Centro de Ciências Exatas
Universidade Federal do Espírito Santo
Progressão Titular
Os processos de solicitação para o acesso à Classe E com denominação de Professor Titular da Carreira de
Magistério Superior serão protocolados na Secretaria do Departamento do docente e serão instruídos
com: autuação de requerimento solicitando a progressão: Processo Digital com o assunto "Administração
Geral > Pessoal > Quadros, tabelas e política de pessoal > Reestruturações e alterações salariais" e o termo
“Progressão” no resumo do assunto.


Docente: Expediente com a informação e solicitação da Progressão pelo Departamento do
Docente ao Diretor do Centro de Ciências Exatas considerando: o número de membros externos
componentes da Comissão, representação de membro interno, geralmente como Presidente da
Banca e compatibilidade da área de formação dos membros externos da Comissão Examinadora
com àquela do docente avaliado (Nomes dos membros, Áreas e Subáreas, Instituição de Ensino e
Data Prevista);



Ata com aprovação da Banca com a qualificação dos membros externos e interno com as
respectivas áreas e subáreas de atuação homologada pelo Conselho Departamental do Centro de
Ciências Exatas;



Anexar a documentação de acordo com a Legislação Vigente – RES. 52/2017 CEPE e suas
alterações;



Incluir os Anexos da RES. 52/2017 CEPE;



Anexar Planilha em Excel RES. 52/2017 CEPE;



Anexar Memorial ou Tese Inédita de acordo com a RES. 52/2017. A avaliação ocorrerá, a critério
do docente interessado, por meio de uma das duas seguintes opções básicas: Tese Inédita ou
Memorial. Mesmo na opção Tese Inédita, o docente deverá apresentar Currículo Lattes, passível
de comprovação, que possibilite à Comissão Especial (CES) avaliar o seu mérito na carreira,
segundo o que dispõe o Art. 9º da Resolução. O Memorial será elaborado segundo o modelo
padrão, anexo a esta Resolução, listando as atividades efetuadas em instituições de ensino
superior ou pesquisa, desde a data de ingresso do docente na UFES até a data de solicitação da
promoção para a Classe E.



Anexar Convites para os Membros Externos e Membro Interno;



Apresentação do Memorial ou Tese Inédita;



Ata com o Parecer conclusivo da Comissão Examinadora e ciência ao docente interessado sobre o
parecer atribuído ao seu desempenho;



Após conclusão dos trabalhos a Comissão deverá informar o relatório conclusivo, ao Diretor do
Centro de Ensino pertinente para ciência e demais encaminhamentos.

