UFSJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
FICHA DE AVALIAÇÃO – PERÍODO DE ESTÁGIO
PROBATÓRIO
(ART. 20 DA LEI 8.112/90 , EMENDA CONSTITUCIONAL Nº19 de 1998 e LEI
12.772/2012)

DOCENTE:

UNIDADE ACADÊMICA:

/

DATA DE INÍCIO DE EXERCÍCIO:

ESTÁGIO PROBATÓRIO: de

DATA

DESTA

AVALIAÇÃO:

/

/

/

/

a

/

/

(

/

ETAPA)

ITENS DE AVALIAÇÃO:
I ) – ASSIDUIDADE (fonte: DIPES – registrar: assíduo/não assíduo; há/não há registro
de faltas sem justificativa; registro de licenças e afastamentos)

II ) – DISCIPLINA (fonte: COMISSÃO/ DIPES – dossiê/fé-de-ofício – registrar:
disciplinado – não há registro desabonador; na hipótese de haver fato indicativo de
comportamento indisciplinado fazer menção e relatá-lo sucintamente)

III ) – CAPACIDADE DE INICIATIVA (fonte: COMISSÃO. – registrar:
tem capacidade de iniciativa/não tem capacidade de iniciativa; mencionar fatos que
comprovem a afirmativa como, p. ex. elaboração de projetos por iniciativa
própria, oferecimento de disciplinas eletivas, participação em colegiados, etc.)

IV ) – PRODUTIVIDADE (fonte: COMISSÃO – registrar: apresenta/não apresenta
produtividade compatível com as exigências do cargo)

______________________________________________________________________

AULAS MINISTRADAS:
DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA

CURSO

ALUNOS ORIENTADOS: (nome, curso, período; orientação de monitoria,
monografia, iniciação científica, estágio supervisionado, etc.)

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS: (nome, local, data, título de trabalho
apresentado em congressos, conferências, simpósios, etc.)

PESQUISAS EM ANDAMENTO: (fonte: COMISSÃO.; registrar título, período de
execução, fonte de custeio e estágio atual)

TRABALHOS PUBLICADOS: (título, autores, periódico, data)

OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES: (participação
em
pareceres emitidos, estudos realizados, participação em comissões, etc.)

colegiados,

V ) RESPONSABILIDADE: (fonte: COMISSÃO. – registrar: é responsável/não é
responsável; desincumbe-se a contento das responsabilidades do seu cargo; na hipótese
contrária, relatar sucintamente o fato que a corrobore)

VI) ADAPTAÇÃO DO PROFESSOR AO TRABALHO: (fonte: COMISSÃO –
registrar: tem demonstrado um bom desempenho em suas atividades de ensino, pesquisa
e extensão; tem demonstrado uma boa adaptação às rotinas de trabalho).
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
VII) CUMPRIMENTO DE DEVERES E OBRIGAÇÕES: (fonte: COMISSÃO –
registrar: compareceu às reuniões da Assembleia Departamental/Congregação; foi
assíduo às aulas sob sua responsabilidade, tratou com respeito aos docentes, técnicos
administrativos, terceirizados e discentes; submeteu o plano de trabalho à Assembleia
Departamental/Congregação no prazo previsto; demonstrou respeito aos princípios da
Administração Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência)
_
_

VIII) PLANO DE TRABALHO: (fonte: COMISSÃO: - registrar: o plano de trabalho
foi cumprido em sua integralidade ou parcialmente).
_______

IX) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DOCENTE: (fonte: COMISSÃO: - registrar:
participou do programa de integração docente).
_
_________________________________________________________

X) AVALIAÇÃO DISCENTE: (fonte: COMISSÃO: - registrar: a avaliação dos
discentes foi positiva ou negativa).

____________________________________________________________

Na hipótese de ter ocorrido algum registro positivo ou negativo, indicar, a
seguir, o desempenho esperado para o próximo período de avaliação:

_____________________, em ____ de

de ______

DE ACORDO:
Comissão Avaliadora: _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Avaliado: _________________________________________________

