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RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 08/2003   

Institui normas e critérios para progressão e promoção na carreira do Magistério superior DOS DOCENTES, no âmbito DA UESc


A Presidente do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, observando as disposições da Lei Estadual nº 8.352, de 02/09/2002, publicada no D.O.E. de 03/09/2002, e considerando o deliberado na 15ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 25/31 de março e 04 de abril de 2003, 

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar as normas e critérios para promoção e progressão na carreira do Magistério Superior dos docentes do quadro efetivo desta Universidade, em conformidade com os critérios estabelecidos nesta Resolução.
 
Art. 2º - A promoção dos docentes far-se-á de uma para outra classe, a requerimento do interessado, condicionada a existência de vaga e de recurso orçamentário, através de requerimento dirigido ao Diretor do Departamento no qual  lotado, instruído com os seguintes elementos:

I. diploma de maior titulação ou ata de defesa pública ou certidão emitida pela coordenação do Curso;

II. memorial descritivo das atividades desenvolvidas durante a sua permanência na classe em que se encontra, discriminando e comprovando sua atuação nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, participação em órgãos sindicais, técnicos e científicos, de classe e de categorias profissionais e de administração acadêmica na universidade.

Art. 3º - Constituem requisitos para a promoção:

I. obtenção de aprovação na avaliação de desempenho por banca examinadora, de acordo com os critérios estabelecidos nos artigos 8º, 9º e 10 desta Resolução, considerando as efetivas condições de trabalho do docente;

II. comprovação pelo docente das seguintes condições:

a)	da classe de Professor Auxiliar para a de Professor Assistente: obtenção no mínimo do título de mestre;

b)	da classe de Professor Auxiliar ou de Professor Assistente para a classe de Professor Adjunto: obtenção do título de doutor; 

c)	da classe de Professor Adjunto para a de Professor Titular: além do título de doutor, a permanência do docente por, pelo menos, 02 (dois) anos de nível "B" da classe de Professor Adjunto e defesa pública de trabalho científico, demonstrando a linha de pesquisa desenvolvida pelo docente;

d)	da classe de Professor Titular para e de Professor Pleno: além do título de doutor; a permanência do docente por, pelo menos, 02 (dois) anos no nível "B" da classe de Professor Titular; e defesa pública de trabalho científico original, demonstrando a consolidação da linha de pesquisa do docente. 

Art 4º - No prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data do protocolo do requerimento de promoção funcional formalizado pelo docente ou seu procurador, caberá ao Departamento:

I.	compor a banca examinadora, que deverá ser aprovada em plenária;  
II.	determinar datas para avaliação do memorial descritivo, defesa pública dos trabalhos científicos destacados nas alíneas “c” e “d” do art. 3º,  dentro do prazo previsto neste artigo.

Parágrafo único - A divulgação publica do resultado final do processo será realizada pela banca logo após o termino do processo e será encaminhada ao departamento para as providencias legais;

Art. 5º - A banca examinadora para avaliação de desempenho para promoção de que trata o inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”, do artigo 3º, deverá ser constituída de, pelo menos, 03 (três) docentes de mesma área ou áreas afins, sendo com mínimo 02 (dois) de outras instituições de ensino superior.

Parágrafo Único - Os membros da banca examinadora deverão ter, no mínimo, a mesma titulação exigida e classe igual à pleiteada pelo interessado.

Art. 6º - A banca examinadora para promoção da classe de  Professor Titular nível "B" para Professor Pleno deverá ser constituída por 05 (cinco) docentes de mesma área ou áreas afins com a  mesma titulação exigida para a classe pretendida, sendo, no mínimo, 03 (três) de outras instituições de ensino superior.

Parágrafo Único – Em não havendo a classe de Professor Pleno no quadro docente da instituição convidada, deverá ser convidado o professor da classe de  maior titulação.

Art. 7º - A avaliação do desempenho acadêmico do docente, de que trata inciso I do artigo 3º, é compreendida como um processo global e permanente de análise das atividades de ensino, pesquisa, extensão, participação em órgãos sindicais, técnicos e científicos, de classe e de categorias profissionais e de administração nas universidades estaduais da Bahia.

