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Instruções	sobre	o	processo	de	estágio	probatório	do	servidor	docente	da	UFSC	

Conforme	estabelecido	pelo	Art.	20	da	Lei	nº	8.112	de	11/12/90,	o	servidor	nomeado	para	o	cargo	
de	provimento	efetivo	 ficará	sujeito	a	Estágio	Probatório	durante	o	período	de	36	 (trinta	e	seis)	
meses.		

Os	 fatores	avaliados	na	Avaliação	de	Desempenho	do	Estágio	Probatório	estão	dispostos	no	Art.	
20	 da	 Lei	 nº	 8.112/90:	 I	 -	 assiduidade;	 II	 -	 disciplina;	 	 III	 -	 capacidade	 de	 iniciativa;	 IV	 -	
produtividade;	V-	responsabilidade.	

A	 Lei	 nº	 12.772/2012	 que	 dispõe	 sobre	 a	 estruturação	 do	 Plano	 de	 Carreiras	 e	 Cargos	 do	
Magistério	Federal,	especificamente	em	seu	Capítulo	IV,	trata	do	estágio	probatório:	
	

Art.	23.	A	avaliação	especial	de	desempenho	do	servidor	em	estágio	probatório,	ocupante	de	
cargo	 pertencente	 ao	 Plano	 de	 Carreiras	 e	 Cargos	 de	 Magistério	 Federal,	 será	 realizada	 por	
Comissão	de	Avaliação	de	Desempenho	designada	no	âmbito	de	cada	IFE.		

Parágrafo	único.	A	Comissão	de	Avaliação	de	Desempenho	deverá	ser	composta	de	docentes	
estáveis,	 com	 representações	 da	 unidade	 acadêmica	 de	 exercício	 do	 docente	 avaliado	 e	 do	
Colegiado	do	Curso	no	qual	o	docente	ministra	o	maior	número	de	aulas	(grifo	nosso).	

Art.	 24.	 Além	 dos	 fatores	 previstos	 no	 Art.	 20	 da	 Lei	 8112/90,	 a	 avaliação	 especial	 de	
desempenho	do	docente	em	estágio	probatório	deverá	considerar:		

I	 -	adaptação	do	professor	ao	 trabalho,	 verificada	por	meio	de	avaliação	da	capacidade	e	
qualidade	no	desempenho	das	atribuições	do	cargo;		

II	 -	cumprimento	dos	deveres	e	obrigações	do	servidor	público,	com	estrita	observância	da	
ética	profissional	(grifo	nosso);		

III	 -	 análise	 dos	 relatórios	 que	 documentam	 as	 atividades	 científico-acadêmicas	 e	
administrativas	programadas	no	plano	de	 trabalho	da	unidade	de	exercício	 e	apresentadas	pelo	
docente,	em	cada	etapa	de	avaliação	(grifo	nosso);		

IV	 -	 a	 assiduidade,	 a	 disciplina,	 o	 desempenho	 didático-pedagógico,	 a	 capacidade	 de	
iniciativa,	produtividade	e	responsabilidade;		

V	-	participação	no	Programa	de	Recepção	de	Docentes	instituído	pela	IFE;	e		
VI	-	avaliação	pelos	discentes,	conforme	normatização	própria	da	IF.	
Art.	25.	A	avaliação	de	desempenho	do	servidor	ocupante	de	cargo	do	Plano	de	Carreiras	e	

Cargos	de	Magistério	Federal	em	estágio	probatório	será	realizada	obedecendo:		
I	-	o	conhecimento,	por	parte	do	avaliado,	do	instrumento	de	avaliação	e	dos	resultados	de	

todos	 os	 relatórios	 emitidos	 pela	 Comissão	 de	 Avaliação	 de	 Desempenho,	 resguardando-se	 o	
direito	ao	contraditório	(grifo	nosso);	e		

II	-	a	realização	de	reuniões	de	avaliação	com	a	presença	de	maioria	simples	dos	membros	
da	Comissão	de	Avaliação	de	Desempenho.		



