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ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DE PROCESSOS DE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO 

DOCENTE 

 

 

Observações: 

 

I. Processos de Aceleração de Promoção ou Alteração de Retribuição por Titulação (RT) devem 

ser abertos diretamente no SEI; 

II. Com 2 anos de exercício na Unipampa, o docente pode entrar com pedido de Progressão 

Docente; 

III. Com a aprovação no estágio probatório, o docente pode entrar com o processo de Aceleração 

da Promoção; para novo pedido de Progressão, o docente deve aguardar o encerramento do 

interstício, ou seja, 2 anos a partir do pedido de Aceleração da Promoção. 

Os processos descritos nos itens II e III devem ser encaminhados para o interface de 

gestão de pessoal no respectivo campus, na forma física, de acordo com os procedimentos 

constantes no manual do servidor. 

IV. Todos os processos de Promoção ou Progressão Docente devem cumprir o período de 

interstício (2 anos) e os docentes devem enviar somente a documentação referente a este 

período. 

  



 

CHECK-LIST PARA OS DOCENTES 

 

PROMOÇÃO/PROGRESSÃO DOCENTE – CLASSE A, B E C 
*Todos os formulários específicos para Classe A, B e C estão disponíveis no Manual do Servidor 

 

1. Formulário de Solicitação datado, assinado e preenchido pelo servidor; 

2. No Formulário de Solicitação deverá constar a data que o processo foi recebido/conferido pelo 

Interface, bem como sua assinatura e carimbo ou identificação (Nome e SIAPE); 

3. Tabela de Pontuação corretamente preenchida (quantidade e total do item), juntamente com os 

comprovantes; 

Obs: Planilha com rasuras não serão aceitas para avaliação. 

4. Autoavaliação assinada; 

5. Avaliação da Chefia Imediata, a qual deverá estar assinada e carimbada pela chefia imediata: 

Docentes (incluindo Diretor do Campus): Chefia = Coordenador Acadêmico; 

Coordenador Acadêmico: Chefia = Diretor do Campus; 

Reitor: Chefia = Vice-Reitor; 

Vice-Reitor: Chefia = Reitor; 

Pró-Reitores: Chefia = Coordenadores Acadêmicos dos respectivos campi de 

origem. 

Obs: Em caso de afastamento temporário do Coordenador Acadêmico, quem assina o 

documento é o Diretor do Campus ou docente designado pelo Diretor para substituir o 

Coordenador Acadêmico (Resolução 05/2010; Art. 71 do Regimento Geral da Universidade). 

Obs: Utilizar o formulário de Avaliação da Chefia Imediata atualizado (cabeçalho com a 

identificação do docente avaliado), disponível no Manual do Servidor. 

6. No mínimo uma avaliação de desempenho didático docente com participação discente: 

a) A avaliação docente realizada pelos discentes para fins de progressão poderá ser 

validada pelo coordenador do curso ou coordenador substituto em exercício, desde que essa 

determinação conste em ata da comissão do curso, ou por uma comissão composta por no 

mínimo 3 membros; 

b) A avaliação docente realizada pelos discentes para fins de progressão do próprio 

coordenador do curso deverá ser validada pela comissão do curso ou comissão composta por no 

mínimo 3 membros. 

  



 

PROMOÇÃO/PROGRESSÃO DOCENTE – CLASSE D – PROFESSOR ASSOCIADO 
*Todos os formulários específicos para Classe D estão disponíveis no Manual do Servidor 

 

1. Formulário de Solicitação datado, assinado e preenchido pelo servidor; 

2. No Formulário de Solicitação, deverá constar a data que o processo foi recebido/conferido pelo 

Interface, bem como sua assinatura e carimbo ou identificação (Nome e SIAPE); 

3. Tabela de Pontuação corretamente preenchida (quantidade e total do item), juntamente com os 

comprovantes; 

Obs: Planilha com rasuras não serão aceitas para avaliação. 

4. Autoavaliação assinada; 

5. Avaliação da Chefia Imediata, a qual deverá estar assinada e carimbada pela chefia imediata: 

Docentes (incluindo Diretor do Campus): Chefia = Coordenador Acadêmico; 

Coordenador Acadêmico: Chefia = Diretor do Campus; 

Reitor: Chefia = Vice-Reitor; 

Vice-Reitor: Chefia = Reitor; 

Pró-Reitores: Chefia = Coordenadores Acadêmicos dos respectivos campi de 

origem. 

