Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Conselho Universitário

PR

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DELIBERAÇÃO Nº. 13/2017, de 23 de junho de 2017.
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA
FEDERAL do PARANÁ (COUNI), considerando o Art. 5º da Lei nº 11.184, de
07/10/05, publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 10/10/05;
Considerando o Decreto/MEC datado de 08 de setembro de 2016,
publicado no D.O.U de 09 subsequente, que nomeia o Reitor da UTFPR;
Considerando o Estatuto da UTFPR, aprovado pela Portaria MEC/SESu nº
303, de 16/04/2008, publicada no DOU, de 17/04/08 e modificações aprovadas
pelo COUNI por meio da Deliberação nº 09/2008, de 31/10/08 e da Deliberação nº
11/2009, de 25/09/09;
Considerando o Regimento Geral da UTFPR, aprovado pelo COUNI, por
meio da Deliberação nº 07/2009, de 05/06/09;
Considerando o Regulamento do Conselho Universitário da UTFPR,
aprovado pelo COUNI, por meio da Deliberação nº 12/2009, de 25/09/09;
Considerando a Portaria nº 0385, de 13/03/14, do Reitor da UTFPR, que
nomeia os membros do Conselho Universitário, quadriênio 2014-2017;
Considerando o parecer do Conselheiro Walter Luiz Mikos, anexo ao
Processo nº 31/2017- COUNI, apresentado na 40ª Reunião Ordinária do COUNI,
de 23 de junho de 2017, e aprovado por unanimidade.
DELIBERA:
I – Aprovar o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório
dos Servidores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em anexo;
II – Providenciar ampla divulgação na comunidade interna.

Luiz Alberto Pilatti
Presidente do COUNI

Boletim de Serviço Eletrônico em 13/12/2018

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

DELIBERAÇÃO AD REFERENDUM Nº 02/18, de 05 de outubro de 2018.

atribuições:

O Presidente do Conselho Universitário (COUNI) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), no uso de suas

considerando o Art. 5º da Lei nº 11.184, de 07/10/05, publicado no Diário Oﬁcial da União (DOU) de 10/10/05;
considerando o Decreto/MEC, de 08/09/16, publicado no DOU de 09 subsequente, que nomeia o Reitor da UTFPR;
considerando o Estatuto da UTFPR, aprovado pela Deliberação nº 06/16, de 29/06/16, e pela Portaria MEC/SESu nº 303, de
16/04/08, publicada no DOU de 17/04/08, e as modiﬁcações aprovadas pelo COUNI por meio das Deliberações nº 08/08, de 31/10/08; nº
11/09, de 25/09/09, referendado somente o seu item b pela Deliberação nº 14/17, de 23/06/17; nº 07/12, de 27/11/12; nº 04/17, de 10/02/17
e nº 14/17, de 23/06/17;
considerando o Regimento Geral da UTFPR, aprovado pelo COUNI por meio da Deliberação nº 07/09, de 05/06/09, e
modiﬁcações aprovadas por meio das Deliberações nº 04/17, de 02/02/17; nº 14/17, de 23/06/17; nº 21/17, de 20/10/17 e nº 11/18, de
06/04/18;
considerando o Regulamento do COUNI da UTFPR, aprovado pelo COUNI por meio da Deliberação nº 12/09 e modiﬁcações
aprovadas pelo COUNI por meio da Deliberação nº 11/18, de 06/04/18;
considerando a Portaria nº 028, de 22/02/18, do Reitor da UTFPR, que nomeia os membros do COUNI para o mandato de
14/03/18 a 13/03/22;
considerando o con do no processo administra vo 23064.039164/2018-15;
considerando o Memorando Nº 415, de 04 de outubro de 2018, da Diretoria de Gestão de Pessoas (DIRGEP), solicitando a
concessão de prazo para efetuar as ações no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e demais procedimentos necessários;

DELIBERA:
I – Aprovar Ad referendum a implantação do Regulamento de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório dos Servidores da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná a par r de 01 de março de 2019;
II – Providenciar ampla divulgação na comunidade interna.
(assinado eletronicamente)
LUIZ ALBERTO PILATTI
Presidente
Documento assinado eletronicamente por LUIZ ALBERTO PILATTI, REITOR, em 11/12/2018, às 17:19, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.u pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 0482625 e o código CRC 191AEFEE.

Referência: Processo nº 23064.039164/2018-15

SEI nº 0482625

Boletim de Serviço Eletrônico em 24/05/2019

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CONSELHO UNIVERSITARIO

Deliberação nº 48, de 17 de dezembro de 2018.
Aprovação da Deliberação Ad Referendum nº 02/2018/COUNI.
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL do PARANÁ (COUNI), considerando o Art. 5º da Lei nº
11.184, de 07/10/05, publicado no Diário Oﬁcial da União (DOU), de 10/10/05;
considerando o Decreto/MEC, de 08/09/16, publicado no DOU de 09 subsequente, que nomeia o Reitor da UTFPR;
considerando o Estatuto da UTFPR, aprovado pela Deliberação nº 06/16, de 29/06/16 e pela Portaria MEC/SESu nº 303, de
16/04/08, publicada no DOU de 17/04/08, e as modiﬁcações aprovadas pelo COUNI por meio das Deliberações nº 08/08, de 31/10/08; nº
11/09, de 25/09/09, referendando somente o seu item 'b' pela Deliberação nº 14/17, de 23/06/17; nº 07/12, de 27/11/12; nº 04/17, de
10/02/17; e nº 14/17, de 23/06/17;
considerando o Regimento Geral da UTFPR, aprovado pelo COUNI por meio da Deliberação nº 07/09, de 05/06/09, e
modiﬁcações aprovadas pelo COUNI por meio das Deliberações nº 04/17, de 02/02/17; nº 14/17, de 23/06/17; nº 21/17, de 20/10/17; e nº
11/18, de 06/04/18;
considerando o Regulamento do COUNI da UTFPR, aprovado pelo COUNI por meio da Deliberação nº 12/09 e modiﬁcações
aprovadas pelo COUNI por meio da Deliberação nº 11/18, de 06/04/18;
considerando a Portaria nº 028, de 22/02/18, do Reitor da UTFPR, que nomeia os membros do COUNI para o mandato de
14/03/18 a 13/03/22;
considerando o con do no processo administra vo nº 23064.039164/2018-15 que trata sobre a implantação do Regulamento
de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório dos Servidores da UTFPR;
considerando a Deliberação Ad Referendum nº 02/18/COUNI;
considerando o pedido do Presidente, para prorrogar até 01/06/19, realizado na 44ª Reunião Ordinária do Conselho, de
17/12/18, aprovado por 44 votos e 01 abstenção:
DELIBERA:
aprovar a Deliberação Ad Referendum nº 02/2018/COUNI que versa sobre a implantação do Regulamento de Avaliação de
Desempenho do Estágio Probatório dos Servidores da UTFPR, re ﬁcando a data da vigência de 01/03/19 para 01/06/19.

(assinado eletronicamente)
LUIZ ALBERTO PILATTI
Reitor
Presidente do Conselho Universitário

Documento assinado eletronicamente por LUIZ ALBERTO PILATTI, REITOR, em 23/05/2019, às 17:30, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.u pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 0644591 e o código CRC 56DD3C32.

