
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA 

 
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

 
Os critérios para aferição dos pontos atinentes à avaliação para fins de progressão funcional 

para classe de professor associado obedecerão a uma escala máxima de 100 pontos, devendo 

o docente, para habilitar-se à mudança de referência ou de classe, alcançar o somatório 

mínimo de 60 pontos.  

Esta escala está distribuída de acordo com 07(sete) itens explicitados no art. 4° da Portaria Nº7 

de 29 de junho de 2006, considerando o disposto no art 5°, parágrafo único, da Medida 

Provisória Nº 295 de 29 de maio de 2006, que foi transformada na LEI Nº 11.344 de 08 de 

setembro de 2006, na seguinte forma: 

 

I. Atividades de Ensino na Educação Superior     (50 pontos) 

a. Assiduidade         (24 pontos) 

i. Aulas (2 pontos para cada 15 h/aulas semestrais) 
ii. Reuniões de Departamento      (03 pontos) 

iii. Reuniões do Colegiado de Curso e da Área     (03 pontos) 

b. Responsabilidade        (10 pontos) 

i. Elaboração de Planos de Curso      (03 pontos) 
ii. Cumprimento das atividades do Plano individual de Trabalho  (04 pontos) 

iii. Cumprimento das datas pré-fixadas no calendário acadêmico  (03 pontos) 

c. Qualidade do Trabalho        (06 pontos) 

i. Avaliação do Corpo Discente       (02 pontos) 
ii. Avaliação do Colegiado de Curso     (02 pontos) 

iii. Auto-avaliação        (02 pontos) 

d. Outras Atividades de Ensino       (10 pontos) 

i. Atendimento as solicitações do Departamento     (03 pontos) 
ii. Publicação de Material Didático     (02 pontos) 

iii. Experiência em sala de aula (tempo de serviço)    (05 pontos) 

II. Atividades de Produção Intelectual       (15 pontos) 

a. Registro de Patente        (15 pontos ) 

b. Publicação: de livros; de artigos em revistas/jornais indexados (por publicação) 
           (10 pontos) 

c. Outras publicações: resumos em anais de eventos científicos, resenhas, ensaios, artigos 
em órgãos não especializados (por publicação)    (05 pontos) 



III. Atividades de Pesquisa       (10 pontos) 

a. Membro de Grupo de Pesquisa                                (02 pontos) 
b. Orientação Científica      (02 pontos por orientação) 
c. Projeto de Pesquisa Aprovado           (10 pontos por projeto) 
d. Palestrante em Eventos Científicos          (02 pontos por palestra) 
e. Coordenador de Eventos Científicos           (05 pontos por evento) 

IV. Atividades de Extensão       (10 pontos) 

a. Elaboração, Execução de Projetos de Extensão                       (05 pontos por projeto) 
b. Visitas Técnicas                  (02 pontos por visita) 

V. Atividades de Administração      (10 pontos) 

a. Função de Direção, Chefia de Departamento, Coordenação de Curso/Área, Assessoria 
em Órgãos do Poder Executivo Federal,      (10 pontos) 

b. Membro: da CPPD; Conselho Diretor; do CONSEPE, desde que deles não seja membro 
nato                 (05 pontos por participação) 

VI. Atividades de Representação      (02 pontos) 

a. Membro do Colegiado de Curso      (02 pontos) 
b. Membro de Representação Sindical da Classe     (02 pontos) 
c. Membro em Órgãos Colegiados do Poder Executivo   (02 pontos) 

VII. Outras Atividades        (03 pontos) 

a.  Participação em Bancas Examinadoras: de Concurso Público; de Monografia; 

Dissertação; Tese; Comissões de Trabalho, através de ato administrativo ou expediente 

(01 ponto por participação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO DOCENTE 
Aprovada pela Resolução nº 06 DE 25/07/2008 

 

 
NOME:_________________________________ DEPARTAMENTO:_________ 
CLASSE/NÍVEL:________________ 
PERÍODO DE AVALIAÇÃO:______________ 
 

 

 

