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Timbre
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Memorando-Circular nº 26/2022/UERN - PROGEP/UERN - CHEFIA DE GABINETE/UERN - REITORIA

Ao(À) Sr(a).:
Docentes e Unidades Acadêmicas da UERN
  

Assunto: Resolução nº 60/2022-CD/FUERN que regulamenta a progressão docente no âmbito da
Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

  

A Resolução nº 60/2022-CD/FUERN que regulamenta a progressão docente no âmbito da Fundação
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, define regras, fluxos e procedimentos para a avaliação de
desempenho acadêmico.

Com intuito de suprir eventuais dúvidas quanto a correta execução e instrução dos processos esta Pró reitoria
de Gestão de Pessoas, elaborou um roteiro para auxilio dos docentes e membros das Comissões.

Nº Tópico Resolução 60/2022 - CD e orientações diversas

1

Criação da
Comissão de
Desempenho
Acadêmico –
CDA – art. 22 e
23

Art. 23. A CDA, nomeada pelo diretor da Unidade,
será composta da seguinte forma: I - Chefe ou
subchefe do departamento acadêmico, na condição de
presidente; II - Docente indicado pela Plenária do
Departamento; III - Secretário(a) do Departamento
Acadêmico. Parágrafo único. O docente indicado no
inciso II terá mandato de um ano, podendo haver
recondução para igual período.

- Recomenda-se que a Portaria seja publicada no
JOUERN ( conforme orientação do Memorando-
Circular nº 25/2022/UERN – PROGEP/UERN, nos
autos do processo sei n°04410027.002472/2022-04), e
anexada ao processo individualizado SEI a ser aberto
para cada docente.

2 Relação de
docentes

Diante das particularidades e a LGPD (Lei n°
13709/2018), a PROGEP não disponibiliza uma lista
nominal dos docentes, mas estamos à disposição em
caso de dúvidas. Competirá a cada interessado
verificar se possui o tempo necessário para progressão,
atendendo aos requisitos que prevê a resolução.

"Art. 8º A progressão por nível ocorrerá, independente
de classe, com passagem do(a) docente de um nível
para outro subsequente dentro da mesma classe, desde
que preenchidos os seguintes requisitos,
cumulativamente: I - o cumprimento do interstício de
24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício em cada
nível; e II - a aprovação no processo de avaliação de
desempenho acadêmico. Parágrafo Único. A data base
para início da contagem do interstício referente à
progressão por nível será o aniversário de admissão
do(a) docente  

Art. 10. Entende-se por interstício o período mínimo
decorrido, no exercício de atividades funcionais na
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Fuern, que é exigido para que ocorra uma progressão
por nível na carreira. 

Art. 11. O interstício para a progressão por nível, no
âmbito da Fuern, será de 24 (vinte e quatro) meses.

Para auxiliar Departamentos e demais servidores o
'UERN EM NÚMEROS', que poderá ser consultado
através do link: https://www.uern.br/
controledepaginas/uern-em-numeros-recursos-
humanos/arquivos/1679relaa%C2%A7a%C2%
A3o_docente_por_departamento_2022.07.pdf,  onde
consta as datas de admissão dos docentes distribuídos
por departamento acadêmico.

3

Membro de
comissão que
também passará
por processo de
avaliação

- Caso ocorra de um membro também ser submetido a
avaliação:

  - O Chefe, será substituído pelo Subchefe (art. 23, I)

- Para não incorrer em suspeição, ou que o
membro(avaliado) tenha que se abster, orienta-se que o
docente escolhido em plenária (art. 23, II), seja um
membro que não passará por processo de avaliação
dentro do prazo de 1 ano. (art. 23, parágrafo único)

4 Encaminhamento
do Requerimento

O Requerimento poderá ser obtido na página da
Progep (Formulário Requerimento ADA), por meio do
link de formulários: https://progep.uern.br/default.asp?
item=progep-formularios

Art. 20. O processo de ADA se inicia com o pedido de
progressão funcional por nível, apresentado pelo/a
docente, em plataforma digital definida pela Fuern.

§1º Caberá à Comissão de Avaliação de Desempenho
Acadêmico do respectivo departamento analisar o
pedido. §2º Na hipótese de indisponibilidade da
Plataforma, o pedido de progressão pode ser
apresentado por meio de requerimento (Anexo II), via
e-mail informado pela Comissão de Avaliação de
Desempenho.

O docente preenche o anexo II, anexa todos os
documentos necessários e encaminha para e-mail
indicado pela comissão que poderá ser inclusive o e-
mail institucional do departamento, caso a comissão
assim delibere.

Os requerimentos de progressão devem ser dirigidos à
respectiva CDA, onde os docentes precisam
encaminhar toda documentação comprobatória para
análise por parte da comissão constituída. Caberá a
esta, caso necessário, abrir diligência, solicitar novos
documentos e demais encaminhamentos que se
fizerem necessários para sanar quaisquer dúvidas
quanto a autenticidade/validade dos documentos
encaminhados.

5 Análise da
comissão

Após análise da comissão, está deverá atualizar o
anexo II (na parte que a compete) e inserir em novo
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documento (certidão) assinada por todos os membros
que o docente atende ou não aos requisitos da
Resolução 60/2022 – CD.

6 Em caso de
indeferimento

Aplica-se o art. 21. O pedido de recurso ao resultado
de indeferimento da progressão por nível da carreira
docente deve ser feito por meio do envio do
formulário para interposição de recurso (Anexo III)
para o e-mail cppd@uern.br. Parágrafo único. A
Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD
será a instância responsável pela análise de eventuais
recursos

7 Abertura de
processo SEI

O Departamento procederá com abertura de processo
para cada docente, instruindo o processo com os
seguintes documentos:

- Requerimento do servidor (anexo II);

- Documentos comprobatórios (em formato restrito,
caso necessário e se possuir informação pessoal);

- Portaria de constituição da Comissão (publicada no
Jouern);

- Documento de análise da comissão;

- certidão que atende ou não os critérios da Resolução
60/2022 – CD assinado por todos os membros da
comissão.

Após juntada de todos os documentos, encaminhar
para PROGEP

8 Diretoria de
Pessoal/Progep

O processo será remetido a Diretoria de
Pessoal/Progep para verificar as condições elencadas
no art. 12:

Art. 12. Na contagem do interstício para fins de
progressão por nível serão descontados os dias
correspondentes a:

I - faltas injustificadas;

II - gozo de licença sem remuneração, nos termos da
Lei Complementar nº 122/1994; III - suspensão
disciplinar.

9 UCI O processo será remetido para Unidade de Controle
Interno UCI que fará análise.

10 Publicação de
portaria

Atendidas todas as condições para a concessão,
ocorrerá a publicação de Portaria pela Presidente da
Fuern.
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Mossoró/RN, 29 de setembro de 2022.

 

 

Prof. Dr. Wogelsanger Oliveira Pereira

Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas

 

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Wogelsanger Oliveira Pereira, Pró-Reitor(a) Adjunto(a) da
Unidade, em 29/09/2022, às 20:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do
Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.
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