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Artigo 1o. O docente candidato à progressão funcional, nos termos da Resolução Complementar 
04/2014 do Conselho Universitário da UFMG, deverá obter aprovação em análise de desempenho, de 
acordo com os requisitos definidos nos artigos a seguir, para cada classe e denominação, a serem 
avaliados por uma Comissão Avaliadora. 

Artigo 2o. A Comissão Avaliadora, para cada classe e denominação, atribuirá ao desempenho do 
docente o conceito Excelente (acima do esperado), Bom (dentro do esperado), Regular (abaixo do 
esperado) ou Sem Produção (sem atividades dentro do requisito),  para cada um dos requisitos 
definidos nos artigos a seguir. 

Da Progressão dos Professores Auxiliares – Classe A 

Artigo 3o. Na análise dos pedidos de progressão funcional dos Professores Auxiliares Classe A devem 
ser avaliados os seguintes requisitos, sem prejuízo da consideração de outras atividades realizadas pelo 
docente, nos termos do Art. 10 da Resolução Complementar no. 04/2014 do Conselho Universitário 
da UFMG: 

a) desempenho didático, avaliado com a participação do corpo discente; 

b) orientação de estudantes de graduação; 

c) obtenção de créditos em curso de mestrado ou conclusão do mesmo. 

Artigo 4o. Será considerado aprovado, e habilitado à progressão funcional, o docente que obtiver, em 
relação aos requisitos definidos nas alíneas do Artigo 3o., pelo menos dois conceitos Regular, Bom ou 
Excelente. 

Da Progressão dos Professores Assistentes – Classe A 

Artigo 5o. Na análise dos pedidos de progressão funcional dos Professores Assistentes Classe A devem 
ser avaliados os seguintes requisitos, sem prejuízo da consideração de outras atividades realizadas pelo 
docente, nos termos do Art. 10 da Resolução Complementar no. 04/2014 do Conselho Universitário 
da UFMG: 

a) desempenho didático, avaliado com a participação do corpo discente; 

b) orientação de estudantes de graduação; 

c) obtenção de créditos em curso de doutorado ou conclusão do mesmo. 

Artigo 6o. Será considerado aprovado, e habilitado à progressão funcional, o docente que obtiver, em 
relação aos requisitos definidos nas alíneas do Artigo 5o., pelo menos dois conceitos Regular, Bom ou 
Excelente. 

Da Progressão dos Professores Adjuntos – Classe A 

Artigo 7o. Na análise dos pedidos de progressão funcional dos Professores Adjuntos Classe A devem 
ser avaliados os seguintes requisitos, sem prejuízo da consideração de outras atividades realizadas pelo 
docente, nos termos do Art. 10 da Resolução Complementar no. 04/2014 do Conselho Universitário 
da UFMG: 



a) desempenho didático, avaliado com a participação do corpo discente; 

b) desenvolvimento de atividades de pesquisa ou extensão; 

c) orientação de estudantes de graduação e/ou pós-graduação; 

d) participação em bancas de trabalhos de conclusão de curso de graduação e/ou pós-graduação. 

Artigo 8o. Será considerado aprovado, e habilitado à progressão funcional, o docente que obtiver, em 
relação aos requisitos definidos nas alíneas do Artigo 7o., conceitos Bom ou Excelente nos requisitos 
das alíneas “a” e “b”, e pelo menos um conceito Regular, Bom ou Excelente nos requisitos das 
alíneas “c” ou “d”. 

Da Progressão dos Professores Assistentes – Classe B 

Artigo 9o. Na análise dos pedidos de progressão funcional dos Professores Assistentes Classe B devem 
ser avaliados os seguintes requisitos, sem prejuízo da consideração de outras atividades realizadas pelo 
docente, nos termos do Art. 10 da Resolução Complementar no. 04/2014 do Conselho Universitário 
da UFMG: 

a) desempenho didático, avaliado com a participação do corpo discente; 

b) desenvolvimento de atividades de pesquisa ou extensão; 

c) orientação de estudantes de graduação; 

d) participação em bancas de trabalhos de conclusão de curso de graduação; 

e) obtenção de créditos em curso de doutorado. 

