
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional

e Tecnológica

Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD

Avaliação de Desempenho Docente e Tabela de Distribuição de Pontos – Resolução/CONSUP nº 32 de 17/08/2010

Processo de Progressão por Mérito do(a) Prof. (a).......................................................................................................................,referente ao período de

avaliação de ........./ ......../........ a ......./......./......., de ..................... (classe/nível) para ........................(classe/nível) 

1.1.1;1.1.2; 1.1.3 - Avaliação do Departamento Acadêmico = 14+03+05 ---------------------------------22 pts (max)

Data: ...../...../.....

Atestamos  que  o(a)  requerente,  acima  identificado(a),  teve  seu  desempenho  acadêmico  referente  à  assiduidade  às  aulas  avaliado  e

alcançou     ...... pts ( 0 a 14);  às reuniões de departamento, ...... pts (0 a 3) e referente às reuniões de área de conhecimento, colegiados de

cursos e conselho de classe ...... (0 a 5), totalizando ....... dos vinte e dois (22) pontos destinados.

Atenciosamente,

                                    ...........................................................                                                       ................................................................

                                  Coordenador(a) de Área e/ou de Curso                                                                  Chefe do Departamento

1.2.1; 1.2.2 e 1.2.3 - Avaliação da Coordenação de Área e/ou Curso = 04+05+05 ------------------------14 pts (max)

Data: ...../...../.....

Atestamos que o(a) requerente, acima identificado(a), teve seu desempenho acadêmico referente à Responsabilidade pela elaboração de plano de

curso avaliado  e alcançou .....  pt(s), (0 a 4);  pelo  plano individual de trabalho (pit)  .....  pt(s),  (0 a 5) e pelo  cumprimento das datas do

calendário escolar ..... pt(s) (0 a 5), totalizando ..... dos quatorze (14) pontos destinados.

Atenciosamente,

....................................................................

Coordenador(a) de Área e/ou Curso

1.3.1; 1.3.2 - Avaliação da Coordenação de Área e/ou Curso = 02+04 ------------------------------------- 06 pts (max)

Data: ...../...../....

Atestamos que o(a) requerente, acima identificado(a), teve seu desempenho acadêmico referente à qualidade do seu trabalho avaliado pelo corpo

discente e alcançou ....... pt(s) (0 a 2). Na avaliação da  coordenação de área, obteve .......pt(s) (0 a 4), totalizando ....... dos seis (06) pontos

destinados.

Atenciosamente,

........................................................................................

Coordenador(a) de Área e/ou Curso

1.3.3 - Auto-avaliação – texto do requerente ---------------------------------------------------------------------03 pts (max)

Data: ...../...../....

..................................................................................................................................................................................................................…………….....

..................................................................................................................................................................................................................….…………….

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................………………………………………………….......…

.......................................................................................................................................................................……………............................................….

..........................................................................…......

Requerente
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1.4.1- Atividade de Ensino -------------------------------------------------------------------------------------------06 pts (max)

Data:....../..../.....

Atestamos que o(a) requerente, acima identificado(a), teve seu desempenho acadêmico referente à atividade de ensino avaliado em relação ao

atendimento às solicitações do departamento no que se refere às suas atividades de ensino e alcançou ....... dos seis (06) pontos destinados.

Atenciosamente,

.................................................................

Chefe do Departamento

1.4.2 – Publicação de Material Didático ------------------------------------------------------------------------- 04 pts (max)

Data: ...../...../.....

Atestamos  que  o(a)  requerente,  acima  identificado(a),  entregou  material  didático  de  sua  autoria  a  esta  Biblioteca

intitulado  .........................................................................................................................................................................................................................,

produzido durante o interstício da presente progressão e que se encontra disponível para consultas.