ATIVIDADES AVALIAÇÃO DA 

COMISSÃO 

VIII. Atividades de Ensino na Educação Superior                         (50 pontos)  

a. Assiduidade                                                                         (24 pontos)  

i. Aulas (2 pontos para cada 15 h/aulas semestral) ____ 

ii. Reuniões de Departamento (01 ponto por reunião até 03 pontos) ____ 

iii. Reuniões do Colegiado de Curso e da Área (01 ponto por reunião 
até 03 pontos) 

____ 

 Total ____ 

b. Responsabilidade                                                                (10 pontos)  

i. Elaboração de Planos de Curso                                         (03 pontos) ____ 

ii. Cumprimento das atividades do Plano individual de Trabalho (04 
pontos) 

____ 

iii. Cumprimento das datas pré-fixadas no calendário acadêmico (03 
pontos) 

____ 

Total ____ 

c. Qualidade do Trabalho                                                       (06 pontos)  

i. Avaliação do Corpo Discente                                              (02 pontos) ____ 

ii. Avaliação do Colegiado de Curso                                       (02 pontos) ____ 

iii. Auto-avaliação                                                                      (02 pontos) ____ 

Total ____ 



d. Outras Atividades de Ensino                                             (10 pontos)  

i. Atendimento as solicitações do Departamento             (03 pontos) ____ 

ii. Publicação de Material Didático             (02 pontos por publicação) ____ 

iii. Experiência em sala de aula (até 10 anos 03 pontos; acima de 10 
anos 05 pontos) 

____ 

Total ____ 

II. Atividades de Produção Intelectual                                           (15 pontos)  

a. Registro de Patente                                      (15 pontos por patente) ____ 

b. Publicação: de livros; de artigos em revistas/jornais indexados                                  
(10 pontos por publicação) 

____ 

c. Outras publicações: resumos em anais de eventos científicos, 
resenhas, ensaios, artigos em órgãos não especializados                      
(05 pontos por publicação) 

____ 

Total ____ 

III. Atividades de Pesquisa                                                               (10 pontos)  

a. Membro de Grupo de Pesquisa                                         (02 pontos) ____ 

b. Orientação Científica                               (02 pontos por orientação) ____ 

c. Projeto de Pesquisa Aprovado                    (10 pontos por projeto) ____ 

d. Palestrante em Eventos Científicos           (02 pontos por palestra) ____ 

e. Coordenador de Eventos Científicos          (05 pontos por evento) ____ 

Total ____ 

IV. Atividades de Extensão                                                               (10 pontos)  

a. Elaboração, Execução de Projetos de Extensão (05 pontos por 
projeto)  

____ 

b. Visitas Técnicas                                                    (02 pontos por visita) ____ 

Total ____ 

V. Atividades de Administração                                                     (10 pontos)  

a. Função de Direção, Chefia de Departamento, Coordenação de 
Curso/Área, Assessoria em Órgãos do Poder Executivo Federal                                                                         
(10 pontos) 

____ 

b. Membro: da CPPD; Conselho Diretor; do CONSEPE, desde que 
deles não seja membro nato                             (05 por participação) 

____ 



deles não seja membro nato                             (05 por participação) 

c. Demais funções gratificadas (FG)                     (05 por função) ____ 

Total ____ 

VI. Atividades de Representação                                                   (02 pontos)  

a. Membro do Colegiado de Curso                                        (02 pontos) ____ 

b. Membro de Representação Sindical da Classe               (02 pontos) ____ 

c. Membro em Órgãos Colegiados do Poder Executivo   (02 pontos) ____ 

Total ____ 

VII. Outras Atividades                                                                       (03 pontos)  

a. Participação em Bancas Examinadoras: de Concurso Público; de 

Monografia; Dissertação; Tese; Comissões de Trabalho, através de 

ato administrativo ou expediente.          (01 ponto por participação) 

____ 

Total ____ 

 

 

TOTAL DE PONTOS ______ 

 

 

COMENTÁRIOS ADICIONAIS 

 

 

 
AVALIADORES                                                                              AVALIADO 

 
              __________________________                            Ciente em _____/____/_____ 
                             Assinatura 
 
              ___________________________                            ___________________________ 
                             Assinatura                                                                                 Assinatura 
 
              ___________________________ 
                             Assinatura 
 

 

Data da Avaliação: ____/____/_____ 

 


