Parecer APESJF n° 04/2015

Referência: Professor de Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico. Progressão para a Classe de Professor Titular.
Avaliação de Desempenho. Interstício.

A Diretoria da APESJF – Seção Sindical enviou consulta a essa
assessoria jurídica, relatando que dúvidas têm surgido sobre o interstício a ser
considerado na avaliação de desempenho acadêmico dos professores da
carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico (EBTT) para fins
de promoção à classe de professor titular.
Pede breve parecer sobre o tema.
Em razão de recente alteração legislativa, os professores do
magistério federal foram reunidos em um único plano de carreiras e cargos
que, em vários pontos, inovou em relação à legislação anterior.
No que interessa a este parecer, é válido ressaltar que, até as
alterações processadas pela Lei nº 12.772/12, a carreira de EBTT contava com
cinco classes (professor DI, DII, DIII, DIV, DV) e um cargo isolado (professor
titular).
E, ao contrário das cinco classes iniciais, acessíveis mediante
progressão funcional, o ingresso como professor titular exigia a habilitação em
novo concurso público, destinado especificamente ao preenchimento do
respectivo cargo.
Em outras palavras, não era oportunizado aos professores, àquele
tempo, a possibilidade de galgar à classe de professor titular mediante

ascensão na carreira. Pelo contrário, era imposto a todo docente que aspirasse
à indigitada classe a submissão a um novo certame.
A propósito, veja o disposto nos artigos 106 e 113, caput, da Lei nº
11.784/08:
Art. 106. Integram o Plano de Carreira e Cargos de Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico:
I - Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico,
composta pelos cargos de provimento efetivo de Professor do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico; e
II - Cargo Isolado de provimento efetivo de Professor Titular do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, criado nos termos desta Lei.
Parágrafo único. O regime jurídico dos cargos do Plano de Carreira e
Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico é o
instituído pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observadas as
disposições desta Lei.
Art. 113. O ingresso nos cargos de provimento efetivo de Professor do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da Carreira de Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata o inciso I do caput do art.
106 desta Lei, far-se-á no Nível 1 da Classe D I e no cargo de provimento
efetivo de Professor Titular de que trata o inciso II do caput do art. 106
desta Lei, no Nível Único da Classe Titular.

Diga-se então, nessa toada, que o regramento em pauta sofreu uma
sensível alteração com a edição da Lei nº 12.772/12 e a criação do plano de
carreiras e cargos do magistério federal.
É que essa nova legislação, se, por um lado, manteve vigente, ainda
que com ajustes pontuais, a anterior estrutura da carreira do magistério do
ensino básico, técnico e tecnológico, por outro, conferiu um tratamento
singular ao professor titular.
Isso porque, a partir da Lei nº 12.772/12, o termo “titular” passou a
designar não só um cargo isolado de provimento efetivo, intitulado
normativamente de titular-livre, mas também a última classe da carreira de
EBTT.
Vale registrar, nesse ponto, os seguintes excertos do artigo 1º da Lei nº
12.772/12:

Art. 1º Fica estruturado, a partir de 1º de março de 2013, o Plano de
Carreiras e Cargos de Magistério Federal, composto pelas seguintes
Carreiras e cargos:
[...]
III - Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico,
composta pelos cargos de provimento efetivo de Professor do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata a Lei nº 11.784, de 22 de
setembro de 2008; e
IV - Cargo Isolado de provimento efetivo, de nível superior, de Professor
Titular-Livre do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.
[...]
§ 3º A Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico é
composta das seguintes classes, observado o Anexo I:
I - D I;
II - D II;
III - D III;
IV - D IV; e
V - Titular.
[...]
§ 4º Os Cargos Isolados do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério
Federal são estruturados em uma única classe e nível de vencimento.

Assim, a partir da instituição do plano de carreiras e cargos do
magistério federal, a classe de professor titular, antes acessível somente através
de concurso específico, passou a ser alcançável também via promoção pelos
professores de EBTT.
Para tanto, exige a Lei nº 12.772/12, unicamente, que o docente
preencha os requisitos arrolados em seu artigo 14, em especial (a) esteja a vinte
e quatro meses no nível 4 da classe de professor DIV, (b) possua o título de
doutor, (c) seja aprovado em processo de avaliação de desempenho e (d)
logre a aprovação de memorial descritivo das suas atividades ou defenda tese
acadêmica inédita.
Eis as letras do preceptivo destacado:
Art. 14. A partir da instituição do Plano de Carreiras e Cargos de
Magistério Federal, o desenvolvimento na Carreira de Magistério do

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá mediante progressão
funcional e promoção, na forma disposta nesta Lei.
§ 1º Para os fins do disposto no caput, progressão é a passagem do
servidor para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de
uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor de uma classe
para outra subsequente, na forma desta Lei.
[...]
§ 3º A promoção ocorrerá observados o interstício mínimo de 24 (vinte e
quatro) meses no último nível de cada Classe antecedente àquela para
a qual se dará a promoção e, ainda, as seguintes condições:
[...]
IV - para a Classe Titular:
a) possuir o título de doutor;
b) ser aprovado em processo de avaliação de desempenho; e
c) lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades
de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção
profissional relevante, ou de defesa de tese acadêmica inédita.

Dessa forma, frise-se por importante, com a criação do plano de
carreiras e cargos do magistério federal, o professor do magistério de ensino
básico, técnico e tecnológico pode alcançar a condição de titular através de
ascensão vertical, sem que lhe seja exigida a aprovação em novo concurso
público.
Todavia, malgrado se trate de mecanismo inédito, certo é que a Lei
nº 12.772/12, ao versar sobre o acesso à classe de professor titular, não o fez de
forma exauriente. Pelo contrário, cuidou apenas de traçar as linhas metras para
a indigitada promoção, cometendo ao Ministério da Educação o encargo de
pormenorizar a disciplina da matéria.
A propósito, eis os seguintes fragmentos do artigo 14 da Lei nº
12.772/12:
Art. 14. A partir da instituição do Plano de Carreiras e Cargos de
Magistério Federal, o desenvolvimento na Carreira de Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá mediante progressão
funcional e promoção, na forma disposta nesta Lei.
[...]