Atenciosamente,

.....................................................................................…

Responsável pela Biblioteca

1.4.3 – Exp. sala de aula. Inf. DGP, fl. adicionada ao processo. Até 10 anos, 01 pt, acima de 10 anos, 03 pts

2.1.1;2.1.2;2.1.3;2.1.4;2.1.5 e 2.1.6 – Atividades de Pesquisa e Extensão = 03+02+03+03+01+03---------------------------- 15 pts (max)

2.1.1- Elaboração, execução e/ou gerenciamento de projeto (anexar instrumentos comprobatórios) ................ 03 pontos

2.1.2- Grupo de Pesquisa (anexar instrumentos comprobatórios)....................................................................... ... 02 pontos

2.1.3- Orientação de Monitores ou Estagiários (anexar instrumentos comprobatórios) ....................................... 03 pontos

2.1.4 - Ativ. Pesq. Ext: Part. em Eventos Cient. Certif /atestado (anexo) – COTEP/Dpto./Diretoria de Ensino............... 03 pts

2.1.5 e 2.1.6 - Atividade de Pesquisa e Extensão ----------------------------------------------- - 01+03 pts= 04 pts (max)

Data : ....../...../....

Atestamos que o(a) requerente, acima identificado(a), teve seu desempenho acadêmico referente à divulgação à comunidade dos resultados de

pesquisa , cursos e serviços avaliado e alcançou …...... pt (0 ou 1) e por ter realizado visita (s) técnica(s) alcançou .........pt(s) (01 pt por visita,

máximo de 03), totalizando ....... dos quatro (04) pontos destinados.

Atenciosamente,

........................................................................................

Coordenador(a) de Área e/ou Curso

3.1.1; 3.1.2 – Capacitação Docente. Histórico Escolar ou Diploma ou Certificado (anexo) ----------- 09 pts (max)

Curso de Pós-Graduação: 01 ponto por cada 40h

Outros Cursos: 02 pontos por cada Curso com carga horária mínima de 80 h
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4.1.1 e 4.1.2 – Produção Cientifica, Técnica ou Artística – comprovante anexo ----------------------------------05 pts

Registro de Patentes, publicação de Livros, Artigos e/ou Ensaios em Revistas e/ou Jornais Indexados – 03 pts

Outras publicações – 02 pts

5 – Participação em Órgãos Colegiados – Portaria - anexo -----------------------------------------------------------03 pts

6 – Participação em Bancas Examinadoras ou Comissões – Portaria – anexo------------------------------------ 04 pts

7 – Função de Direção, Chefia, Coordenação ou Assessoria – Portaria – anexo --------------------------------- 03 pts

8 – Orientação Científica – Certificado ou Atestado – anexo = 03 pts -----------------------------------------------03 pts

Orientação de monografia, dissertação e tese, e de alunos de iniciação científica e tecnológica – 03 pts.

9 – Solicitação do requerente p/ formação da Comissão de avaliação

Data: ....../....../.......

Á(o) Chefe do Departamento:

Solicito, por exigência legal da CPPD, formar comissão para avaliação do presente processo de progressão funcional. 

Atenciosamente,

........................................................................................

Requerente

10 –Encaminhamento do(a) Chefe do Departamento Acadêmico

Data: ...../...../....

Aos professores………………......................................................................................................................................................................................….

..............................................................................................................................................................................… e ............................. ……………….

.....................................................................................................................................................................................................................……………...

para comporem a comissão a fim de atender a presente solicitação.

Atenciosamente,

...............................................................

Chefe do Departamento

11 –Avaliadores(as). Comentários adicionais (se necessários) 
Data: ...../...../.......

................................................................................................................................................................................................................……………........

.....................................................................................................................................................................................................................…………….....

.................................................................................................................................................................................................................…………….........

...............................................................................................................................................................................................................……………...…....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…….
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12 –Total de pontos alcançados ................................................................................................................…           ________________Pontos

....................................................................................................................................

Assinatura (não rubricar )

Classe_____ Nível_______

....................................................................................................................................

Assinatura (não rubricar )

Classe_____ Nível_______

....................................................................................................................................

