
 

 

PORTARIA EACH 57/19 de 19.11.2019 

 

Dispõe sobre a contagem de créditos referentes à carga didática dos docentes 

da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 

 

A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de 

São Paulo (USP), usando de suas atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO 

 

- a necessidade de harmonizar a forma de contagem de carga didática entre os 

cursos de graduação e programas de pós-graduação;   

- a deliberação da Comissão de Pós-Graduação, em sessão realizada em 12 de 

setembro de 2019; e  

- a deliberação da Comissão de Graduação, em sessão realizada em 19 de setembro 

de 2019;  

- a deliberação da Congregação da EACH, em sessão realizada em 13 de novembro 

de 2019, baixa a seguinte  

 

PORTARIA 

 

Artigo 1º - Para fins de contagem de carga didática, as seguintes diretrizes deverão 

ser consideradas: 

 

I. No caso de disciplinas de graduação ou pós-graduação, oferecidas por dois ou 

mais docentes, a carga didática computada para cada docente será a divisão 

do total de créditos pelo número de ministrantes. Em casos excepcionais, tais 

como atuação simultânea com divisão da turma em subgrupos de estágio, 

atividades de laboratório, campo ou prática, a divisão da carga poderá não 

ocorrer, mediante justificativa da Comissão de Coordenação de Curso (CoC) e 



 

 

aprovação da Comissão de Graduação (CG), ou Comissão Coordenadora de 

Programa (CCP) e aprovação da Comissão de Pós-Graduação (CPG). 

 

II. Para fins de contagem de carga em disciplinas de pós-graduação, será 

computado o total de horas ministradas em aulas teóricas e práticas, 

adotando-se o padrão da USP de 15 horas por crédito-aula.  

 

III. A orientação de estudantes na elaboração de Trabalho de Conclusão de 

Curso, Iniciação Científica, Teses de mestrado e doutorado e demais 

atividades contará 1 crédito aula por semestre, conforme disposto na 

RESOLUÇÃO CoG, CoCEx e CoPq Nº 7788. 

 

IV. Estágios obrigatórios da Graduação, realizados sem a presença do docente, 

não contam como carga didática. Supervisões semanais das atividades de 

estágio vinculadas a disciplinas serão adicionadas à carga didática do docente 

responsável pela disciplina.  

 
V. A atuação em disciplinas de programas de Pós-Graduação Interunidades, nos 

quais a EACH participe, será incluída na contagem de carga didática.  

 
VI. A carga horária docente deverá ser cumprida preferencialmente na EACH. 

Caso não haja necessidade da atuação docente em disciplinas da Escola a 

carga horária poderá ser completada em disciplinas de Graduação e Pós-

Graduação de outras unidades. 

 

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na presente data. 

 

São Paulo, 19 de novembro de 2019 

 

 

Profa. Dra. Mônica Sanches Yassuda 
Diretora 



 

 

 


