MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

RESOLUÇÃO N. 017/2014
Aprova Normas para Avaliação de Desempenho
Docente para fins de desenvolvimento na Carreira do
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com
vistas à Progressão e Promoção Funcional.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, e considerando:
– a necessidade de adaptação das normas à legislação vigente; e
– o Parecer n. 094/2014 da Comissão de Legislação e Normas (CLN) aprovado
na 849a Sessão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, de 04.07.2014, conforme
Processo n. 23081.006001/2014-14.

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar Normas para Avaliação de Desempenho Docente para fins de
desenvolvimento na Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da
Universidade Federal de Santa Maria, com vistas à Progressão e Promoção Funcional.
Art. 2º O desenvolvimento na Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico, conforme o estabelecido nas leis n. 12.772, de 28 de dezembro de 2012
(Portaria n. 554, de 20 de junho de 2013) e n. 12.863, de 24 de setembro de 2013, ocorrerá
mediante progressão ou promoção após o cumprimento, pelo docente, do interstício de vinte
e quatro meses mediante avaliação de desempenho.
Art. 3o A solicitação para o desenvolvimento na Carreira do Magistério do EBTT
junto à Instituição é de responsabilidade do docente.
Art. 4o A avaliação do desempenho docente, para efeito de promoção ou
progressão na Carreira do Magistério, será baseada nos seguintes itens:
I – desempenho didático-pedagógico e administrativo (máximo 55 pontos);
II – formação, aperfeiçoamento, atualização docente e produção intelectual
(máximo 20 pontos);
III – orientações, extensão, administração e outras atividades (máximo 20
pontos); e
IV – avaliação discente (máximo 5 pontos).

(Fol. 2 da Resolução n. 017/2014, de 22.07.2014)

Art. 5o Para a progressão ou promoção, o docente deverá somar no mínimo 70
pontos.
Art. 6o A certificação das participações acadêmicas, didáticas, técnicas,
administrativas e de outras atividades, deverá ser solicitada pelo docente nos
Departamentos, Coordenações, Direção ou órgãos responsáveis pela organização dos
eventos.
Art. 7o As atividades desenvolvidas em cada item serão pontuadas conforme
planilha em anexo.
Art. 8o A aplicação da avaliação discente será de responsabilidade do
departamento de ensino que encaminhará, semestralmente, os resultados a subcomissão da
CPPD.
Art. 9º Esta resolução entrará em vigor na data de sua assinatura e revoga a
disposições em contrário.
GABINETE DO REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA,
aos vinte e dois dias do mês de julho do ano dois mil e quatorze.

Paulo Afonso Burmann,
Reitor.

(Fol. 1 do Anexo da Resolução n. 017/2014, de 22.07.2014)

ANEXO DA RESOLUÇÃO N. 017/2014

FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE PROGRESSÃO E
PROMOÇÃO DOCENTE
Nome:
Lotação:
Matrícula SIAPE:

I – DESEMPENHO DIDÁTICO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO
Serão consideradas atividades que configurem o envolvimento do docente nos processos de ensinoaprendizagem, bem como situações especiais de afastamento e cargos de direção, tais como:
ATIVIDADE
Aulas ministradas (contrato de 40 horas) durante o período de interstício
Aulas ministradas (contrato de 20 horas) durante o período de interstício
Afastamento total para pós-doutorado/doutorado/mestrado em situação regular
com o curso
Afastamento parcial para pós-doutorado/doutorado/mestrado em situação regular
com o curso
Cargo de Direção, Vice-Direção, Direção de Departamento e Afastamento para
prestar serviços para o Ministério da Educação e em outras situações previstas na
legislação vigente
Coordenador de curso

PONTOS (máximo 55,0)
0,067 ponto/hora/aula
0,135 pontos/aula
2,5

pontos/mês

1,5

pontos/mês

2

pontos/mês

1

ponto/mês
SUBTOTAL I:

(Fol. 2 do Anexo da Resolução n. 017/2014, de 22.07.2014)

II – FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, ATUALIZAÇÃO DOCENTE E
PRODUÇÃO INTELECTUAL
Serão consideradas atividades que configurem o envolvimento do docente em processos de formação
continuada, tais como:
ATIVIDADE
Cursos de curta duração, equivalente a capacitação ou atualização de conhecimentos
na área de atuação ou na área da educação/disciplina cursada como aluno especial
(duração inferior a 40 horas)
Visita técnica ou didática na cidade de origem
Visita técnica ou didática fora da cidade de origem

5
2
4

pontos/evento
pontos/evento
pontos/evento

Curso de capacitação/disciplina cursada como aluno especial (40 horas ou mais)
Estágio (duração de um mês)
Estágio (duração de um até três meses)
Estágio (duração acima de três meses)

