PARECER
Considerando a solicitação de PROGRESSÃO FUNCIONAL, do docente__________________________________
___________________________________ nível ____ da classe _______________________ para o nível ____________ da
classe________________________, analisaremos seu RELATÓRIO DE ATIVIDADES referente ao período _ _______, nos
aspectos de opção do docente, em consonância com o Plano Departamental.
Concluímos que o relatório apresentado atende ao disposto no Decreto n°. 94.664/87, na Portaria n°. 475/87, na
Resolução n°. 13/88-CEPE, na Circular n°. 02/84-CPPD, na resolução n°. 01/89-CEDU e atribuímos ao requerente os
seguintes pontos:
ASPECTOS / ATIVIDADES
I. ENSINO
a) Desempenho didático
b) Frequência às reuniões departamentais, dos setores de estudo e outras atividades do departamento ou
do Centro consideradas relevantes
c) Cumprimento da carga horária didática atribuída
d) Orientação sistemática de monitoria / TCC
TOTAL
II. PESQUISA
a) Pesquisa individual
b) Pesquisa interdisciplinar
c) Coordenação de pesquisa
e) Orientação de bolsista de iniciação científica e de dissertação, tese e monografias
d) Assessoria e consultoria de projetos de pesquisa
TOTAL
III. EXTENSÃO
a) Atividades ligadas ao plano de integração UFAL/sociedadc
b) Projeto de pesquisa ação, cursos, serviços que envolvam a comunidade
c) Orientação sistemática de estágio extracurricular
d) Assessoria e consultoria decorrentes de convénios entre UFAL e instituições
e) participação em grupos de trabalho de que participem elementos da sociedade
TOTAL
IV. ADMINISTRAÇÃO
a) Direção
b) Chefia
c) Coordenação
d) Assessoramenlo e assistência administrativa
TOTAL
V. OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICAS
a) Cursos ou estágios de aperfeiçoamento, especialização e atuaíização ou crédito e títulos de pós graduação stricto-sensu
b) Participação em bancas examinadoras de monitoria, dissertação, tese e de concurso público de
magistério
c) Participação cm seminários, congressos e similares relacionados ao magistério com apresentação
de trabalho e/ou como moderador, debatedor, coordenador ou outra forma
d) Livro publicado
e) Trabalho inédito publicado em revista especializada
f) Conferências, palestras proferidas na área de especialização
g) integrante de comissões de coordenação de congressos, simpósios e de órgãos de representação da
Universidade ou de ciasse
h) Membro de órgãos do colegiados da própria IFE ou vinculados aos Ministérios da Educação e aos
órgãos de Cultura, de Ciência e Tecnologia
TOTAL
TOTAL GERAL
Este é o nosso parecer, S. M. J.
Maceió, ____ / _______________ / _____

PONTUAÇÃO

CONCEITO FINAL _______________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

