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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

  

RESOLUÇÃO FD Nº 03/2021

 

Dispõe sobre as normas de avaliação do Relatório de Atividades Docentes (RADOC) e preenchimento do
Sistema de Cadastro de Atividades Docentes (SICAD) da Faculdade de Direito da Universidade Federal de
Goiás.

 

O CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, reunido em sessão plenária realizada no
dia 21/09/2021, considerando:

a. A Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

b. A resolução que estabelece o Modelo para a Alocação de Vagas de Professores do Magistério Superior
na Regional Goiânia da UFG - RESOLUÇÃO – CONSELHO GESTOR DA REGIONAL GOIÂNIA
nº 014/2017;

c. A resolução que dispõe sobre pontuação de atividades docentes - RESOLUÇÃO – CONSUNI nº
18/2017;

d. O Manual do SICAD (Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROPESSOAS); e

e. A necessidade de se estabelecer critérios para aprovação do Relatório Anual do Docente.

E com objetivo de:

a. Orientar o docente quanto ao registro correto das atividades desenvolvidas ao longo do ano, garantindo
a pontuação dos itens registrados;

b. Evitar situações que possam comprometer a progressão funcional dos docentes;

c. Aprimorar e fortalecer o cumprimento das atividades de ensino, pesquisa e inovação, extensão e
administrativas da Faculdade de Direito, visando potencializar o êxito na participação da unidade
quando da aplicação do modelo de distribuição de vagas para docentes ou de alocação de recursos,
conforme resoluções específicas da UFG.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar normas e critérios de avaliação do Relatório de Atividades Docentes e preenchimento do
Sistema de Cadastro de Atividades Docentes da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

 
 

Goiânia 21 de setembro de 2021.



24/09/21, 16:02 SEI/UFG - 2363270 - Resolução

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2557936&infra_sistema=1… 2/3

Prof. Dr. José Querino Tavares Neto 
Presidente do Conselho Diretor da Faculdade de Direito/UFG

ANEXO I – RESOLUÇÃO FD/UFG N° 03/2021

NORMAS E CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DE
ATIVIDADES DOCENTES E PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO DE

ATIVIDADES DOCENTES

Art. 1º Para efeito de análise, a pontuação de avaliação dos RADOCs será efetuada em conformidade com os
Anexos da Resolução – CONSUNI n° 18/2017.

Art. 2° A avaliação dos RADOCs será realizada por comissão nomeada pelo(a) Diretor(a) da Faculdade de
Direito.

§ 1º A Comissão de Avaliação dos RADOCs exercerá um mandato de 2 (dois) anos, e deverá ser composta
por ao menos um docente, que a presidirá, e um servidor técnico administrativo, permitida apenas uma
recondução dos integrantes.

§ 2º São atribuições da Comissão:

I – Verificar se o RADOC atende às orientações de preenchimento contidas no Manual do SICAD e
Resolução – CONSUNI N° 18/2017;

II – Elaborar e apresentar ao Conselho Diretor, para fins de planejamento estratégico da unidade, relatório de
pontuação dos docentes da Faculdade de Direito, especificando para cada regime de trabalho/categoria (20
horas, 40 horas, Dedicação exclusiva, Substitutos, Voluntário) o perfil de pontuação do segmento em
Atividades de Ensino, Produção Intelectual, Atividades de Pesquisa e de Extensão, Atividade administrativas
e de representação e Outras atividades;

III – Elaborar parecer sobre os RADOCs para que seja apreciado pelo Conselho Diretor da Faculdade de
Direito até a segunda reunião ordinária do ano subsequente.

Art. 3° É obrigatório para todos os docentes (efetivos, em estágio probatório, substitutos, visitantes,
voluntários etc.) o acesso e preenchimento de informações no Sistema de Cadastro de Atividades Docentes
(SICAD), bem como o envio dos respectivos RADOCs à comissão de avaliação até 30 de novembro de cada
ano, para avaliação preliminar e eventuais sugestões de alteração.

Art. 4° A Comissão de Avaliação dos RADOCs emitirá parecer favorável à aprovação considerando os
critérios:

I – O valor total mínimo de pontuação igual a 160 pontos para os docentes em regime de dedicação exclusiva
e 40 horas, e 100 pontos para os docentes em regime de 20 horas;

II – Atendimento à pontuação mínima das atividades de ensino, em conformidade com a carga horária
semanal mínima estabelecida no art. 57 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 1º O atendimento do critério disposto no inciso II do caput deste artigo ficará dispensado para professores
com cargos de administração da unidade acadêmica, da Universidade Federal de Goiás, cedidos ou que
estiverem em afastamento para realização de curso de pós-graduação stricto sensu ou em licença para
tratamento de saúde, licença por motivo de doença em pessoa da família, licença à gestante ou à adotante,
licença para o serviço militar ou em afastamento para o exercício de mandato eletivo.

§ 2º A pontuação/carga horária contabilizada para o cumprimento dos critérios dispostos no inciso I e II do
caput deste artigo considerará exclusivamente atividades sem remuneração específica, excluindo-se,
portanto, atividades de ensino e orientação na pós-graduação lato sensu remuneradas.

§ 3º Ao professor em gozo de licença capacitação, licença para tratamento de saúde, licença por motivo de
doença em pessoa da família ou licença à gestante ou à adotante, durante o interstício, é assegurada redução
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do número de pontos exigidos, calculada de forma proporcional ao tempo de licença oficializado.

§ 4º A pontuação mencionada no inciso I do caput deste artigo deve ser alcançada pelo docente por meio da
soma dos pontos das atividades de ensino com os pontos das demais atividades desenvolvidas
previstas/pontuadas na Resolução – CONSUNI n° 18/2017.

Art. 5° Critérios adicionais para aprovação dos RADOCs poderão ser estabelecidos por resolução específica
do Conselho Diretor, por tempo determinado, desde que:

I – Sejam justificados considerando-se o planejamento estratégico e as necessidades da unidade acadêmica
diante do Modelo de Alocação de Vagas Professores do Magistério Superior vigente;

II – A resolução específica de critérios adicionais comece a ter validade a partir do ano subsequente ao de
aprovação;

III – Se faça ampla divulgação dos critérios adicionais estabelecidos.

Art. 6° A entrega do RADOC completo e finalizado deverá acontecer até o dia 31 de dezembro de cada ano,
salvo disposição em contrário estabelecida pelos órgãos superiores.

Art. 7º Os casos omissos serão analisados e resolvidos pelo Conselho Diretor da Faculdade de Direito.

 

Goiânia 21 de setembro de 2021.

 
 

Prof. Dr. José Querino Tavares Neto 
Presidente do Conselho Diretor da Faculdade de Direito/UFG

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por José Querino Tavares Neto, Diretor, em 23/09/2021, às
09:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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