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NORMAS PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO 

 

Art. 1º - A progressão funcional na carreira de 

magistério superior ocorrerá mediante titulação (progressão vertical) ou 

avaliação de desempenho acadêmico (progressão horizontal). 

 

PROGRESSÃO VERTICAL 
 

Art. 2º - A progressão funcional por titulação, de 

uma para outra classe da carreira do magistério superior, exceto para a de 

Titular, dar-se-á, independentemente de interstício, para o primeiro nível da 

classe de Assistente, mediante a obtenção do título de Mestre e, para o 

primeiro nível da classe de Adjunto, mediante a obtenção do título de Doutor – 

ambos os títulos na área afim da atuação do docente. 

 

Art. 3º - São reconhecidos, para fins de progressão 

vertical, diplomas de Pós-graduação com validade nacional: títulos de Doutor e 

Mestre conferidos por cursos classificados como, A, B ou C e os títulos obtidos 

no exterior revalidados nos temos da Resolução nº 03/85 do conselho Federal 

de Educação. 

 

§ 1º – Ficam dispensados desta exigência os títulos de Doutor e de 

Mestre conferidos por cursos oferecidos pela UFPEL. 

 

§ 2º – Ficam dispensados de revalidação os títulos obtidos no exterior 

em cursos de pós-graduação reconhecidos pela CAPES e pelo CNPq. 
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Art. 4º - Completado o interstício de 8 (oito) anos 

poderá ser requerida progressão para a Classe seguinte sem a titulação 

pertinente pelo docente que, na data de homologação da presente Resolução 

contar com menos de 14 (quatorze) anos, se graduado, ou menos de 9 (nove) 

anos, se Mestre, para integralizar o tempo legalmente fixado visando a 

obtenção de sua aposentadoria por tempo de serviço. Para tal deverá ser 

encaminha ao COCEPE justificativa fundamentada que, se aprovada, permitirá 

o desencadeamento do processo de avaliação do desempenho acadêmico. 

 

§ Único – No caso da progressão funcional vertical por desempenho 

acadêmico, é vedada a progressão à classe de Professor Adjunto ao docente 

que não possuir o título de Mestre. 

 

PROGRESSÃO HORIZONTAL 
 

Art. 5º - A progressão funcional de um nível para o 

seguinte, dentro da mesma classe, far-se-á mediante avaliação de 

desempenho anual, com interstício mínimo de 2 anos de permanência no nível. 

 

§ Único – O docente que não alcançar na avaliação a pontuação mínima 

para progressão funcional poderá solicitar nova avaliação em ocasião que 

julgar oportuna. 

 

Art. 6º - A pontuação das atividades desenvolvidas 

obedecerá ao estabelecido no ANEXO I. 
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§ Único – As atividades didáticas serão pontuadas por semestre, 

somados os pontos obtidos em cada semestre para cômputo do desempenho 

anual. 

 

Art. 7º - Será desconsiderado na avaliação o 

período em que o docente estiver afastado para curso ou atividade 

administrativa, fazendo jus a progressão automática no período 

correspondente. 

 

§ 1º - Ao docente afastado em tempo parcial ou em parte do período em 

avaliação será atribuída pontuação referente ao período em que não esteve 

afastado, de forma proporcional. 

 

§ 2º - Ao docente afastado para curso ou atividade administrativa fica 

assegurado direito a pontuação complementar pelo desempenho de atividades 

que configurem tarefas não inerentes a sua situação. 

 

Art. 8º - Para a progressão de nível de docente em 

DE será exigida média de no mínimo 60 pontos para Professor Auxiliar; 63 

pontos para Professor Assistente e 66 pontos para Professor Adjunto, sendo 

calculada pela soma dos pontos atribuídos em cada avaliação anual dividida 

por dois. 

 

§ Único – A pontuação mínima para a progressão de nível de docente 

em regime de 20 horas semanais será a metade da exigida para docente de 

DE. 
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Art. 9º - Para cada avaliação o Conselho 

Departamental indicará uma Comissão de 3 (três) docentes sendo 1(um) do 

Departamento e 2 (dois) não pertencentes ao Departamento do docente, 

referentemente de áreas correlatas a de atuação deste. 
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ANEXO I 
PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO 
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Anexo à Resolução 01/96 

 
RESOLUÇÃO N° 01/98 

 

A Reitora da Universidade Federal de Pelotas, Profª 

Inguelore Scheunemann de Souza, Presidente do Conselho Universitário, no 

uso de suas atribuições, 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 94.664, de vinte e 

três de julho de 1987; 

 

CONSIDERANDO o parecer da Comissão de 

Legislação e Normas exarado no Processo nº 23110.004809/96-11; 

 

CONSIDERANDO o que foi decidido pelo plenário 

em sessão realizada no dia 21/09/98, com desdobramento no dia 30/09/98, 

conforme Ata nº 04/98; 

 

RESOLVE: 
 

ALTERAR os Artigos 1º, 3º e 4º da Resolução 01/96 

do COCEPE, que passarão a ter a seguinte redação: 

 

Art. 1º - A progressão funcional na carreira de 

magistério superior ocorrerá mediante titulação ou avaliação de desempenho 

acadêmico. 

 

Art. 3º - O docente que não obtiver titulação 

correspondente e que esteja, no mínimo há dois anos no nível 4 da respectiva  
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classe, ou com interstício de 4 anos de atividade em órgão público, terá direito 

à avaliação com vistas à progressão. 

 

Art. 4º - Na avaliação das atividades desenvolvidas 

observar-se-á o estabelecido para a progressão horizontal. 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

Secretaria dos Conselhos Superiores, aos trinta dias 

do mês de setembro do ano de mil novecentos e noventa e oito. 

 

 

 

Profª Inguelore Scheunemann de Souza 

  Presidente do Conselho Universitário 


