INSTRUÇÃO CPPD PROGRESSÃO AUXILIAR – ASSISTENTE – ADJUNTO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS/INSTRUÇÃO DO PROCESSO:
- Relatório de Atividades referente ao período do Interstício. As atividades de ensino devem ser
informadas por semestre (Disciplinas, dias e horário de aulas e carga horária total). O docente
poderá substituir essas informações de ensino, juntando cópias dos seus Planos Individuais de
Trabalho (PITs), referente aos semestres que estejam dentro do período de Progressão Funcional
de Interstício;
- Se durante o período de interstício (total ou parcial) o docente estiver realizando curso de pósgraduação, deverá juntar Declaração passada pela Coordenação do Centro de Pós-Graduação
contendo as atividades cumpridas pelo Professor no referido Curso, cobrindo o período
coincidente com o interstício da progressão ou anexar cópia do Relatório de atividades da
Pós-graduação encaminhado anualmente a PROPESP.

Modelo de Relatório de Atividade
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Nome: _______________________________________________________
Professor: ______________________, _____________________________
(CLASSE) (NIVEL)
Faculdade: ______________________________________________________
Instituto : ______________________________________________________
PERÍODO DE INTERSTÍCIO: ___/___/___ a ___/___/____
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

1. DIDÁTICAS
a) Disciplinas ministradas na graduação
- Discriminação por semestre:

1º semestre de ........
Nome(s) da(s) disciplinas(s): ________________________________
Turmas: ____________________________________
Horário: ___________________________________________
Total de carga horária de aulas efetivas: ______________________

OBS: Discriminar todos os semestres iguais ao modelo acima

b) Disciplinas ministradas na pós-graduação
- Discriminação por semestre (igual para as atividades de graduação)
c) Orientação de TCC Nome(s) do(s) aluno(s)__________________
Título do Trabalho: ________________________________
Carga horária alocada: ________________________________

2. PESQUISA
Título da Pesquisa: __________________________________
Nome do Titular:____________________________
Colaboradores: ________________________________________
Período: ____________________________________
Total de Carga Horária alocada: _____________________________ Nº da Portaria que
autorizou a alocação da CH: ________________( Anexar cópia Portaria)
Resolução que aprovou o projeto: ____________________________
Orientação de Iniciação Científica: ____________________________
Orientação de Tese: ___________________________________

3. EXTENSÃO
Título do Projeto: _________________________________________
Nome do Titular: _______________________________________
Colaboradores: _________________________________________
Período: _______________________________________________
Total de Carga Horária alocada: ____________________________
Nº da Portaria que autorizou a alocação da CH____________________(Anexar cópia
da Portaria)
Resolução que aprovou o projeto: ______________________

4. ADMINISTRAÇÃO
Cargo: __________________________________________
Início: ___________________ Período: ___________________
Nº Portaria de designação: _______(Anexar cópia da Portaria)
Carga horária alocada: ____________________________________

5. ATIVIDADES CULTURAIS E/OU ARTÍSTICAS (discriminar por semestre)

6. OUTRAS ATIVIDADES:
Relacionar outras atividades não incluídas no plano de integralização curricular de
cursos e programas oferecidos pela UFPA, tais como produção científica, orientação e
supervisão, participação em bancas como examinadoras, comissões diversas e outra
atividades desenvolvidas na UFPA pelas quais o docente não receba remuneração
adicional específica.