Artigo 10. Será considerado aprovado, e habilitado à progressão funcional, o docente que obtiver, em 
relação aos requisitos definidos nas alíneas do Artigo 9o., conceitos Bom ou Excelente nos requisitos 
das alíneas “a”, “b” e “c”, exceto no caso previsto no parágrafo único deste artigo.  

Parágrafo Único: A avaliação dos docentes afastados para realização de doutorado levará em conta o 
desempenho dos mesmos no curso, expresso por meio do histórico escolar ou documento equivalente e 
da avaliação do orientador. 

Da Progressão dos Professores Adjuntos – Classe C 

Artigo 11. Na análise dos pedidos de progressão funcional dos Professores Adjuntos Classe C devem 
ser avaliados os seguintes requisitos, sem prejuízo da consideração de outras atividades realizadas pelo 
docente, nos termos do Art. 10 da Resolução Complementar no. 04/2014 do Conselho Universitário 
da UFMG: 

a) desempenho didático na graduação e/ou na pós-graduação, avaliado com a participação do corpo 
discente; 

b) desenvolvimento de atividades de pesquisa e/ou extensão; 

c) orientação de estudantes de graduação e/ou pós-graduação; 

d) produção científica, técnica ou de inovação; 

e) participação em bancas de trabalhos de conclusão de curso de graduação e/ou pós-graduação; 

f) realização de programas de capacitação, incluindo pós-doutorado; 

g) participação em órgãos colegiados. 



Artigo 12. Será considerado aprovado, e habilitado à progressão funcional, o docente que obtiver, em 
relação aos requisitos definidos nas alíneas do Artigo 11, conceitos Bom ou Excelente nos requisitos 
das alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, e pelo menos um conceito Regular, Bom ou Excelente nos requisitos 
das alíneas “e”, “f” ou “g”, exceto no caso previsto no parágrafo único deste artigo.  

Parágrafo Único: O docente que seja ocupante de cargo de gestão ou assessoramento e que, nesta 
condição, esteja dispensado da atividade referida na alínea “a”, será avaliado de forma diferenciada, 
considerando-se o critério do caput apenas para o período em que não esteve no referido cargo. 

Da Progressão dos Professores Associados – Classe D 

Artigo 13. Na análise dos pedidos de progressão funcional dos Professores Associados Classe D será 
levado em consideração seu desempenho nas seguintes atividades: 

a) ensino na educação superior, considerando avaliação pelo corpo discente, envolvendo atividades 
formalmente incluídas nos planos de integralização curricular dos cursos de graduação e/ou pós-
graduação da UFMG; 

b) produção intelectual, abrangendo a produção científica, artística, técnica e cultural, representada por 
publicações ou outras formas de expressão usuais e pertinentes aos ambientes acadêmicos, tendo por 
referência a sistemática da CAPES e do CNPq; 

c) atividades de pesquisa relacionadas a projetos aprovados pelas instâncias competentes; 

d) atividades de extensão relacionadas a projetos aprovados pelas instâncias competentes; 

e) atividades de gestão, compreendendo direção, assessoramento, chefia e coordenação na UFMG ou 
em órgãos do Ministério da Educação, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ou outro, 
relacionado à área de atuação do docente; 

f) atividades de representação, compreendendo a participação em órgãos colegiados da UFMG ou em 
órgãos do Ministério da Educação, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ou outro, 
relacionado à área de atuação do docente; 

g) participação em programas de capacitação, incluindo pós-doutorado; 

h) coordenação ou participação em projetos de cooperação internacional; 

i) coordenação ou participação em projetos interdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão. 

Parágrafo Primeiro: É indispensável que o docente obtenha aprovação nas atividades que constam das 
alíneas “a” e “b” supra, exceto no caso dos ocupantes de cargo de gestão e assessoramento que, nesta 
condição, estejam dispensados da atividade referida na alínea “a”. 

