderão utilizar, uma única vez, o tempo anterior de efetivo 

exercício no magistério nesta instituição, independentemente da modalidade de contratação, 

para a primeira progressão por merecimento. 

Art. 22 – Os professores Convidados, os Substitutos e os Substitutos Temporários serão 

contratados nos termos do Regimento Geral da UPF e Convenção Coletiva de Trabalho 
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SINPRO/SINEPE/RS, não sendo integrantes deste Plano de Carreira do Ensino Superior da 

FUPF/ UPF. 

Art. 23 – As modificações no presente Plano de Carreira Docente só podem ser realizadas pela 

via da negociação coletiva. 

 

Passo Fundo, dezembro de 2013. 

 

 

AMARILDO PEDRO CENCI 

Membro de Diretoria Colegiada 

SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

ALEXANDRE AUGUSTO NIENOW 

Presidente da FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

 

 

ANEXO I – PLANO DE CARREIRA... 

QUADRO DE REMUNARAÇÃO, em R$ 

 I II III IV V VI 

Professor Auxiliar  25,18      

Professor Assistente 26,59 28,06 29,54 31,02 32,49 33,97 

Professor Adjunto 31,02 32,49 33,97    

Professor Titular 35,45 36,93 38,40    

 


