
 
Universidade Federal do Amapá 

Pró-Reitoria de Ensino e Graduação 
Departamento de ____(departamento  do curso de lotação do docente avaliado)____ 

Coordenação do curso de ____(curso de lotação do docente avaliado)____ 
 
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO 
DO DOCENTE _____(nome do docente avaliado)____. 

 

 

Ata de reunião e de comissão de avaliação e desempenho do           

servidor Docente, ____(nome do docente avaliado)____,      

lotado na coordenação do curso de _______. 

 

 

No dia ___ de ______ de 202__, às ___ horas, reuniram-se em compromisso, os              

professores ____(nome do presidente da comissão avaliadora)___, ____(nome do membro da           

comissão avaliadora)___ e ____(nome do membro da comissão avaliadora)___ ,          

componentes da comissão de avaliação designada pela portaria UNIFAP Nº____/202__ para           

avaliar o estágio probatório do servidor ____(nome do docente avaliado)____, matrícula           

SIAPE ________, lotado na coordenação do curso de ___________ desta IFES. A reunião             

aqui delineada foi formalmente presidida pelo presidente da comissão, que declarou abertos            

os trabalhos e iniciou-se a pauta única de avaliação de estágio probatório. Nesta tarefa, a               

Comissão considerou os objetos previstos pelo artigo 20 da LEI 8.112/90, observando os             

seguintes fatores: assiduidade; disciplina; capacidade de iniciativa; produtividade e         

responsabilidade.Os documentos apensos ao processo Nº 23125._______/___-__, que tratam         

da avaliação desempenho do citado professor para o cumprimento de seu estágio probatório             

foram avaliados pela comissão com  os resultados indicados a seguir. 

 

(i) Assiduidade - O docente demonstra assiduidade, pontualidade e dedicação com           

todos os compromissos e atividades assumidos. E extremamente assíduo quanto à presença            



em sala de aula, reuniões de Coordenação e demais atividades das quais participa junto ao               

Curso de ________________________ e Departamentos desta IES. 

(ii) Disciplina - O docente apresenta excelente sociabilidade na relação profissional           

com os colegas do colegiado, servidores técnico-administrativos e alunos, igualmente          

observância às normas acadêmicas e acatamento às diretrizes e decisões tomadas no âmbito             

da Unifap e no curso de _________________. A maioria das metas previstas no Plano de               

Trabalho do Estágio Probatório foram alcançadas durante seu período de estágio.  

(iii) Capacidade de Iniciativa - O docente possui elevada capacidade de tomar            

decisões adequadas às necessidades do Curso. Destaca-se na resolução de problemas, visando            

o atendimento das prioridades do Curso e na relação com alunos e professores, sugerindo              

sempre soluções pela melhoria do processo de ensino, pesquisa e extensão. 

(iv) Produtividade - Analisando o Plano de Trabalho do Estágio Probatório, os            

Planos de Atividade Individual Docente e os Planos de Aula, apresentados nos autos do              

processo, o docente demonstra, no aspecto do ensino, aulas planejadas de acordo com as              

necessidades do Curso, assumiu, por semestre, mais que o mínimo exigido assim como             

sempre foi bem avaliada pelos discentes. 

Quanto à pesquisa, leve rendimento bom; não obteve financiamento para os projetos            

registrados, tal como foi proposto em seu plano de trabalho para os três anos, por outro lado                 

possui alunos de 1C com bolsa do CNPq vinculado ao projeto, o que atenderia, em parte, o                 

que foi proposto.  

Com relação à extensão, seu aproveitamento foi regular, uma vez que em sua             

proposta foi previsto realizar projetos de extensão para atender a comunidade, algo que não              

foi efetivado, por outro lado. É de conhecimento de sua participação nas atividades da              

Semana de ______________ a qual é considerado uma atividade de extensão, inclusive            

assumindo a coordenação do Curso ______________, mostrando comprometimento com o          

desenvolvimento do Curso. 

(v) Responsabilidade - O docente demonstra zelo e dedicação em todas as            

atribuições que lhe são confiadas. Destaca-se a escolha pelo seu colegiado para exercer a              

função de _______________, por seu comprometimento com as causas do Curso. E            

verificada responsabilidade pelo bom uso de materiais de trabalho, patrimônio público, e            

sigilo quanto a informações institucionais. 

 



PARECER CONCLUSIVO 
 

Diante desse contexto, a Comissão emite parecer satisfatório quanto ao desempenho           

acadêmico do docente __________________________________, no período de estágio        

probatório, sendo considerada apta, ou seja, aprovada para manter-se no cargo de docente da              

Universidade Federal do Amapá. 