Referência: Processo nº 23064.039164/2018-15

SEI nº 0644591

Boletim de Serviço Eletrônico em 07/09/2020

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CONSELHO UNIVERSITARIO

Deliberação COUNI nº 22, de 03/09/2020
O Presidente do CONSELHO UNIVERSITÁRIO (Couni) da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR):

2005;

considerando o Art. 5.o da Lei n.o 11.184, de 07 de outubro de 2005, publicado no Diário Oﬁcial da União (DOU), de 10 de outubro de

considerando o Decreto/MEC, de 08 de setembro de 2016, publicado no DOU de 09 subsequente, que nomeou o Reitor da UTFPR;
considerando o Estatuto da UTFPR, aprovado pela Deliberação n.o 06/07, de 29 de junho de 2007, e pela Portaria MEC/SESu n.o 303, de 16
de abril de 2008, publicada no DOU de 17 de abril de 2008, e as modiﬁcações posteriores deliberadas pelo Couni;
considerando o Regimento Geral da UTFPR, aprovado pelo Couni por meio da Deliberação n.o 07/09, de 05 de junho de 2009, e
modiﬁcações posteriores deliberadas pelo Couni;
considerando o Regulamento do Couni da UTFPR, aprovado pelo Couni por meio da Deliberação n.o 12/09, e modiﬁcações posteriores
deliberadas pelo Couni;
considerando o parecer da Conselheiro Ana Lúcia Ferreira, exarado ao processo nº 23064.047165/2018-33 e subme do à apreciação na
62ª Reunião Extraordinária do Couni, de 03 de setembro de 2020, e aprovado por 24 votos favoráveis, dez votos contrários e cinco abstenções.
DELIBERA:
I – aprovar a alteração no Regulamento do Estágio Probatório dos Servidores da UTFPR, aprovado pela Deliberação Couni nº 13, de 23 de
junho de 2017, com efeito retroagido a par r de 01/06/2019; e
II - esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação no Bole m de Serviço Eletrônico da UTFPR.

LUIZ ALBERTO PILATTI
Presidente do COUNI

Documento assinado eletronicamente por LUIZ ALBERTO PILATTI, PRESIDENTE DO CONSELHO, em 07/09/2020, às 17:21, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.u pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código veriﬁcador 1611367 e o código CRC A01C610A.

Referência: Processo nº 23064.047165/2018-33

SEI nº 1611367

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Conselho Universitário

Regulamento de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório dos
Servidores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Aprovado pela Deliberação COUNI nº 13, de junho de 2017

Junho 2017

REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS SERVIDORES
DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º. O presente Regulamento destina-se a normatizar a Avaliação de Desempenho do Estágio
Probatório dos Servidores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em consonância
com o art. 41 da Constituição Federal/1988, o art. 20 da Lei Nº 8.112/1990, os arts. 23, 24 e 25 da
Lei Nº 12.772/2012, a Lei Nº 9.784/1999 e o Decreto Nº 1.171/1994.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 2º. Todo servidor efetivo, após ingressar na UTFPR por meio de concurso público, passará por
período de avaliação de sua aptidão e capacidade para o desempenho das atribuições inerentes ao
cargo público, denominado Estágio Probatório.
§1º. O Estágio Probatório terá duração de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de
ingresso do servidor no cargo.
§2º. O Estágio Probatório será caracterizado tanto como uma fase complementar ao processo de
seleção do servidor quanto como um período de adaptação mútua entre o servidor e a UTFPR.
§3º. Somente após ser aprovado no Estágio Probatório é que o servidor adquirirá a estabilidade.
Art. 3º. Para fins desse Regulamento, entende-se por:
a) exercício: efetivo desempenho das atribuições do cargo público, a partir do qual
ocorre a efetividade;
b) data de ingresso do servidor no cargo: data do efetivo exercício do servidor;
c) efetividade: característica do provimento do cargo que ocorre mediante aprovação
em concurso público;
d) estabilidade: direito adquirido pelo servidor que foi aprovado em Estágio Probatório
de permanecer no serviço público;
e) processo: sequência de acontecimentos, coordenados entre si e documentados, que
versam sobre determinado assunto; e
f) CASEP: Comissão de Avaliação do Servidor em Estágio Probatório, instituída
conforme previsto no art. 23.
§1º. Serão considerados como chefia imediata do servidor docente em estágio probatório tanto o
chefe do departamento acadêmico onde este estiver lotado quanto o coordenador do curso no qual
ministrar o maior número de aulas.
§2º Para efeitos deste Regulamento será considerado na escolha da chefia imediata somente
servidor estável.

____________________________
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§3º. Caso não exista chefia imediata em conformidade com o §2º deste artigo, poderão ser
indicados outros servidores, a critério do Reitor, quando o servidor em estágio probatório for lotado
na Reitoria, ou do Diretor-geral, quando o servidor em estágio probatório for lotado em um dos
câmpus da UTFPR.

CAPÍTULO III
DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
Art. 4º. O processo de avaliação de Estágio Probatório será iniciado pela área de Gestão de Pessoas
do câmpus, quando se referir a servidor do câmpus, e pela área de Gestão de Pessoas da Reitoria,
quando se referir a servidor da Reitoria, e disponibilizado à chefia imediata e à CASEP em até 30
(trinta) dias, contados a partir da data de ingresso do servidor no cargo.
Parágrafo único. O processo será iniciado por meio da identificação:
a) Do servidor em estágio probatório: nome, câmpus, lotação, cargo, data de ingresso no cargo,
matrícula SIAPE, período de estágio probatório, descrição das atividades do cargo (conforme
legislação vigente);
b) Da(s) chefia(s) imediata(s): nome e função;
c) Da Comissão de Avaliação em Estágio Probatório (CASEP): número da Portaria de
designação, nome e função dos membros (presidente, secretário e membro avaliador).
Art. 5º. Ao ingressar no cargo, será dado ao servidor em estágio probatório o conhecimento formal
de que será acompanhado e avaliado de acordo com este Regulamento e em consonância com a
legislação vigente.
Parágrafo único. Além do servidor em estágio probatório, devem tomar ciência da abertura do
processo: a chefia imediata, o Diretor de Área e os membros da CASEP.
Art. 6º. Assim que o servidor em estágio probatório ingressar no cargo, a chefia imediata deverá
elaborar, em conjunto com este, o Plano de Trabalho, contendo as atividades específicas a serem
desenvolvidas pelo servidor, ao longo dos próximos 12 (doze) meses, definidas em consonância com
a descrição do cargo e com as demandas e normas institucionais.
§1º. As atividades apresentadas no Plano de Trabalho devem ser específicas para cada servidor, não
devendo consistir na mera transcrição da descrição de seu cargo.
§2º. O Plano de Trabalho, cujo cumprimento será avaliado no Fator Produtividade, constante no
documento de Avaliação Parcial do Servidor em Estágio Probatório, terá por objetivo nortear a
atuação do servidor e embasar sua avaliação, sendo, portanto, direcionador para todos os
envolvidos no processo avaliativo.
§3º. O Plano de Trabalho do servidor docente contemplará as atividades conforme atribuições do
Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, nos termos da Lei nº 12.772/12 e suas alterações,
a serem desenvolvidas no ensino, pesquisa, extensão, gestão e produção profissional, assim como
as atividades previstas no PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE INICIAL,
conforme regulamento próprio de tal Programa.

____________________________
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§4º. O Plano de Trabalho do servidor técnico-administrativo contemplará as atribuições gerais dos
cargos que integram o Plano de Carreira, sem prejuízo das atribuições específicas e observados os
requisitos de qualificação e competências definidos nas respectivas especificações, conforme art.
8º da Lei nº 11.091/05 e suas alterações, tais sejam: planejar, organizar, executar ou avaliar as
atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino, a pesquisa e a extensão; ainda,
executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que a
disponha, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino,
pesquisa, extensão e gestão;
§5º. Na elaboração do Plano de Trabalho poderão ser utilizados os itens das listas de sugestão de
pontuação constantes na regulamentação vigente de Avaliação de Desempenho dos Servidores da
UTFPR.
§6º. O Plano de Trabalho deverá ser disponibilizado para aprovação das seguintes instâncias:
a) conselho departamental ou, na ausência deste, colegiado do curso no qual o servidor
em estágio probatório ministrar o maior número de aulas, no caso de docente; e
b) diretor da área na qual o servidor em estágio probatório se encontra lotado, no caso
de técnico-administrativo.
§7º. O Plano de Trabalho, após aprovado pelas instâncias elencadas no §6º deste artigo, deverá ser
disponibilizado para a CASEP em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da data de ingresso
do servidor no cargo.
§8º. A chefia imediata e o membro avaliador da CASEP deverão acompanhar ao longo dos 12 (doze)
meses a execução do Plano de Trabalho pelo servidor em estágio probatório, ofertando feedback
constante, registrando dados e situações relevantes e realizando encaminhamentos, orientações e
ações voltados ao desenvolvimento do servidor avaliado.
§9º. O Plano de Trabalho deverá ser revisto, atualizado, se necessário, e aprovado pelas instâncias
descritas no §6º deste artigo, pelo menos uma vez a cada 12 (doze) meses.
§10. A qualquer momento, a revisão e a atualização do Plano de Trabalho poderão ser efetivadas
mediante solicitação dos envolvidos, devendo, nesse caso, passar por nova aprovação das instâncias
descritas no §6º deste artigo.
§11. Todas as alterações realizadas no Plano de Trabalho devem ser disponibilizadas à CASEP.
Art. 7º. No processo de avaliação do servidor em estágio probatório serão verificados: a adaptação
ao trabalho; a capacidade e a qualidade no desempenho das atribuições do cargo; e o cumprimento
dos deveres e obrigações do servidor público, com estrita observância da ética profissional.
Art. 8º. Os intervalos de tempo nos quais o servidor terá seu desempenho avaliado, serão
denominados de períodos avaliativos e ficam assim definidos:
I - período avaliativo 1: até o último dia do 12º (décimo segundo) mês de ingresso no cargo,
equivalente a 365 dias;
II - período avaliativo 2: até o último dia do 24º (vigésimo quarto) mês de ingresso no cargo,
equivalente a 365 dias; e
III - período avaliativo 3: até o último dia do 31º (trigésimo primeiro) mês de ingresso no cargo,
equivalente a 210 dias.
____________________________
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Art. 9º. O principal instrumento da avaliação será o documento denominado Avaliação Parcial do
Servidor em Estágio Probatório (Apêndice 2), por meio do qual serão avaliados os seguintes fatores:
a)
b)
c)
d)
e)

