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INSTRUÇÃO NORMATIVA CCAE/UFES Nº 009, DE 27 DE ABRIL DE 2022 

 

Regulamenta os critérios de avaliação do 
docente em estágio probatório lotado no 
Departamento de Zootecnia do Centro de 
Ciências Agrárias e Engenharias – CCAE.  

 

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA – CCAE/UFES no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias;  

CONSIDERANDO o que consta no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que 
dispõe sobre a revisão e a consolidação dos Atos Normativos Inferiores a Decreto; 

CONSIDERANDO Portaria nº 658, de 27 de novembro de 2020, que dispõe sobre os 
procedimentos a serem observados na revisão e consolidação dos atos normativos da 
Universidade Federal do Espírito Santo para atendimento à determinação contida no art. 5º 
do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019; 

CONSIDERANDO Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a 
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o 
parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação 
dos atos normativos que menciona; 

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais; 

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a 
estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal; sobre a Carreira do 
Magistério Superior, de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987; sobre o Plano de 
Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e sobre o Plano de 
Carreiras de Magistério do Ensino Básico Federal, de que trata a Lei nº 11.784, de 22 de 
setembro de 2008; sobre a contratação de professores substitutos, visitantes e estrangeiros, 
de que trata a Lei nº 8.745 de 9 de dezembro de 1993; sobre a remuneração das Carreiras e 
Planos Especiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de 
outubro de 2006; altera remuneração do Plano de Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação; altera as Leis nºs 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 11.784, de 22 de setembro de 
2008, 11.091, de 12 de janeiro de 2005, 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 11.357, de 19 
de outubro de 2006, 11.344, de 8 de setembro de 2006, 12.702, de 7 de agosto de 2012, e 
8.168, de 16 de janeiro de 1991; revoga o art. 4º da Lei nº 12.677, de 25 de junho de 2012; e 
dá outras providências; 
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CONSIDERANDO a Resolução n.º 44/2004 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Universidade Federal do Espírito Santo, que estabelece critérios para avaliação de docentes 
em Estágio Probatório; 

CONSIDERANDO a Resolução n.º 52/2017 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Universidade Federal do Espírito Santo, que estabelece critérios de avaliação de 
desempenho para fins de progressão, promoção e aceleração da promoção na carreira do 
Magistério Superior; 

CONSIDERANDO a Portaria n.º 1.269, da Reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo, 
de 30 de agosto de 2018, que institui, no âmbito da universidade, o processo administrativo 
eletrônico e estabelece os parâmetros para o seu funcionamento; 

CONSIDERANDO o Ofício Circular n.º 006 da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da 
Universidade Federal do Espírito Santo, de 30 de agosto de 2019, que instrui sobre os 
processos relacionados a assuntos de pessoal; 

CONSIDERANDO a Decisão n.º 006/2019 com os critérios de avaliação do docente em 
estágio probatório lotado no Departamento de Zootecnia, aprovado pela Câmara 
Departamental em 13 de dezembro de 2019. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º  Estabelecer critérios de avaliação do docente em Estágio Probatório lotado no 
Departamento de Zootecnia (CCAE/UFES). 

Art. 2º  Para fins desta Instrução Normativa considera-se Estágio Probatório o período em 
que o docente será avaliado mediante orientação, acompanhamento e análise das suas 
aptidões e capacidades para o desempenho do conjunto das atribuições e responsabilidades 
do cargo público; 

Art. 3º  A chefia do DZ/CCAE/UFES deverá comunicar os docentes que estejam em Estágio 
Probatório, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após seu efetivo exercício, cientificando-
os dos critérios de avaliação do departamento. 

Parágrafo único.  Os critérios serão estabelecidos e detalhados a partir dos seguintes 
elementos: 

I-       Pontualidade; 

II-  Assiduidade; 

III-  Capacidade de iniciativa; 

IV-  Produtividade; 
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V-  Responsabilidade; 

VI-  Relacionamento com alunos, professores e servidores; 

VII-  Desempenho didático-pedagógico, garantida a manifestação do corpo discente; e 

VIII-  Outros critérios complementares. 

Art. 4º  Além dos fatores previstos no art. 20 da Lei n.º 8.112, de 1990, a avaliação especial 
de desempenho do docente em Estágio Probatório deverá considerar: 

I-  Adaptação do professor ao trabalho, verificada por meio de avaliação da capacidade 
e qualidade no desempenho das atribuições do cargo; 

II-  Cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público, com estrita observância 
da ética profissional; 

III-  Análise dos relatórios que documentam as atividades científico-acadêmicas e 
administrativas programadas no plano de trabalho da unidade de exercício e 
apresentadas pelo docente, em cada etapa de avaliação; 

IV-  A assiduidade, a disciplina, o desempenho didático-pedagógico, a capacidade de 
iniciativa, produtividade e responsabilidade; 

V-  Participação no Programa de Recepção de Docentes instituído pela Instituição 
Federal de Ensino (IFE); 

VI-  Avaliação pelos discentes, conforme normatização própria da IFE. 

Art. 5º  O período de Estágio Probatório dos docentes em exercício na UFES é de 03 (três) 
anos até a sua efetivação e a avaliação ocorrerá em 02 (dois) momentos: 

I-  Entre o 14º e o 15º mês do efetivo exercício do docente; 
II-  Entre o 29º e o 30º mês do efetivo exercício do docente. 

Art. 6º  A avaliação de desempenho do servidor ocupante de cargo do Plano de Carreiras e 
Cargos de Magistério Federal em estágio probatório será realizada obedecendo: 

I-  O conhecimento, por parte do avaliado, do instrumento de avaliação e dos 
resultados de todos os relatórios emitidos pela Comissão de Avaliação de 
Desempenho, resguardando-se o direito ao contraditório; 

II-  A realização de reuniões de avaliação com a presença de maioria simples dos 
membros da Comissão de Avaliação de Desempenho. 