Art. 8º - Na avaliação de desempenho serão considerados como elementos fundamentais:

a)	atividades de ensino;
b)	atividades de pesquisa 
c)	atividades de extensão;
d)	administração acadêmica na universidade;
e)	avaliação do docente pelo Departamento;
f)	participação em órgãos sindicais, técnicos, científicos, de classe e de categorias profissionais.

Art. 9º – A avaliação do docente deverá ser processada em conformidade com o memorial descritivo das atividades do docente por semestre e contabilizado de acordo com as atribuições de pontos constantes do Anexo I desta Resolução.

Art. 10 - A mensuração do desempenho docente para promoção de professor auxiliar para assistente e de professor assistente para adjunto, será feita mediante a média dos semestres durante a permanência na classe (MS), somada ao valor da titulação - Quadro 1 -, constante do Anexo II, e à avaliação do docente pelo Departamento (AVD)  - Quadro 2 -, constante do Anexo II . 

Art. 11 - A mensuração do desempenho docente para promoção de professor adjunto para professor titular será feita mediante a média dos semestres durante a permanência na classe (MS), somada ao valor da titulação (Quadro 1), à defesa pública de trabalho científico (DPTC) e à avaliação do docente pelo Departamento (AVD). 

Parágrafo Único - O valor atribuído à defesa pública de trabalho científico (DPTC), será a média das avaliações do trabalho escrito (valores de 0 a 10) e da apresentação atribuída pela banca examinadora (valores de 0 a 10). 

Art. 12 - A mensuração do desempenho docente para promoção de professor titular para professor pleno será feita mediante a média dos semestres durante a permanência na classe (MS), somada ao valor da titulação (Quadro 1), à defesa pública de trabalho científico original (DPTCO) e à avaliação do docente pelo Departamento (AVD). 

Parágrafo Único - O valor atribuído à defesa pública de trabalho científico original (DPTCO), será a média das avaliações do trabalho escrito (valores de 0 a 10) e da apresentação atribuída pela banca examinadora (valores de 0 a 10). 

Art. 13 – Para a promoção das classes de adjunto para titular e de titular para pleno, além do valor mínimo de pontuação, o docente deverá obter nota média mínima 7,0 (sete) na defesa pública de trabalho científico e defesa pública de trabalho científico original.

Art. 14 - A avaliação departamental do docente durante a sua permanência na classe será realizada pelo Diretor do Departamento e Coordenador(es) de Colegiado(s). O valor de pontuação irá variar de zero a dez mediante critérios apresentados no Quadro 2, constante do Anexo II.

Art. 15 - O valor mínimo de pontuação para promoção de carreira deve estar em conformidade com o Quadro 3, constante do Anexo II.
Art. 16 - Será assegurado ao docente que se afastar para realização do Mestrado ou Doutorado, 8 (oito) pontos por semestre, até o período limite permitido para cada nível.

Art. 17 - Não será considerado para fins de pontuação o período em que o docente estiver afastado para gozo de Licença Prêmio por Assiduidade. 

Art. 18 - As fórmulas para promoção nas classes se encontram detalhadas no Quadro 4, constante do Anexo III.

§ 1º - Será considerado aprovado o docente que obtiver a pontuação igual ou superior a indicada para cada classe no quadro 3.

§ 2º - Havendo maior número de candidatos que vagas disponíveis, considerar-se-á com direito à(s) vaga(s) aquele(s) que contar(em) com o maior tempo de exercício no cargo de professor na UESC.

§ 3º – Em caso de empate terá direito a vaga o candidato que obtiver a maior pontuação no memorial descritivo.

Art. 19 – O parecer final da banca examinadora deverá ser encaminhado ao Departamento respectivo, que lavrará ata circunstanciada da divulgação pública do resultado, a qual será acostada no processo de promoção, que deverá ser encaminhado à Presidência do CONSEPE.

Art. 20 – O docente, ciente do resultado de sua avaliação, poderá entrar com pedido de reconsideração perante o Departamento no qual está lotado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a publicação dos resultados. 

