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De: Assessoria Jurídica  

Para: ADUFPel – Diretoria 

Assunto – COVID 19 - Calendário Acadêmico- Progressões e 

Promoções/Professores Substitutos 

Data: 14/05/2020 

            

 

Senhores diretores 

 

 

 

 

 

 

 

  Atendendo solicitação formulada pelo Prof. José Carlos Volcato, 

primeiro secretário desta entidade, cumpre-nos analisar a situação funcional dos 

docentes a partir da determinação exarada na Portaria 585 de 13/03/2020, 

suspendendo as atividades acadêmicas, situação que foi prorrogada até o dia 

31/05/2020, por recente ato editado pelo Reitor da UFPel e seus efeitos no tocante à 

carreira docente. 

 

  Também foi solicitada orientação no tocante aos contratos de professor 

substituto. 

 

  Sabidamente, a carreira docente, regulada pela Lei 12772/12, 

contempla a possibilidade de progressão como mudança de nível dentro de uma 

mesma classe,  e promoção como a passagem do servidor de uma classe para a 

subsequente,   da seguinte forma: 
 

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. 
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Estabeleceu a mesma lei, os requisitos para ambas formas de mudança 

de nível e de classe na carreira docente do ensino superior nos § §2º e 3º. do art.12: 
 

§ 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; (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013) 
II - para a Classe C, com denominação de Professor Adjunto, ser aprovado em processo 
de avaliação de desempenho; (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013) 
III - para a Classe D, com denominação de Professor Associado: (Redação dada pela Lei 
nº 12.863, de 2013) 
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: (Redação dada pela Lei nº 
12.863, de 2013) 
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. 
 

 

  Em cumprimento ao disposto no §4º. do art. 12, foi editada a Portaria 

MEC no. 554 de 20/06/2013, que estabeleceu as diretrizes gerais para o processo de 

avaliação de desempenho para fins de progressão e de promoção dos servidores 

pertencentes ao Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal das Instituições 

Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação. 
 
Art.12. [...] 
 
§ 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. 
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  A referida portaria fixou as diretrizes para o processo, contemplando as 

regras criadas pela lei, no tocante ao interstício e necessidade de avaliação de 

desempenho acadêmico,vindo a ser editada no âmbito da UFPel pelo CONSUN a 

Resolução no. 10/2015, que disciplinou a avaliação no âmbito interno da IFE e criou 

a tabela de pontuação em seus anexos, que contempla o conjunto de atividades 

docentes e seus respectivos pontos para fins da avaliação em comento. 

 

  Estas regras são observadas até hoje pela UFPel. 

 

  Os docentes da UFPel encontram-se, neste momento, sem atividades 

em sala de aula, vez que todas atividades presenciais foram suspensas por ato da 

autoridade competente, desde a edição da Portaria 585. 

 

  Ocorre que, apenas esta atividade docente que compõe a pontuação 

exigida não está sendo realizada pelos docentes, e a instituição não normatizou, até 

este momento, como deve ocorrer o preenchimento do RAAD relativamente ao 

período em que suspensas as atividades acadêmicas presenciais, visto que as demais, 

que podem ser realizadas remotamente, como orientações, produção de artigos 

científicos... não sofreram solução de continuidade. 

 

  A UFPel já enfrentou a questão que envolve o preenchimento do 

RAAD em períodos de afastamento – para qualificação – assegurando a pontuação 

mínima que garante a realização da avaliação de desempenho mesmo que o docente 

esteja afastado para mestrado, doutorado ou  pós-doutorado, não existindo contudo, 

regramento específico para situações como a ocorrida em que, por motivo 

decorrente de determinação superior, foram suspensas as atividades acadêmicas. 

 

  Sem dúvida que, para ocorrer progressões ou promoções é 

indispensável a avaliação de desempenho acadêmico como expressamente exige a 

legislação de regência, sem a qual não ocorrem essas alterações, pelo mero decurso 

do prazo (interstício) de lei. 

