
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E TECNOLOGIA

Resolução IMTec Nº 01/2021

Estabelece critérios para avaliação do Relatório
Anual do Docente do Instituto de Matemática e
Tecnologia.

O CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE CATALÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, reunido em reunião ordinária realizada no dia 06
(seis) de julho de 2021,

RESOLVE:

Art.  1° As normas que definem os critérios utilizados para avaliação do Relatório Anual do Docente
(RADOC) do Instituto de Matemática e Tecnologia (IMTec) da Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
passam a vigorar na forma desta resolução.

Art. 2° Os critérios para avaliação do RADOC consideram:
I -  O atendimento das demandas de aulas, conforme a resolução IMTec 01/2016,  que regulamenta a
distribuição da carga horária de ensino entre os docentes do IMTec;
II  – As pontuações das atividades descritas na resolução, vigente na Instituição, para fins de Estágio
Probatório, Progressão e Promoção

Art.  3° As  Atividades  Docentes  para  fins  de  Estágio  Probatório,  Progressão  e  Promoção,  conforme
Resolução vigente na Instituição, são organizadas em cinco grupos:
I – Ensino;
II – Produção Intelectual;
III – Pesquisa e Extensão;
IV – Gestão e Representação;
V – Orientação e outras atividades.

Art. 4o As condições para aprovação do RADOC são:

I – Ministrar a carga horária didática em aulas, conforme aprovado no Conselho Diretor do IMTec;

II – Entregar o RADOC até a data estabelecida pela Instituição;

III – Comprovar a realização de atividades em, pelo menos, dois dos grupos II, III, IV, V, do Art.3º e obter,
com as referidas atividades, pontuação conforme tabela abaixo, totalizada a partir da resolução para fins
de Estágio Probatório, Progressão e Promoção;

Carga horária semanal média de
ensino assumida pelo docente

Pontuação Mínima em atividades
dos grupos II, III, IV e V

4 horas 140

6 horas 120

8 horas 100



10 horas 40

12 horas 25

 16 horas 10*

* Exceto para professores substitutos

Art. 5° O docente em afastamento para qualificação, por um período maior ou igual a 8 (oito) meses, que
tiver  o(s)  relatório(s)  de pós-graduação aprovado(s)  pelo  Conselho Diretor  do IMTec,  terá  o  RADOC
aprovado sem ressalvas.

Art. 6° O docente em licença para tratamento de saúde, por um período maior que 6 (seis) meses, terá o
RADOC aprovado sem ressalvas.

Parágrafo Único O docente em licença para tratamento de saúde, licença por motivo de doença em pes-
soa da família, licença à gestante ou à adotante, licença para o serviço militar, por um período menor ou
igual a 6 (seis) meses terá a pontuação exigida para aprovação do RADOC ajustada, proporcionalmente
ao período que não esteve em licença.

Art. 7° O docente que:
I – Não atender ao inciso II do Art. 4º terá o RADOC reprovado.
II  -  Não atender ao inciso III  do Art.  4o e,  além disso,  tiver  o RADOC do ano anterior  aprovado sem
ressalvas, terá o RADOC (em avaliação) aprovado com ressalvas.
III  -  Não atender ao inciso III  do Art.  4o e, além disso, tiver o RADOC do ano anterior aprovado com
ressalvas, terá o RADOC (em avaliação) reprovado.

Art. 8° Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Diretor da Unidade.
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