5
8
14
16

pontos/cada
pontos/cada
pontos/cada
pontos/cada

Matrícula regular em curso de graduação*

3

pontos/semestre
pontos/semestre

Matrícula regular em curso de pós-graduação - aperfeiçoamento (duração acima 180
horas) *
Matrícula regular em curso de pós-graduação - especialização (duração acima 360
horas) *
Matrícula regular em curso de pós-graduação - mestrado*
Matrícula regular em curso de pós-graduação – doutorado*
Matrícula regular em curso de pós-graduação – pós-doutorado*
*Sem afastamento (parcial ou total)
Participação como ouvinte em palestras
Participação como ouvinte em simpósios, seminários, congressos, eventos científicos,
culturais, esportivos, artísticos ou similares.
Participação em *grupos de estudo (duração até 40 horas)
(duração acima 40 horas)
* Estruturado via portaria ou registrado no SIE

PONTOS (máximo 20,00)

4
pontos/semestre
5
6
7
7
1

pontos/semestre
pontos/semestre
pontos/semestre
ponto/evento
pontos/evento

2
2
5

pontos/cada
pontos/cada

Participação em projetos de pesquisa com agência fomentadora

10

pontos/cada (coordenação)

Participação em projetos de pesquisa com agência fomentadora
Participação em projetos de pesquisa sem agência fomentadora
Participação em projetos de pesquisa sem agência fomentadora
Participação em projetos na área do ensino
Participação em projetos na área do ensino
Apresentação de palestras, trabalhos em congresso ou similares (oral)
Apresentação pôster ou painel
Curso - ministrante (duração de até 40 horas)
Curso - coordenador (duração de até 40 horas)
Curso - ministrante (duração igual ou acima de 40 horas)
Curso - coordenador (duração igual ou acima de 40 horas)

5
6
3
12
3
4
3
5
3
8
6

pontos/cada (integrante)
pontos/cada (coordenação)
pontos/cada (integrante)
pontos/cada (coordenação)
pontos/cada (integrante)
pontos/atividade
pontos/atividade
pontos/atividade
pontos/atividade
pontos/atividade
pontos/atividade

Elaboração de trabalhos técnicos (consultoria ou produto), de relatórios técnicos, por
determinação da área e/ou para atender convênios de ensino, pesquisa ou extensão

12

pontos/atividade (coordenador)

Avaliação de trabalhos científicos e de cursos
Tradução de obras literárias, técnicas ou científicas, editadas, desde que no âmbito de
sua atuação ou na área da educação (completas)
Tradução de capítulo de livro, desde que no âmbito de sua atuação ou na área da
educação

8
5

pontos/atividade (integrante)
pontos / atividade

12

pontos/unidade

8

pontos/unidade

Tradução de documento, desde que no âmbito de sua atuação ou na área da educação

3

pontos/unidade

Participação em oficinas, atividade integrada, evento artístico, cultural ou científico,
relativo à atividade docente, com exposição ou divulgação

5
2

pontos/evento (coordenador)
pontos/evento (integrante)

Publicação de artigo científico na integra, em periódicos indexados

16
10

pontos
pontos

Publicação de artigo científico (resumo), em Anais

12
8
3

pontos
(internacional)
pontos
(nacional)
pontos/cada

16

pontos/cada (autor/co-autor)

12
7
3

pontos/cada (autor/co-autor) a
pontos/cada
pontos/cada
SUBTOTAL II:

Publicação de artigos em jornais (áreas de atuação ou de educação)
Publicações técnicas, didáticas, científicas e literárias em sua área de atuação ou na
área da educação. Livro
Publicações técnicas, didáticas, científicas e literárias em sua área de atuação ou na
área da educação. Capítulo de livro
Elaboração de apostila com ficha catalográfica
Revisão de artigos técnicos ou científicos

(internacional)
(nacional)

(Fol. 3 do Anexo da Resolução n. 017/2014, de 22.07.2014)

III – ORIENTAÇÕES, EXTENSÃO E OUTRAS ATIVIDADES
Serão consideradas atividades que configurem o envolvimento do docente em processos com a
comunidade interna e externa, tais como:
ATIVIDADE
Participação em projeto de extensão de caráter científico, artístico, cultural, esportivo ou
de prestação de serviços, articulado ou não com as de ensino e/ou pesquisa
Assessoria e/ou consultoria na área de atuação ou na de educação como representante
da instituição

8

PONTOS (máximo 20,00)
pontos (coordenador)

5

pontos (integrante)

7

pontos

10
5
7
5
5
3
3
2
7

pontos (coordenador)
pontos (integrante)
pontos (coordenador)
pontos (integrante)
pontos (coordenador)
pontos (integrante)
pontos (coordenador)
pontos (integrante)
pontos

3
7
3
2
3
5
8

pontos
pontos (coordenador)
pontos (integrante)
pontos/cada
pontos/cada
pontos/cada
pontos/cada

Participação em projetos ou programas governamentais (EAD, UAB, Pronatec, etc) Gestor e Coordenador

7

pontos/curso

Participação em projetos ou programas governamentais (EAD, UAB, Pronatec, etc) Supervisor e docente.