§ 4º As diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho
para fins de progressão e de promoção serão estabelecidas em ato do
Ministério da Educação e do Ministério da Defesa, conforme a
subordinação ou vinculação das respectivas IFE e deverão contemplar
as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, cabendo aos
conselhos competentes no âmbito de cada Instituição Federal de
Ensino regulamentar os procedimentos do referido processo.
§ 5º O processo de avaliação para acesso à Classe Titular será realizado
por comissão especial composta, no mínimo, por 75% (setenta e cinco
por cento) de profissionais externos à IFE, e será objeto de
regulamentação por ato do Ministro de Estado da Educação.

Assim, em cumprimento à delegação prevista na lei em destaque, o
Ministério da Educação editou a Portaria nº 982, de 03 de outubro de 2013, que
assim versou sobre o tema:
Art. 1º Ficam estabelecidas as diretrizes gerais para o acesso dos
servidores pertencentes ao Plano de Carreiras e Cargos de Magistério
Federal das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da
Educação à classe E com denominação de Professor Titular da carreira
do Magistério Superior e à classe de Titular da Carreira de Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico das Instituições Federais de Ensino,
de que trata o capítulo III da Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012.
Art. 2º A promoção para a classe E, com denominação de Professor
Titular da Carreira do Magistério Superior, dar-se-á observando os
critérios e requisitos instituídos conforme inciso IV do § 3º do artigo 12 da
Lei no 12.772, de 2012:
I - possuir o título de doutor;
II - ser aprovado em processo de avaliação de desempenho; e
III - lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades
de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção
profissional relevante, ou defesa de tese acadêmica inédita.
Parágrafo único. A promoção ocorrerá observado o interstício mínimo
de 24 (vinte e quatro) meses no último nível da classe D, com
denominação de professor Associado.
Art. 3º No processo de avaliação para acesso à Classe E, com
denominação de professor Titular da Carreira do Magistério Superior
deverá
ser
demonstrada
excelência
e
especial
distinção
obrigatoriamente no ensino e na pesquisa ou extensão, conforme
regulamentação do Conselho Superior da IFE.
Art. 4º O processo de avaliação para acesso à Classe E, com
denominação de professor Titular da Carreira do Magistério Superior,

será realizado por comissão especial composta por, no mínimo, 75%
(setenta e cinco por cento) de profissionais externos à IFE, nos termos
deste ato.
§ 1º Todo membro da Comissão Especial deve ser professor(a) doutor(a)
titular, ou equivalente, de uma instituição de ensino, da mesma área de
conhecimento do candidato, e excepcionalmente, na falta deste, de
área afim.
§ 2º Caberá ao Conselho Superior da IFE definir as atribuições e forma de
funcionamento das comissões, bem como os parâmetros específicos
para avaliação do desempenho acadêmico.
Art. 5º A avaliação para acesso à classe E, com denominação de
Professor Titular da Carreira do Magistério Superior levará em
consideração o desempenho acadêmico nas seguintes atividades:
I - Atividades de ensino e orientação, nos níveis de graduação e/ou
mestrado e/ou doutorado e/ou pós-doutorado, respeitado o disposto no
art. 57 da Lei no 9.394, de 1996;
II - Atividades de produção intelectual, demonstradas pela publicação
de artigos em periódicos e/ou publicação de livros/capítulos de livros
e/ou publicação de trabalhos em anais de eventos e/ou de registros de
patentes/softwares e assemelhados; e/ou produção artística,
demonstrada também publicamente por meios típicos e característicos
das áreas de cinema, música, dança, artes plásticas, fotografia e afins.
III - Atividades de extensão, demonstradas pela participação e
organização de eventos e cursos, pelo envolvimento em formulação de
políticas públicas, por iniciativas promotoras de inclusão social ou pela
divulgação do conhecimento, dentre outras atividades;
IV - Coordenação de projetos de pesquisa, ensino ou extensão e
liderança de grupos de pesquisa;
V - Coordenação de cursos ou programas de graduação ou pósgraduação;
VI - Participação em bancas de concursos, de mestrado ou de
doutorado;
VII - Organização e/ou participação em eventos de pesquisa, ensino ou
extensão;
VIII - Apresentação, a convite, de palestras ou cursos em eventos
acadêmicos;
IX - Recebimento de comendas e premiações advindas do exercício de
atividades acadêmicas;
X - Participação em atividades editoriais e/ou de arbitragem de
produção intelectual e/ou artística;
XI - Assessoria, consultoria ou participação em órgãos de fomento à
pesquisa, ao ensino ou à extensão;
XII - Exercício de cargos na administração central e/ou colegiados
centrais e/ou de chefia de unidades/setores e/ou de representação; e
XIII - Outro indicador, a critério da IFES.

Art. 6º O memorial previsto no artigo 2º desta Portaria, para promoção à
classe E, com denominação de professor titular da Carreira do
Magistério Superior, deve demonstrar dedicação obrigatoriamente ao
ensino, à pesquisa e/ou à extensão.
Parágrafo único. A apresentação e defesa de memorial deve descrever
as atividades relativas aos itens previstos no artigo 5º desta Portaria, com
comprovação.
Art. 7º As condições para a defesa de tese acadêmica como parte do
processo de acesso à Classe E, com denominação de professor Titular
da Carreira do Magistério Superior, será regulamentada pelo Conselho
Superior da IFE.
Art. 8º O acesso à classe de Titular da Carreira de Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, dar-se-á observando os critérios e
requisitos instituídos conforme inciso IV do § 3º do artigo 14 da Lei no
12.772, de 2012:
I - possuir o título de doutor;
II - ser aprovado em processo de avaliação de desempenho; e
III - lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades
de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção
profissional relevante, ou de defesa de tese acadêmica inédita.
Parágrafo único. A promoção ocorrerá observado o interstício mínimo
de 24 (vinte e quatro) meses no último nível da classe D IV.
Art. 9º O processo de avaliação para acesso à Classe de Titular da
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, será
realizado por comissão especial composta por, no mínimo, 75% (setenta
e cinco por cento) de profissionais externos à IFE, nos termos deste ato.
§ 1º Todo membro da Comissão Especial deve ser professor(a) doutor(a)
titular ou D- IV nível 4, de uma instituição de ensino, da mesma área de
conhecimento ou excepcionalmente, na falta deste, de áreas afins.
§ 2º Caberá ao Conselho Superior da IFE definir as atribuições e forma de
funcionamento das comissões, bem como os parâmetros específicos
para avaliação do desempenho acadêmico.
Art. 10. A avaliação para acesso à Classe de Titular da Carreira de
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico levará em
consideração o desempenho acadêmico nas seguintes atividades:
I - Atividades de ensino e orientação, caracterizadas por: exercício de
magistério do EBTT; orientações de TCC (cursos técnicos, graduação,
especialização, mestrado e doutorado); orientação de bolsistas de
monitoria de unidade curricular, de pesquisa ou de extensão; orientação
ou supervisão de estágios curriculares, obrigatório ou não, respeitado o
disposto na Lei nº 9.394, de 1996 e Lei nº 11.892, de 2008.
II - Atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação
(PD&I), caracterizadas por: publicações externas (livros ou artigos) ou
internas (artigos, relatórios de pesquisa); apresentação de trabalhos de