Obs: Em caso de afastamento temporário do Coordenador Acadêmico, quem assina o 

documento é o Diretor do Campus ou técnico/docente designado pelo Diretor para substituir o 

Coordenador Acadêmico (Resolução 05/2010; Art. 71 do Regimento Geral da Universidade). 

Obs: Utilizar o formulário de Avaliação da Chefia Imediata atualizado (cabeçalho com a 

identificação do docente avaliado), disponível no Manual do Servidor. 

6. Cópia do Diploma de Doutor autenticado frente e verso (administrativamente ou em cartório). A 

cópia do Diploma deve ser enviada para os processos de Promoção. Não é necessário enviar a 

cópia do Diploma nos processos de Progressão dentro da Classe D. 

 

 

 

  



CHECK-LIST PARA A COMISSÃO EXAMINADORA LOCAL 

 

PROMOÇÃO/PROGRESSÃO DOCENTE – CLASSE A, B E C 

 

1. Formulário de Solicitação datado, assinado e preenchido pelo servidor; 

2. No Formulário de Solicitação, deverá constar a data que o processo foi recebido/conferido pelo 

Interface, bem como sua assinatura e carimbo ou identificação (Nome e SIAPE); 

3. Tabela de Pontuação corretamente preenchida (quantidade e total do item); 

Obs: Planilha com rasuras não serão aceitas para avaliação. Caso seja necessário corrigir 

a pontuação, observar o Memorando Circular 03/2017/CPPD. Erratas devem constar no relatório 

da Comissão Examinadora Local, conforme modelo no Anexo 1. 

Obs: Conforme despacho 0070180 anexo ao processo n° 23100.007486/2019-01 - SEI, o 

Relatório dos Encargos Didáticos do docente, emitido e assinado pela Coordenação Acadêmica, 

deve ser encaminhado para a CPPD. 

4. Autoavaliação assinada; 

5. Avaliação da Chefia Imediata, a qual deverá estar assinada e carimbada pela chefia imediata: 

Docentes (incluindo Diretor do Campus): Chefia = Coordenador Acadêmico; 

Coordenador Acadêmico: Chefia = Diretor do Campus; 

Reitor: Chefia = Vice-Reitor; 

Vice-Reitor: Chefia = Reitor; 

Pró-Reitores: Chefia = Coordenadores Acadêmicos dos respectivos campi de 

origem. 

Obs: Em caso de afastamento temporário do Coordenador Acadêmico, quem assina o 

documento é o Diretor do Campus ou técnico/docente designado pelo Diretor para substituir o 

Coordenador Acadêmico (Resolução 05/2010; Art. 71 do Regimento Geral da Universidade). 

Obs: Utilizar o formulário de Avaliação da Chefia Imediata atualizado (cabeçalho com a 

identificação do docente avaliado), disponível no Manual do Servidor. 

6. No mínimo uma avaliação de desempenho didático docente com participação discente: 

a) A avaliação docente realizada pelos discentes para fins de progressão poderá ser 

validada pelo coordenador do curso ou coordenador substituto em exercício, desde que essa 

determinação conste em ata da comissão do curso, ou por uma comissão composta por no 

mínimo 3 membros; 

b) A avaliação docente realizada pelos discentes para fins de progressão do próprio 

coordenador do curso deverá ser validada pela comissão do curso ou comissão composta por no 

mínimo 3 membros. 

7. Relatório e Parecer da Comissão Examinadora Local, assinado obrigatoriamente pelos 3 

membros, conforme modelo do Anexo 1. 



Obs: Caso um dos membros da Comissão Examinadora for o professor avaliado, um 

membro suplente deverá ser acionado para avaliar o processo. Não é necessário o envio da ata 

da reunião da Comissão Examinadora Local para a CPPD. 

8. Cópia do Recibo de entrega da documentação à Comissão Examinadora Local, disponível no 

manual do servidor (Anexo 2). 

 

OBS: Os comprovantes da planilha (exceto o relatório de encargos didáticos) apresentados 

pelo docente NÃO deverão ser encaminhados à Secretaria da CPPD (nem na forma digital, 

nem na forma física). Os mesmos devem ser arquivados nos Campi. 