assiduidade;
disciplina;
capacidade de iniciativa;
produtividade; e
responsabilidade.

§1º O documento de Avaliação Parcial do Servidor em Estágio Probatório (Apêndice 2) será utilizado
na avaliação a ser realizada pela chefia imediata, pelo membro avaliador da CASEP e pelo servidor
em estágio probatório.
§2º. Cada um dos 5 (cinco) fatores presentes no documento de Avaliação Parcial do Servidor em
Estágio Probatório e elencados no caput deste artigo, será composto por número variável de
indicadores, que correspondem aos comportamentos esperados do servidor avaliado.
§3º. Cada indicador será avaliado pela chefia imediata, pelo membro avaliador da CASEP e pelo
servidor em estágio probatório, segundo uma escala de 4 (quatro) pontos, sendo seus respectivos
conceitos, pontuações e definições:
a) excelente - 4 (quatro) pontos: apresentou desempenho totalmente satisfatório quanto
ao indicador avaliado;
b) bom – 3 (três) pontos: atendeu às expectativas de desempenho pré-definidas, contudo,
apresenta aspectos passíveis de melhorias;
c) regular – 2 (dois) pontos: atendeu razoavelmente às expectativas de desempenho prédefinidas, necessitando melhorias significativas em sua atuação; e
d) insuficiente – 1 (um) ponto: não atendeu às expectativas de desempenho pré-definidas.
§4º. A soma das pontuações atribuídas em cada um dos indicadores resultará na pontuação
correspondente àquele fator.
§5º. O “Quadro do Resultado da Avaliação Parcial”, presente no documento de Avaliação Parcial, a
ser preenchido pela chefia imediata, membro avaliador da CASEP e pelo servidor em estágio
probatório, na respectiva avaliação, atenderá aos seguintes procedimentos:
I – transcrever a pontuação de cada fator à coluna “Pontuação”;
II – multiplicar a pontuação de cada fator pelo peso do fator, registrar este resultado na coluna
“Total” e efetuar e registrar o Somatório no campo correspondente;
III – o campo “no de dias” deve ser preenchido com o número de dias que o servidor em estágio
probatório esteve sob a gestão da chefia imediata, se preenchido por esta chefia; ou com o número
de dias em que o servidor esteve com o acompanhamento do membro avaliador da CASEP, se
preenchido pelo membro avaliador da CASEP. Para a autoavaliação, o servidor em estágio
probatório deve registrar o valor 365 (trezentos e sessenta e cinco) para os períodos avaliativos 1 e
2 e 210 (duzentos e dez) para o período avaliativo 3;
IV – multiplicar o conteúdo da coluna “Total” pelo conteúdo da coluna “N o de dias”, dividir este
produto por 365 (trezentos e sessenta e cinco), quando no período avaliativo 1 ou 2, ou por 210
____________________________
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(duzentos e dez), quando no período avaliativo 3, e registrar o resultado na coluna “Média
Ponderada”, para cada um dos 5 (cinco) fatores; e
V – efetuar o somatório da Média Ponderada e registrar este valor no campo correspondente.
§6º. As Avaliações Parciais do Servidor em Estágio Probatório, geradas pela chefia imediata, pelo
membro avaliador da CASEP e pelo servidor avaliado, deverão ser disponibilizadas à CASEP, dentro
dos prazos previstos no art. 8º, para que sejam utilizadas para compor a pontuação dos Relatórios
de Avaliações Parciais e Relatório de Avaliação Final do Servidor em Estágio Probatório, sendo todos
anexados ao processo.
Art. 10. Nos casos em que houver mudança de chefia imediata e/ou mudança de lotação
(remanejamento, remoção, redistribuição) do servidor em estágio probatório, a área de Gestão de
Pessoas do câmpus, (quando no câmpus), e a área de Gestão de Pessoas da Reitoria, (quando
Reitoria), deverá informar à CASEP, para que esta possa tomar as providências cabíveis à
continuidade e regularidade do processo avaliativo.
§1º. Será de responsabilidade tanto da chefia imediata quanto do membro avaliador da CASEP,
finalizar a Avaliação Parcial de estágio probatório do(s) servidor(es) sob seu acompanhamento,
antes de deixar a função, no caso da chefia imediata, ou desligamento da Portaria, no caso do
membro avaliador da CASEP.
§2º. Havendo troca da chefia imediata e/ou membro avaliador da CASEP, novos documentos de
Avaliação Parcial devem ser preenchidos e integralizados ao processo.
Art. 11. Além das Avaliações Parciais do Servidor em Estágio Probatório, serão considerados como
instrumentos de respaldo para elaboração dos Relatórios de Avaliações Parciais e de Avaliação Final:
I – a Avaliação de Desempenho Anual do Servidor;
II – o Certificado de participação na atividade de “Integração de Novos Servidores” promovida pela
UTFPR. Caso não possa comparecer a essa atividade, o servidor em estágio probatório deverá
apresentar justificativa formal à instância que o convocou, com cópia à CASEP, e participar da
próxima atividade de integração ofertada; e
III – outros documentos comprobatórios considerados relevantes, a critério dos envolvidos.
§1º. Para a avaliação do servidor docente serão também considerados:
I – os relatórios que documentam as atividades científico-acadêmicas e administrativas
programadas no Plano de Trabalho da unidade de lotação e realizadas pelo docente, em cada
período avaliativo, extraídos principalmente do módulo informatizado Registro das Atividades
Docentes (RAD) ou outro sistema comprobatório de atividades que venha a substituí-lo ou
complementá-lo; e
II – o desempenho didático-pedagógico, identificado principalmente por meio da Avaliação do
Docente pelo Discente.
§2º. Os documentos descritos neste artigo, deverão ser disponibilizados no processo pelos
avaliadores.
Art. 12. Com base nos resultados obtidos por meio das avaliações realizadas por meio do
instrumento descrito no art. 9º, respaldados pelos instrumentos mencionados no art. 11, a CASEP
____________________________
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elaborará, ao final de cada um dos períodos avaliativos especificados no art. 8º, um Relatório das
Avaliações Parciais realizadas naquele período, os quais, embasarão a elaboração, também pela
CASEP, até o 32º (trigésimo segundo) mês de ingresso do servidor no cargo, do Relatório Final de
Avaliação do Servidor em Estágio Probatório.
Art. 13. A CASEP considerará, ao elaborar o Relatório de Avaliação Final do Servidor em Estágio
Probatório, a coerência entre a pontuação atribuída pela chefia imediata, pelo membro avaliador
da CASEP e pela autoavaliação do servidor em estágio probatório no(s) documento(s) de Avaliação
Parcial de Estágio Probatório e os demais instrumentos descritos no art. 11.
Art. 14. Caso sejam identificadas incoerências e/ou inconsistências nas pontuações do(s)
documento(s) de Avaliação Parcial de Estágio Probatório e demais instrumentos descritos no art.
11, a CASEP poderá solicitar à chefia e/ou demais envolvidos, a reconsideração e/ou justificativa das
pontuações.
Art. 15. Nos Relatórios de Avaliação Parcial e Final do Servidor em Estágio Probatório, a CASEP
poderá recomendar, às áreas competentes, ações voltadas à capacitação e ao desenvolvimento do
servidor em estágio probatório.
Art. 16. Os Relatórios de Avalições Parciais do Servidor em Estágio Probatório serão compostos por:
identificação do Servidor em Estágio Probatório e dos avaliadores; Quadro de Resultado da
Avaliação Parcial (Apêndice 3); documentos analisados pela CASEP; parecer da CASEP;
encaminhamentos da CASEP.
§1º. O preenchimento do “Quadro de Resultado do Período Avaliativo” do Relatório de Avaliações
Parciais do Servidor em Estágio Probatório, deverá atender os seguintes aspectos:
a) caso o servidor avaliado tenha estado sob a gestão de uma única chefia imediata naquele
período avaliativo, as pontuações atribuídas pela chefia na coluna “Média Ponderada”
do “Quadro de Resultado da Avaliação Parcial” do documento de Avaliação do Servidor
em Estágio Probatório deverão ser transcritas pela CASEP aos campos correspondentes
à “Chefia 1” do “Quadro de Resultado do Período Avaliativo” do Relatório;