pesquisa em eventos (nacionais ou internacionais); propriedade
intelectual (patentes, registros); desenvolvimento de produtos ou
processos (produtos e processos não patenteados, protótipos, softwares
registrados e não registrados, etc.); trabalhos técnicos e consultorias;
contratos de transferência de tecnologia e licenciamento; liderança de
grupo de pesquisa; coordenação de projeto de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e inovação; participação como membro
de projeto de (PD&I); contemplado em editais de (PD&I) cooperativos
com instituições parceiras; coordenação de núcleo de inovação
tecnológica; captação de recursos em projetos de (PD&I) com
instituições parceiras; coordenação de projetos de (PD&I) em parceria
com outros institutos, universidades e centros de pesquisa;
III - Atividades de extensão, caracterizadas por: coordenação de cursos
de extensão; coordenação de projeto de extensão; participação como
membro de projeto de extensão; contemplado em editais de extensão
cooperativos com instituições parceiras; trabalhos técnicos e
consultorias, participação em projetos de desenvolvimento institucional,
captação de recursos para projetos de desenvolvimento institucional;
projetos de extensão tecnológica com instituições parceiras;
IV - Participação em bancas de avaliação de concurso público ou em
bancas de avaliação de curso de graduação, especialização,
mestrado e doutorado;
V - Participação como editor/revisor de revistas, indexadas ou internas;
VI - Participação como membro de comissões de caráter pedagógico
(permanentes ou transitórias).
VII - Participação como membro de comissão de elaboração de Projeto
Pedagógico de novos cursos (técnicos/graduação/pós-graduação);
VIII - Participação na organização de congressos, workshops, seminários,
mostras, palestras e conferências, prêmios em concursos e competições
como orientador de alunos;
IX - Participação como membro em comissões ou grupos de trabalho de
caráter provisório;
X - Exercício de cargos de direção e de coordenação (CD, FCC, FG);
XI - Aperfeiçoamento: curso de licenciatura; curso de aperfeiçoamento
na área de atuação; curso de curta duração (workshops, seminários,
mostras, jornadas, treinamentos); participação em missão de trabalho
(nacional ou internacional); pós- doutorado; e
XII - Representação em: conselho; câmaras; comitês de caráter
permanente; sindical.
Art. 11. O memorial previsto no artigo 8º desta Portaria, para promoção à
classe de Titular da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, deve demonstrar dedicação obrigatoriamente ao ensino,
à pesquisa e/ou à extensão.
Parágrafo único. A apresentação e defesa de memorial deve descrever
as atividades relativas aos itens previstos no artigo 10 desta Portaria, com
comprovação.

Art. 12. As condições para a defesa de tese acadêmica como parte do
processo de acesso à Classe de Titular da Carreira de Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, será regulamentada pelo
Conselho Superior da IFE.
Art. 13. O processo de avaliação de desempenho acadêmico para as
Carreiras de Magistério Federal será acompanhado pela Comissão
Permanente de Pessoal Docente, constituída conforme o art. 26 da Lei
no 12.772, de 2012.
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Por sua vez, em complemento à norma acima transcrita, o Conselho
Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora expediu a Resolução nº 05, de
06 de junho de 2014, fixando as diretrizes e o procedimento interno a ser
observado na promoção para a classe de professor titular.
Eis o teor da referida norma:
O CONSELHO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, no
uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta do processo nº
23071.006660/2014-01, de acordo com a Portaria 982/MEC, de
03/10/2013 e o que foi deliberado, em sua reunião ordinária do dia 06 de
junho de 2014, e as emendas aprovadas em plenário,
RESOLVE:
APROVAR as seguintes normas para promoção à Classe E, com
denominação de Professor Titular da Carreira do Magistério Superior, e
para acesso à Classe de Titular da Carreira de Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico na Universidade Federal de Juiz de Fora:
CAPÍTULO I
PROMOÇÃO À CLASSE DE PROFESSOR TITULAR
Art. 1º - A promoção para a classe E, com denominação de Professor
Titular da Carreira do Magistério Superior, dar-se-á observando os
seguintes critérios e requisitos:
I – possuir o título de Doutor;
II – ter cumprido o interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses no
último nível da classe D, com denominação de Professor Associado;
III – ser aprovado em processo de avaliação de desempenho;
IV – lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades
de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica relevantes, ou
defesa de tese acadêmica inédita.