Parágrafo Único – Mantida a decisão objeto do pedido de reconsideração, o docente poderá interpor recurso para o Reitor, no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis.  

Art. 21 - Para todos os assuntos relacionados com a avaliação do docente e a promoção de classe, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE é a instância de recurso.

Art. 22 – Homologado pelo CONSEPE, o processo de promoção será encaminhado à Presidência para emissão do respectivo ato. 

Art. 23 - A progressão do nível "A" para o nível "B", dentro da mesma classe, far-se-á a requerimento do interessado, de acordo com o critério de antigüidade, atendido o requisito de interstício mínimo de 02 (dois) anos no nível "A". 

Art 24 - Não serão considerados como de efetivo exercício de magistério, no cálculo do interstício previsto para efeito de progressão, os seguintes períodos de afastamento:

I. suspensão do exercício do cargo ou licença para atendimento de interesse particular;
II.  cessão do servidor para outros órgãos ou entidades;
III. afastamento do exercício por penalidade disciplinar;
IV. faltas não justificadas em número superior a 03 (três) faltas mensais, para quaisquer atividades fins do Departamento.

§ 1º - Na hipótese do inciso II, excetua-se a cessão de docentes para órgãos ou entidades públicas de ensino, pesquisa ou extensão do Estado da Bahia.

§ 2º - Na hipótese do inciso III, se constatada a improcedência da pena, computar-se-á, como de exercício de magistério, o período correspondente ao afastamento.

§ 3º - Para efeito do disposto no inciso IV, considerar-se-á a unidade-dia, independentemente do número de horas diárias do docente.

Art. 25 – O requerimento de progressão deverá ser encaminhado à Gerência de Recursos Humanos – GERHU desta Universidade, que o instruirá com as devidas informações funcionais do docente, submetendo-o à Reitoria para emissão do ato administrativo.


Art. 26 - Compete ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE acompanhar e homologar os processos de promoção na carreira dos docentes desta Universidade.

Art. 27 - Os processos para promoção e progressão funcional deverão tramitar, ser decididos e encerrados no âmbito desta Universidade.

§ 1º - Os processos para promoção e progressão funcional deverão ser concluídos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - Não respeitado o prazo de que trata este artigo e constatado o direito do docente à progressão e, ou à promoção ser-lhe-á garantida a percepção de remuneração correspondente, retroagindo à data limite do prazo estabelecido no parágrafo anterior para o término do processo.

 § 3º - Fica assegurado ao docente, cujo requerimento para promoção tenha sido protocolado no período de 02 de setembro de 2002 até a data de publicação desta Resolução, o pagamento retroativo à data do protocolo, desde que o interessado comprove a titulação obtida para a classe pretendida e apresente memorial descritivo das atividades desenvolvidas nos últimos dois anos, devidamente validado pelo Departamento ao qual se encontra vinculado.

§ 4º - Será concedido um prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data do ato concessivo, para apresentação do memorial descritivo das atividades desenvolvidas nos últimos dois anos.

Art. 28 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - consepe.

Art. 29 - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 04 de abril de 2003


RENÉE ALBAGLI NOGUEIRA
Presidente do CONSEPE













ANEXO I
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO DO DOCENTE POR SEMESTRE
I. Atividades de ensino
Pontuação
     P/ unidade
1.1- Ensino na graduação e pós-graduação

1.1 Número de horas aula semanais/semestre (1 ponto por 1 hora aula)
16 (valor máximo)
1.2- Orientação Acadêmica

1.2.1- Orientação aluno de doutorado 
4
1.2.2- Orientação aluno de mestrado 
2
1.2.3- Orientação aluno de especialização 
1
1.2.4- Orientação aluno de iniciação científica
1
1.2.5- Orientação de  estágio  extracurricular, trabalho de final de curso e/ou monografia
1
1.2.6- Orientação de monitor
1
II. Atividades científicas e / ou artísticas
Pontuação
     P/ unidade
2.1- Projetos 

