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O Conselho Diretor da Escola de Veterinária e Zootecnia, com base na 

Resolução CONSUNI Nº 18/2017 e nas deliberações da reunião ordinária de 30 de 

novembro de 2018,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A avaliação dos docentes pela Direção/Chefia da Unidade será 

realizada por Comissão composta pelo Diretor, Vice-Diretor, Chefe do 

Departamento ao qual o docente está ligado, Coordenador de Graduação, 

Coordenador de Pós-Graduação, Coordenador de Pesquisa, Coordenador de 

Extensão e Coordenador de Ensino, sob a presidência do primeiro. 

 

Páragrafo único. 

Quando um membro da Comissão for avaliado, o mesmo não participará do 

processo de avaliação. 

 

Art. 2º Os critérios de avaliação são aqueles dispostos no Art. 68 da   

Resolução CONSUNI 18/2017: ética profissional; relacionamento com os servidores 

e estudantes; cooperação; racionalização; assiduidade; disciplina; desempenho 

didático-pedagógico; iniciativa; produtividade e responsabilidade 

 

 

Dispõe sobre as normas para 

avaliação dos docentes pela 

Direção/Chefia da Unidade para 

fins de estágio probatório e 

progressão/promoção por avaliação 

de desempenho. 
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Art. 3º Ao início de cada ano, a Comissão se reunirá para proceder as 

avaliações, referentes ao ano anterior, dos docentes em estágio probatório. 

 

Art. 4º  O fluxo do processo de avaliação será: 

a) O docente interessado deverá solicitar a avaliação à Secretaria da EVZ 

por meio de formulário próprio, disponibilizado no sítio eletrônico da 

Escola de Veterinária e Zootecnia; 

b) A Comissão de Avaliação se reunirá para proceder as avaliações, de 

acordo com a demanda 

c) O instrumento de avaliação será formulário no qual constem os 

parâmetros de avaliação, aos quais deverão ser atribuídas notas de zero 

a dez; 

d) O resultado da avaliação será inserido no processo de estágio probatório 

ou progressão/promoção por avaliação de desempenho, no Sistema 

Eletrônico de Informação (SEI) e deverá ser assinado pelo Presidente da 

Comissão; 

e) O resultado da avaliação será apresentado para apreciação e aprovação 

por parte do Conselho Diretor da EVZ/UFG. 

 

Parágrafo único. 

 

Art. 4º Os casos omissos nesta Resolução serão deliberados pelo Conselho 

Diretor da EVZ/UFG. 

 

Art. 5º Esta resolução entra em vigor nesta data revogando as disposições 

em contrário. 

 

 

Goiânia, 14 de dezembro de 2018. 

 

 

Profª. Maria Clorinda Soares Fioravanti 

- Diretora -  
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SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO DOCENTE PELA CHEFIA 

RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 18/2017 

 

 

 

 

Solicitante: ______________________________________________________________ 

 

 

Finalidade:    

___Progressão por avaliação de desempenho de ____________ para ____________. 

___Promoção por avaliação de desempenho para a classe de __________________. 

 

Referente ao período de: __________________________________________________ 

 

 

Goiânia, _____/_____/_____. 

 

 

 

______________________________________________ 

Solicitante 
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AVALIAÇÃO DO DOCENTE PELA CHEFIA 

RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 18/2017 

 

 

Docente: _________________________________________________________________ 

Período: _________________________________________________________________ 

PARÂMETROS A SEREM AVALIADOS NOTA 

(0,0 – 10,0) 

ÉTICA PROFISSIONAL 

Respeito ao código de ética do servidor público  

RELACIONAMENTO 

Respeito e cordialidade com colegas professores, técnico-administrativos e discentes  

RESPONSABILIDADE/CONFIABILIDADE 

Cumpre suas obrigações como docente  

COOPERAÇÃO 

Disponibilidade de participação em atividades de equipe  

ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 

Nas aulas, local de trabalho, reuniões e comissões  

DISCIPLINA/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Planejamento e cumprimento das atividades propostas  

DESEMPENHO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 

Participa de atividades de pesquisa, extensão e gestão e possui carga horária aula compatível  

PRODUÇÃO ACADÊMICA 

Publica regularmente trabalhos científicos em periódicos e anais de eventos  

INICIATIVA 

Possui iniciativa para planejar, organizar e executar atividades inerentes ao ensino pesquisa e extensão  

ATUALIZAÇÃO 

Participa regularmente de eventos técnico-científicos  

 

Goiânia, ____/____/____. 

 