	
Na	 UFSC,	 o	 processo	 de	 estágio	 probatório	 de	 servidores	 docentes	 é	 regido	 pela	 Resolução	 nº	
009/CUn/2000	 e	 será	 aplicada	 no	 que	 couber	 em	 consonância	 com	 as	 Leis	 nº	 8.112/90	 e	 nº	
12.772/2012.	

Notadamente	o	disposto	nos	§	3º	e	§	4º	do	Art.	5º	da	Lei	nº	12.772/2012.:	

§	3º	A	comissão	deverá	requisitar	à	chefia	ou	direção	do	órgão	de	lotação	do	docente,	à	
direção,	aos	coordenadores	de	ensino,	pesquisa	e	extensão	da	respectiva	unidade	universitária,	
aos	 presidentes	 de	 colegiados	 de	 cursos	 de	 graduação,	 aos	 coordenadores	 de	 cursos	 de	 pós-
graduação,	 aos	 coordenadores	 de	 área	 dos	 Colégios,	 aos	 grupos	 específicos	 de	 atuação	 do	
docente	 informações	 sobre	 o	 seu	 desempenho	 no	 desenvolvimento	 de	 suas	 atividades	 (grifo	
nosso).		

§	 4º	 A	 comissão	 poderá	 consultar	 outros	 servidores	 docentes,	 técnico-administrativos	 e	
alunos	para	subsidiar	seus	relatórios	.	

	

FLUXO	DO	PROCESSO	

O	 processo	 digital	 de	 estágio	 probatório	 dos	 servidores	 docentes	 da	 UFSC	 é	 protocolado	 pela	
CADC/DDP,	 aproximadamente,	 1	 (um)	 mês	 após	 a	 sua	 entrada	 em	 exercício.	 O	 processo	 será	
aberto	 no	 nome	 e	 CPF	 do	 docente,	 para	 que	 este	 possa	 acompanhar	 o	 seu	 andamento	 pelo	
Sistema	 de	 Processos	 Administrativos	 -	 SPA	 (http://acesso.egestao.ufsc.br/solar/).	 O	 grupo	 de	
assunto	é:	403	–	estágio	probatório	docentes	e	o	assunto	é:	1606	–	docentes.		

O	processo	digital	é	encaminhado	via	SPA	ao	Departamento	de	Ensino	de	lotação	do	servidor	para	
designação	da	comissão	de	avaliação	e	ciência	do	servidor	em	estágio	probatório.		

O	 servidor,	 no	 quinto	 mês	 após	 a	 entrada	 em	 exercício,	 deve	 anexar	 o	 primeiro	 relatório	
documentado,	conforme	inciso	II	do	Art.	4	da	Resolução	nº	009/Cun/2000.	

A	 Comissão	 Designada	 faz	 a	 análise	 do	 Relatório	 e	 emissão	 do	 Parecer	 Parcial	 e	 segue	 para	
apreciação	pelo	Colegiado	do	Departamento.	Após	a	ciência	do	servidor,	o	processo	deve	retornar	
para	a	CADC/DDP.	

A	CADC/DDP	 faz	a	análise	processual	e	devolve	para	o	Departamento	de	Ensino	para	espera	do	
prazo	de	entrega	do	próximo	relatório.		

O	fluxo	é	repetido	nas	entregas	dos	demais	relatórios	parciais,	conforme	abaixo:	

Datas	limite	de	entrega	dos	Relatórios	de	Atividades	pelo	servidor	em	estágio	probatório:	
1º	Relatório	 2º	Relatório	 3º	Relatório	 4º	Relatório	

5º	mês	 11º	mês	 23º	mês	 29º	mês	
I	-	É	importante	REGISTRAR	a	data	de	entrega	do	relatório	para	a	Comissão	de	Avaliação.	
	
Datas	de	aprovação	dos	Relatórios	Circunstanciados	pelo	Colegiado	Departamental:	

1º	Relatório	 2º	Relatório	 3º	Relatório	 4º	Relatório	 FINAL	
6º	mês	 12º	mês	 24º	mês	 30º	mês	 30º	mês	

I	–	O	Relatório	Final	deverá	ser	aprovado	junto	com	o	4º	Relatório	e	deverá	indicar	a	decisão	final	
da	Comissão	de	Avaliação	sobre	todo	o	período	avaliado.	
II	 -	 A	 declaração	 do	 cumprimento	 do	 total	 de	 horas	 de	 Cursos	 do	 PROFOR	 deverá	 estar	 no	
processo.	
	
