
 

DECISÃO Nº XXX/2017 

  O CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em sessão de xx/xx/2017, tendo em vista o constante 

no processo nº 23078.024240/2015-96, de acordo com o Parecer da Comissão Especial nomeada 

pela Portaria nº 361/2014, 

 

 

D E C I D E 

 

aprovar as Normas para Progressão e Promoção Funcionais de Docentes na Carreira de Magistério 

Superior das Classes A, B, C e D por avaliação de desempenho acadêmico.  

 

CAPÍTULO I 

DAS NORMAS GERAIS DA PROGRESSÃO E PROMOÇÃO DE DOCENTES DAS CLASSES A, B, C e D 

 

 Art. 1º - A promoção e a progressão funcional na carreira do magistério superior ocorrerão 

mediante aprovação na avaliação de desempenho acadêmico, nos termos desta Decisão.  

 §1º - Promoção é a passagem de uma classe para outra subsequente.  

 §2º - Progressão é a passagem para o nível imediatamente superior dentro da mesma 

classe.  

 §3º - A promoção e a progressão funcional far-se-ão respeitando o interstício mínimo de 

dois anos no seu enquadramento atual. 

 

 §4º - Caberá a cada Departamento propor aResolução estabelecendo os critérios e 

pontuação fixa por atividades de Pesquisa e/ou de extensão e atividades de administração, 

representação e outras aprovada pelo Conselho da Unidade e homologada pela Comissão 

Permanente de Pessoal Docente. 

 

 §5º Os máximos por atividades serão limitados pela presente decisão. 

 

 

 



 Art. 2º -O interstício aquisitivo para Progressão e/ou promoção do docente ingressante na 

UFRGS, por concurso, ocupante de cargo do Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Superior 

Federal, será estabelecido nos termos: 

 

 

 I - Na Redistribuição: o interstício será contado a partir do início do exercício na classe e no 

nível da carreira do Magistério Público Federal ocupado pelo docente na instituição de origem. 

 

 II - Na vacância: o docente será reposicionado na classe e no nível da carreira do Magistério 

Público Federal ocupado no cargo vago na origem, einterstício contado a partir do início do 

exercício na classe e no nível da carreira do Magistério Público Federal ocupado pelo docente na 

instituição de origem, conforme Arts. 100 e 101 da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990. 

 

 Parágrafo Único - Para o ingresso na UFRGS, por concurso,de docente ocupante de cargo do 

Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Superior Federal, fica facultado ao departamento 

solicitar a Redistribuição, mantida a observância do Art. 37 § 2o da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 

1990, sendo obrigatória adeclaração expressa da decisão nos autos do processo de ocupação da 

vaga. 

 

 Art. 3º. A aceleração de promoção dar-se-á automaticamente por parte da UFRGS, tão logo 

concluído o estágio probatório, nas situações em que a titulação exigida para tanto já estiver 

registrada nos assentos funcionais do docente. 

 I - Para o nível inicial da Classe B, denominação de Professor Assistente, pela apresentação 

de titulação de Mestre;  

 II - Para o nível inicial da Classe C, denominação de Professor Adjunto, pela apresentação de 

titulação de Doutor.  

 

Parágrafo Único - Aos servidores ocupantes do Plano de Carreirase Cargos de Magistério Federal 

em 1º de março de 2013, é permitida a aceleração da promoção mesmo durante o estágio 

probatório no cargo, de acordo com o disposto no Art. 10, parágrafo único da Portaria MEC Nº 

554/13, republicada em 23-7-2013. 

 



CAPÍTULO II 

DA SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO 

 

 Art. 4º - A avaliação de desempenho acadêmico dar-se-á por requerimento do docente ao 

Departamento, via processo, indicando o interstício a ser avaliado a partir da última progressão ou 

promoção, acompanhado do Relatório de Atividades Docentes e do Relatório de Avaliação Docente 

pelos Discentes desse período.  

