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RESOLUÇÃO DIGD-DV

Aprova Comissão de Avaliação de Desempenho para fins
de Progressão Funcional dos docentes lotados no DIGD-
DV.

O Chefe do Departamento de Informática, Gestão e Design do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais/Campus Divinópolis, Prof. Edilson Hélio Santana, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, da competência que lhe foi delegada pela PORTARIA nº
72, de 28 de janeiro de 2021, publicada no DOU de 01/02/2021, seção 2, p. 31, e considerando
o que foi deliberado na 53ª Assembleia do DIGD-DV, ocorrida em 22 de abril de 2021,
resolve:

Art. 1º - Aprovar a indicação dos Coordenadores dos cursos Técnicos e Superiores do DIGD-
DV para atuarem, respectivamente, como membros titulares e suplentes das comissões
responsáveis pela realização das Avaliações de Desempenho para fins de Progressão Funcional
dos docentes lotados no DIGD-DV.

Art. 2º - A designação dos servidores que irão compor a comissão para avaliação dos
docentes, será oficializada oportunamente a cada caso, via portaria específica a ser exarada
pela chefia do DIGD-DV e, contará, para fins de Encargos Acadêmicos como "Atividade
Administrativa Eventual: Membro de Comissão Temporária".

Art. 3º - A presidência da Comissão será assumida obrigatoriamente pelo Chefe do
Departamento (conforme CD-052/88 de 04/11/1988) ou pelo Subchefe do Departamento.

Art. 4º - A avaliação dos docentes pelos discentes (item 1.4), ainda não foi institucionalizada
pelo CEFET-MG, por isso esse item não será preenchido na ficha de avaliação de desempenho.

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em
contrário.
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