10

pontos/curso

3

pontos/curso

7
5
5
3
3
2
2
2
2
5
8

pontos/cada
pontos/cada
pontos/cada
pontos/cada
pontos/cada
pontos/cada
pontos/cada
pontos/cada
pontos/cada
Pontos/cada
Pontos/cada

Participação em comissão de coordenação/organização de eventos, concursos e
competições como orientador de alunos (internacional)
Participação em comissão de coordenação/organização de eventos, concursos e
competições como orientador de alunos (nacional)
Participação em comissão de coordenação/organização de eventos (regional)
Participação em comissão de coordenação/organização de eventos (local)
Participação como membro da elaboração de Projeto Pedagógico de cursos
Participação como membro da atualização de Projeto Pedagógico de cursos
Organização, orientação ou desenvolvimento de órgãos, setores, associações ou
centros de ensino ou de pesquisa científica
Participação em bancas de defesa de estágio e TCC
Participação em banca de defesa de especialização
Participação em bancas de qualificação de mestrado ou doutorado
Participação em bancas de defesa de mestrado ou doutorado

Participação em projetos ou programas governamentais (EAD, UAB, Pronatec, etc) Tutor.
Orientação de tese de doutorado
Co - orientação de tese de doutorado
Orientação de dissertação de mestrado
Co - orientação de dissertação de mestrado
Orientação de especialização
Orientação de estágios e trabalho conclusão de curso
Orientação de bolsistas
Orientação de monitorias e ou iniciação científica
Representação da unidade de ensino em reuniões, eventos
Participação em seleção pública - Substituto
Participação em concurso público - Definitivo
Elaboração ou revisão de questões para exame de seleção ou concursos público
Docentes em cargo de coordenação de áreas ou cursos (técnico, tecnológico,
graduação, pós-graduação)
Docentes em atividade de coordenação de setores/laboratórios
Integrante de colegiados e outros órgãos da instituição
Participação em seminários, encontros ou similares de interesse classista (como
ouvinte)
Representação em conselhos de entidades de classe
Participação como membro de diretoria ou de conselho em associação de classe,
sindicatos, ordens e similares

0,3 Pontos/questão - máx. 5

Participação em comissões e/ou conselhos em nome da Instituição
Participação em comissões permanentes
Participação em comissões temporárias
Recebimento de comendas e premiações advindas do exercício de atividades
institucionais acadêmicas ou de extensão

2 ponto/evento
0,7 Pontos/mês
2 pontos/evento

0,5 Pontos/mês
0,5 Pontos/mês
5 Pontos/cada
2
3

Pontos/cada
pontos/cada

0,5

pontos/mês

5

pontos
SUBTOTAL III:

c

(Fol. 4 do Anexo da Resolução n. 017/2014, de 22.07.2014)

IV – AVALIAÇÃO DISCENTE
Avaliação discente (média das últimas 4 avaliações)

1,25 pontos/semestre

0
___/___/____ à

FICHA DE AVALIAÇÃO DOCENTE
Nome:
Lotação:

___/___/____
Itens
I

SUBTOTAIS
Denominação (pontuação máxima)
Desempenho didático pedagógico (55,0)
0
Formação, aperfeiçoamento, atualização
docente e produção intelectual (20,00)
0
Orientações, Extensão e prestação de
serviços e administração (20,00)
0
Avaliação discente (5,00)
0
TOTAL

II
III
IV

Situação do docente
Em interstício até: ___/__________/_______
Promovido da Classe ____, Nível ____ para a Classe ____, Nível ____ com efeitos financeiros a
contar de _____/______________/______, conforme Ata n.________, de ___/____/______
Assinatura dos membros da Subcomissão:
__________________________

______________________

__________________

__________________________

______________________

__________________

Assinatura do docente:
Estou de acordo com a pontuação da presente avaliação.
______________________________________________

Data: _____/_______/_______

RESERVADO PARA A CPPD – CÂMARA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO
Avaliação do docente _________________________________________________
Ata n. ______/_________, da sessão do dia ____/_____/________
_______________________

______________________

____________________

_______________________

_______________________

____________________

