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Floríanópalís, 08 de agosto de 2018

Chefes de Departamento.
Diretor do Colégio de Aplicação.
Diretora do Núcleo de Desenvolvimento Infantill
Díretores dos campa de Araranguá, Curitibanos, Joinville e Blumenau

Aos

Conforme previsto no art.4e, inciso IV da Resolução 009/CUn/2000, um dos requisitos para a avaliação
de Desempenho do Docente em Estágio Probatório é a participação do docente em atívídades de
aperfeiçoamento didático-pedagógicas descritas no parágrafo único do referido artigo.

Em virtude da dificuldade encontrada pelos relatores da CPPD para aferição da carga horária referente
ao PROFOR, solicitamos que as comissões de avaliação dos Departamentos solicitem ao avaliado a entrega da
Declaração do PROFOR que pode ser solicitada na Coordenadoria de Avaliação e Apoio Pedagógico
CAAP/PROGRAD.

Informamos que a Resolução 009/CUn/2000, ainda em vigência, será aplicada no que couber em
consonância com as Leis 8112/90 e 12.772/2012.

Alertamos sobre a necessidade do cumprimento dos prazos de entrega dos relatórios e manifestações
das Comissões de Avaliação e Acompanhamento. Atrasos nos prazos podem implicar na instauração de
procedimento disciplinar por incursão dos responsáveis nas proibições previstas nos incisos IV e XV do art. 117
da Leí 8.112/90, conforme previsto no Art. 24 da Resolução 009/CUn/2000.

As orientações para montagem do processo de Estágio Probatório encontram-se no endereça
e[etrõníco: http://cppd.ufsc.br/fi]es/20]-8/01/RESOLU%C3%87%C3%830-009CUn2000-Est%C3%Algio-
Probat%C3%B3río.pdf

Finalizando, queremos ressaltar a importância e responsabilidade do trabalho das comissões no
acompanhamento e orientação dos docentes em período probatório.

Agradecemos a atenção dispensada na leitura e execução
esclarecimentos.

colocamo-nos à sua disposição para
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