Art. 7º  O processo deverá ser instruído através do sistema de protocolo digital da UFES e 
tramitado à chefia do Departamento de Agronomia com os seguintes documentos:  

I-  Ofício do servidor à chefia imediata; 
II-  Currículo Lattes; 
III-  Ficha de qualificação do servidor emitida pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(PROGEP); 
IV-  Ficha funcional do servidor emitida pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP); 
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V-  Comprovantes da atuação administrativa, didática, pautas das disciplinas ministradas 
no período pertinente à avaliação; 

VI-  Formulário de avaliação do docente em estágio probatório (Anexo I). 

Parágrafo único.  Todos os documentos devem ser digitalizados pelo interessado em 
formato PDF/A. 

Art. 8º  As avaliações de Estágio Probatório serão apreciadas pela Comissão de Avaliação 
instituída e aprovada em reunião, pela Câmara Departamental de Zootecnia – CCAE/UFES.  

§ 1º Com base nos critérios estabelecidos nesta Instrução Normativa, a comissão 

procederá à avaliação do docente em Estágio Probatório, elaborando um parecer conclusivo 

sobre a aprovação ou não do docente, que será submetido à Câmara Departamental para 

homologação, ficando o resultado arquivado na secretaria do departamento, remetendo-se 

cópia à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), acompanhada de excerto de ata da 

reunião da Câmara Departamental. 

§ 2º Após homologação da Câmara Departamental acerca da segunda avaliação e em até 

60 (sessenta) dias antes do término do período do Estágio Probatório, a chefia do 

departamento encaminhará a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas o parecer conclusivo sobre 

o desempenho do avaliado. 

§ 3º O processo de avaliação deverá ser instruído com cópia dos critérios, do excerto de 

ata da reunião na qual foram aprovados, do excerto de ata com aprovação da comissão e do 

excerto de ata das 2 (duas) reuniões nas quais foram apreciados os resultados da avaliação. 

Art. 9º  Ficam estabelecidos os seguintes critérios e pontuações para avaliação do servidor 
docente em Estágio Probatório lotado no Departamento de Agronomia do CCAE/UFES: 

I-  Pontualidade; 
II-  Assiduidade; 
III-  Cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público, com estrita observância 

da ética profissional; 
IV-  Desempenho didático-pedagógico; 
V-  Atividades de ensino; 
VI-  Produção científica e participação em eventos científicos; 
VII-  Participação e/ou coordenação de projetos relacionados com Ciências Agrárias; 
VIII-  Relacionamento com alunos, professores e servidores; 
IX-  Adaptação do professor ao trabalho, verificada por meio de avaliação da capacidade 

e qualidade no desempenho das atribuições do cargo; 
X-  Atividades administrativas. 
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§ 1º A aprovação do docente em Estágio Probatório, em todos os momentos de avaliação, 

ficará condicionada à pontuação igual ou superior a 70 (setenta) pontos e que será atribuída 

pela média aritmética dos critérios estabelecidos pelo Departamento de Zootecnia. 

§ 2º A pontuação máxima computada para todos os critérios será de 10 (dez) pontos, 

mesmo que o número de pontos obtidos seja superior a este valor. 

§ 3º Os incisos I e II serão pontuados mediante questionário (Anexo II) submetido à chefia 

departamental, a qual poderá se basear no controle de frequência do docente em Estágio 

Probatório. 

§ 4º O inciso III será pontuado mediante análise da ficha funcional do docente, levando 

em consideração o Art. 116 da Lei Federal n.º 8.112/1990. 

§ 5º O inciso IV será pontuado através da avaliação discente instituída pela Resolução n.º 

52/2017 – CEPE/UFES. 

§ 6º Os incisos V, VI e VII serão pontuados através da análise do Currículo Lattes do 

docente em Estágio Probatório. 

§ 7º O inciso VIII, que trata da relação interpessoal com a comunidade acadêmica (Anexo 

III), e o inciso IX (Anexo IV), que trata da adaptação e desempenho do cargo exercido, serão 

pontuados através de questionários aplicados a pelo menos 3 (três) servidores efetivos 

lotados no Departamento de Zootecnia. 

§ 8º O inciso X será avaliado através da documentação comprobatória relacionada à 

respectiva atuação administrativa (Ex. Excerto de ata). 

Art. 10  Os casos omissos serão decididos pela Câmara Departamental de Zootecnia 
(CCAE/UFES). 

Art. 11  Revoga-se a Decisão n.º 006/2019 do DZ/CCAE/UFES, de 13 de dezembro de 2019. 

Art. 12  Essa Instrução Normativa entre em vigor em 27 de abril de 2022. 

 

 

IVAN JANNOTTI WENDLING 
Chefe do Departamento de Zootecnia – CCAE/UFES 

Port. Nº 3450, de 16/11/2021 - 15/11/2023 
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ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CCAE/UFES Nº 009, DE 27 DE ABRIL DE 2022 

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DOCENTE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 
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ANEXO II DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CCAE/UFES Nº 009, DE 27 DE ABRIL DE 2022 

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DOCENTE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Pontualidade e Assiduidade 
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ANEXO III DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CCAE/UFES Nº 009, DE 27 DE ABRIL DE 2022 

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DOCENTE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Relação Interpessoal no ambiente de trabalho 
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ANEXO IV DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CCAE/UFES Nº 009, DE 27 DE ABRIL DE 2022 

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DOCENTE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Adaptação e desempenho no cargo exercido 
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