2.1.1 Pesquisa*
5
2.2- Publicações

2.2.1- Livro publicado na área específica
10
2.2.2- Livro publicado em outra área 
5
2.2.3- Livro premiado
2
2.2.4- Livro reeditado
2
2.2.5- Capítulo de um livro na área especifica
4
2.2.6- Capítulo de um livro em outra área
2
2.2.7 - Artigo, ensaio ou resenha publicado em periódico  indexado ou  submetido a conselho editorial
4
2.2.8 - Artigo completo publicado em anais submetido a conselho editorial
2
2.2.9 - Trabalhos apresentados e publicados em atas ou em anais de congresso, 
0,8
2.2.10 –Trabalhos apresentados e não publicados em anais de congresso
0,4
2.2.11 - Artigo ou trabalho publicado premiado
1
Autor = 100%; segundo autor em diante = 50%
Coordenador ou Presidente = 100%; demais componentes = 50%
2.2.12- Resumos em anais de congressos
0,5
2.2.13- Tradução publicada de livros 
5
2.2.14- Tradução publicada de capítulo de livro
2
2.2.15- Registro de patente
10
2.2.16- Editor, Organizador ou Coordenador de edições culturais e científicas
5
2.2.17- Produção de material audiovisual e software com registro              ou direito autorais ou software livre reconhecido pela instituição
4
2.2.18- Outras publicações (monografia, relatório científico,)
1,5
          publicação acadêmica, boletins, manuais

2.2.19- Matérias jornalísticas (no máximo 10)
0,2
2.3- Participação em eventos científicos

2.3.1- Coordenador de mesas / painéis
1
2.3.2- Debatedor
1,5
2.3.3- Palestrante
1,5
2.3.4 Como participante
0,5
2.4 – Bolsa de produtividade em pesquisa
6
III. Atividades de extensão
Pontuação
         P/ unidade
3.1- Coordenador

3.1.1- Projeto de extensão*
5
3.2- Organização de eventos científicos e culturais

3.2.1- Internacional
6
3.2.2- Nacional
5
3.2.3- Regional
4
3.2.4- Local
3
3.3- Cursos de extensão (ministrados por cada 15 horas) 
1
3.4- Participação em eventos na condição de palestrante
0,5
Autor = 100%; segundo autor em diante = 50%
Coordenador ou Presidente = 100%; demais componentes = 50%
IV. Atualização profissional
Pontuação
     P/ unidade
4.1- Participação em cursos de 40 a 120 horas
1
4.2- Participação em cursos com mais de 120 horas
1,5
4.3- Participação em cursos Lato sensu (aperfeiçoamento; especialização) concluído
3
4.4 Licença sabática 
8
     4.5 Afastamento para Pós-doutorado
8
4.6 Afastamento para mestrado e ou doutorado
8
V. Administração Acadêmica e / ou participação em atividades técnicas
Pontuação
      P/ unidade
5.1- Administração Acadêmica

5.1.1- Cargo de Reitor *
20
5.1.2- Cargo de Pró-reitor, Assessor, Diretor *
12
5.1.3- Cargo de coordenador de colegiado *
8
5.1.4- Cargo de gerência, chefia *
8
5.1.5-Coordenador de núcleos e programas de ensino e extensão *
5
5.1.6- Coordenador Lato-sensu
3
5.1.7- Coordenador de grupo(s) de pesquisa cadastrado no CNPq *
2
5.2- Representação em unidades universitárias 

5.2.1- Representação nos conselhos universitários 
2
5.2.2- Representação nas câmaras
2
5.2.3- Representação nos colegiados
1
5.3- Participação em comissões por ato oficial requerido

5.3.1- Comissões de curto prazo (até 2 meses)
1
5.3.2- Comissões de médio prazo (acima de 2 meses)
2
5.3.3- Coordenação de comissão curto prazo (até 2 meses)
2
5.3.4- Coordenação de comissão médio prazo (acima de 2 meses)
3
5.3.5- Coordenação de área de conhecimento
2
5.4- Participação em órgãos sindicais