b) caso o servidor avaliado tenha estado sob a gestão de mais de uma chefia imediata
naquele período avaliativo, as pontuações atribuídas por estas na coluna “Média
Ponderada” do documento de Avaliação do Servidor em Estágio Probatório deverão ser
transcritas pela CASEP aos campos correspondentes à “Chefia 1”, “Chefia 2”, “Chefia 3”
e/ou demais chefias do “Quadro de Resultado do Período Avaliativo”. Nesse caso, a
CASEP deverá também somar as notas das chefias e registrar o resultado no campo
“Soma das Notas das Chefias”, a fim de obter a pontuação referente àquele período;
c) as pontuações atribuídas como Autoavaliação no documento de Avaliação Parcial do
Servidor em Estágio Probatório, preenchidas pelo servidor em estágio probatório,
deverão ser transcritas pela CASEP aos campos correspondentes à “Autoavaliação” do
“Quadro de Resultado do Período Avaliativo” e corresponderão à pontuação daquele
período;
d) as pontuações atribuídas no “Quadro de Resultado da Avaliação Parcial” do documento
de Avaliação Parcial do Servidor em Estágio Probatório, preenchidas pelo membro
avaliador da CASEP, deverão ser transcritas pela CASEP aos campos correspondentes à
“Membro Avaliador da CASEP” do “Quadro de Resultado do Período Avaliativo” e
corresponderão à pontuação daquele período;
____________________________
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e) caso ocorram substituições de membros avaliadores da CASEP, as pontuações atribuídas
por estes na coluna “Média Ponderada” do documento de Avaliação Parcial do Servidor
em Estágio Probatório deverão ser transcritas pela CASEP aos campos correspondentes
à “Membro Avaliador da CASEP 1”, “Membro Avaliador da CASEP 2”, “Membro Avaliador
da CASEP 3” e/ou demais membros avaliadores das CASEPs no “Quadro de Resultado do
Período Avaliativo”. Nesse caso, a CASEP deverá também calcular a soma das notas dos
membros avaliadores da CASEP e registrar o resultado no campo “Soma das Notas dos
Membros Avaliadores da CASEP”, a fim de obter a pontuação referente àquele período;
f) os campos “Média Ponderada Chefia”, “Média Ponderada da Autoavaliação” e “Média
Ponderada Membro Avaliador da CASEP” devem ser preenchidos com o produto do
campo “Soma das Notas das Chefias” multiplicada por 0,6 (peso 6), “Autoavaliação”
multiplicada por 0,1 (peso 1) e “Soma das Notas dos Membros Avaliadores da CASEP”
multiplicada por 0,3 (peso 3), respectivamente;
g) o campo “Resultado do Período Avaliativo X” (onde X corresponde ao período avaliativo
1, 2 ou 3) deve ser preenchido com o resultado da operação: Média Ponderada Chefia +
Média Ponderada da Autoavaliação + Média Ponderada Membro Avaliador da CASEP.
§2º. A chefia imediata e a CASEP serão responsáveis por apresentar devolutiva formal do resultado
de cada Relatório de Avaliações Parciais ao servidor em processo avaliativo.
§3º. O servidor e a(s) chefia(s) imediata(s) deverão formalizar ciência dos Relatórios de Avaliações
Parciais gerados pela CASEP.
Art. 17. O Relatório de Avaliação Final do Servidor em Estágio Probatório será composto por:
identificação do Servidor em Estágio Probatório e dos avaliadores; Quadro de Pontuação da
Avaliação Final (Apêndice 4); documentos analisados pela CASEP; parecer da CASEP;
encaminhamentos da CASEP.
§1º. O preenchimento do “Quadro de Resultado da Avaliação Final” deverá atender os seguintes
aspectos:
a) a CASEP deverá transcrever às colunas “Resultado do Período Avaliativo 1, 2 e 3” as
pontuações correspondentes a cada uma delas, constantes na coluna “Resultado do
Período Avaliativo 1”, “Resultado do Período Avaliativo 2” e “Resultado do Período
Avaliativo 3”, do “Quadro de Resultado do Período Avaliativo” dos respectivos
Relatórios de Avaliações Parciais do Servidor em Estágio Probatório;
b) em seguida, a CASEP deverá somar estas três pontuações e dividir o valor obtido por
3 (três), resultando assim na Média Final de cada fator e, somando-as, na Média Final
Total;
c) à Média Final Total obtida, deverão ser subtraídos 2,5 (dois e meio) pontos caso o
servidor em estágio probatório não comprove, por meio de certificado, a
participação na atividade de “Integração de Novos Servidores” promovida pela
UTFPR, conforme inciso II do art. 11;
d) à Média Final Total obtida, somente no caso de servidores docentes, deverão ser
subtraídos 10,0 (dez) pontos caso a média de suas duas últimas Avaliações do
Docente pelo Discente seja inferior a 60% (sessenta por cento) da pontuação máxima
possível;
e) à Média Final Total obtida, deverão ser subtraídos 20,0 (vinte) pontos, caso o servidor
docente em estágio probatório não comprove, por meio de declaração ou
____________________________
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certificado, a participação no PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
DOCENTE INICIAL, promovido pela UTFPR, em todos os quesitos previstos para o
mesmo, conforme legislação própria definida pelo Conselho de Graduação e
Educação Profissional – COGEP; e
f) o valor resultante das subtrações definidas nas alíneas “c” e/ou “d” e/ou "e"
corresponde à Média Final com Descontos.
§2º A(s) chefia(s) imediata(s) deverão formalizar ciência do Relatório de Avaliação Final gerado pela
CASEP.
Art. 18. A finalização do processo avaliativo será integralizada pelos seguintes instrumentos:
I – Relatórios de Avaliações Parciais 1, 2 e 3, a serem preenchidos em até 1 (um) mês após o fim do
período avaliativo, conforme estabelecido no art. 8º; e
II – Relatório de Avaliação Final, a ser preenchido até o 32º mês de ingresso do servidor no cargo.
Art. 19. A aprovação ou não do servidor em estágio probatório ao final dos 3 (três) anos de Estágio
Probatório será condicionada às pontuações registradas no Quadro de Resultado da Avaliação Final
do Relatório de Avaliação Final do Servidor em Estágio Probatório, a ser preenchido pela CASEP.
Parágrafo único. Para ser aprovado no Estágio Probatório, o servidor avaliado deverá obter no
“Quadro de Resultado da Avaliação Final”:
I – a média final com descontos igual ou superior a 70 (setenta) pontos, sendo a pontuação máxima
100 (cem); e
II – a média final de cada fator igual ou superior a 12(doze) pontos, equivalente a 60% de cada fator
de avaliação.
Art. 20. A CASEP deverá disponibilizar o processo de Avaliação de Estágio Probatório finalizado (nos
termos do art. 18) até o 32º (trigésimo segundo) mês de ingresso do servidor no cargo à área de
Gestão de Pessoas do câmpus (caso o servidor seja de câmpus), que fará sua disponibilização para
a área de Gestão de Pessoas da Reitoria, para homologação do Reitor, ou à área de Gestão de
Pessoas da Reitoria (caso o servidor seja da Reitoria).
§1º. A homologação do resultado final do processo da Avaliação de Estágio Probatório deverá ser
realizada, por meio de despacho do Reitor, até o 33º (trigésimo terceiro) mês de ingresso do
servidor no cargo.
§2º. O servidor que atingir as pontuações mínimas necessárias (descritas no parágrafo único do art.
19) será considerado aprovado em Estágio Probatório e adquirirá estabilidade.
§3º. O servidor que não atingir as pontuações mínimas necessárias será exonerado do cargo.
Art. 21. A CASEP e a atual chefia imediata do servidor, em até 10 (dez) dias, contados do
recebimento do processo homologado, darão conhecimento e o servidor avaliado tomará ciência
quanto ao resultado de sua Avaliação Final de Estágio Probatório.
§1º. A CASEP poderá convocar as chefias imediatas anteriores do servidor avaliado e/ou um servidor
da área de Gestão de Pessoas do câmpus, quando do câmpus, e/ou da área de Gestão de Pessoas
da Reitoria, quando da Reitoria, para dar conhecimento da Avaliação Final de Estágio Probatório.
____________________________
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§2º. A recusa da ciência do servidor em estágio probatório será suprida por duas testemunhas.
Art. 22. O processo, ao final de sua tramitação, deverá conter, pelo menos, os seguintes itens:
a)
b)
c)
d)

