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RESOLUÇÃO Nº 34 

 

 

Dispõe sobre os critérios da Avaliação dos 

Docentes da Faculdade de Pará de Minas. 

  

 

O Diretor Geral da Faculdade de Pará de Minas no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Regimento Geral, art. 14, inc. XVIII, atendendo aos artigos 
11, inc. VIII, do Regimento Geral  

 
 
Resolve: ad referendum  

Art. 1º. Esta norma define os critérios e a finalidade da avaliação de desempenho dos 
professores da Faculdade de Pará de Minas.  

Art. 2º. A implementação da avaliação docente visa a atender às disposições do art. 1º, §1º; 
e art. 11 da Lei 10.861/04 (SINAES); art. 6º, incisos II e V e da Resolução 28 da Fapam. 

Art. 3º. Constituem princípios do processo de avaliação: 

I – Universalidade: abarcando todos os docentes em exercício em cada disciplina lecionada; 

II – Facultatividade: garantindo que a avaliação pelo discente e a autoavaliação sejam uma 
opção; 

III – Sigilosidade: limitando o acesso da avaliação ao Vice-Diretor, ao Diretor Geral e ao 
Coordenador da Comissão Própria de Avaliação; ao coordenador do curso quanto às 
avaliações concernentes ao curso coordenado e às disciplinas lecionadas pelo docente no 
curso; e ao docente quanto à sua respectiva avaliação, com exceção para este da parte 
relativa à instituição, tendo todos dever de sigilo sobre as informações; 

IV – Respeitabilidade: os avaliadores não podem empregar quaisquer expressões ofensivas 
na avaliação; 

V – Controle: permitindo que expressões injuriosas e ofensivas possam ser retiradas pelos 
membros integrantes da CPA ou pelos diretores e vice-diretor da Faculdade de Pará de 
Minas previamente à apresentação ao professor; 

VI – Veracidade relativa: a avaliação e os comentários postados serão considerados como 
verdade relativa facultando ao docente a apresentação de posicionamento diverso. 

Art. 4º. Constituem objetivos do processo de avaliação de desempenho docente: 
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I – Avaliar o desempenho do docente, orientando-o no aprimoramento de suas habilidades e 
competências; 

II – Valorizar o desempenho das atividades dos docentes; 

III – Corrigir distorções apresentadas no processo de ensino-aprendizagem e dificuldades 
apresentadas pelos discentes; 

IV – Adequar a organização do sistema educativo às necessidades pedagógicas da 
Instituição; 

V – Servir de subsídio na elaboração do Relatório de Avaliação Institucional. 

Art. 5º. A aplicação dos instrumentos de avaliação de desempenho docente é presidida pelo 
Vice-Diretor, com a colaboração do Coordenador da Comissão Permanente de Avaliação e 
do Diretor Geral. 

Parágrafo único: Cabe ao Vice-Diretor fixar orientações e diretrizes para a avaliação 
do desempenho docente com a observância da presente Resolução. 

Art. 6º. O processo de avaliação de desempenho será disponibilizado para realização 
semestralmente, todavia a avaliação pelo discente e a autoavaliação são facultativas. 

Art. 7º. A avaliação é constituída por instrumentos comuns para todos os cursos e docentes. 

Art. 8º. O questionário avaliativo deverá contemplar, entre outros aspectos, os seguintes 
segmentos: 

I – Perfil do discente; 

II – Pontualidade e assiduidade do docente; 

III – Cumprimento de carga horária; 

IV – Domínio de conteúdo; 

V – Relacionamento interpessoal; 

VI – Interesse e comprometimento; 

VII – Organização e plano de ensino da disciplina; 

VIII – Sistemática de avaliação do processo de ensino e da aprendizagem. 
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Art. 9. O questionário deverá ser simples, preferencialmente com avaliação escalar de 
quesitos, para facilitar e incentivar seu preenchimento e o tratamento automatizado das 
informações. 

Art. 10. O questionário conterá campo que permita a inclusão de comentários a respeito da 
disciplina e do desempenho do docente, elogios ao professor e sugestões. 

Art. 11. O questionário avaliativo poderá ser alterado para atender às finalidades da 
avaliação e das normas institucionais e educacionais. 

Art. 12. O professor tem acesso ao resultado de sua avaliação sem conhecimento da 
identidade do discente que procedeu à avaliação ou comentários em campo específico do 
relatório avaliativo. 

Art. 13. O nome do aluno que procede à avaliação será preservado durante todo o processo, 
porém, o uso de expressões ofensivas, violadoras das normas institucionais ou a constatação 
de atos contrários ao Direito brasileiro permitem a identificação do aluno pela direção para a 
adoção de medidas institucionais e legais.  

Art. 14. A constatação de atos docentes contrários às normas institucionais ou ao Direito 
brasileiro faculta a adoção das medidas institucionais e legais cabíveis. 

Art. 15. Caberá ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão resolver os casos omissos deste 
diploma normativo. 

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Publique-se e registre-se. 

 

Pará de Minas, 03 de outubro de 2013. 

 

Pe. Adriano José de Oliveira 
Diretor Geral 

 
 
 

 


