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Instrução Normativa PRDU No 01/2020 

 
Regulamenta as limitações impostas pela Lei 
Complementar 173 sobre as progressões por mérito da 
carreira docente da Unicamp. 

 
Considerando: 
 

• a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, que impôs limitações ao gasto com 
pessoal até 31 de dezembro de 2021; 

• a existência, na universidade, de processos de progressão docente em diferentes 
estágios de andamento; 

• a necessidade de garantir a segurança jurídica dos atos praticados pela 
administração; 

 
O Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário, no uso de suas atribuições, estabelece os 
seguintes procedimentos para a realização de processos de progressão por mérito para os níveis 
MS-3.2, MS-5.1, MS-5.2 e MS-5.3 da carreira docente da Universidade. 
 
Artigo 1º – Até 31 de dezembro de 2021, fica vedada a reserva de recursos para a progressão 
por mérito da carreira docente. 
 
Parágrafo único. Os processos de progressão já aprovados poderão ser realizados pelas 
unidades a partir de 2022. 
 
Artigo 2º – Processos de progressão por mérito que ainda não tenham sido realizados deverão 
ser cancelados, ainda que a comissão julgadora já tenha sido composta. 
 
Parágrafo único – Os processos de progressão poderão ser realizados pelas unidades a partir 
de 2022. 
 
Artigo 3º – Processos de progressão por mérito já realizados e que estejam em fase de análise 
dos resultados no âmbito da Unidade ou da CIDD ou em fase de homologação pela CEPE 
deverão ter sua tramitação suspensa até 31 de dezembro de 2021. 
 
Artigo 4º – Concursos de livre-docência poderão prosseguir normalmente, desde que não 
envolvam a promoção para o nível MS-5.1. 
 
Artigo 5º – Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data. 
 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Em 07/07/2020 
 

Prof. Dr. Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto 
Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário 
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