 

  A Portaria MEC 343 de 17/03/2020, autorizou a substituição das 

disciplinas presenciais por aulas que utilizam tecnologias de informação e 

comunicação, bem como, de forma alternativa, a suspensão das atividades 

acadêmicas presenciais pelo mesmo prazo (art. 2º.).   
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  O Ministério da Educação publicou no dia 12/05/2020 a Portaria 473 

que prorroga até o dia 16/06 a autorização para a  substituição das disciplinas 

presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de 

informação e comunicação para as instituições de educação superior integrantes do 

sistema federal de ensino. 

 

  Em que pese a Portaria MEC 473 não tenha referido de forma expressa 

a prorrogação da suspensão das atividades acadêmicas presenciais estas encontram-

se compreendidas na medida em que o prazo de que trata o art. 1º. da Portaria MEC 

343 serve de base para fixação de seu tempo de duração: 

 
Art. 2º Alternativamente à autorização de que trata o art. 1º, as 
instituições de educação superior poderão suspender as atividades 
acadêmicas presenciais pelo mesmo prazo.  

   

  O mesmo prazo a que se refere o dispositivo transcrito, é aquele fixado 

para duração da autorização de substituição das aulas presenciais por aulas on-line, 

fato que provavelmente, vai acarretar modificação também nas atividades da UFPel. 

 

  Veja-se que o mesmo ato normativo referido, estabelece que nesta 

hipótese, haverá reposição das aulas (quando suspensas as atividades acadêmicas) 

com possibilidade de modificação do calendário. 

 

  Nesta medida entendemos que, mesmo ausente normatização 

específica, havendo a reposição das aulas não ministradas, deverá ser assegurada aos 

docentes a pontuação necessária que lhe garanta ao final dos interstícios em curso, 

as respectivas avaliações de desempenho acadêmico, requisito necessário à obtenção 

de promoções e progressões na carreira docente. 

 

  Seria portanto, suficiente, a edição pelo CONSUN, de regra no âmbito 

da UFPel para normatizar esta situação. 

 

  O outro questionamento formulado, está relacionado a situação 

funcional dos professores substitutos, cujos contratos encontram-se em curso, e, por 

sua natureza, tem prazo determinado de duração, fixado nos termos da Lei 8.745/93. 
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  Conforme disciplina vigente, com as alterações introduzidas pela MP 

922/2020, a contratação de professores substitutos se destina a suprir a falta de 

professor efetivo em razão de  vacância do cargo;  afastamento ou licença, na forma 

do regulamenteo; ou nomeação para ocupar cargo de direção de reitor, vice-reitor, 

pró-reitor e diretor de campus. 

 

  O prazo de duração destes contratos, permanece o mesmo, máximo de 

dois anos. 

 

  A extinção do contrato ocorrida normalmente pelo advento de seu 

termo final, ou seja, após cumprida a integralidade do prazo, não gera direito a 

indenizações ao contratado, assim como nas hipóteses de extinção do projeto e 

quando o rompimento da relação tem como causa a iniciativa do contratado, 

conforme dispõe a legislação aplicável. 

 

  Entretanto, a mesma legislação assegura ao contratado o direito a 

receber indenização relativa a metade do que deveria receber (considerando os 

vencimentos devidos) até o final do contrato, na hipótese de extinção antecipada do 

contrato, por ato da Administração. 

 

  Desta forma, eventual medida determinando a extinção dos contratos de 

professores substitutos antes do cumprimento de seus respectivos prazos, assegura 

ao professor contratado o direito a indenização a ser calculada nos termos antes 

referidos. 

 

  Estas senhores diretores são nossas considerações acerca dos 

questionamentos formulados, permanecendo à disposição para eventuais 

esclarecimentos que ainda se façam necessários. 

 

   

 

         Eisler R. Cavada 

         OAB/RS 40.196 
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