
ETAPA 1: Processo no SEI para 
COAGED.REI, DIREN e COORD. 

de ÁREA E/OU CURSO e 
Elaboração do PDF ÚNICO

1.  Abrir processo no SEI.

2.1. Enviar despacho à COAGED.REI 
solicitando interstício. Aguardar 
COAGED se pronunciar para 
prosseguir para o próximo item.

3.2. Enviar  formulário de “Declaração 
da DIREN” para a DIREN.

4.3. Enviar formulário de “Declaração 
da Coordenação de Área e/ou Curso” 
para a Coordenação de Área e/ou 
Curso.

  OBSERVAÇÃO: As declarações (DIREN 
e COORD.) correspondem às 
pontuações dos itens 1.1.1 a 1.3.1 e 
1.4.1 do Barema de progressão.

1.4. Docente elabora o seu arquivo PDF 
ÚNICO com as documentações 
probatórias na seguinte ordem:

i.  Barema preenchido com as 
respectivas  pontuações por item 

ii.  Documento com Interstício 
fornecido pela COAGED.REI

iii.  Declaração da DIREN
iv.  Declaração da Coordenação
v.  Documentos Probatórios a partir do 

item 1.3.2  do Barema enumerados 
em ordem crescente

ETAPA 2: Processo no SEI para 
SCPPD

2.  Abrir processo no SEI – PROG. DOCENTE

3.1. Incluir RDV preenchido e assinado.

4.2. Incluir Formulário CPPD com 
autoavaliação preenchida (item 
1.4.2) e “NÃO ASSINAR”. Em seguida, 
criar e disponibilizar um Bloco de 
Assinaturas para a SCPPD, DIREN e 
COORDENAÇÃO.

5.3. Incluir o arquivo pdf único com as 
documentações probatórias.

6.4. Incluir despacho de “Confere com 
o original”.

7.5. Enviar processo para SCPPD.

8.6. Aguardar avaliação da banca 
examinadora e, após solicitado pela 
SCPPD, assinar o formulário CPPD.

9.7. Acompanhar regularmente os 
trâmites finais do processo.

NOVO FLUXO PARA OS PROCESSOS DE PROGRESSÃO 
FUNCIONAL DOCENTE – IFBA Camaçari



ATENÇÃO a alguns detalhes a fim de evitar atrasos no processos:

1. Interstício, Declarações e PDF Único: Informações sobre o interstício da progressão, 
declarações da Diren e Coordenações referentes aos itens 1.1.1 a 1.3.1 e 1.4.1  do 
Barema e elaboração do PDF Único fazem parte de etapa externa e anterior à 
SCPPD. Devendo, pois, ser obtidos/elaborados em momento precedente à abertura 
do processo de progressão na SCPPD.

2. Declaração DIREN e Coordenação de área e/ou curso: Ao enviar o formulário de 
Declaração da DIREN e Coordenação de área e/ou Curso para os mesmos, a fim de 
obter as pontuações referentes a estas declarações, o docente poderá enviá-las 
previamente preenchidas com as pontuações que se lhe mostrem ser as merecidas 
como forma de sugestão e otimização. Contudo, caberá aos respectivos órgãos, 
preencher de forma completa, inclusive alterando as sugestões pré-preenchidas 
pelo docente, bem como assiná-la. Determinando, assim, as pontuações em formato 
final. 

3. Elaboração do PDF Único: Deve ser elaborado, precisamente, segundo a ordem de 
inclusão dos documentos informados nas instruções da SCPPD. Sendo que cada 
documento probatório, a partir do item 1.3.2 do Barema, deverá ser precedido pela 
numeração do item ao qual se pretende pontuar no topo da página. Para itens com 
mais de uma documentação a se pontuar, sugere-se utilizar para cada 
documentação subitens terminais alfabéticos (por exemplo: item 1.3.3.A, item 
1.3.3.B, etc). Documentações sem indicação do item ou fora de ordem incidirão na 
devolução do processo para ajuste do pdf.

4. Formulário CPPD: O docente deverá preencher apenas o cabeçalho e autoavaliação 
(item 1.4.2), e “NÃO ASSINAR”. Em seguida, criar e disponibilizar um “Bloco de 
Assinaturas” para este documento. 

5. Confere com o Original: O docente, após incluir o pdf único, deverá incluir um 
despacho de “Confere com o original” assinado por servidor público que ateste a 
veracidade das documentações apresentadas naquele documento.

6. Certificados e Declarações Diversas: Alguns certificados e declarações têm sido 
desconsiderados pelas bancas por divergirem do texto do item a ser pontuado no 
Barema. Assim, é sugerido aos docentes que, ao realizarem alguma atividade com 
recebimento de certificado ou declaração, confiram se o texto faz jus literalmente ao 
pontuado no Barema (Ex.: atuou como membro de comitê organizador de evento 
científico – item 2.1.7 – mas constando no certificado que participou na 
organização do evento. Diferença sutil, mas, passível de dupla interpretação, 
podendo o documento vir a ser desconsiderado ou sugerir-se a inclusão do mesmo 
em item de menor pontuação, participação em evento científico – item 2.1.6 ). 
Assim, caso haja divergências, é sugerido contactar o órgão emissor do 
certificado/declaração para saber sobre a possibilidade de ajustar o texto em função 
do respectivo item do Barema considerando a atividade efetivamente 
desempenhada.


