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Instruções Processo Progressão Docente 
 

A CPPD – Campus Sertão sugere que os docentes leiam o Regulamento da 

Progressão e Promoção Docente no IFRS (Resolução 098A, de 17/12/2013). A 
documentação para a progressão deve ser entregue à CGP do Campus,na 
seguinte ordem: 

 
1) Processo de Solicitação de Progressão Docente  

- documento editável com preenchimento autoexplicativo; 
- classes e níveis: D-I, D-II, D-III, D-IV (classe);1, 2, 3, 4 (nível).  
 

 
 
2) Requerimento de Progressão/Promoção Funcional  

- documento editável com preenchimento autoexplicativo; 
- oPresidente do Conselho Superior do IFRS é o(a) Reitor(a) em exercício; 
- classes e níveis: D-I, D-II, D-III, D-IV (classe); 1, 2, 3, 4 (nível); 

- área: informar a área do edital do concurso.  
 
3) Solicitação de Avaliação de Desempenho e Memorial Descritivo  

- documento editável com preenchimento autoexplicativo; 
- classes e níveis: D-I, D-II, D-III, D-IV (classe); 1, 2, 3, 4 (nível). 

- área: informar a área do edital do concurso. 
 
4) Portaria com a última progressão/promoção obtida 

- anexar cópia da portaria onde consta a última progressão, buscada no site da 
reitoria(ver boletim do mês de concessão e não do mês de solicitação): 
https://ifrs.edu.br/gestao-de-pessoas/documentos/boletim-de-pessoal/  
- se não for localizada no site, pode ser solicitada à CGP do campus; 
- primeira progressão, anexar cópia da portaria de posse ou cópia diário oficial. 
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5) Parâmetros da Avaliação de Desempenho  
- é a planilha Excel (lançar valores e anexar cópia impressa ao processo); 

- pontuação mínima: 1.680 pontos (proporcional quando abrange período de 
afastamento total);  

- o cabeçalho da planilha deve ser preenchido manualmente, depois de impresso; 

-anexar cópia de todos os documentos lançados na planilha (ver item 6). 
 

 
 

 
5.1) Encargos Didáticos de Ensino (1.1) 
-solicitar o Atestado/Declaração de Docência referente ao período do direito à 

progressão, seguindo as orientações que estão no item 7 do link: 
https://ifrs.edu.br/sertao/ensino/orientacoes-gerais-da-de/ 
 

 
 

- caso os semestres(inicial ou final) que compõem o interstício (24 meses) não 
sejam completos, as horas devem ser lançadas de forma proporcional, de acordo 
com o período efetivamente ministrado. 

 
5.1.1)Como calcular a proporção 

- inicialmente consulta-seo Calendário Acadêmico (dias letivos no semestre):  
 

2017/1 – 119 dias letivos  2017/2 – 107 dias letivos 

Fev Mar Abr Maio Jun Jul Jul Ago Set Out Nov Dez 

14 26 19 25 23 12 1 26 22 22 23 13 

https://ifrs.edu.br/sertao/ensino/orientacoes-gerais-da-de/
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2018/1 – 109 dias letivos 2018/2 – 108 dias letivos 

Fev Mar Abr Maio Jun Jul Jul Ago Set Out Nov Dez 

11 23 22 24 23 6 7 26 20 25 20 10 

 

2019/1 – 114 dias letivos 2019/2 – 110 dias letivos 

Fev Mar Abr Maio Jun Jul Jul Ago Set Out Nov Dez 

14 23 23 25 22 7 3 26 22 25 23 11 

 
Exemplo:  

- 2018/1teve 109 dias letivos (fev:11; mar:23; abr:22; maio:24; jun:23; jul:6) 
-180 horas de aula e interstício encerrando no dia 20 de maio 

- dias letivos no período = 71 (fev:11; mar:23; abr:22; maio:15) 
- 180 (horas) / 109 (dias semestre) x 71 (dias período) = 117,15 horas 
- valor a ser lançado na planilha = 117,15 horas.  

 
Observações:  
- as horas restantes (62,85) ficam para utilização no próximo interstício; 
- a proporção para o item 1.1.2 (Horas de aula no ensino médio integrado) segue a 
mesma lógica; 
-recomenda-se guardar cópias dos documentos para a utilização proporcional no 
próximo interstício. 
 
6) Documentos comprobatórios 
- os documentosdevem seguir a ordem de lançamento na planilha, numerados 
manualmente (no canto inferior direito) em ordem crescente, de acordo com cada 

fator de pontuação. (ex: 1.1.1; 2.1.7; 3.11; 4.1; ...) 
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