
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 

RESOLUÇÃO UFCAT Nº 018/2020

Dispõe sobre a pontuação relativa às atividades de
Ensino  de  Graduação,  constantes  do  Anexo  II  da
Resolução  18/2017  UFG,  para  efeitos  da
contabilização da pontuação relativa  aos  processos
de progressão, promoção ou estágio probatório, pelo
correspondente período da suspensão do calendário
acadêmico decorrente das medidas de proteção para
o  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública
decorrente do coronavírus (COVID-19). 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO
(UFCAT), usando da atribuição que lhe confere o Art. 21, inciso XXIII, do Estatuto da UFG,
adotado pela UFCAT durante o período de implantação/tutoria, de acordo com as disposições
da Lei nº 8.112, de 11/12/1990, com a redação dada pela Lei nº 9.527, de 10/12/1997, a Lei de
Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657/42, com a redação dada pela
Lei nº 12.376, de 2010 combinado com o Decreto nº 9.830, de 10 de junho de 2019, Emenda
Constitucional  nº  19,  de 05/06/1998,  da Lei  nº  12.772,  de 28/12/2012,  da Lei  12.863 de
24/09/2013, da Lei 13.325 de 27/07/2016 e das Portarias nº 554, de 20/06/2013, republicada
no DOU de 23/07/2013 e n° 982, de 03 de outubro de 2013 do Ministério da Educação,
reunido em sessão plenária  realizada  no dia  11/11/2020,  tendo em vista  o  que consta  do
processo Eletrônico nº 23070.041372/2020-10, e considerando 

a) A Portaria UFCAT nº 001/2019, que mantém, no âmbito da Universidade Federal
de  Catalão,  os  procedimentos  acadêmicos  e  administrativos  disciplinados  pelas
normas  da  Universidade  Federal  de  Goiás,  inclusive  a  estrutura  da  Regional
Catalão, até o prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a aprovação do Estatuto da
UFCAT;

b) A Resolução CONSUNI da UFCAT nº 006R/2020, que dispõe sobre a suspensão,
por  tempo  indeterminado,  dos  calendários  acadêmicos  2020  dos  cursos  de
graduação e de pós-graduação da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), e dá
outras providências;

c) A  Resolução CONSUNI nº 007/2020, que altera redação e inclui dispositivos à
Resolução  UFCAT  N°  006/2020,  de  27  de  março  de  2020  e  dispõe  sobre  a
suspensão, por tempo indeterminado, dos calendários acadêmicos 2020 dos cursos
de graduação e de pós-graduação da Universidade Federal de Catalão e dá outras
providências;
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d) A  Resolução  UFCAT  nº  010R/2020,  que dispõe  sobre  a  regulamentação,  em
caráter  excepcional,  da  oferta  de  componentes  curriculares  e  outras  atividades
acadêmicas de forma não presencial e institui o Período Suplementar Excepcional
(PSE)  para  o  ensino  de  graduação  da  UFCAT,  como  soluções  temporárias  às
conseqüências  acarretadas  pela  pandemia  de  COVID-19  e  pela  suspensão  do
calendário acadêmico 2020.

e) A Resolução CONSUNI UFG 18/2017, adotada pela UFCAT durante o período de
desmembramento,  que  dispõe sobre normas para avaliação em relação a estágio
probatório, progressão funcional, promoção, aceleração da promoção, retribuição
por titulação e alteraçãode denominação do Professor da Carreira do Magistério
Superior eestágio probatório do Professor Titular Livre do Magistério Superior e
revoga as disposições em contrário;

f) Que  situações  excepcionais  exigem  medidas  excepcionais  por  parte  da
Administração Pública.

RESOLVE: 

Art. 1º Desconsiderar a pontuação relativa às atividades de ensino, constantes do Anexo I,
Item I, da Resolução CONSUNI UFG nº 18/2017, adotada pela UFCAT durante o período de
desmembramento,  para  efeitos  da  contabilização  da  pontuação  relativa  aos  processos  de
estágio probatório, progressão funcional ou promoção, referente ao período da suspensão do
calendário  acadêmico  decorrente  das  medidas  de  proteção  para  o  enfrentamento  da
emergência  de  saúde  pública  decorrente  do  coronavírus  (COVID-19)  até  a  retomada  das
atividades do calendário acadêmico 2020/1.

§ 1º É facultado ao Professor do Magistério Superior da UFCAT optar pelo cômputo
da pontuação relativa às atividades de ensino, constantes do Anexo I, item I, da Resolução
CONSUNI  UFG  18/2017,  que  deverá  ser  informado  no  respectivo  processo  de  estágio
probatório, progressão funcional ou promoção.

