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MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE sÃO PAULO
CAMPUS MATÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 004/2016, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016
CONSELHO DE CÀMI›Us IFSP MATÃO
Aprova 05 /Jracedz'/11€/ztoó' de aua/iayão da atividade dove/1/e
do I/li'/1'//z//0 Fødøm/ de Ed;/mzrão, Cíëmia e Tec/10/agia de

São Pa/do (IFSP) - Câﬁzpz/›'1\/Iaƒão.

O

PRESIDENTE

DO

CONSELHO

DE

CAMPUS

DO

INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

CAMPUS

MATÃO, no uso de suas atribuições regulamentares, com base na Portaria n° 2.710, de O5 de
agosto de 2015;

RESOLVE:

Art. 1°. APROVAR os procedimentos de avaliação da atividade docente do Instituto Federal de
Educa Ç ão, Ciência e Tecnolo 8ia de São Paulo IFSP - CâmP us Matão.

Art. 2°. Esta Instrução Normativa entra em Vigor a partir desta data.

CHRISTL

N DAVIs TORTA

PREsIDENTE CONCAM MATÃO

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DOCENTE
IFSP CAMPUS MATAO
Art. 1°. Este regulamento fixa as diretrizes para a realização da avaliação de desempenho docente do
Cãm us Matão do Instituto Federal de Educa Ç ão › Ciência e Tecnolo 'a IFSP .
Art. 2°. Entende-se por avaliação de desempenho O procedimento pelo qual O servidor é acompanhado
no exercício das atribuições de seu cargo para fins de progressão e promoção.
Art. 3°. São consideradas atividades para a avaliação de desempenho docente:
I.
II.

Participação nas reuniões gerais semanais;
Participação nas reuniões de planejamento semestrais;

III.

Assiduidade a re8ência de classe e ou atividades mensais;

IV.

Pontualidade na entrega dos diários e tarjetas de notas semestrais.

Art. 4°. O acom anhamento da artici a Ç ão nas reuniões 8erais semanais sera realizado or meio de lista
de resen Ç a entre Êue ela Coordenadoria Socioeda
P
8 ó 8ica CSP nas reuniões.
`1°. Em caso de ausência nas reuniões

_

erais semanais O docente deverá entre ar `ustif1cativa, via
9

memorando, ã Diretoria Adjunta de Ensino (DAE).
§2°. Nos casos em que a falta do docente puder ser prevista com antecedência, O memorando de
justificativa deve ser entregue com, no minimo, dois (2) dias úteis de antecedência. Em situações em que
a falta não puder ser prevista com antecedência, O memorando de justificativa deve ser entregue pelo
professor até sete (7) dias após a data de realização da reunião da qual se ausentou.
§3°. As ausências nas reuniões gerais semanais não acarretarão em prejuízos ã avaliação por desempenho
do docente nos casos em que a justificativa apresentada tiver anuência da DAE, em concordância com a
legislação e as normas do IFSP vigentes.
Art. 5°. A participação nas reuniões de planejamento semestrais será verificada através de listas de
presença assinadas pelos docentes e entregues pela CSP ã DAE no prazo de até uma semana após sua
ocorrência.
§1°. Em caso de ausência nas reuniões de planejamento semestrais, O docente devera entregar justificativa,
via memorando, ã Diretoria Adjunta de Ensino
§2°. Nos casos em que a falta do docente puder ser prevista com antecedência, O memorando de
'ustificativa deve ser entre ue com no mínimo dois 2 dias úteis de antecedência. Em situa ões em ue
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a falta não puder ser prevista com antecedência, O memorando de justificativa deve ser entregue pelo
rofessor até sete 7 dias a ós a data de realiza Ç ão da reunião da ual se ausentou.
§3°. As ausências nas reuniões de planejamento semestrais não acarretarão em prejuízos ã avaliação por
desempenho do docente somente nos casos em que a justificativa apresentada tiver anuência da DAE,
em concordância com a legislação e as normas do IFSP vigentes.

1

Aprovado pe/a I/lx/rø/,vão N0rv;1at1`1fa /1° 004/ 2076 CONC/1]\/I-/MTO

Art. 6°. O procedimento institucional referente à assiduidade na regência de classe consistirá no
encaminhamento mensal de planilha contendo a quantidade de aulas não ministradas ã DAE até O
terceiro dia útil do mês subsequente pela Coordenadoria de Apoio ao Ensino (CAE) e Coordenadoria de
Curso (FCC).
§1°. Em caso de ausência do docente e da consequente necessidade de substituição/reposição de aula,
será necessário a adoção dos procedimentos previstos na ÍNSTRUÇ/IO NOR/VI/ITIV/1 N” 003/ 207 6,
de 20 de junho de 2016 do CONCAM MTO que regulamentou a matéria.
§2°. As ausências nas aulas não acarretarão em prejuízos ã avaliação por desempenho do docente nos
casos em que a justificativa apresentada tiver anuência da Coordenação de Curso, em concordância Coin
a legislação e as normas do IFSP vigentes.
Art. 7°. As atividades mensais incluem a participação em Comissões de Ações Institucionais, Colegiados
de Curso, Núcleos Docentes Estruturantes (N DE) e Conselhos. O procedimento institucional referente
ã assiduidade nas atividades mensais sera realizado através da presença nas reuniões, etapas ou eventos
relacionados ãs atividades, registrada em ata e/ou lista de presença.
§1°. Em caso de ausência nas atividades mensais, O docente devera entregar justificativa, via memorando,
ao principal responsável pela atividade Qnresidente da Comissão, Colegiado, NDE ou Conselho).
§2°. Nos casos em que a falta do docente puder ser prevista Coin antecedência, O memorando de
justificativa deve ser entregue coin, no mínimo, dois (2) dias úteis de antecedência ã realização da
atividade. Em situações em que a falta não puder ser prevista com antecedência, O memorando de
justificativa deve ser entregue pelo professor até sete (7) dias após a ausência na atividade.
§3°. As ausências nas atividades mensais não acarretarão em prejuízos ã avaliação por desempenho do
docente nos casos em que a justificativa apresentada tiver anuência do principal responsavel pela atividade
(presidente da Comissão, Colegiado, NDE ou Conselho), ein concordância Coin a legislação e as normas
do IFSP vigentes.
Art. 8°. No caso de atraso na entrega dos diários e tarjetas de notas seincstrais, O docente deverá entregar
ao seu respectivo Coordenador de Curso justificativa, via memorando, ein até um dia útil após o prazo
estabelecido. Os atrasos na entrega de diários e tarjetas de notas não acarretarão em prejuízos ã avaliação
por desempenho do docente nos casos em que a justificativa apresentada tiver anuência da Coordenação
de Curso, ein concordância com a legislação e as normas do IFSP vigentes.
Art. 9°. Os casos omissos neste regulainento serão tratados em conjunto pela Coordenadoria de Curso,
pela Coordenadoria de Apoio ao Ensino e pela Diretoria Adjunta de Ensino.
Art. 10.

de inteira responsabilidade do docente a assinatura das listas de presença. A ausência da

assinatura, mesmo Coin a presença do docente no câmpus será caracterizado como falta.
Art. 11. Esta instrução norinativa passará a vigorar a partir de 1° de fevereiro de 2017.
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