Art. 2º - O acesso à classe de Titular da Carreira de Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, dar-se-á observando os seguintes critérios
e requisitos:
I - possuir o título de Doutor;
II – ter cumprido o interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses no
último nível da classe D IV;
III – ser aprovado em processo de avaliação de desempenho;
IV – lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades
de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmicas relevantes, ou
defesa de tese acadêmica inédita.
Art. 3º - No processo de avaliação para promoção à classe E, com
denominação de Professor Titular da Carreira do Magistério Superior, e
para acesso à Classe de Titular da Carreira de Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, deverá ser demonstrada excelência e
especial distinção no ensino e na pesquisa e/ou na extensão na área de
atuação do docente, conforme regulamentação estabelecida por
estas Normas.
Parágrafo único - Será também considerada no processo de avaliação
para promoção à classe E, a participação do docente em gestão
acadêmica relevante.
CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO À CLASSE DE PROFESSOR
TITULAR
Art. 4º - O docente, ao oficiar no Departamento o interesse na
promoção à classe E com denominação de Professor Titular da Carreira
do Magistério Superior ou no acesso à classe de Titular da Carreira de
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, conforme o caso,
deverá ter cumprido os incisos I e II dos artigos 1º ou 2º desta Resolução,
bem como a apresentação de seis cópias do relatório de Desempenho
Acadêmico e seis exemplares do Memorial ou Tese Acadêmica Inédita.
Art. 5º - Uma vez requerida a promoção de acesso à classe titular, pelo
docente, o Chefe de Departamento deverá protocolar o processo junto
à Secretaria da Unidade que encaminhará o mesmo ao Conselho de
Unidade.
Art. 6º - O Conselho de Unidade definirá e aprovará a nomeação de
Comissão Especial de Avaliação para julgamento de avaliação de
desempenho e memorial ou tese acadêmica inédita, ouvido o
Departamento de lotação do docente.
§ 1º - Nomeada a Comissão Especial de Avaliação, essa definirá o
cronograma do processo de avaliação e informará à Secretaria da
Unidade o cronograma para a divulgação aos candidatos.

§ 2º - A Secretaria da Unidade ficará responsável por receber os
documentos e assessorar, administrativamente, a Comissão Especial de
Avaliação.
§ 3º - Finalizado o julgamento pela Comissão Especial, as atas de
avaliação e julgamento do candidato serão anexadas ao processo.
§ 4º - Concluído o processo pela Comissão Especial, o mesmo será
encaminhado, pela Secretaria da Unidade, à Pró-Reitoria de Recursos
Humanos a qual dará prosseguimento aos trâmites de publicação da
promoção.
CAPÍTULO III
DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO
Art. 7º - A Comissão Especial de Avaliação será composta por quatro
integrantes, sendo, no mínimo, três externos à Universidade Federal de
Juiz de Fora.
§ 1º - Todo membro de Comissão Especial de Avaliação para promoção
para a classe E, com denominação de Professor Titular da Carreira do
Magistério Superior, deve ser professor(a) doutor(a) titular ou
equivalente, de uma instituição de ensino, da mesma área de
conhecimento do candidato, e excepcionalmente, na falta deste, de
área afim.
§ 2º - Todo membro de Comissão Especial de Avaliação para acesso à
classe de Titular ou equivalente da Carreira de Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico deve ser professor(a) doutor(a) titular ou
D-IV nível 4, de uma instituição de ensino, da mesma área de
conhecimento ou excepcionalmente, na falta deste, de áreas afins.
Art. 8º - É vedada a indicação para integrar Comissão Especial de
Avaliação de cônjuge, companheiro(a) ou parente colateral até 3º
grau, por consanguinidade ou afinidade com algum dos candidatos.
Parágrafo único – É igualmente vedada a indicação para integrar a
Comissão Especial de Avaliação pessoa que possua impedimento
pessoal e/ou conflito de interesse com algum dos candidatos, sócio ou
empregado.
Art. 9º - A Comissão Especial de Avaliação terá como suplentes 1 (um)
professor titular vinculado à UFJF, para o caso de substituição do
membro titular vinculado à UFJF, se houver, e 1 (um) professor titular não
vinculado, para o caso de substituição de membro titular não vinculado
à UFJF.
Art. 10 – Será expedida, pelo Conselho de Unidade, Portaria de
Designação da Comissão Especial de Avaliação, de acordo com o
disposto neste Artigo, na qual constarão os nomes dos membros titulares
e respectivos suplentes.

§ 1º - A Unidade Acadêmica dará conhecimento à Pró-Reitoria de
Recursos Humanos da composição da Comissão Especial de Avaliação,
para que esta adote as providências administrativas cabíveis.
§ 2º - Caberá a UFJF custear as despesas decorrentes de passagens e
diárias dos avaliadores externos.
Art. 11 - Compete à Secretaria da Unidade divulgar o cronograma das
atividades, encaminhado pela Comissão Especial de Avaliação, para
conhecimento dos docentes participantes do processo e divulgação
em meio eletrônico.
CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Art. 12 - A avaliação para acesso à classe E, com denominação de
Professor Titular da Carreira do Magistério Superior, levará em
consideração o desempenho acadêmico nos últimos oito anos nas
seguintes atividades, com sua respectiva comprovação:
I - Atividades de ensino e orientação, nos níveis de graduação,
especialização gratuita e/ou mestrado e/ou doutorado e/ou pósdoutorado, respeitado o disposto no art.57 da Lei nº 9.394 de 1996;
II - Atividades de produção intelectual, demonstradas pela publicação
de artigos em periódicos, publicação de livros e/ou capítulos de livros,
publicação de trabalhos em anais de eventos, e/ou registros de
patentes, softwares e assemelhados; e/ou produção artística,
demonstrada também publicamente por meios típicos e característicos
das áreas de cinema, música, dança, artes plásticas, fotografia e afins;
III - Atividades de extensão, demonstradas pela participação e
organização de eventos e cursos, pelo envolvimento em formulação de
políticas públicas, por iniciativas promotoras de inclusão social ou pela
divulgação do conhecimento, dentre outras atividades;
IV - Coordenação de projetos de pesquisa, ensino ou extensão e
liderança de grupos de pesquisa;
V - Coordenação de cursos ou programas de graduação ou pósgraduação, ou outras coordenações reconhecidas pela Unidade
Acadêmica;
VI - Participação em bancas de concursos públicos, de TCC, de
mestrado e/ou de doutorado, incluindo banca de validação de títulos
obtidos no exterior;
VII - Organização e/ou participação em eventos e/ou projetos de
pesquisa, ensino ou extensão;
VIII - Apresentação, a convite, de palestras ou cursos em eventos
acadêmicos;
IX - Recebimento de comendas e premiações advindas do exercício de
atividades acadêmicas;
X - Participação em atividades editoriais e/ou de arbitragem de
produção intelectual e/ou artística;