Identificação do servidor; da(s) chefia(s) imediata(s) e da CASEP;
Portaria de designação da CASEP, emitida pelo Reitor;
Cronograma geral das ações do Estágio Probatório (Apêndice 1);
9 (nove) documentos de Avaliação Parcial do Servidor em Estágio Probatório
(Apêndice 2), sendo:
i. 3 (três) preenchidos pela chefia imediata;
ii. 3 (três) como autoavaliação pelo servidor em estágio probatório; e
iii. 3 (três) preenchidos pelo membro avaliador da CASEP.
e) 3 (três) Relatórios de Avaliações Parciais, gerados pela CASEP (Apêndice 3);
f) 1 (um) Relatório de Avaliação Final do Servidor em Estágio Probatório, gerado pela
CASEP (Apêndice 4); e
g) Despacho de Homologação do Reitor para encerramento do processo.

CAPÍTULO IV
DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO (CASEP)
Art. 23. Caberá ao Reitor, quando o servidor em estágio probatório for lotado na Reitoria, ou ao
Diretor-Geral de câmpus, quando o servidor for lotado em um dos câmpus da UTFPR, a designação
da CASEP, em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de ingresso deste servidor no cargo.
§1º. A indicação dos 03 (três) membros para compor a CASEP deverá ser feita pelo diretor da área
na qual o servidor encontra-se lotado e deverá incluir a especificação do papel correspondente a
cada um deles, a saber:
I – Presidente;
II – Secretário; e
III – Membro Avaliador da CASEP.
§2º. Para fins deste Regulamento, compreendem-se como Diretorias de Área o Gabinete da Reitoria,
o Gabinete da Diretoria-Geral, as Pró-Reitorias, as Diretorias de Gestão, as Diretorias de Áreas e as
Coordenadorias, ficando as assessorias vinculadas aos respectivos gabinetes.
§3º. As atribuições de cada integrante da CASEP encontram-se descritas no art. 27 deste
Regulamento.
§4º. A CASEP possuirá a seguinte composição, conforme a carreira a qual pertence o servidor em
estágio probatório:
I – se servidor docente: 01 (um) docente da unidade acadêmica de lotação do servidor avaliado; 01
(um) docente do colegiado do curso no qual o servidor avaliado ministra o maior número de aulas
e 01 (um) docente, preferencialmente, da mesma área do servidor avaliado ou 01 (um) servidor que
atue nas áreas de pedagogia ou psicologia escolar/educacional no âmbito da UTFPR. Somente
____________________________
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poderão ser indicados como membros da CASEP, independentemente da titulação, os servidores
docentes estáveis das carreiras de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) ou Magistério
Superior e/ou servidores estáveis que atuem nas áreas de pedagogia ou psicologia
escolar/educacional no âmbito da UTFPR; e
II – se servidor técnico-administrativo: 01 (um) servidor do mesmo setor de lotação ou atuação do
servidor avaliado; 01 (um) servidor do mesmo cargo ou com a formação exigida para o cargo para o
qual o servidor avaliado foi nomeado e 01 (um) servidor da mesma Diretoria de Área. Somente
poderão ser indicados como membros da CASEP os servidores estáveis de igual ou maior nível de
formação que o exigido para a investidura no cargo do servidor avaliado.
§5º. Caso não exista número suficiente de servidores para compor a CASEP, em conformidade com
os incisos I e II do §4º deste artigo, poderão ser indicados pelo Diretor de Área outros servidores, a
seu critério.
§6º. Ficam impedidos de fazer parte da CASEP servidores que possuam relação de amizade íntima
ou inimizade notória com o servidor em estágio probatório, bem como cônjuges, companheiros,
parentes e afins até o terceiro grau.
§7º A(s) chefia(s) imediata(s) do(a) servidor(a) não deve(m) ser indicada(s) para compor a CASEP,
pois já participará(ão) do processo avaliativo com atribuições próprias referentes à sua função, as
quais não devem ser acumuladas às funções da CASEP.
Art. 24. Os membros da CASEP somente poderão ser substituídos ao longo do processo avaliativo
mediante justificativa do Diretor de Área ao Diretor-Geral do câmpus e/ou Reitor, a pedido do
próprio servidor ou do Diretor de Área, devendo, em qualquer caso, atender às disposições do art.
23.
Art. 25. A CASEP deverá realizar, no mínimo, uma reunião por período avaliativo, conforme prazos
previstos no art. 8º.
§1º. O objetivo dessa reunião anual deverá ser a elaboração do Relatório de Avaliações Parciais do
Servidor em Estágio Probatório correspondente àquele período e/ou do Relatório de Avaliação
Final.
§2º. As reuniões da CASEP, bem como as devolutivas a serem realizadas ao servidor, somente
poderão ocorrer com a presença de todos os membros.