 

  



PROMOÇÃO/PROGRESSÃO DOCENTE – CLASSE D – PROFESSOR ASSOCIADO 

 

1. Formulário de Solicitação datado, assinado e preenchido pelo servidor; 

2. No Formulário de Solicitação, deverá constar a data que o processo foi recebido/conferido pelo 

Interface, bem como sua assinatura e carimbo ou identificação (Nome e SIAPE); 

3. Tabela de Pontuação corretamente preenchida (quantidade e total do item); 

Obs: Planilha com rasuras não serão aceitas para avaliação. Caso seja necessário corrigir 

a pontuação, observar o Memorando Circular 03/2017/CPPD. Erratas devem constar no relatório 

da Comissão Examinadora Local, conforme modelo no Anexo 1. 

Obs: Conforme despacho 0070180 anexo ao processo n° 23100.007486/2019-01 - SEI, o 

Relatório dos Encargos Didáticos do docente, emitido e assinado pela Coordenação Acadêmica 

deve ser encaminhado para a CPPD. 

4. Autoavaliação assinada; 

5. Avaliação da Chefia Imediata, a qual deverá estar assinada e carimbada pela chefia imediata: 

Docentes (incluindo Diretor do Campus): Chefia = Coordenador Acadêmico; 

Coordenador Acadêmico: Chefia = Diretor do Campus; 

Reitor: Chefia = Vice-Reitor; 

Vice-Reitor: Chefia = Reitor; 

Pró-Reitores: Chefia = Coordenadores Acadêmicos dos respectivos campi de 

origem. 

Obs: Em caso de afastamento temporário do Coordenador Acadêmico, quem assina o 

documento é o Diretor do Campus ou técnico/docente designado pelo Diretor para substituir o 

Coordenador Acadêmico (Resolução 05/2010; Art. 71 do Regimento Geral da Universidade). 

Obs: Utilizar o formulário de Avaliação da Chefia Imediata atualizado (cabeçalho com a 

identificação do docente avaliado), disponível no Manual do Servidor. 

6. Cópia do Diploma de Doutor autenticado frente e verso (administrativamente ou em cartório). A 

cópia do Diploma deve ser enviada para os processos de Promoção. Não é necessário enviar a 

cópia do Diploma nos processos de Progressão dentro da Classe D. 

7. Parecer da Comissão Examinadora Local, assinado obrigatoriamente pelos 3 membros, 

conforme modelo do Anexo 1. 

Obs: Caso um dos membros da Comissão Examinadora for o professor avaliado, um 

membro suplente deverá ser acionado para avaliar o processo. Não é necessário o envio da ata 

da reunião da Comissão Examinadora Local para a CPPD. 

8. Cópia do Recibo de entrega da documentação à Comissão Examinadora Local, disponível no 

manual do servidor (Anexo 2). 

 

OBS: Os comprovantes (exceto o relatório de encargos didáticos) apresentados pelo 

docente NÃO deverão ser encaminhados à Secretaria da CPPD (nem na forma digital, nem 

na forma física). Os mesmos devem ser arquivados nos Campi.  



Anexo 1 - Exemplo de Relatório e Parecer da Comissão Examinadora Local 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

CAMPUS XXXXX 

 

 

PARECER DE PROGRESSÃO/PROMOÇÃO FUNCIONAL DOCENTE 

 

 

DA MOTIVAÇÃO 

Esta manifestação motiva-se pelo requerimento apresentado a esta Comissão Examinadora 

pelo(a) Professor(a) ……………………………..., em xx de xxxxx de 20xx, para a realização de 

progressão/promoção funcional, do nível xx da classe xx para o nível xx da classe xx da 

categoria de Professor Adjunto, considerando o interstício de 20XX/1, 20XX/2, 20XX/1 e 20XX/2. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO 

A análise aqui procedida tem por fulcro o disposto na Resolução Unipampa nº. 80, de 24 de 

agosto de 2014, que aprova o programa de avaliação de desempenho para fins de 

desenvolvimento na carreira dos professores, e, no que cabe, a Lei nº. 12.772, de 28 de 

dezembro de 2012, que dispõe, dentre outros aspectos, sobre a Carreira do Magistério Superior 

Federal. 