 Parágrafo único -É facultada a apresentação de memorial descritivo, devidamente 

documentado, de atividades e informações não constantes no Relatório de Atividades Docentes, 

exceto no caso previsto no Art. 10º, Inciso I. 

  

CAPÍTULO III 

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

 

 Art. 5º - A avaliação do desempenho acadêmico será realizada pela Comissão de Avaliação 

de que trata o Capítulo IV, com base nos documentos previstos nosArt. 1º,§4ºeArt. 4º.  

 Parágrafo único. Constarão da avaliação do desempenho acadêmico os seguintes itens: 
 
 I – Pontuação em atividades de ensino; 
 II – Pontuação em atividades de pesquisa e/ou extensão; 
 III – Pontuação em atividades de administração, representação e outras; 
 IV – Pontuação da avaliação do desempenho didático do docente com participação dos 
discentes. 
 
 

 Art. 6º - Será considerado aprovado na avaliação de desempenho acadêmico para 

progressão o docente que atingir a pontuação mínima de 70 (setenta) pontos, exigindo-se 

obrigatoriamente e no mínimo:  

 I - 32 (trinta e dois) pontos no item atividades de ensino, elencadas no Anexo 1, dos quais 

pelo menos 16 (dezesseis) pontos deverão corresponder a Atividades de Ensinode graduação;  

 II – 10 (dez) pontos para Professor Auxiliar, 15 (quinze) pontos para Professor Assistente, 20 

(vinte) pontos para Professor Adjunto e 25 (vinte e cinco) pontos para Professor Associado em 

atividades de pesquisa e/ou de extensão, elencadas no Anexo 2.  



 Art. 7º - Será considerado aprovado na avaliação de desempenho acadêmico para promoção 

o docente que atingir no mínimo 32 (trinta e dois) pontos no item atividades de ensino, dos quais 

pelo menos a metade deverá corresponder a Atividades de Ensinode graduação, e:  

 I - um total de 70(setenta) pontos no caso de promoção da classe A, denominação de 

Professor Auxiliar, para a classe B, denominação de Professor Assistente, exigindo-se, no mínimo, 

15(quinze) pontos em atividades de pesquisa e/ou de extensão, elencadas no Anexo 2.  

 II - um total de 70(setenta) pontos no caso de promoção da classe B, denominação de 

Professor Assistente, para a classe C, denominação de Professor Adjunto, exigindo-se, no mínimo, 

20(vinte) pontos em atividades de pesquisa e/ou de extensão, elencadas no Anexo 2.  

 III - um total de 70 (setenta) pontos e o título de Doutor no caso de promoção da classe C, 

denominação de Professor Adjunto, para a classe D, denominação de Professor Associado, 

exigindo-se, no mínimo, 25 (vinte e cinco) pontos em atividades de pesquisa e/ou de extensão, 

elencadas no Anexo 2.  

  

 Art. 8º - Para o docente em regime de trabalho de 20 horas semanais, com referência as 

pontuações definidasnos Artigos 6º e 7º, serão exigidas no mínimo 60% (sessenta por cento) 

quanto àpontuação mínima no total e, 60% (sessenta por cento)quanto ao mínimo em atividades 

de pesquisa e/ou extensão, permanecendo inalterado o mínimo exigido em atividades de ensino, 

conforme Quadro de Pontuações do ANEXO 5. 

  

 Art. 9º - Para os docentes que não totalizarem a pontuação mínima em atividades de 

pesquisa e/ou de extensão, serão utilizados os pontos excedentes no item atividades de ensino, 

como compensação, até atingir o valor mínimo; será computado um ponto a cada dois pontos 

excedentes em atividades de ensino, vedada a contagem dupla dos pontos utilizados. 