§ 2º A CAD pontuará as atividades de ensino do professor em estágio probatório, no
período de avaliação de desempenho, a cada ano, registrando a pontuação no Quadro Sumário
constante  do Anexo I  desta  Resolução e  fazendo a conversão para a  nota  N da seguinte
maneira:

I- O menor valor entre 10 e N, para os professores no regime de 40
horas ou de 40 horas com Dedicação Exclusiva;

 

N=
[ PI

(K− y
30 )

∗12]
16

+
[( PnK )∗12]

16

II- O menor valor entre 10 e N, para os docentes no regime de 20 horas.
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III- A variável  P I é a pontuação total  acumulada dos RADOCS para o
período de avaliação de desempenho, obtida no tópico I, Ensino.

IV- A variável  Pn é a pontuação total acumulada dos RADOCS para o
período de avaliação de desempenho, obtida pela soma dos itens II a
V do Anexo I da Resolução n° 18/2017.

V- A  variável  K  é  o  número  de  dias  totais  (isto  é,  convertidos  a
quantidade de meses para dias) da avaliação de desempenho e está
compreendido entre 0 e 900 dias (equivalente a 30 meses limites). 

VI- A  variávely refere-se  aos  dias  de  suspensão  das  atividades
acadêmicas  em  virtude  da  pandemia  pelo  coronavírus  abrangidos
durante o período de avaliação.

§ 3º Nos casos de progressão ou promoção, a CAD pontuará as atividades de ensino
do professor, no período de avaliação de desempenho, a cada ano, registrando a pontuação no
Quadro Sumário constante do Anexo I desta Resolução e fazendo a conversão para a nota N
da seguinte maneira:

I- O menor valor entre 10 e N, para os professores no regime de 40
horas ou de 40 horas com Dedicação Exclusiva;
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II- O menor valor entre 10 e N, para os docentes no regime de 20 horas.
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III- A variável  P I é a pontuação total  acumulada dos RADOCS para o
período de avaliação de desempenho, obtida no tópico I, Ensino.

IV- A variável  Pn é a pontuação total acumulada dos RADOCS para o
período de avaliação de desempenho, obtida pela soma dos itens II a
V do Anexo I da Resolução n° 18/2017.

V- A  variável  K  é  o  número  de  dias  totais  (isto  é,  convertidos  a
quantidade de meses para dias) da avaliação de desempenho e está
compreendido entre 0 e 720 dias (equivalente a 24 meses limites). 

VI- A  variávely refere-se  aos  dias  de  suspensão  das  atividades
acadêmicas  em  virtude  da  pandemia  pelo  coronavírus  abrangidos
durante o período de avaliação.



Art.  2º Criar  um período  especial  para  cômputo  da  pontuação  relativa  aos  processos  de
estágio  probatório,  progressão  funcional  ou  promoção,  pelo  correspondente  período  da
suspensão do calendário acadêmico, levando em consideração: 

a) a adequação das atividades pedagógicas na modalidade de teletrabalho e em
plataformas virtuais, considerando tanto as atividades realizadas pelo meio digital, quanto o
período de  capacitação,  adaptação  ao novo modelo  de  trabalho,  prévio  de  preparação do
material a ser utilizado e posterior de orientação e avaliação do aluno, de modo a não permitir
jornadas  de  trabalho  excessivas,  que  sobrecarreguem  os  profissionais,  acarretando-lhes
desgastes físicos e mentais; 

b) a  manutenção  das  horas  trabalhadas  pelos(as)  professoras(es),
independentemente  da  modalidade  síncrona  ou  assíncrona  para  ministrar  as  aulas  e/ou
atividades acadêmicas e inerentes à carreira docente, virtuais ou remotas (tele presenciais ou
gravadas); e das ferramentas tecnológicas utilizadas para elaboração e compartilhamento do
conteúdo  pedagógico,  de  ministração  das  aulas,  e  de  aplicação  de  avaliações.  Adotar,
preferencialmente,  plataformas  virtuais  de  transmissão  em  tempo  real  ou  determinar
previamente o período de acesso às aulas virtuais,  de forma que não ultrapasse o período
correspondente ao Período Suplementar Excepcional (PSE, sempre por meio de plataformas
de acesso restrito ou plataformas produzidas pela própria instituição; 

c) o  oferecimento  de  apoio  tecnológico  e  orientação  técnica  permanente  para
realização  dos  trabalhos  de  forma remota  e  em plataformas  virtuais;  caso  a  orientação  e
capacitação das(os) alunas(os) fique a cargo da(o) docente, computar essa atividade na carga
horária de trabalho; 

d) a  criação  de  modelos  de  etiqueta  digital  em  que  se  oriente  alunas(os)  e
diretores(as),  com  especificação  de  horários  para  atendimento  virtual  da  demanda,
assegurando os repousos legais, o direito à desconexão do corpo docente e a compatibilidade
entre a vida familiar e profissional; 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Catalão, 11 de novembro de 2020. 

Prof.ª Roselma Lucchese
Reitora Pro Tempore