XI - Assessoria, consultoria ou participação em órgãos de fomento à
pesquisa, ao ensino ou à extensão;
XII - Exercício de cargos na administração central e/ou colegiados
centrais e/ou de chefia de unidades/setores e/ou de representação;
XIII - Participação como membro de comissão de elaboração de Projeto
Pedagógico de novos cursos (técnicos/graduação/pós-graduação);
XIV - Participação como membro em comissões ou grupos de trabalho
de caráter provisório ou permanente.
XV – Participação em atividades de desenvolvimento docente de
relevância para a unidade acadêmica, definidas em seu Projeto Político
Pedagógico de Curso;
XVI – Participação como editor/revisor de revistas indexadas ou internas;
XVII – Participação em cursos de aperfeiçoamento: curso de
licenciatura, curso de aperfeiçoamento na área de atuação, curso de
curta duração, participação em missão de trabalho.
§ 1º - Os docentes que se encontram em exercício, ou que exerceram,
no período de avaliação, cargos de confiança no âmbito das
Instituições Federais de Ensino, bem como aqueles requisitados ou
cedidos nos termos da Lei n 8.112/1990, poderão utilizar até dez pontos
destas atividades em substituição às atividades de ensino.
§ 2º - Os docentes que estiverem em licença para qualificação de
Doutorado ou Pós-Doutorado durante o período de avaliação serão
avaliados proporcionalmente, excluindo-se, portanto, o período da
licença.
Art. 13 - A avaliação para acesso à Classe de Titular da Carreira de
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico levará em
consideração o desempenho acadêmico nas seguintes atividades, com
sua respectiva comprovação:
I - Atividades de ensino e orientação, caracterizadas por: exercício de
magistério do EBTT; orientações de TCC (cursos técnicos, graduação,
especialização gratuita, mestrado e doutorado); orientação de bolsistas
de monitoria de unidade curricular, de pesquisa ou de extensão;
orientação ou supervisão de estágios curriculares, obrigatório ou não,
respeitado o disposto na Lei nº 9.394, de 1996, e Lei nº 11.892, de 2008.
II - Atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação
(PD&I), caracterizadas por: publicações externas (livros ou artigos) ou
internas (artigos, relatórios de pesquisa); apresentação de trabalhos de
pesquisa em eventos (nacionais ou internacionais); propriedade
intelectual (patentes,registros); desenvolvimento de produtos ou
processos (produtos e processos não patenteados, protótipos, softwares
registrados e não registrados etc.); trabalhos técnicos e consultorias;
contratos de transferência de tecnologia e licenciamento; liderança de
grupo de pesquisa; coordenação de projeto de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e inovação; participação como membro
de projeto de (PD&I); contemplado em editais de (PD&I) cooperativos
com instituições parceiras; coordenação de núcleo de inovação
tecnológica; captação de recursos em projetos de (PD&I) com

instituições parceiras; coordenação de projetos de (PD&I) em parceria
com outros institutos, universidades e centros de pesquisa;
III - Atividades de extensão, caracterizadas por: coordenação de cursos
de extensão; coordenação de projeto de extensão; participação como
membro de projeto de extensão; contemplado em editais de extensão
cooperativos com instituições parceiras; trabalhos técnicos e
consultorias, participação em projetos de desenvolvimento institucional,
captação de recursos para projetos de desenvolvimento institucional;
projetos de extensão tecnológica com instituições parceiras;
IV - Participação em bancas de avaliação de concurso público ou em
bancas de avaliação de curso de graduação, especialização,
mestrado e doutorado;
V - Participação como editor/revisor de revistas, indexadas ou internas;
VI - Participação como membro de comissões de caráter pedagógico
(permanentes ou transitórias).
VII - Participação como membro de comissão de elaboração de Projeto
Pedagógico de novos cursos (técnicos/graduação/pós-graduação);
VIII - Participação na organização de congressos, workshops, seminários,
mostras, palestras e conferências, prêmios em concursos e competições
como orientador de alunos;
IX - Participação como membro em comissões ou grupos de trabalho de
caráter provisório;
X - Exercício de cargos de direção, de coordenação e de chefia;
XI - Aperfeiçoamento: curso de licenciatura; curso de aperfeiçoamento
na área de atuação; curso de curta duração (workshops, seminários,
mostras, jornadas, treinamentos); participação em missão de trabalho
(nacional ou internacional); pós-doutorado;
XII - Representação em conselho; câmaras; comitês de caráter
permanente; sindical;
XIII – Participação em atividades de arbitragem de produção intelectual
e/ou artística;
XIV – Apresentação, a convite, de palestras ou cursos em eventos
acadêmicos.
§ 1º - Os docentes que se encontram em exercício, ou que exerceram,
no período de avaliação, cargos de confiança no âmbito das
Instituições Federais de Ensino, bem como aqueles requisitados ou
cedidos nos termos da Lei n 8.112/1990, poderão utilizar até dez pontos
destas atividades em substituição às atividades de ensino.
§ 2º - Os docentes que estiverem em licença para treinamento de
Doutorado ou Pós-Doutorado durante o período de avaliação serão
avaliados proporcionalmente, excluindo-se, portanto, o período da
licença.
Art. 14 - Os critérios de atribuição de pontos e os parâmetros de
avaliação de desempenho, relacionados às atividades previstas nos
artigos 12 e 13, devem ser estabelecidos e aprovados no Conselho de
Unidade.

