
Proposta	  de	  Avaliação	  de	  Desempenho	  para	  promoção	  
para	  Titular	  de	  Carreira	  

	  
Os	  itens	  apresentados	  a	  seguir	  para	  nortear	  a	  proposta	  de	  avaliação	  de	  desempenho	  para	  promoção	  
pata	   Titular	   de	   Carreira	   foram	   retirados	   da	  minuta	   da	   portaria	   que	   estabelece	   as	   diretrizes	   gerais	  
para	  fins	  de	  promoção	  à	  Classe	  E,	  com	  denominação	  de	  Professor	  Titular	  da	  Carreira	  do	  Magistério	  
Superior	  e	  classe	  de	  Titular	  da	  Carreira	  de	  Magistério	  do	  Ensino	  Básico,	  Técnico	  e	  Tecnológico	  das	  
Instituições	  Federais	  de	  Ensino	  vinculadas	  ao	  Ministério	  da	  Educação,	  e	  reformulados	  para	  	  atender	  a	  
presente	  proposta.	  
	  

1	  -	  Memorial	  descritivo	  	  
	  
	  

• atividades	  de	  ensino	  	  

• atividades	  de	  pesquisa	  	  

• atividades	  de	  extensão	  	  

• atividades	  de	  administração	  

	  
2	  -	  Processo	  de	  avaliação	  de	  desempenho	  	  	  
	  
	  

• Atividades	  de	  ensino	  e	  orientação	  

• Atividades	  de	  produção	  intelectual	  	  

• Atividades	  de	  extensão	  	  

• Coordenação	  de	  projetos	  de	  pesquisa,	  ensino	  ou	  extensão	  	  

• Coordenação	  de	  curso	  de	  graduação	  	  

• Coordenação	  de	  programa	  de	  pós-‐graduação	  	  

• Participação	  em	  bancas	  	  

• Organização	  e/ou	  participação	  em	  eventos	  de	  pesquisa,	  ensino	  ou	  extensão	  	  

• Apresentação	  de	  palestras	  ou	  cursos	  em	  eventos	  

• Participação	  em	  atividades	  editoriais	  e/ou	  de	  arbitragem	  de	  produção	  intelectual	  e/ou	  
artística	  	  

• Assessoria,	  consultoria	  ou	  participação	  em	  órgãos	  de	  fomento	  à	  pesquisa,	  ao	  ensino	  ou	  à	  
extensão,	  não	  caracterizados	  como	  cargos	  administrativos	  relacionados	  a	  administração	  na	  
instituição	  	  



• Exercício	  de	  cargos	  na	  administração	  central,	  órgãos	  colegiados	  (NÃO	  NATOS),	  direção	  de	  
unidade	  e	  vice	  direção,	  chefia	  e	  sub-‐chefia,	  coordenação	  e	  sub-‐	  coordenação	  de	  setores	  e	  
atividades	  administrativas	  relacionadas	  ao	  ensino,	  pesquisa	  e	  extensão.	  

	  

	  

• Recebimento	  de	  comendas	  e	  premiações	  advindas	  do	  exercício	  de	  atividades	  acadêmicas	  

	  

	  
3	  -	  Da	  avaliação	  
	  
3.1	  -	  Princípio	  norteador:	  
	  
Para	  fins	  de	  promoção	  à	  classe	  de	  Professor	  Titular	  	  na	  Universidade	  Federa;	  de	  Santa	  Catarina,	  todas	  
as	  atividades	  deverão	  ser	  quantificadas	  em	  número	  de	  horas	  por	  semana	  que	  o	  docente	  dedicou	  no	  
período	  de	  avaliação	  correspondente	  ao	  interstício	  mínimo	  de	  24	  meses,	  como	  atuação	  profissional	  
no	   magistério	   público	   federal,	   respeitando-‐se	   o	   limite	   máximo	   de	   40	   horas	   semanais,	   em	  
conformidade	  com	  o	  número	  de	  horas	  estipulado	  no	  respectivo	  contrato	  de	  trabalho	  nos	  regimes	  de	  
40	  horas	  e	  de	  dedicação	  exclusiva.	  	  
	  
	  
	  
	  
3.2	  -	  Critério:	  	  
	  
Considerado	  o	  cômputo	  do	  numero	  total	  de	  40	  horas	  semanais,	  dedicadas	  às	  atividades	  docentes,	  o	  
pleiteante	  à	  classe	  de	  Professor	  Titular	  estará	  em	  condições	  de	  aceder	  à	  promoção	  pleiteada	  (Classe	  
Titular),	   visto	   o	   mesmo	   ter	   cumprido	   com	   os	   termos	   do	   contrato	   de	   trabalho,	   dedicando-‐se	   às	  
atividades	  de	  interesse	  da	  instituição	  aprovadas	  nos	  órgãos	  competentes.	  
	  