5.4.1- Presidente**
8
5.4.2- Membros da diretoria
4
5.4.3- Em conselhos deliberativos
1
5.5- Participação em órgãos técnicos
1
5.6- Participação em órgãos de classe representante da UESC
1
5.7- Participação em bancas examinadoras

5.7.1- Doutorado / Mestrado
1
5.7.2- Especialização / Graduação
0,5
5.7.3- Concurso Público
1
5.7.4- Seleção Pública
0,5
5.7.5- Progressão na carreira
1
5.8  Participação em atividades técnicas e cientificas

     5.8.1- Prestação de serviços e consultoria, treinamentos ou outras atividades decorrentes de convênios ou de solicitações específicas de instituições públicas ou privadas encaminhadas à UESC, com aprovação departamental

2
5.8.2 – Participação em conselhos editoriais de revistas
2
5.8.3 Consultoria ad hoc
1
5.8.4 Revisor cientifico de periódicos e eventos
1
5.8.5 Pareceristas de trabalhos internos e externos
1
Autor = 100%; segundo autor em diante = 50%
Coordenador ou Presidente = 100%; demais componentes = 50%
** com afastamento parcial das atividades de ensino 50% da pontuação




ANEXO II

Quadro 1 – Pontuação atribuída pela titulação
 
Valor
1.1- Mestre
20
1.2- Doutor
25


Quadro 2 – Avaliação do docente pelo Departamento
 
Valor Máximo

2.1- Assiduidade em sala de aula (aluno)
 4  
2.2- Assiduidade em reuniões departamentais, colegiados e conselhos superiores (departamento)
 3  
2.3- Execução do plano de ensino
3  


Quadro 3 - Pontuação mínima para a promoção de carreira

Valor Mínimo
3.1- Professor auxiliar para professor assistente (PA/PAS)
35
3.2- Professor assistente para professor adjunto (PAS/PAD)
42
3.3- Professor adjunto para professor titular (PAD/PT)*
58
   3.4- Professor titular para professor pleno (PT/PP)*
 65
> Nos casos de PAD/PT e PT/PP deverá ser considerado o contido no artigo 14.





ANEXO III

Quadro 4 – Fórmulas para promoção nas classes


  4.1 - PA/PAS =  MS + TMSc + AVD
- PA/PAS = Professor auxiliar para professor assistente
- MS = Média dos semestres durante a permanência na classe (pontuação barema)     
            MS = S1 + S2+....Sn
                                n    
- TMSc =Título  de mestre (20 pontos)                                                                                                    
- AVD = Avaliação departamental durante a permanência na classe (0 a 10 pontos)
 
4.2 - PAS/PAD = MS + TDSc + AVD
    - PAS/PAD = Professor assistente para professor adjunto 
- MS = Média dos semestres durante a permanência na classe (pontuação barema)    
               MS = S1 + S2+....Sn  
                                   n
- TDSc =Título  de doutor (25 pontos)
- AVD = Avaliação departamental durante a permanência na classe (0 a 10 pontos)
 
4.3 - PAD/PT = MS + TDSc + DPTC + AVD
- PAD/PT = Professor adjunto para professor  titular
- MS = Média dos semestres durante a permanência na classe (pontuação barema)    
               MS = S1 + S2+...Sn
                                   n
- TDSc =Título  de doutor (25 pontos)
- Defesa pública de trabalho científico (DPTC) = 0 a 10 
    DPTC              DTPC  = média das avaliações atribuídas pela banca para o  trabalho científico  (0 a 10)
- AVD = Avaliação departamental durante a permanência na classe (0 a 10 pontos)

4.4 - PT/PP = MS + TDSc + DPTCO + AVD
- PT/PP= Professor titular para professor pleno 
- MS = Média dos semestres durante a permanência na classe (pontuação barema)   
               MS = S1 + S2+...Sn
                                   N
- TDSc =Título  de doutor (25 pontos)
-	Defesa pública de trabalho científico original (DPTCO) = 0 a 10 
               DPTCO =  média das avaliações atribuídas pela banca para o trabalho escrito  e  defesa pública do trabalho (0 a10).
- AVD = Avaliação departamental durante a permanência na classe (0 a 10 pontos)



