
 
                            UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 

                        PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – PROGP 
                    SETOR DE NORMAS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE PESSOAL - NOPES 

 

Praça Frei Orlando, 170, Centro, sala 1.10, São João del-Rei, Minas Gerais, CEP: 36307-352 
Tel.: (32) 3379-5477  -  E-mail: nopes@ufsj.edu.br 

 
PARECER nº 005/2021/UFSJ/PROGP/NOPES 
 

São João del-Rei, 31 de março de 2021 
 
 
ASSUNTO: Dúvida sobre relatório de atividades docentes para fins de 
progressão/promoção 
 
 
INTERESSADO: Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
                              Comissão Permanente de Pessoal Docente 

 
 

EMENTA: Progressão/promoção docente. Relatório de atividades 
docentes. Sistemas UFSJ. 

  
 
 À PROGP, 

 
 

ABERTURA 

 
1. Trata-se de solicitação de esclarecimentos realizada pela Comissão Permanente de Pessoal 

Docente (CPPD), encaminhada pela Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, 
por meio do Memorando Eletrônico nº 116/2021 - PROGP, de 25 de março de 2021.  

                                                                                                                                                                                                   
2. A dúvida a ser sanada é se o termo “relatório de atividades docentes”, constante na 

Resolução/UFSJ/CONSU nº 34/2014, pode ser entendido como aquele que é gerado a partir 
do Intelecto, o RADOC, ou se refere genericamente a qualquer relatório emitido por sistemas 
de informação da UFSJ.  

 
 
 

RELATÓRIO 

 
3. O termo “relatório de atividades docentes” aparece por diversas vezes na 

Resolução/UFSJ/CONSU nº 34/2014 e alterações, que regulamenta as disposições para 
processo de avaliação de desempenho para fins de progressão e promoção de docentes entre 
as classes A, B, C, D e E da carreira do Magistério Superior da UFSJ. Os trechos em que 
consta o referido termo são transcritos abaixo: 

 
Art. 5º O docente interessado deverá apresentar requerimento próprio ao titular da 
unidade acadêmica na qual estiver lotado, assinado, acompanhado de relatório de 
atividades docentes, solicitando avaliação de desempenho para fins de 
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progressão/promoção. 
(...) 
 
§ 3º O docente redistribuído aproveita o tempo de exercício para fins de 
progressão/promoção, apresentando, ao chefe imediato, relatório de atividades 
desenvolvidas e aprovadas na Instituição de origem e comprovantes dos mesmos. 
(...) 
 
§ 9º O Relatório de Atividades Docentes será aquele disponível nos sistemas de 
informação da Universidade ou a composição deste com o Currículo Lattes. 
 
Art. 6º O responsável pela avaliação, seja o titular da unidade acadêmica ou o Presidente 
de uma das comissões especificadas nesta Resolução, deve instruir o processo de pedido 
de progressão/promoção com as seguintes peças:  
(...) 
 
III – relatório de Atividades Docentes relativas ao período do interstício; 
(...) 
 
Art. 8º Para promoção entre as classes da carreira do Magistério Superior, o docente em 
regime de 40 (quarenta) horas ou em dedicação exclusiva deverá obter no processo de 
avaliação de desempenho acadêmico, ao longo de todo o período em que permaneceu na 
classe, a seguinte pontuação mínima:  
(...) 
 
§ 1º A pontuação será obtida pela soma das avaliações de progressão horizontal e da 
avaliação do período contado a partir da ascensão para o último nível da classe corrente 
ou, a pedido do interessado, nos termos desta por apreciação de relatório de atividades 
que cubra todo o período na classe atual.  
 
§ 2º A pontuação referente às avaliações realizadas fora dos termos desta Resolução será 
feita tomando por base a produção apresentada pelo docente quando da avaliação ou, a 
pedido do interessado, por relatório de atividades que cubra todo o período na classe 
atual.  
(...) 

 

4. Pela leitura da Resolução supracitada e, em especial, dos trechos apontados no item 3, 
observa-se que não há uma relação direta entre o termo “relatório de atividades docentes” 
com o RADOC, extraído do Intelecto.      

 
5. E ainda o § 9º do art. 5º da Resolução em questão esclarece que o “relatório de atividades 

docentes” é aquele disponível nos sistemas de informação da UFSJ; deduzindo-se que não se 
refere apenas a um sistema, no caso, o Intelecto.  

 
 
 
 

CONCLUSÃO 

6. A partir da leitura da Resolução/UFSJ/CONSU nº 34/2014 e de suas alterações e conforme 
destaques apontados na análise acima, entende-se não restar dúvidas que o termo “relatório 
de atividades docentes”, refere-se genericamente a qualquer relatório de atividades docentes 



 
                            UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 

                        PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – PROGP 
                    SETOR DE NORMAS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE PESSOAL - NOPES 

 

Praça Frei Orlando, 170, Centro, sala 1.10, São João del-Rei, Minas Gerais, CEP: 36307-352 
Tel.: (32) 3379-5477  -  E-mail: nopes@ufsj.edu.br 

gerado a partir de sistemas de informação da UFSJ, por  exemplo, gerado pelo Sistema 
Integrado de Gestão Acadêmica (SIGAA). 
 

7. É meu parecer, sub censura.  
 

8. É o que submeto à consideração superior. 
 
 
 
 

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA 
Matrícula UFSJ 2421 

Setor de Normas e Orientação Técnica de Pessoal  
 
 
 
De acordo: 
 
 
 

CONCEICAO ASSIS DE SOUZA SANTOS 
Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
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