§ 1º - Para aprovação na Avaliação de Desempenho, o docente terá
uma nota final, a qual será a média aritmética simples dos graus
atribuídos pelos examinadores, sendo exigida a média final mínima 7
(sete), na escala de 0 (zero) a 10 (dez).
§ 2º - Os critérios de atribuição de pontos, estabelecidos pelas Unidades
Acadêmicas, serão publicados na página da UFJF e mantidos por dois
anos.
CAPÍTULO V
DA APRESENTAÇÃO E DEFESA DO MEMORIAL
Art. 15 – A avaliação da Defesa do Memorial deverá considerar as
atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica do
docente de maneira a demonstrar:
I – liderança, competência e expertise na área de conhecimento;
II - geração de conhecimento na área acadêmica;
III - formação de recursos humanos em ensino, pesquisa e extensão;
IV - atividades administrativas na universidade.
Art. 16 - O Memorial previsto no artigo 1º destas Normas, para promoção
à classe E, com denominação de professor titular da Carreira do
Magistério Superior, deve demonstrar excelência e especial distinção no
ensino e na pesquisa e/ou na extensão.
§ 1º - Será também considerada no Memorial a participação do
docente em gestão acadêmica relevante.
§ 2º - A apresentação e defesa do Memorial devem descrever as
atividades relativas aos itens previstos nos Artigos12 e 13 destas Normas
para a avaliação de desempenho, porém, para o memorial, deve ser
considerado como decurso de prazo, para efeitos de validade, toda a
vida acadêmica do docente.
§ 3º - Deverá ser anexado ao Memorial os documentos comprobatórios
relacionados aos últimos dez anos descritos.
Art. 17 - O Memorial previsto no artigo 2º destas Normas, para promoção
à classe de Titular da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, deve demonstrar excelência e especial distinção no ensino
e na pesquisa e/ou na extensão.
§ 1º - Será também considerada no Memorial a participação do
docente em gestão acadêmica relevante.
§ 2º - A apresentação e defesa do Memorial deve descrever as
atividades relativas aos itens previstos nos Artigos 12 e 13 destas Normas
para a avaliação de desempenho, porém, para o memorial, deve ser
considerado como decurso de prazo, para efeitos de validade, toda a
vida acadêmica do docente.
§ 3º - Deverá ser anexado ao Memorial os documentos comprobatórios
relacionados aos últimos dez anos descritos.

Art. 18 - A Defesa e Arguição de Memorial consistirá em exposição oral
de até 50 (cinquenta) minutos, sobre o conteúdo do trabalho, após o
que, cada membro da banca avaliadora disporá de até 30 (trinta)
minutos para arguir o(a) candidato(a), cabendo a este igual tempo
para responder às questões que lhe forem formuladas.
§ 1º - A Comissão Especial de Avaliação poderá definir se a defesa de
Memorial acontecerá de forma presencial ou através de
teletransmissão.
§ 2º - A Defesa e Arguição de Memorial será realizada em sessão pública
e gravada para efeito de registro e avaliação.
Art. 19 – A avaliação referente à Defesa do Memorial terá como
conceito o resultado final de “Aprovação” ou “Reprovação”.
Parágrafo único - Após a sessão de defesa do memorial, os membros da
banca avaliadora deverão emitir ata, incluindo parecer circunstanciado
sobre a aprovação ou não, que será remetida à Secretaria da Unidade
para conclusão dos autos e encaminhamento à Pró-Reitoria de Recursos
Humanos.
CAPÍTULO VI
DO ACESSO À CLASSE TITULAR POR DEFESA DE TESE ACADÊMICA INÉDITA
Art. 20 - Para solicitação de promoção à Classe de Titular, o professor
poderá propor defesa de tese inédita, de acordo com as seguintes
disposições:
I - O documento de Tese deverá consistir em relatório expositor de uma
pesquisa original que contribua significativamente para o avanço do
conhecimento em pelo menos uma das áreas de atuação do professor;
II - A sessão de defesa de tese acadêmica inédita deve ser pública
consistindo de exposição oral de até 50 (cinquenta) minutos, sobre o
conteúdo do trabalho, após o que, cada membro da banca avaliadora
disporá de até 30 (trinta) minutos para arguir o (a) candidato (a),
cabendo a este igual tempo para responder às questões que lhe forem
formuladas;
III - A Comissão Especial de Avaliação poderá definir se a defesa de tese
acadêmica inédita acontecerá de forma presencial ou através de
teletransmissão.
IV - A avaliação referente à Defesa de Tese terá conceito como
resultado final de “Aprovação” ou “Reprovação”.
V - Após a sessão de defesa, os membros da banca avaliadora deverão
emitir ata, incluindo parecer circunstanciado sobre a aprovação ou não
da tese, que será remetida à Secretaria da Unidade para conclusão dos
autos e encaminhamento à Pró-Reitoria de Recursos Humanos.
Art. 21 - Após a aprovação da tese, haverá um prazo máximo de 60
(sessenta) dias para que sejam efetuadas as modificações sugeridas
pelos membros da banca avaliadora e depositadas as cópias corrigidas

e impressas da tese, bem como de sua forma final em mídia digital na
biblioteca central da UFJF.
Parágrafo único - Em caso de solicitação expressa e fundamentada
pelo candidato, em caso de interesse institucional, de direitos autorais
e/ou de direitos de patente, a defesa e/ou a divulgação da tese serão
excepcionadas do critério da publicidade acima descrito.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS ETAPAS DE AVALIAÇÃO
Art. 22 – Considerar-se-á apto à promoção o docente que alcançar
média final mínima 7 (sete), na escala de 0 (zero) a 10 (dez) na
Avaliação de Desempenho e a Aprovação na Defesa do Memorial ou
Tese Acadêmica Inédita.
Art. 23 - O resultado final do processo de avaliação com vistas à
promoção docente será proclamado pelo Presidente da Comissão
Examinadora imediatamente após a conclusão dos trabalhos.
Art. 24 – Após o processo avaliativo para fins de promoção ou de
acesso, conforme o caso, a Comissão Especial de Avaliação redigirá
ata, incluindo parecer circunstanciado, relativo à aprovação ou
reprovação do candidato.
CAPÍTULO VIII
DOS RECURSOS
Art. 25 – O processo avaliativo para fins de promoção somente enseja
recurso referente às formalidades e regularidades do procedimento.
Parágrafo único - O recurso deverá estar devidamente fundamentado,
não se conhecendo recurso que não indique as irregularidades e os
fundamentos da nulidade arguida.
Art. 26 – O recurso deverá ser apresentado ao Conselho de Unidade e
será por ele julgado no prazo máximo de dez dias.
Parágrafo único – Caberá recurso da decisão do Conselho de Unidade
para a Congregação da Unidade a qual terá prazo máximo de dez dias
para julgá-lo.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 27 – Na hipótese do candidato não lograr promoção, o mesmo
poderá reiniciar o processo após 1 ano.
Art. 28 – Esta Resolução será revista após dois anos, quando parâmetros
para avaliação serão apresentados, analisados e aprovados na
perspectiva de obter parâmetros unificados.

