
 
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 201__, 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____/201__ 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._______/201___, que tratam         

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

foram avaliados pela comissão com os resultados abaixo indicados: 

 

 

FATORES DE AVALIAÇÃO 



 

A pontuação de 0 a 10 e os conceitos são: insuficientes (4.9) regular (5 a 6.9) bom (7 

a 8.9) excelente (9 a 10) 

 

 

I. ASSIDUIDADE: (considera-se o comparecimento e permanência no local de trabalho) 

Avaliador(a) Pontuação Conceito 

(Nome do presidente da 
comissão) 

10 Excelente  

(Nome do membro da 
comissão) 

9,5 Excelente  

(Nome do membro da 
comissão) 

10 Excelente  

Média parcial 9,8  

I.a) PONTUALIDADE (considera-se o comparecimento no horário estipulado para o 
início da aula e faz parte do fator ASSIDUIDADE 

Avaliador(a) Pontuação Conceito 

(Nome do presidente da 
comissão) 

10 Excelente  

(Nome do membro da 
comissão) 

10 Excelente  

(Nome do membro da 
comissão) 

10 Excelente  

Média 10 Excelente  

Média total do fator 
ASSIDUIDADE 

9,9 Excelente  

II. DISCIPLINA: (considera-se a maneira pela qual acata e observa as normas disciplinares 
estabelecidas pela Unifap, bem como o relacionamento com outros servidores) 

Avaliador(a) Pontuação Conceito 

(Nome do presidente da 
comissão) 

10 Excelente  



(Nome do membro da 
comissão) 

10 Excelente  

(Nome do membro da 
comissão) 

10 Excelente  

Média total do fator 
DISCIPLINA 

10 Excelente 

III. CAPACIDADE DE INICIATIVA: (considera-se a capacidade do servidor em buscar 
soluções adequadas por seus próprios meios) 

Avaliador(a) Pontuação Conceito 

(Nome do presidente da 
comissão) 

8,5 Bom 

(Nome do membro da 
comissão) 

8,5 Bom 

(Nome do membro da 
comissão) 

8 Bom 

Média total do fator 
CAPACIDADE DE 

INICIATIVA 

8,3 Excelente 

IV. PRODUTIVIDADE: (considera-se o volume de trabalho apresentado em cada 
semestre, bem como o grau de exatidão, ordem e segurança com o qual o trabalho  é 
realizado) 

IV. a). ENSINO: (considera-se a quantidade de horas e a qualidade de aulas - conforme 
regime de trabalho) 

Avaliador(a) Pontuação Conceito 

(Nome do presidente da 
comissão) 

9,5 Excelente  

(Nome do membro da 
comissão) 

9,5 Excelente  

(Nome do membro da 
comissão) 

9,5 Excelente 

Média 9,5 Excelente 

IV. b) PESQUISA: (considera-se a quantidade de relevância dos trabalhos pesquisados) 



Avaliador(a) Pontuação Conceito 

(Nome do presidente da 
comissão) 

9 Bom 

(Nome do membro da 
comissão) 

9 Bom 

(Nome do membro da 
comissão) 

8 Bom 

Média 8,6 Bom 

IV. c) EXTENSÃO: (considera-se a quantidade de relevância dos trabalhos de extensão) 

Avaliador(a) Pontuação Conceito 

(Nome do presidente da 
comissão) 

8,5 Bom 

(Nome do membro da 
comissão) 

8,5 Bom 

(Nome do membro da 
comissão) 

8,5 Bom 

Média 8,5 Bom 

Média total do fator 
PRODUTIVIDADE 

8,8 Bom 

V. RESPONSABILIDADE: (considera-se a seriedade que o trabalho é encarado, a 
confiança inspirada quando uma tarefa é solicitada, bem como o cuidado apresentado com 
os materiais e equipamentos utilizados) 

Avaliador(a) Pontuação Conceito 

(Nome do presidente da 
comissão) 

10 Excelente  

(Nome do membro da 
comissão) 

10 Excelente  

(Nome do membro da 
comissão) 

9,5 Excelente  

Média total do fator 
RESPONSABILIDADE 

9,8 Excelente 

INDICAÇÃO DE DESEMPENHO 



(considera-se a média aritmética do total de cada fator de avaliação) 

Fatores Pontuação Conceito 

ASSIDUIDADE 9,9 Excelente 

DISCIPLINA 10 Excelente 

CAPACIDADE DE 
INICIATIVA 

8,3 Bom 

PRODUTIVIDADE 8,8 Bom 

RESPONSABILIDADE 9,8 Excelente 

Média geral dos fatores 9,3 Excelente 

 
 

PARECER CONCLUSIVO 
 

A Comissão de Avaliação de Estágio Probatório do professor ___(nome do docente            

avaliado)___, recomenda que o mesmo seja aprovado durante seu estágio probatório nesta            

Instituição Federal de Ensino Superior, conforme determina a legislação, considerando que o            

docente obteve a pontuação Geral de 9,39 e conceito excelente, tendo desempenho            

Plenamente Satisfatório em seu processo de Avaliação. 

 
___________________________________________________ 

Avaliador: ___(nome do presidente da comissão)__ 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Avaliador: __(nome do membro)__ 

 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Avaliador: __(nome do membro)__ 