  

 Art. 10º - Nas progressões e promoções de que tratam os artigos 6º e 7º devem ser 

observadas as seguintes situações especiais: 

 

 I - O docente matriculado em programa de mestrado ou doutorado, que não possuir título 

de mesmo nível (mestrado ou doutorado), ou o docente que tenha realizado atividadesde pós-

doutorado ou estágio sênior no interstício correspondente, e que mediante a juntada de memorial 

descritivo devidamente documentado das respectivas atividades, na forma prevista no Parágrafo 



único do Art. 4º, terá as pontuações mínimas exigidas no item atividades de ensino e no total, 

reduzidas proporcionalmente ao tempo em que o docente não esteve afastado no interstício 

avaliado, conforme as fórmulas do item 4.1 do Anexo 4. 

 

 II - Em caso de licença à gestante,àadotante, à paternidade ou para tratamento de saúde 

superior a três meses, as pontuações mínimas e a pontuação total serão reduzidas 

proporcionalmente ao tempo em que o docente não esteve em licença no interstício avaliado, 

conforme as fórmulas do item 4.2 do Anexo 4. 

 

III - Nos casos em que houver exercício de cargos de direção, assessoramento, chefia ou 

coordenação, as pontuações mínimas exigidas nos itens de atividades de ensino e de pesquisa e/ou 

de extensão serão reduzidas proporcionalmente ao tempo em que o docente esteve com CD, FG ou 

FUC durante o interstício avaliado,sendo a soma dos pontos da redução em ensino e pesquisa e/ou 

extensão,redutora direta, em pontos, do mínimo exigido no total para as progressões previstas no 

Art.6o e promoções previstas no Art.7.o, conforme as fórmulas do item 4.3 do Anexo 4. 

 

Parágrafo único - Para efeitos do disposto no inciso I deste artigo, o tempo de afastamento para 

aperfeiçoamento está limitado ao total de quatro semestres para mestrado, oito semestres para 

doutorado e dois semestres para pós-doutorado. 

 

 Art. 11 - A nota mínima exigidapara a atribuição de pontos, expressa pela médiada avaliação 

do docente pelos discentes considerando todas asAtividades de Ensinos ministradas no interstício 

correspondente, tanto para progressão quanto para promoção, será 3 (três) na escala de 1 a 5. 

 § 1º - A avaliação do desempenho didático do docente pelos discentes será realizada com a 

participação discente conforme instrumento institucional. 

  

 § 2º A pontuação referida no caput será calculada a partir da fórmula do item 4.4 do Anexo 

4. 

  

Art. 12 - Não haverá exigência de pontuação mínima para as atividadesde administração, 

representação e outras, realizadas no interstício da avaliação, computadas conforme a pontuação 

do Anexo 3,.  



 

 Art. 13Para completar as pontuações mínimas exigidas para as atividades de ensino e 

pesquisa e/ou extensão estabelecidas no Artigo 6º, nos casos de progressão, e no Artigo 7º, nos 

casos de promoção, poderão ser utilizados até a metade dos pontos excedentes na atividade 

correspondente, registrados na planilha de progressão ou promoção do interstício imediatamente 

anterior. 

  

Parágrafo único – São considerados pontos excedentes somente aqueles não utilizados para 

completar a pontuação mínima total da progressão ou promoção anterior. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS COMISSÕES DE AVALIAÇÃO 

 

 Art. 14 – A Comissão de Avaliação composta especialmente para este fim será designada 

pelo Conselho da Unidade à qual pertence o Departamento do docente a ser avaliado.  

 § 1º - As comissões poderão ser formadas por Departamento ou por Unidade, podendo ser 

estipulados mandatos a elas;  

 § 2º - As comissões devem ser integradas por três docentes da Unidade, de classe superior à 

do avaliado;  

 § 3º - Na impossibilidade de ser indicado docente da Unidade, de classe superior à do 

avaliado, admitir-se-á a sua substituição por docente da Unidadede mesma classe, desde que em 

nível superior ao do avaliado, ou por docente de outras Unidades, de classe superior à do avaliado.  