Art. 29 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Superior da
UFJF.
Art. 30 - Esta Decisão entra em vigor na data de sua aprovação pelo
Conselho Superior da UFJF.

Pois bem, pela simples leitura das normas expedidas pelo MEC e pelo
CONSU, percebe-se que se procurou conferir um tratamento paritário para a
promoção à classe de professor titular nas carreiras do magistério federal. As
regras que regem o acesso à classe mais elevada das carreiras de magistério
superior e de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico são, em sua
essência, equivalentes, observadas, por óbvio, as nuanças próprias de cada
segmento.
Basta dizer que os critérios e requisitos para a promoção são os
mesmos, o trâmite do processo de avaliação é único, a nota mínima para
aprovação na Avaliação de Desempenho é idêntica, a apresentação e defesa
do memorial segue o mesmo rito, assim como a defesa de tese acadêmica
inédita, para se visualizar a adoção de medidas parelhas para as duas carreiras
que compõe o plano do magistério federal.
Nesse passo, ainda que a Resolução nº 05/2014 não tenha trazido, no
corpo do seu artigo 13, o interstício a ser considerado na avaliação de
desempenho acadêmico dos professores do EBTT, deve ser utilizado, em razão
da igualdade de tratamento acima referenciada, o mesmo prazo previsto para
os professores do magistério superior, qual seja, os últimos 08 anos (artigo 12).
A propósito, veja as normas em exame:
Art. 12 - A avaliação para acesso à classe E, com denominação de
Professor Titular da Carreira do Magistério Superior, levará em
consideração o desempenho acadêmico nos últimos oito anos nas
seguintes atividades, com sua respectiva comprovação:
Art. 13 - A avaliação para acesso à Classe de Titular da Carreira de
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico levará em
consideração o desempenho acadêmico nas seguintes atividades, com
sua respectiva comprovação:

No caso, conferir tratamento distinto às carreiras acima destacas seria
ferir de morte o princípio da isonomia, inscrito como cláusula pétrea no artigo
5°, caput, da Constituição da República:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos seguintes termos: [...]

Com efeito, pelo princípio da isonomia onde não exista motivo justo e
relevante, devidamente evidenciado, não há como se discriminar situações
idênticas. E tal postulado não se encontra voltado exclusivamente ao
legislador, mas também exige a sua observância pelo aplicador do direito,
restringindo, assim, a atuação de ambos ao impedir interpretação ou criação
de normas em afronta ao preceito excogitado.
Conforme anotado por CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO1:
O preceito magno da igualdade, como já tem sido assinalado, é norma
voltada quer para o aplicador da lei quer para o próprio legislador.
Deveras, não só perante a norma posta se nivelam os indivíduos, mas, a
própria edição dela assujeita-se ao dever de dispensar tratamento
equânime às pessoas.

Dessarte, considerando que todas as normas são criadas para
diferenciar situações, de modo a submetê-las à regência de tais ou quais
regras, é imperioso destacar quais distinções afrontam o princípio em debate.
E, nesse tocante, socorremo-nos mais uma vez dos ensinamentos do
mestre CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO 2 , que, com particular clareza,
assim tratou o tema:
Para que um discrímen legal seja convivente com a isonomia,
consoante visto até agora, impende que concorram quatro elementos:
a) Que a desequiparação não atinja de modo atual e absoluto, um só
indivíduo;

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. Malheiros Editores: São Paulo. 2005,
3ª edição, p. 09.
2 Idem, p. 41.
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b) que as situações ou pessoas desequiparadas pela regra de direito
sejam efetivamente distintas entre si, vale dizer, possuam características,
traços nelas residentes, diferenciados;
c) que exista, em abstrato, uma correlação lógica entre os fatores
diferenciais existentes e a distinção de regime jurídico em função deles,
estabelecida pela norma jurídica;
d) que, in concreto, o vínculo de correlação supra-referido seja
pertinente em função dos interesses constitucionalmente protegidos, isto
é, resulte em diferenciação de tratamento jurídico fundada em razão
valiosa – ao lume do texto constitucional – para o bem público.

Do excerto acima transcrito, a seguinte assertiva merece especial
destaque: há violação da igualdade quando o fator diferencial adotado para
qualificar os atingidos pela regra não guarda relação de pertinência lógica
com a inclusão ou exclusão no benefício deferido ou com a inserção ou
arredamento do gravame imposto.
Vale dizer: ainda que o fator de discriminação possa ser qualquer
elemento, ele, todavia, necessita guardar pertinência lógica com a
diferenciação que dele resulta.
Assim, não pode a discriminação ser gratuita ou fortuita. Impende que
exista uma adequação racional entre o tratamento diferenciado construído e a
razão diferencial que lhe serviu de supedâneo. De consequência, se o fator
diferencial não guardar conexão lógica com a disparidade de tratamentos
jurídicos dispensados, a distinção estabelecida afronta o princípio da isonomia.
Ora, na hipótese vertente, não há qualquer fundamento que legitime
a fixação, para os professores do EBTT, de um interstício distinto daquele
considerado para a avaliação do desempenho acadêmico dos professores do
magistério superior.
Por serem integrantes do mesmo plano de carreiras, com progressão
funcional similar e com normas de ascensão à classe de professor titular
equivalentes, não seria igualitário estabelecer balizas temporais distintas a
serem empregadas na análise da atividade docente.
O próprio Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora,
aliás, ao editar o anexo II da Resolução nº 05/2014, deixa evidente que o
período a ser considerado pelos professores do EBTT, para efeitos de avaliação

de desempenho, deve ser idêntico àquele estabelecido para os docentes do
magistério superior, na medida em que prescreve um modelo único para
relatório da performance acadêmica que, inclusive, estabelece, de forma
explícita e uniforme, o prazo de oito anos.
Veja o seguinte trecho do citado anexo:
ANEXO II - PLANILHA MODELO B
PROMOÇÃO À CLASSE DE PROFESSOR TITULAR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR E
EBTT
(AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO)
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO
PROFESSOR
DEPARTAMENTO
TITULAÇÃO
CLASSE/ NÍVEL

