
PROPOSTA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 
PARA OS/AS PROFESSORES/AS DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

 Estácio apresentou ao Sinpro-Petrópolis uma Proposta de Acordo AEspecífico, com abrangência para todo o Estado do Rio de Janeiro, a ser 
apreciada pelo conjunto dos professores e professoras que atuam na instituição. 

Visando uma apreciação mais acurada, reproduzimos a minuta da proposta, com 
destaque nos tópicos mais importantes para serem avaliados. O Sindicato fará uma 
assembleia da categoria, agendada para o dia 10 de novembro, às 11 horas, na sede do 
Sindicato, à Rua Floriano Peixoto, 239 - Centro - Petrópolis, terá o poder da deliberação 
final sobre o assunto. 

ŸEqualização da duração da hora da aula - A hora-
aula corresponderá a 50 (cinquenta) minutos, tanto 
para o turno diurno quanto para o noturno, não 
havendo, portanto, qualquer distinção entre a 
duração da mesma ministrada em ambos os turnos.  
As aulas ministradas após as 22 horas serão pagas 
com adicional noturno de 20%. 
A Estácio pagará aos professores que lecionam no 
turno da noite uma indenização pela equalização da 
duração da hora-aula do período noturno. 

ŸABONO DE 6% (SEIS POR CENTO) a ser pago no 
salário referente ao mês de fevereiro de 2019. 

GRATUIDADE DE ENSINO - Aos professores 
integrantes do corpo docente da Estácio será 
assegurada gratuidade de ensino, exclusivamente 
nos cursos de graduação, total ou parcial, para ele 
próprio e/ou seus dependentes e/ou agregados, a 
saber:

1. Dependentes: o cônjuge, o (a) companheiro (a), 
ascendente ou descendente (filhos que tenham até 
24 anos completos); 

2. Agregados: filhos acima de 24 anos, pai, mãe e 
irmãos. 

 Condições para gratuidade: 
a) Professor com carga horária de até 5 horas 
semanais: 70% de gratuidade para o próprio e mais 
50% para um dependente; 

b) Professor com carga horária de 6 a 11 horas 
semanais: uma gratuidade de 100% para o  próprio 
ou dependente  e duas gratuidades de 50% para um

dependente e para um agregado.

c) Professor com carga horária a partir de 12 horas 
semanais: duas gratuidades de 100% para o 
próprio e/ou dependente e uma gratuidade 50% 
para um dependente e para um agregado. 

Observação - Não serão concedidas gratuidades 
de estudos para os seguintes cursos: medicina, 
medicina veterinária, odontologia, biomedicina, 
gastronomia, bem como nos cursos que não sejam 
de graduação. 

HOMOLOGAÇÕES NO SINDICATO  -  As 
homologações das rescisões dos contratos de 
trabalho, durante a vigência do presente acordo, 
serão realizadas no Sinpro-Rio. 

REPRESENTANTE SINDICAL - A Estácio 
assegurará a eleição de dois representantes 
titulares e dois suplentes, dentre os professores da 
instituição, como representantes do Sindicato. O 
mandato será de um ano, sendo permitida uma 
reeleição, com estabilidade para o titular e 
pagamento de quatro horas semanais para o 
trabalho sindical. 

ACESSO DO SINDICATO AOS PROFESSORES - 
Os informativos elaborados pelo Sinpro-Rio, em 
formato digital, serão encaminhados mensalmente 
pela Estácio para os professores que possuem e-
mails corporativos. 

SINDICATO DOS PROFESSORES 

DE PETRÓPOLIS E REGIÃO



A DECISÃO É SUA!

Local:
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11 horasRua Floriano Peixoto, 239 - Centro - Petrópolis
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