CAPÍTULO V
DOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
Art. 26. Caberá à área de Gestão de Pessoas da Reitoria, para os servidores em estágio probatório
lotados na Reitoria, e à área de Gestão de Pessoas do câmpus, para aqueles lotados nos câmpus:
I –iniciar o processo do servidor em estágio probatório e encaminhá-lo a sua chefia imediata e
solicitar à Diretoria de Área a indicação da CASEP;
II – dar conhecimento formal ao servidor em estágio probatório de que este será acompanhado e
avaliado de acordo com este Regulamento e com a legislação vigente;
III – instruir e orientar os demais envolvidos no processo de avaliação de Estágio Probatório;
____________________________
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IV – informar à CASEP quando houver mudança de chefia imediata e/ou mudança de lotação
(remanejamento, remoção, redistribuição) do servidor em estágio probatório, para que esta possa
tomar as providências cabíveis à realização das avaliações parciais;
V – propiciar as ações de capacitação e desenvolvimento para o servidor avaliado recomendadas
pela CASEP; e
VI – controlar as datas de entrega dos processos de avaliação de estágio probatório pela CASEP.
§1º. Caberá à área de Gestão de Pessoas do câmpus disponibilizar o resultado final da avaliação de
estágio probatório dos servidores do câmpus à área de Gestão de Pessoas da Reitoria.
§2º. Caberá à área de Gestão de Pessoas da Reitoria disponibilizar os resultados finais das avaliações
de estágio probatório (tanto de servidores dos câmpus quanto da Reitoria) para homologação do
Reitor.
§3º. Caberá à área de Gestão de Pessoas da Reitoria responder aos recursos interpostos referentes
às avaliações finais de estágio probatório.
Art. 27. Caberá à CASEP:
I – acompanhar o processo de avaliação de Estágio Probatório do servidor avaliado;
II – controlar as datas de entrega dos documentos necessários às avaliações parciais pela chefia do
servidor em estágio probatório e demais envolvidos;
III – analisar os resultados e a coerência entre os instrumentos avaliativos descritos nos arts. 9º e
11;
IV – elaborar os Relatórios de Avaliações Parciais do Servidor em Estágio Probatório;
V – solicitar à chefia imediata e/ou demais envolvidos, em caso de identificação de incoerências
entre os instrumentos avaliativos, a reconsideração e/ou justificativa das pontuações atribuídas
no(s) documento(s) de Avaliação Parcial;
VI – dar devolutiva, juntamente com a chefia imediata, ao servidor avaliado, quanto aos Relatórios
de Avaliações Parciais;
VII – realizar encaminhamento das recomendações às áreas competentes caso identifique alguma
necessidade específica a partir dos documentos de Avaliação Parcial e demais documentos
integrantes do processo;
VIII – elaborar o Relatório de Avaliação Final do Servidor em Estágio Probatório;
IX – disponibilizar o processo, devidamente instruído, à área de Gestão de Pessoas do câmpus,
quando do câmpus, e à área de Gestão de Pessoas da Reitoria, quando da Reitoria, até o 32º
(trigésimo segundo) mês de ingresso do servidor no cargo;
X - dar conhecimento, juntamente com a atual chefia imediata, ao servidor avaliado, quanto ao
resultado, já homologado, de sua Avaliação Final de Estágio Probatório;
XI – dar suporte à área de Gestão de Pessoas da Reitoria com relação aos recursos, caso ocorram.
Parágrafo único. Caberá aos membros da CASEP, além das atribuições previstas no caput:
I – Presidente:
a) definir datas, locais e pautas das reuniões;
b) convocar membros e presidir reuniões;
c) solicitar à chefia imediata do servidor em estágio probatório e demais envolvidos no
processo a entrega dos documentos necessários; e
d) demais atividades relacionadas à coordenação dos trabalhos da CASEP.
____________________________
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II – Secretário:
a) acompanhar as datas definidas no cronograma para realização das avaliações e informar
ao presidente para encaminhamentos;
b) manter os documentos do processo de avaliação arquivados de modo seguro;
c) anexar documentos ao processo;
d) elaborar atas das reuniões e anexá-las ao processo;
e) verificar se o processo está corretamente instruído para o cumprimento tempestivo de
cada ação;
f) demais atividades relacionadas à operacionalização do processo, sob demanda da CASEP
e/ou da área de Gestão de Pessoas do câmpus ou da Reitoria.
III – Membro Avaliador:
a) auxiliar a tramitação das atividades e demandas da CASEP;
b) acompanhar, em conjunto com a chefia imediata, ao longo dos 12 (doze) meses, a
execução do Plano de Trabalho do servidor em estágio probatório, ofertando feedback
constante e registrando dados e situações relevantes;
c) preencher os documentos de Avaliação Parcial do Servidor em Estágio Probatório; e
d) disponibilizar os documentos de Avaliação Parcial do Servidor em Estágio Probatório à
CASEP nos períodos previstos no art. 8º.

Art. 28. Caberá à chefia imediata do servidor em estágio probatório:
I – elaborar, em conjunto com o servidor em estágio probatório, o Plano de Trabalho para os 12
(doze) meses seguintes, com base na descrição das atividades do cargo e nas demandas e normas
institucionais;
II –disponibilizar o Plano de Trabalho do servidor em estágio probatório para aprovação das
instâncias previstas no §6º do art. 6º;
III – acompanhar, em conjunto com o membro avaliador da CASEP, ao longo dos 12 (doze) meses, a
execução do Plano de Trabalho do servidor em estágio probatório, ofertando feedback constante e
registrando dados e situações relevantes;
IV – preencher o(s) documento(s) de Avaliação Parcial do Servidor em Estágio Probatório;
VI –disponibilizar os documento(s) de Avaliação Parcial do Servidor em Estágio Probatório à CASEP
nos prazos previstos no art. 8º;
VII – revisar, juntamente com o servidor em estágio probatório, o Plano de Trabalho para os 12
(doze) meses seguintes e submetê-lo a nova aprovação das instâncias descritas no §5º do art. 5º;
VIII – disponibilizar à CASEP os documentos previstos no art. 11;
IX – realizar encaminhamentos, orientações e ações voltados ao desenvolvimento do servidor em
estágio probatório; e
X – registrar em ata todas as reuniões, feedbacks e orientações concernentes ao desempenho do
servidor avaliado;
XI - dar devolutiva, juntamente com a CASEP, ao servidor avaliado, quanto aos Relatórios de
Avaliações Parciais;
XII - dar conhecimento, juntamente com a CASEP, ao servidor avaliado, quanto ao resultado, já
homologado, de sua Avaliação Final de Estágio Probatório.

Art. 29. Caberá ao servidor em estágio probatório:
I – elaborar, juntamente a sua chefia imediata, o Plano de Trabalho para seus primeiros 12 (doze)
meses de trabalho, em consonância com a descrição das atividades inerentes ao seu cargo e às
demandas e normas institucionais;
____________________________
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II – revisar, juntamente com sua chefia imediata, o Plano de Trabalho para os 12 (doze) meses
seguintes;
III – tomar ciência do presente Regulamento e demais documentos referentes a sua avaliação de
Estágio Probatório;
IV – realizar 3 (três) Autoavaliações Parciais, nos prazos previstos;
V – participar das devolutivas propiciadas pela CASEP e chefia imediata;
VI – participar dos encaminhamentos e ações de desenvolvimento propostos por sua chefia
imediata e pela área de Gestão de Pessoas do câmpus ou da Reitoria; e
VII – apresentar documentos que evidenciem ou comprovem o cumprimento do proposto no Plano
de Trabalho.
Art. 30. Caberá ao Reitor:
I – designar as CASEPs para os servidores em estágio probatório lotados na Reitoria;
II – homologar o resultado final da avaliação de Estágio Probatório dos servidores da UTFPR; e
III - resolver os casos omissos a esse Regulamento ou designar autoridade para tal.
Art. 31. Caberá aos Diretores-Gerais dos câmpus:
I – designar as CASEPs dos servidores em estágio probatório lotados em seu câmpus.
Art. 32. Caberá aos Diretores de Área:
I – indicar os membros das CASEPs dos servidores em estágio probatório, tanto docentes quanto
técnicos-administrativos, lotados em sua área, para aprovação do Reitor/ Diretor-Geral do câmpus;
e
II – aprovar, a cada 12 (doze) meses, ou sempre que necessário, os Planos de Trabalho dos servidores
técnico-administrativos em estágio probatório lotados em sua área e disponibilizá-los às respectivas
CASEPs.
Art. 33. Caberá aos conselhos departamentais ou, na ausência destes, aos colegiados de curso,
aprovarem, a cada 12 (doze) meses, ou sempre que necessário, os Planos de Trabalho dos servidores
docentes em estágio probatório que ministram o maior número de suas aulas naquele curso e
disponibilizá-los às respectivas CASEPs.

CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS
Art. 34. Caso o servidor em estágio probatório não concorde com suas Avaliações Parciais, será
assegurado a ele o direito ao contraditório.
Art. 35. Caso o servidor em estágio probatório não concorde com sua Avaliação Final, poderá
interpor recurso em até 10 (dez) dias, contados a partir da data em que tomou ciência, pela CASEP,
do resultado já homologado.
§1º. O pedido de recurso deverá ser dirigido à área de Gestão de Pessoas da Reitoria, que poderá
consultar os demais envolvidos para respondê-lo, no prazo de até 30 (trinta) dias, podendo ser
prorrogado por igual período, mediante justificativa.
§2º. O pedido de recurso deverá ser feito por escrito e conterá fundamentos e documentos que
justifiquem sua interposição.
____________________________
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CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 36. A previsão de participação do servidor em estágio probatório em ações de capacitação
poderá ser incluída tanto em seu Plano de Trabalho (art. 6º) quanto nos encaminhamentos
realizados pela CASEP (inciso VII do art. 27) ou pela chefia imediata (inciso IX do art. 28).
Art. 37. Caso o servidor docente em estágio probatório ministre igual número de aulas em mais de
um curso ou não seja possível caracterizar em que curso há predominância no número de aulas:
I – poderão ser considerados como sua chefia imediata, conforme §1º do art. 3º, mais de um
coordenador de curso;
II – a aprovação de seu Plano de Trabalho, prevista na alínea “a” no §6º do art. 6º, poderá ser
realizada por mais de um colegiado de curso; e
III – sua CASEP poderá ser composta, nos termos do inciso I do §4º do art. 23, por membros de mais
de um colegiado de curso.
Art. 38. Os ajustes e/ou atualizações que futuramente se fizerem necessários no instrumento de
Avaliação Parcial do Servidor em Estágio Probatório (Apêndice 2) serão realizados por meio de
portaria emitida pelo Reitor.
Art. 39. Os servidores que ingressaram no cargo anteriormente à vigência deste Regulamento serão
avaliados pelas regras contidas na Deliberação CODIR nº 24, de 04.10.1991.
Parágrafo único: A deliberação de que trata o caput ficará revogada após 36 meses da vigência do
presente regulamento.
Art. 40. Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor ou autoridade por ele designada.
Art. 41. Este Regulamento entrará em vigor após sua deliberação pelo Conselho Universitário e
publicação no Boletim de Serviços Eletrônico no Portal da UTFPR.

____________________________
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Apêndice 1

Etapa final

Período avaliativo 3

Período avaliativo 2

Período avaliativo 1

Etapa inicial

Eta
pa

CRONOGRAMA GERAL DAS AÇÕES DO ESTÁGIO PROBATÓRIO
Processo

Responsável

Disponibilizar para

Solicita designação de
membros para compor a
CASEP

Gestão de Pessoas

Diretor de Área

Indica CASEP

Diretor de Área

Gestão de Pessoas

Solicita emissão de
portaria

Gestão de Pessoas

Direção-geral do câmpus
ou Reitoria

Emite a portaria

Diretor-Geral/ Reitor

Gestão de Pessoas

Disponibiliza processo

Gestão de Pessoas

Chefia imediata, CASEP,
Diretor de Área, servidor

Plano de Trabalho
Documentos de Avaliação
Parcial 1
Relatório de Avaliações
Parciais 1
Revisar Plano de Trabalho
para período avaliativo 2
Documentos de Avaliação
Parcial 2
Relatório de Avaliações
Parciais 2
Revisar Plano de Trabalho
para período avaliativo 3
Documentos de Avaliação
Parcial 3

Servidor em Estágio
Probatório e Chefia
imediata
Chefia imediata,
membro avaliador,
servidor
CASEP
Servidor em Estágio
Probatório e Chefia
imediata
Chefia imediata,
membro avaliador,
servidor
CASEP
Servidor em Estágio
Probatório e Chefia
imediata
Chefia imediata,
membro avaliador,
servidor

CASEP

CASEP
Anexar ao processo

Mês
ref.

Período
Até no
máximo 10
dias
Até no
Do ingresso no cargo
máximo 20
dias
Até no
Do ingresso no cargo
máximo 25
dias
Até no
Do ingresso no cargo
máximo 30
dias
Até no
Do ingresso no cargo
máximo 30
dias
Até no
Do ingresso no cargo
máximo 45
dias
Até o último dia do 12º mês (período de
avaliação: do ingresso no cargo até o 12º
mês)
Até o 13º
Do ingresso no cargo
mês
Do ingresso no cargo

1º

1º

1º

1º

1º

1º e 2º

12º
13º

CASEP

Até o último dia do 13º mês

13º

CASEP

Até o último dia do 24º mês (período de
avaliação: do início do 13º até o 24º mês)

24º

Até o 25º
mês

25º

Anexar ao processo

CASEP

CASEP

Do ingresso no cargo

Até o último dia do 25º mês

25º

Até o último dia do 31º mês (período de
avaliação: do início do 25º até o 31º mês)

31º

Relatório de Avaliações
Parciais 3 e Relatório de
Avaliação Final

CASEP

Gestão de Pessoas do
câmpus

Do ingresso no cargo

Até o 32º
mês

32º

Disponibiliza Avaliação
Final

Gestão de Pessoas do
câmpus

Gestão de Pessoas da
Reitoria

Do ingresso no cargo

Até
986 dias

33º

Homologação

Gestão de Pessoas da
Reitoria

Reitoria

Do ingresso no cargo

Até 1006
dias

33º

Disponibiliza para ciência

Gestão de Pessoas da
Reitoria

CASEP e chefia imediata

Do ingresso no cargo

Até 1016
dias

34º

Ciência da Avaliação Final
do Servidor em Estágio
Probatório

CASEP e chefia
imediata

Servidor em Estágio
Probatório

Do ingresso no cargo

Até 1026
dias

34º

Protocoliza Recurso

Servidor em Estágio
Probatório

Gestão de Pessoas da
Reitoria

Do ingresso no cargo

Até 1036
dias

34º

Resposta ao Recurso

Gestão de Pessoas da
Reitoria

Servidor em Estágio
Probatório

Do ingresso no cargo

Até 1066
dias

35º

Gestão de Pessoas da
Reitoria

Gestão de Pessoas do
câmpus

Conclusão e arquivamento
na pasta funcional

Após ciência do Servidor em Estágio
Probatório ou conclusão do recurso

36º

Conforme previsto no §8º do art 6º, no §2º do art. 16 e no art. 21, do Regulamento, a chefia imediata e a CASEP serão responsáveis por dar conhecimento
ao servidor em estágio probatório quanto aos resultados de suas avaliações (feedback formal), e a chefia imediata e o membro avaliador por acompanhar
e orientar seu desempenho diário (feedback constante).
____________________________
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Apêndice 2

AVALIAÇÃO PARCIAL DO SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO
Período Avaliativo nº

Avaliador:

1

Membro(s) Avaliador(es) da CASEP

2

Autoavaliação do Servidor em Estágio Probatório

3

Chefia(s) imediata(s)

INSTRUÇÕES
1. Por meio desse instrumento, o servidor terá seu desempenho avaliado durante o período de Estágio Probatório pela
chefia imediata, pelo membro avaliador da CASEP e por autoavaliação.
2. Este instrumento é composto por 5 fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e
responsabilidade.
3. Cada um desses fatores possui peso de 20% e é composto por número variável de indicadores.
4. O avaliador deverá atribuir a cada um dos indicadores um dos seguintes conceitos, com base no desempenho
apresentado pelo servidor em estágio probatório, exclusivamente, naquele período avaliativo:

Excelente

4 pontos

Apresentou desempenho totalmente satisfatório quanto ao indicador avaliado.

Bom

3 pontos

Atendeu às expectativas de desempenho pré-definidas, contudo apresenta
aspectos passíveis de melhorias.

Regular

2 pontos

Atendeu razoavelmente às expectativas de desempenho pré-definidas,
necessitando melhorias significativas em sua atuação.

Insuficiente

1 ponto

Não atendeu às expectativas de desempenho pré-definidas.