REGIME DE TRABALHO

PERÍODO DE INTERSTÍCIO DE _____/______/______ A _____/______/______.
(últimos oito anos)

Diga-se então que a fixação dos últimos oito anos como período a ser
sopesado no julgamento do comportamento acadêmico do professor
encontra pertinência lógica com o tempo em que ele deve permanecer numa
mesma classe até ascender à subsequente.
Como a progressão horizontal dos docentes do magistério federal
ocorre depois de decorridos 24 meses (dois anos), e cada classe é composta
de 04 níveis diversos, a ascensão funcional vertical, ou seja, o acesso à classe
superior, nitidamente exige o decurso de oito anos, sendo razoável considerar
este mesmo tempo para sua avaliação de desempenho.
Veja, a propósito, o teor da Lei nº 12.772/12, que, ao tratar do
desenvolvimento nas carreiras do magistério federal, assim dispôs:
Art. 12. O desenvolvimento na Carreira de Magistério Superior ocorrerá
mediante progressão funcional e promoção.
§ 1o Para os fins do disposto no caput, progressão é a passagem do
servidor para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de

uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor de uma classe
para outra subsequente, na forma desta Lei.
§ 2o A progressão na Carreira de Magistério Superior ocorrerá com base
nos
critérios
gerais
estabelecidos
nesta
Lei
e
observará,
cumulativamente:
I - o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo
exercício em cada nível; e
II - aprovação em avaliação de desempenho.
§ 3o A promoção ocorrerá observados o interstício mínimo de 24 (vinte e
quatro) meses no último nível de cada Classe antecedente àquela para
a qual se dará a promoção e, ainda, as seguintes condições:
I - para a Classe B, com denominação de Professor Assistente, ser
aprovado em processo de avaliação de desempenho;
II - para a Classe C, com denominação de Professor Adjunto, ser
aprovado em processo de avaliação de desempenho;
III - para a Classe D, com denominação de Professor Associado:
a) possuir o título de doutor; e
b) ser aprovado em processo de avaliação de desempenho; e
IV - para a Classe E, com denominação de Professor Titular:
a) possuir o título de doutor;
b) ser aprovado em processo de avaliação de desempenho; e
c) lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades
de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção
profissional relevante, ou defesa de tese acadêmica inédita.
[...]
Art. 14. A partir da instituição do Plano de Carreiras e Cargos de
Magistério Federal, o desenvolvimento na Carreira de Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá mediante progressão
funcional e promoção, na forma disposta nesta Lei.
§ 1o Para os fins do disposto no caput, progressão é a passagem do
servidor para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de
uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor de uma classe
para outra subsequente, na forma desta Lei.
§ 2o A progressão na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico ocorrerá com base nos critérios gerais estabelecidos nesta
Lei e observará, cumulativamente:
I - o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo
exercício em cada nível; e
II - aprovação em avaliação de desempenho individual.
§ 3o A promoção ocorrerá observados o interstício mínimo de 24 (vinte e
quatro) meses no último nível de cada Classe antecedente àquela para
a qual se dará a promoção e, ainda, as seguintes condições:
I - para a Classe D II: ser aprovado em processo de avaliação de
desempenho;
II - para a Classe D III: ser aprovado em processo de avaliação de
desempenho;

III - para a Classe D IV: ser aprovado em processo de avaliação de
desempenho;
IV - para a Classe Titular:
a) possuir o título de doutor;
b) ser aprovado em processo de avaliação de desempenho; e
c) lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades
de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção
profissional relevante, ou de defesa de tese acadêmica inédita.
[...]

Não por outra razão, a própria Universidade Federal de Juiz de Fora
considera, de longa data, todas atividades acadêmicas desenvolvidas pelos
docentes na classe anterior àquela almejada para fins de promoção, conforme
se infere do artigo 10 da Resolução CEPE/UFJF nº 61/88:
CAPÍTULO V
DA PROGRESSÃO VERTICAL
Art. 10 – Para concorrer à progressão vertical, o docente, a partir do mês
anterior ao cumprimento do interstício de 02 (dois) anos na referência IV
da respectiva classe do magistério, ou do interstício de 04 (quatro) anos
de atividades em órgão público, deverá protocolar na Secretaria da
Unidade, a que se vincule, requerimento ao chefe do Departamento
acompanhado de:
a) justificativa de não obtenção da titulação pertinente;
b) memorial para avaliação do desempenho.
Parágrafo único – O memorial consistirá de exposição escrita, analítica
e crítica das atividades desenvolvidas pelo docente, contendo aspectos
significativos de sua trajetória acadêmica, no período total em que
esteve na classe anterior à requerida.

Assim, se o período total na classe anterior é de oito anos, evidente,
por consequência, a necessidade de se considerar tal interstício para
apreciação das atividades desenvolvidas pelo professor de EBTT, a exemplo do
que ocorre com o docente do magistério superior.
Pensar de forma diversa, insista-se, seria tergiversar com as normas em
vigor, olvidando o tratamento paritário conferido às duas carreiras e malferindo
o princípio constitucional da isonomia.

Por tudo isso, em conclusão, somos do entendimento de que, tal qual
fixado para a carreira do magistério superior, também os professores de EBTT, ao
vindicarem o acesso à classe de professor titular, deverão se submeter a um
processo de avaliação de desempenho que há, necessariamente, de
contemplar as atividades acadêmicas por eles desenvolvidas nos oito anos que
precederam à sua postulação.
Juiz de Fora, 14 de dezembro de 2015.
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