Parágrafo Segundo: As atividades de ensino referidas na alínea “a” abrangem toda espécie de 
atividades didáticas, inclusive as relacionadas com os processos de avaliação, bem como a participação 
em projetos de inovação pedagógica, criação e reformulação de cursos e disciplinas, além da orientação 
de estudantes de graduação e/ou pós-graduação. 

Parágrafo Terceiro: Além das atividades indispensáveis previstas nas alíneas “a” e “b”, o docente 
deverá apresentar envolvimento com atividades de pesquisa, extensão ou gestão, devendo ser 
valorizados os projetos de natureza interdisciplinar ou voltados à cooperação internacional. 

Artigo 14. Será considerado aprovado, e habilitado à progressão funcional, o docente que obtiver, em 
relação aos requisitos definidos nas alíneas do Artigo 13, conceitos Bom ou Excelente nos requisitos 
das alíneas “a” e “b”, pelo menos um conceito Regular, Bom ou Excelente nos requisitos das alíneas 
“c”, “d” e “e”, e ainda pelo menos três conceitos Regular, Bom ou Excelente nos requisitos das 
alíneas “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” e “i”, exceto nos casos previstos nos parágrafos deste artigo.  

Parágrafo Primeiro: O docente que seja ocupante de cargo de gestão ou assessoramento e que, nesta 
condição, esteja dispensado da atividade referida na alínea “a”, será avaliado de forma diferenciada, 
considerando-se o critério do caput apenas para o período em que não esteve no referido cargo. 



Parágrafo Segundo: A avaliação dos docentes afastados para realização de pós-doutorado levará em 
conta o desempenho dos mesmos no programa de pós-doutorado, expresso por meio de relatório de 
atividades ou documento equivalente. 

Da Comissão Avaliadora 

Artigo 15. Compete à Câmara do Departamento de Ciência da Computação: 

I – constituir Comissão Avaliadora composta por três professores e um suplente, todos da classe dos 
Professores Titulares ou Associados; 

II – encaminhar para a Congregação do Instituto de Ciências Exatas, para aprovação, o parecer final 
conclusivo sobre a progressão, emitido pela Comissão Avaliadora. 

Artigo 16. Compete à Comissão Avaliadora: 

I – indicar seu Presidente; 

II – zelar pelo cumprimento de todos os requisitos para a progressão do discente; 

III – avaliar o desempenho do docente, atribuindo os conceitos definidos no Artigo 2o. ao seu 
desempenho acadêmico, a partir da análise de seu curriculum vitae, de acordo com a classe e 
denominação á qual pertence o docente, conforme definido nos artigos 3o. a 14. 

IV – suspender o processo de julgamento por motivo de doença do docente, comprovada por laudo 
médico, por impedimento temporário da própria Comissão Avaliadora, ou por motivo de força maior, 
fixando nova data de retomada do julgamento, com aquiescência do docente; 

V – emitir parecer final conclusivo sobre a progressão, devidamente fundamentado; 

VI – encaminhar ao Chefe do Departamento de Ciência da Computação o resultado da avaliação do 
professor, contendo: 

a) parecer final conclusivo; 

b) os demais documentos integrantes do processo. 

VII – divulgar o parecer final conclusivo. 

Parágrafo Único. O encerramento dos trabalhos da Comissão ocorrerá somente após a divulgação dos 
resultados. 

Artigo 17. Todos os processos relativos às progressões funcionais devem ser submetidos à 
Congregação do Instituto de Ciências Exatas para aprovação, na primeira reunião ordinária do órgão, 
após a divulgação do resultado da avaliação. 

Parágrafo Primeiro. Caso a primeira reunião ordinária não ocorra em 30 (trinta) dias, deverá ser 
convocada reunião extraordinária para aprovação do resultado. 

Parágrafo Segundo. Caberá recurso apenas por estrita arguição de ilegalidade, qualquer que seja a 
decisão da Congregação. 

 


