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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

MEMORANDO CIRCULAR Nº 33/2017 - DDP (11.01.04.04) 
(Identificador: 201751125) 
 
Nº do Protocolo: 23091.008119/2017-19

Mossoró-RN, 13 de Julho de 2017.
 

Ao grupo: DIRETORIA DOS CAMPUS (MOSSORÓ, ANGICOS, CARAUBAS E PAU DOS FERROS),
DIRETORIAS DE CENTRO - CAMPUS MOSSORO.
 

Título: FORMAÇÃO DAS COMISSÕES DE AVALIAÇÃO DO DOCENTE

Prezados,
 
Em atendimento a RESOLUÇÃO CONSUNI/UFERSA  N° 005/2017, de 31 de março de 2017, em especial ao Art.
4°, in verbis
“Para a realização da avaliação do estágio probatório de que trata esta Resolução, cada centro, por meio da sua
Assembleia, formará uma Comissão de Avaliação do Docente (CAD), composta por três (três) integrantes
titulares e 01 (um) suplente, nomeados por meio de portaria expedida pela PROGEPE, dentre os docentes
estáveis do Centro, de Classe superior a do avaliado.
§ 1º A presidência da CAD será definida por eleição, na primeira reunião, dentre os seus integrantes.
§ 2º os integrantes da CAD terão mandato de 02 (dois) anos permitindo-se recondução.
§ 3º cada centro designará servidor técnico-administrativo de seu quadro para prestar apoio operacional a CAD.”
Solicitamos que os Centros que já possuem CAD formada respondam a este memorando informando o nome dos
membros e o número da portaria que os designou.
Aqueles que ainda não o fizeram, pedimos que iniciem esse processo e encaminhem a solicitação da emissão da
portaria, de composição da CAD, pela PROGEPE através do e-mail ddp@ufersa.edu.br.
Ressaltamos que a formação das CAD’s deve ocorrer com celeridade, posto que em novembro deste ano,
deveremos estar recebendo os primeiros processos de avaliação do estágio probatório docente, regidos pela
Resolução supracitada, e precisaremos, em um trabalho conjunto da PROGEPE com as CAD’S, organizar o fluxo
desses processos.
Estamos à disposição para sanar maiores dúvidas.
 
Atenciosamente,
Rannah Munay Dantas da Silveira
Diretora de Desenvolvimento de Pessoal
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