	  
	  
	  
4	  -	  Discriminação	  de	  atividades	  	  	  
	  
4.1	  -‐	  Ensino	  e	  Orientação	  	  	  
	  
Neste	  item	  estão	  contemplados	  ensino	  de	  graduação	  e	  pós-‐graduação	  e	  orientações	  em	  ambos	  os	  
níveis.	  A	  atividade	  docente	  obrigatória	  é	  de	  8	  horas	  aula	  por	  semana.	  Não	  existe	  discriminação	  e	  esta	  
exigência	  é	  a	  estabelecida	  por	  regulamentação	  pertinente	  (ver	  qual).	  	  
	  
A	  métrica	  deste	  item	  deveria	  ser	  definida	  em	  numero	  de	  horas	  obrigatórias	  e	  as	  que	  excedem	  às	  8	  	  
obrigatórias	  multiplicadas	  pelo	  fator	  associado	  a	  preparação	  de	  aulas,	  correção	  de	  avaliações	  e	  
consulta	  que	  tipicamente	  é	  2,5.	  	  
	  
As	  atividades	  de	  orientação	  devem	  ser	  consideradas	  em	  relação	  ao	  numero	  de	  horas	  que	  se	  dedica	  
para	  cada	  orientando	  por	  semana.	  Esta	  quantificação	  é	  a	  utilizada	  no	  PAAD.	  
	  
	  
	  



4.2	  -‐	  Projetos	  de	  Pesquisa	  e	  Extensão	  	  	  
	  
O	  numero	  de	  horas	  a	  serem	  contabilizadas	  deve	  ser	  aquela	  declarada	  quando	  da	  aprovação	  dos	  
projetos	  na	  instancia	  correspondente,	  que	  se	  responsabilizará	  pelo	  observação	  das	  atividades	  do	  
professor.	  Se	  considera	  atividade	  de	  extensão	  aquelas	  que	  constam	  no	  formulário	  de	  extensão.	  	  
	  
	  
	  
4.3	  –	  Produção	  intelectual	  
	  
A	  produção	  intelectual	  de	  cada	  área	  do	  conhecimento	  deve	  ser	  regulamentada	  pela	  unidade	  que	  
congrega	  atividades	  afins,	  que	  no	  caso	  da	  UFSC	  é	  o	  Centro.	  	  
	  
	  
	  
4.4	  -‐	  Participação	  em	  bancas	  	  	  
	  
Deverá	  ser	  estipulado	  um	  tempo	  (proposta	  de	  definição	  em	  anexo)para	  participação	  de	  cada	  tipo	  de	  
banca.	  
	  
4.5	  -‐	  Atividades	  administrativas	  e	  afins	  	  	  
	  
As	  atividades	  administrativas	  efetivamente	  exercidas	  pelo	  professor	  e	  expressas	  em	  horas	  semanais	  
deverão	  estar	  documentadas	  em	  portaria	  indicando	  o	  numero	  de	  horas	  semanais	  que	  deverá	  dedicar.	  
Da	  mesma	  forma	  a	  assessoria,	  consultoria	  ou	  participação	  em	  órgãos	  de	  fomento	  à	  pesquisa,	  ao	  
ensino	  ou	  à	  extensão	  deverá	  ser	  acompanhada	  de	  portaria	  seguindo	  normativa	  semelhante	  à	  de	  
cessão	  para	  outro	  órgão	  do	  estado.	  	  	  
	  
4.6	  -‐	  Comendas	  e	  premiações	  
	  
O	  recebimento	  de	  comendas	  e	  premiações	  advindas	  do	  exercício	  de	  atividades	  acadêmicas	  não	  pode	  
ser	  considerado	  um	  item	  quantificavel,	  sendo	  em	  si	  uma	  honraria,	  que	  pode	  receber	  menção	  
destacada	  no	  documento	  de	  avaliação,	  a	  critério	  da	  comissão	  de	  avaliação	  do	  memorial.	  
	  
	  
	  
ANEXO	  (proposta	  de	  quantificação	  das	  atividades	  em	  horas)	  
	  
i	  -	  Participação	  em	  bancas	  acadêmicas	  	  
	  
a.	  Devem	  ser	  registradas	  todas	  as	  participações	  em	  bancas	  de	  Mestrado,	  Doutorado	  e	  TCC,	  com	  base	  
na	  carga	  horária	  na	  atividade,	  da	  seguinte	  forma;	  
TCC	  =	  18	  horas.	  
Mestrado	  =	  24	  horas.	  
Doutorado	  =	  40	  horas.	  	  
	  
b.	  Proceder	  da	  mesma	  forma	  para	  bancas	  de	  Qualificação	  de	  doutorado,	  análise	  de	  projeto	  de	  
Mestrado	  e	  análise	  de	  projeto	  de	  TCC.	  Utilizar	  a	  seguinte	  carga	  horária:	  
TCC	  =	  12	  horas.	  
Mestrado	  =	  18	  horas.	  
Doutorado	  =	  30	  horas	  
	  
	  



	  
ii	  -	  Participação	  em	  bancas	  de	  concurso	  
	  
a.	  De	   acordo	   com	  documento	   (certificado/declaração)	  da	   instituição	  onde	   foi	   realizado	  o	   concurso	  
que	  comprove	  o	  tempo	  despendido	  e	  contenha	  o	  numero	  de	  candidatos	  que	  efetivamente	  iniciaram	  o	  
concurso.	  
	  
	  
	  
	  