Após	a	entrega	do	Relatório	Final,	a	CADC/DDP	fará	a	análise	e	manifestação	e,	encaminhará	para	
a	CPPD/PRODEGESP	para	manifestação.	Posteriormente,	a	CADC/DDP	fará	a	emissão	de	Portaria	
de	Homologação	no	estágio	probatório,	no	32º	(trigésimo	segundo)	mês.	



	
A	 portaria	 de	homologação	do	estágio	probatório	 terá	 seus	 efeitos	 convalidados	 ao	 término	do	
36º (trigésimo	sexto)	mês	de	efetivo	exercício	do	servidor	no	respectivo	cargo.	

Esta	portaria	poderá	ser	retificada	se	observados	os	casos	de	suspensão	do	estágio	probatório	que	
prorrogam	o	prazo	para	homologação,	conforme	a	Lei	n.	8.112/90	e	Nota	Técnica-SEI-27974-2021.		

O	 servidor	 não	 aprovado	 no	 estágio	 probatório	 será	 exonerado	 ou,	 se	 estável,	 reconduzido	 ao	
cargo	anteriormente	ocupado,	observado	o	disposto	na	Lei	n°	8.112/90.	

O	processo	referente	ao	estágio	probatório,	uma	vez	concluído,	será	arquivado	 juntamente	com	
os	demais	documentos	da	vida	funcional	do	servidor.	

TRAMITAÇÃO	DOS	PROCESSOS	

Alerta-se	 sobre	 a	 necessidade	 do	 cumprimento	 dos	 prazos	 de	 entrega	 dos	 relatórios	 e	
manifestações	das	Comissões	de	Avaliação	e	Acompanhamento.		
	
Atrasos	nos	prazos	podem	 implicar	na	 instauração	de	procedimento	disciplinar	por	 incursão	dos	
responsáveis	nas	proibições	previstas	nos	 incisos	 IV	e	XV	do	art.	117	da	 Lei	8.112/90,	 conforme	
previsto	no	Art.	24	da	Resolução	009/CUn/2000.	
	
SUSPENSÃO	DO	ESTÁGIO	PROBATÓRIO	
	
A	 Nota	 Técnica	 SEI	 27974/2021/ME	 descreve	 quais	 ausências,	 licenças	 ou	 afastamentos	
suspendem	ou	não	o	estágio	probatório,	além	das	anteriores	já	previstas	na	Lei	8.112/90.	
	
BASE	LEGAL	

• Lei	 n°	 8.112,	 de	11/12/1990	 (regime	 jurídico	dos	 servidores	públicos	 civis	 da	União,	 das	
autarquias	e	das	fundações	públicas	federais);	

• Lei	n°	12.772,	de	28/12/2012	(Dispõe	sobre	a	estruturação	do	Plano	de	Carreiras	e	Cargos	
de	 Magistério	 Federal;	 sobre	 a	 Carreira	 do	 Magistério	 Superior,	 de	 que	 trata	 a	 Lei	 nº	
7.596,	de	10	de	abril	de	1987;	sobre	o	Plano	de	Carreira	e	Cargos	de	Magistério	do	Ensino	
Básico,	Técnico	e	Tecnológico	e	sobre	o	Plano	de	Carreiras	de	Magistério	do	Ensino	Básico	
Federal,	de	que	trata	a	Lei	nº	11.784,	de	22	de	setembro	de	2008);		

• Resolução	 nº	 009/CUN/2000,	 de	 25	 de	 julho	 de	 2000	 (Dispõe	 sobre	 a	 avaliação	 de	
desempenho	 dos	 integrantes	 das	 carreiras	 do	 magistério	 em	 Estágio	 Probatório	 e	 dá	
outras	providências);	

• Nota	Técnica	SEI	27974/2021/ME	(causas	de	suspensão	do	estágio	probatório).	

Para	mais	informações,	favor	acessar:		http://cadc.ufsc.br/	
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