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COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA PROMOÇÃO À CLASSE DE PROFESSOR ASSOCIADO

O�cio nº 3/2020/COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA PROMOÇÃO À CLASSE DE PROFESSOR ASSOCIADO

São Paulo, 10 de março de 2020.

Às 
Divisões de Recursos Humanos e 
Docentes da Unifesp
 

  

Assunto: Abertura de processos no SEI e orientação quanto a documentação obrigatória.

 

  

Prezados (as),

 

Em substituição ao Ofício nº 11/2019 – CAD e devido a Portaria 318 de 05 de fevereiro de 2020 da Pró-Reitoria de Administração da Unifesp, informamos que a
solicitação de promoção à classe D, denominada Professor Associado, deve ser feita por meio de processo digital aberto no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.
Após inserção de toda documentação o docente deverá encaminhar o processo à Divisão de Recursos Humanos de seu Campus ou Divisão de Administração de
Pessoal - CSP (no caso do Campus São Paulo).

A Comissão solicita que a documentação siga a ordem do Anexo I, presente na resolução nº 115, de 08 de abril de 2015.

O processo de solicitação à classe de Professor Associado I, aberto no SEI, deverá conter:

Requerimento de Solicitação de Promoção (formulário a ser preenchido e assinado no SEI, pelo requerente e chefia imediata);

Relatório de Atividades (conforme anexo I da Resolução nº 115, de 08 de abril de 2015 (https://www.unifesp.br/images/docs/consu/resolucoes/resolucao115.pdf);

Auto Avaliação das Atividades (conforme anexo I da Resolução nº 115, de 08 de abril de 2015) e 

Documentação comprobatória dos itens I (Atividade de Ensino) e II (Produção Intelectual) da Resolução nº 115, de 08 de abril de 2015, conforme a seguir:

 

I - Atividades de Ensino

 

a. Unidade Curricular na Graduação: relatório de carga horária ministrada na Graduação dos últimos 8 anos. Encontrado na Intranet: Unifesp > Pró-Reitoria de
Graduação > Consulta Carga Horária Docente.

 

b. Disciplina em Curso de Pós-Graduação: declaração da Pós-Graduação com disciplina e carga horária.

 

c. Unidade Curricular e/ou disciplina em cursos de especialização e/ou residência médica e/ou residência multiprofissional e/ou outro programa lato senso
reconhecido pela instituição (incluindo modalidade à distância): declaração da Coordenação com carga horária.

 

Orientação (declaração da Coordenação do Programa de Graduação ou Pós-Graduação)

TCC

Iniciação científica

Mestrado

Doutorado

 

II – Produção Intelectual

 

Divulgação: O docente deverá indicar a área em que se encontra e, para cada publicação, deverá apresentar folha de rosto dos artigos (ou outra publicação), livros
(somente a capa), capítulos ou outros comprovantes de produção técnica, artística e cultural. Outros itens que podem ser apresentados: Livro – organização; traduções;
produção artística; registro de software; outras produções intelectuais; depósito de patente.

 

Titulação: Livre Docência reconhecida e Pós-Doutoramento reconhecidos pela instituição.

https://www.unifesp.br/images/docs/consu/resolucoes/resolucao115.pdf
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Atividades de pesquisa

a. Coordenação de projetos de pesquisa (listar todos os realizados no período, identificando o financiamento se houver): print da tela da agência de fomento
e/ou carta de outorga da agência de fomento.

 

b. Participação em projetos de pesquisa (listar identificando o financiamento se houver): print da tela da agência de fomento e/ou carta de outorga.

 

Participação em bancas (Concurso de acesso; Mestrado; Doutorado; outras): declaração ou certificado.

 

Organização de eventos científicos editoria e relatoria de revistas científicas ou de livros: comprovação.

 

Para mais informações acessar: https://unifesp.br/reitoria/cppd/cad

 

 

Atenciosamente,

 

Norberto Sanches Gonçalves

Presidente da Comissão de Avaliação de Desempenho

para Promoção à Classe de Professor Associado

CAD – Professor Associado

 

Documento assinado eletronicamente por Norberto Sanches Gonçalves, Docente, em 10/03/2020, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0253381 e o código CRC 944D656B.
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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.120060/2019-39 SEI nº 0253381

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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