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Instruções para montagem do Processo de Progressão Docente 
 
 Inicialmente, a CPPD Campus Sertão sugere que os docentes leiam o 
Regulamento da Progressão e Promoção Docente no IFRS (Resolução 098A, de 
17/12/2013).  
 O processo físico deve ser entregue à CGP do Campus, montado na seguinte 
ordem:  
 
Documento 1: Processo de Solicitação de Progressão Docente 
- documento editável com preenchimento autoexplicativo.  
 

 
 
Documento 2: Requerimento de Progressão/Promoção Funcional 
- documento editável com preenchimento autoexplicativo. 
 
Observação: Presidente do Conselho Superior do IFRS é o(a) Reitor(a) em efetivo 

exercício do cargo.  
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Documento 3: Solicitação de Avaliação de Desempenho e Memorial Descritivo 
- documento editável com preenchimento autoexplicativo. 
 

 
 
 
Documento 4: Portaria com a última progressão/promoção obtida. 
- anexar cópia do documento, que pode ser solicitado à CGP do campus ou buscado 
no site da reitoria (Gestão de Pessoa – Documentos – Boletim de Pessoal – Boletins 
de Pessoal Mensais). 
 
Observação: Buscar no boletim do mês de concessão e não no mês de solicitação 
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Documento 5: Parâmetros da Avaliação de Desempenho 
- esse documento é a planilha Excel, que deve ser preenchida e anexada cópia ao 
processo (pontuação mínima para progressão: 1680 pontos) 
 
Observações:  
- o cabeçalho da planilha não é editável, deve ser preenchido manualmente, depois 
de impresso; 
-anexar cópia de todos os documentos lançados na planilha, seguindo a ordem 
exata de lançamento na mesma; 
-indicar manualmente (escrever), na parte inferior direita das cópias, a qual item da 
planilha se refere, seguindo a ordem exata de lançamento na mesma (ex: 1.1.1; 

2.1.7; 3.11; 4.1; ...); 
- caso os semestres inicial e final que fazem parte do interstício (24 meses) não 
sejam completos, observar: 

- nos Encargos Didáticos de Ensino (1.1), as horas devem ser lançadas de 
forma proporcional, de acordo com o período efetivamente ministrado;  

- solicitar à direção de ensino conforme link: 
https://ifrs.edu.br/sertao/ensino/formularios/ 
(Formulário para solicitação de atestado/declaração de docência) correspondente ao 
período contínuo a partir do efetivo exercício ou data da última 
progressão/promoção. 
 

ÍTEM PARÂMETRO   Valor 
Fator de 

pontuação 
Somatório 

1. ATIVIDADES DE ENSINO 

1.1 Encargos Didáticos de Ensino 

1.1.1 Horas de Aula – Quantidade total   1,75 0 

1.1.2 Horas de Aula no Ensino Médio Integrado   0,175 0 

1.1.3 
Turmas/Disciplinas (Quantidade de cadernos de 
chamada) 

  15 0 

1.1.4 
Horas de aulas em disciplinas que utilizem 
laboratórios. 0,1 pontos para hora, conforme 
diários de classes entregues na secretaria escolar. 

  0,2 0 

 
Como calcular a proporção? 

-Inicialmente consulta-se o Calendário Acadêmico disponibilizado.  
-Utilizando como exemplo o primeiro semestre 2018, que, de acordo com o 
Calendário, tem 109 dias letivos (fev: 11; mar: 23; abr: 22; maio: 24; jun: 23; jul: 6) 
-Tomando como exemplo 180 horas de aula e interstício encerrando no dia 20 de 
maio.  
   180 (horas) / 109 x 71 (dias letivos do período) = 117,15 horas 
 
Então: 
- dias letivos no período: fev: 11; mar: 23; abr: 22; maio: 15 
- valor a ser lançado na planilha = 117,15 horas. As horas restantes (62,85) ficam 
para utilização no próximo interstício (recomenda-se guardar cópias dos 
documentos para a utilização proporcional).  
 
A proporção para o item 1.1.3 (Turmas/Disciplinas) segue a mesma lógica, apenas 
utilizando-se a variável ‘Quantidade de cadernos de chamada’. 

https://ifrs.edu.br/sertao/ensino/formularios/