Assinatura (não rubricar )

Classe_____ Nível_______

.....................................................................................................................................................……………...…… ..

 Avaliado(a)                                                                 Assinatura

Data: ............/............/................
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Comissão Permanente de Pessoal Docente

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS

Os critérios para aferição de pontos atinentes  à avaliação para fins de progressão e ascensão funcionais obedecerão uma escala

máxima de 100 pontos, devendo o docente, para habilitar-se à mudança de referência ou de classe, alcançar o somatório mínimo de 60

pontos. Esta escala está distribuída de acordo com 08(oito) itens explicitados na forma abaixo:

1. Desempenho Acadêmico (58 pontos)

1.1 Assiduidade (22 pontos)

- Aulas 14 pontos

- Reuniões de Departamento 03 pontos

- Reuniões de Áreas de Conhecimento, Coordenadorias e Colegiados de Cursos e Conselhos de Classe e Curso 05 pontos

1.2 Responsabilidade (14 pontos)

- Elaboração de Planos de Curso 04 pontos

- Cumprimento das atividades do Plano Individual de Trabalho 05 pontos

- Cumprimento das datas pré-fixadas no Calendário Escolar 05 pontos

1.3 Qualidade do trabalho (09 pontos)

- Avaliação do Corpo Discente (responsabilidade das Coordenações) 02 pontos

- Avaliação da Coordenação de Área 04 pontos

-Auto-avaliação 03 pontos

1.4 Atividade de Ensino (13 pontos)

- Atendimento às solicitações do Departamento no que se refere às suas atividades de ensino 06 pontos

- Publicação de material didático (livro didático, apostila, página na Internet, software, vídeo) 04 pontos

- Experiência em sala de aula (tempo) 03 pontos

2. Atividade de Pesquisa e Extensão (15 pontos)

- Elaboração, execução e/ou gerenciamento de projeto 03 pontos

- Grupo de Pesquisa 02 pontos

- Orientação de Monitores ou Estagiários 03 pontos

- Participação em eventos científicos 03 pontos

- Divulgação à comunidade dos resultados de pesquisa, cursos e serviços 01 ponto

- Visitas técnicas 03 pontos

3. Capacitação Docente (09 pontos)

- Especialização 09 pontos

Obs: Desde que seja considerado o limite máximo de 09 pontos, podem ainda ser considerados neste item:

1. Cursos e créditos obtidos em nível de pós-graduação e não contemplados em progressão por titulação, com pontuação

proporcional à carga horária cumprida, na proporção de um ponto por cada 40 horas.

2. Outros cursos e/ou treinamentos relevantes para atividade profissional e com carga horária não inferior a 80 horas, com 02

pontos por curso ou treinamento.
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4. Produção científica, técnica ou artística (05 pontos)

- Registro de patentes, publicação de livros, artigos e/ou ensaios em revistas e/ou jornais indexados 03 pontos

- Outras publicações (resumos em anais de eventos científicos, resenhas, ensaios, artigos em órgãos não especializados) 02

pontos

5. Participação em Órgãos Colegiados (03 pontos)

- Participação em Órgãos Colegiados, vinculados aos Ministérios da Educação, Cultura e de Ciência e Tecnologia, desde que

deles não seja membro nato.

6. Participação em Bancas Examinadoras e Comissões (04 pontos)

Participação em Bancas Examinadoras de Concurso, processo de seleção simplificado, monografia, dissertação, tese, ou

Comissões de Trabalho, constituídas através de ato administrativo próprio ou através de expediente.

7. Função de direção, chefia, coordenação e assessoria (03 pontos)

Exercício de função de direção, chefia de departamento, coordenação de curso, coordenação de área e assessoria em órgãos

do Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

8. Orientação Científica (03 pontos)

Orientação de monografia, dissertação e tese, e de alunos de iniciação científica e tecnológica.

Esta Tabela foi aprovada pelo Conselho Superior através da Resolução/CONSUP nº 32 de 17/08/2010