5. A pontuação máxima final será de 100 pontos.
6. A avaliação deverá basear-se em situações reais da vida funcional do servidor em estágio probatório e não em
impressões pessoais do avaliador.
7. No Quadro do Resultado da Avaliação Parcial deste instrumento, o avaliador deverá transcrever à primeira coluna a
pontuação obtida pelo servidor avaliado em cada fator. Em seguida, deverá multiplicar os valores transcritos à primeira
coluna pelos constantes na segunda coluna, os quais representam o peso de cada fator. O valor obtido por meio desse
cálculo deverá ser transcrito à terceira coluna do Quadro. O avaliador deverá, então, multiplicar essa pontuação total
pelo número de dias em que o servidor esteve sob sua gestão/acompanhamento (os quais devem ser transcritos à
____________________________
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quarta coluna) e dividir esse valor por 365 (para períodos avaliativos 1 e 2) ou por 210 (para período avaliativo 3), que
corresponde ao total de dias do ano. Dessa forma será obtida a média ponderada de cada um dos fatores avaliados e o
somatório destas, cujos valores devem ser transcritos à quinta coluna do Quadro e corresponderão à pontuação da
Avaliação Parcial do servidor no período considerado.
8. A chefia imediata, o membro avaliador da CASEP e o servidor em estágio probatório são responsáveis por
disponibilizar o documento à CASEP nos prazos previstos.
9. As médias ponderadas dos fatores e do somatório total preenchidas pela chefia imediata, membro avaliador da CASEP
e servidor no Quadro do Resultado da Avaliação Parcial desse documento, serão utilizadas pela CASEP para cálculo da
pontuação da Avaliação Final do Servidor em Estágio Probatório.

10. Para ser aprovado em Estágio Probatório o servidor deverá alcançar na Avaliação Final com Descontos a pontuação
mínima de 70 pontos no total e de 12 pontos (ou 60%) em cada fator.

AVALIAÇÃO

Fator I – Assiduidade
1- Dá conhecimento e/ou solicita autorização da chefia imediata para ausentar-se do local de trabalho, por
motivos justificados.
2- Permanece no local de trabalho durante o horário pré-estabelecido.
3- Só falta por motivo justificado.
4- Cumpre os horários pré-estabelecidos de chegada e saída ao trabalho.
5- Cumpre a carga horária estabelecida.
Fator II – Disciplina
1- Cumpre as atribuições do seu cargo e não se nega a executá-las sob alegação de que são incompatíveis com
seu grau de conhecimento.
2- Evita comentários comprometedores ou prejudiciais à imagem do órgão e/ou dos servidores.
3- Reporta-se a sua chefia imediata, respeitando a hierarquia funcional.
4- Cumpre as tarefas delegadas por superior hierárquico e/ou decididas por consenso do grupo.
5- Adapta-se a mudanças necessárias no ambiente de trabalho.
Fator III – Capacidade de Iniciativa
12345678910-

É capaz de tomar decisões em situações habituais.
Encaminha correta e adequadamente os assuntos que fogem a sua alçada decisória.
Executa seu trabalho sem necessidade de ordens e orientações constantes.
Identifica oportunidades de melhoria e apresenta sugestões.
Busca atualizar-se de forma autônoma quanto a assuntos de sua área de atuação.
Procura atualizar-se quanto a legislação, instruções e normativos/manuais.
Busca a troca de experiências com outros colegas.
Coopera espontaneamente para o auxílio aos colegas.
Coopera espontaneamente para o desenvolvimento de atividades do setor.
Observa prioridades na execução das tarefas.

____________________________
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Fator IV – Produtividade
12345-

Cumpre o plano de trabalho.
Racionaliza o tempo na execução das tarefas.
Utiliza os recursos disponíveis de forma a alavancar seu rendimento.
Realiza os trabalhos sem necessidade de refazê-los em função de erros e/ou inconsistências.
Assimila as tarefas e orientações que lhe são transmitidas, mesmo aquelas que fogem de sua rotina.

Fator V - Responsabilidade
12345678910-

Zela pelo patrimônio da instituição.
Evita desperdícios de material e gastos desnecessários.
Zela pela imagem da instituição.
Assume e desempenha com seriedade as atribuições que lhe são confiadas.
Trabalha em consonância com as normas e legislações pertinentes (Código de Ética, Lei 8.112/90,
Regulamentos do Órgão, entre outras).
Cumpre os compromissos de trabalho dentro dos prazos estabelecidos.
Demonstra comprometimento com o trabalho e com a equipe.
Resguarda fatos sigilosos e/ou de interesse da administração, agindo com discrição.
Exerce autoridade de forma compatível ao cargo/função que ocupa, respeitando a dignidade humana.
Mantém a urbanidade no trato com os superiores, colegas, subordinados e com o público.

Quadro de Resultado da Avaliação Parcial
Nº Fator

Total
(Máximo de 20
pontos)

Peso do
fator

Pontuação

Fator I

1

Fator II

1

Nº de dias
(¹)

Média
Ponderada

365
ou
Fator III

x

0,5

=

x

/

=
210

Fator IV

1

Fator V

0,5

(²)

Somatório (Máximo de 100 pontos)
¹ Número de dias que o servidor esteve sob a gestão da chefia imediata responsável pela avaliação desse período ou número de dias que o servidor
esteve sob acompanhamento do membro avaliador da CASEP. A soma da quantidade de dias em que mais de um avaliador participou não pode ser
diferente de 365 (nos períodos avaliativos 1 e 2) ou diferente de 210 (no período avaliativo 3).
² Para os períodos avaliativos 1 e 2, usar 365. Para o período avaliativo 3, usar 210. Estes valores correspondem ao número total de dias que compõem
cada período avaliativo.

____________________________
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Apêndice 3

QUADRO DO RESULTADO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÕES PARCIAIS DO SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO
SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO (CASEP)
Pontuação atribuída ao servidor em estágio probatório pela(s) chefia(s) imediata(s), autoavaliação e membro(s) avaliador(es) da CASEP no(s) “documentos de “Avaliação Parcial do Servidor em Estágio
Probatório”. O valor a ser transcrito pela CASEP deverá ser o da coluna “Média ponderada” do referido documento.

Quadro de Resultado do Período Avaliativo nº ___
Avaliador: Chefia(s) imediata(s)

Chefia
1

Chefia
2

Chefia
3

Soma das
Notas das
Chefias

Peso

Autoavaliação

Média
Ponderada
Chefia

Autoavaliação
do Servidor
em Estágio
Probatório

Peso

Autoavaliação
Ponderada

Avaliador(es): Membro(s) Avaliador(es) da CASEP

Membro
Avaliador da
CASEP 1

Membro
Avaliador da
CASEP 2

Membro
Avaliador da
CASEP 3

Soma das
Notas dos
Membros
Avaliadores
da CASEP

Peso

Média
Ponderada
Membro
Avaliador
da CASEP

Resultado
do Período
Avaliativo
__*

Fator I

Fator II

Fator III
0,6

0,1

0,3

Fator IV

Fator V

Somatório
* O campo “Resultado do Período Avaliativo__” deve ser preenchido com o resultado da operação: Média Ponderada Chefia + Média Ponderada da Autoavaliação + Média Ponderada Membro Avaliador da CASEP). Transportar o
valor resultante para a coluna “Resultado do Período Avaliativo __” do Quadro de Avaliação Final do Relatório de Avaliação Final do Servidor em Estágio Probatório.

Apêndice 4
QUADRO DE RESULTADO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO (CASEP)

Quadro de Resultado da Avaliação Final
Avaliação Final
Resultado
do Período
Avaliativo
1

Resultado
do Período
Avaliativo
2

Resultado
do Período
Avaliativo
3

Média
Final

Requisitos para
aprovação

Fator I
Fator II
Média final de cada
fator deverá ser igual
ou superior a 12

Fator III
Fator IV

+

+

/

3

=

Fator V
Total

Média Final Total
Descontos*

Média Final com Descontos

- 2,5
-10,0
-20,0

Ver obs. (i)
Ver obs. (ii)
Ver obs. (iii)
Média final deverá
ser igual ou superior
a 70

Obs. (i): descontar 2,5 (dois e meio) pontos caso o servidor (docente ou técnico-administrativo) não tenha participado da atividade de integração
de novos servidores ofertada pela Instituição; e/ou
Obs. (ii): descontar 10,0 (dez) pontos caso o servidor docente tenha obtido pontuação inferior a 60% (sessenta por cento) na média das duas
últimas Avaliações do Docente pelo Discente.
Obs. (iii): descontar 20,0 (vinte) pontos caso o servidor docente em estágio probatório não comprove, por meio de declaração ou certificado, a
participação no PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE INICIAL, promovido pela UTFPR, em todos os quesitos previstos
para o mesmo, conforme legislação própria definida pelo Conselho de Graduação e Educação Profissional – COGEP.