 

DAS EXIGÊNCIAS PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL 

Nos termos da Resolução Unipampa nº. 80/2014: 

Art. 2º A Progressão na Carreira do Magistério Superior ocorre com base nos 

critérios gerais estabelecidos pela Lei 12.772/2012 e observa, cumulativamente: 

I. o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício 

em cada nível; 

II. a aprovação em Avaliação de Desempenho. 

 

A avaliação de desempenha leva em consideração as atividades relacionadas a ensino, pesquisa, 

extensão e gestão, além da assiduidade, responsabilidade, qualidade do trabalho e dos seguintes 

elementos: I. desempenho didático, avaliado com a participação do corpo discente; II. orientação 

de estudantes de Mestrado e Doutorado, de monitores, estagiários ou bolsistas institucionais, bem 

como de alunos em seus trabalhos de conclusão de curso; III. participação em bancas 

examinadoras de monografia, de dissertações, de teses e de concurso público; IV. cursos ou 

estágios de aperfeiçoamento, especialização e atualização, bem como obtenção de créditos e 

títulos de pós-graduação stricto sensu, exceto quando contabilizados para fins de promoção 

acelerada; V. produção científica, de inovação, técnica ou artística; VI. atividade de extensão à 

comunidade e também de cursos e de serviços; VII. exercício de funções de Direção, 

Coordenação, Assessoramento, Chefia e Assistência na própria UNIPAMPA ou em órgãos dos 

Ministérios da Educação, da Cultura e da Ciência, Tecnologia e Inovação, ou outro relacionado à 

área de atuação do Docente; VIII. representação, compreendendo a participação em órgãos ou 

comissões na UNIPAMPA ou em órgão dos Ministérios da Educação, da Cultura e da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, ou outro relacionado à área de atuação do Docente, na condição de 



indicados ou eleitos; IX. demais atividades de gestão no âmbito da UNIPAMPA, podendo ser 

considerada a representação sindical, desde que o servidor não esteja licenciado nos termos do 

Art. 92 da Lei 8.112, de 1990. A pontuação referente a cada aspecto consta do Anexo I da 

Resolução Unipampa nº. 80/2014. 

 

DO RELATÓRIO 

O requerimento de que trata esta análise faz a indicação das atividades a seguir discriminadas: 

I – Atividades de Ensino na Educação Superior, conforme estabelece o Art. 44 da Lei no 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996 (LDB), assim compreendidas aquelas formalmente incluídas nos 

planos de integralização curricular, ou Projetos Pedagógicos, dos Cursos de Graduação e Pós-

Graduação da UNIPAMPA: 

a) encargo docente do número de horas-aulas semanais ministradas em componentes 

curriculares de graduação e pós-graduação. Excluem-se desta obrigatoriedade os ocupantes de 

cargo de Direção e Assessoramento (Portaria 554/2013, Art. 9º, § Único). A média semestral será 

calculada pelo total de horas-aula semanais ministradas no período de interstício dividido pelo 

número de semestres: XX,X pontos. 

II – Atividades de produção intelectual, abrangendo a produção científica, artística, técnica e 

cultural, representada por publicações ou formas de expressão usuais e pertinentes aos 

ambientes acadêmicos específicos, avaliadas de acordo com a sistemática da CAPES e CNPq 

para as diferentes áreas do conhecimento: 

a) Publicação de livro (autoria, organização e tradução): XX,X pontos. 

b) Publicação de capítulo de livro (autoria e tradução): XX,X pontos. 

... 

(Listar todos os itens e subitens pontuados pelo docente e a respectiva pontuação 

(corrigida – quando necessário), como exemplificado acima. 

Avaliação de desempenho didático com participação discente: XX,X pontos. 

Pontuação total: XX,X pontos. 

 

DO PARECER 

 

Com base no requerimento e na documentação comprobatória apresentada pelo(a) Professor(a) 

……………………………………., para fins de ……………………….. [Promoção/Progressão], a 

referida Comissão Examinadora, abaixo assinada, constata a adequação das indicações de 

pontuação referente às categorias solicitadas e comprovadas, para o interstício 20XX/1, 20XX/2, 

20XX/1 e 20XX/2. Considerando que o(a) docente atingiu a pontuação mínima exigida pela 

Resolução ……………[80 - classes A, B e C ou 75 - classe D], do Conselho Universitário da 

Universidade Federal do Pampa, esta comissão manifesta parecer ……..……………………. 

[Favorável/Desfavorável] ao pleito de progressão, submetendo-o à Comissão Permanente de 

Pessoal Docente. 

 

Este é o parecer, s.m.j. 

 

Local, XX de XXXX de 20XX. 

 

Examinador 1 [Nome] Examinador 2 [Nome] Examinador 3 [Nome] 

  



Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 