 

 Art. 15 - São atribuições da Comissão de Avaliação:  

 I - avaliar a documentação prevista no Artigo 4º;  

 II - Aplicara pontuação estabelecida na resolução prevista no Art. 1, § 4º;  

 III - emitir parecer final;  

 IV – anexar o parecer final e a planilha de pontuação ao processo de avaliação e encaminhá-

lo ao Departamento do docente.  

CAPÍTULO V 

DO RESULTADO 



 

 Art. 16 - Ao Departamento compete encaminhar o processo ao Conselho da Unidade para 

homologação e posterior encaminhamento à Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, 

para providências. 

 

Art. 17 - O docente que não lograr aprovação na avaliação de desempenho poderá apresentar 

pedido de reconsideração à Comissão Avaliadora nos termos do Art. 196 do Regimento Geral da 

Universidade. 

Parágrafo único – O docente que não lograr aprovação na avaliação de desempenho poderá 

solicitar nova avaliação em ocasião que julgar oportuna. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 Art. 18 - A progressão ou promoção de que trata esta Decisão vigorará para o docente a 

partir da data de abertura de um novo interstício ou 12 meses contado a partir da publicação desta 

decisão, aplicando-se aquela de menor prazo. É facultado ao docente, dentro deste prazo, optar 

pela aplicação da norma antiga ou da presente decisão. 

 

 Art. 19 – Todos os efeitos, inclusive o financeiro, da progressão e da promoção a que se 

refere o esta decisão ocorrerão a partir da data em que o docente completar a pontuação 

necessária para tal, respeitado o interstício mínimo. 

  

 

Parágrafo único – Na promoção da classe de Adjunto IV para o nível inicial da classe de Associado 

os efeitos decorrentes serão retroativos a 1º de maio de 2006 para os solicitantes que naquela data 

já atendiam às exigências estabelecidas no Art. 1º desta Decisão, de acordo com o disposto no Art. 

8º da Portaria MEC nº7, de 29 de junho de 2006.  

 

 Art. 20 – A UFRGS implantará um sistema de preenchimento automático das informações 

do processo eletrônico de progressão e promoção, integrando os dados oriundosdo Relatório de 



Atividades Docentes e do Relatório de Avaliação Docente pelos Discentes desse período, bem como 

dos eventuais pontos excedentes do processo anterior. 

 

 Art. 21 – O processo de avaliação de desempenho acadêmico será acompanhado pela 

Comissão Permanente de Pessoal Docente, de acordo como Art. 26 da lei 12.772/2012. 

  

 Art. 22- Casos omissos serão apreciados pelo Conselho Universitário. 

  

 Art. 23 - Revogam–se a Resolução 12/95 do COCEP, a Resolução 51/97 do CEPE, as Decisões 

131/96, 184/97, 149/2000, 197/2006, 328/2006, 135/2007, 313/2007, 353/2007, 335/2009, 

401/2013 e 97/2014 do CONSUN, assim como demais disposições em contrário. 

 

 Art. 24 – Esta Decisão entrará em vigor em 180 dias na data de sua aprovação pelo Conselho 

Universitário. 

 

Parágrafo único – No prazo estabelecido no caput, as .. 

Porto Alegre, XX de XXX de 2017.  

Rui Vicente Opperman,  

Reitor. 

 

 

 

Por fim indicamos que a adequação da Planilha de Tabulação dos Pontos para fins de Progressão ou 

Promoção Funcional por Avaliação de Desempenho Acadêmico deverá ser realizada após a 

aprovação das diretrizes gerais. 

 

O presente parecer submete a análise deste Conselho requisição para a inclusão da CPPD nos 

trabalhos voltados para a implementação do sistema informatizado de processos de progressão e 

promoção na carreira docente, em decorrência das atribuições previstas na lei 12.772/2012. 

 

 

 


