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Abstract. This article presents the experience of the project of developing a
tool that seeks to automate and discipline the starting, monitoring and
analysis of progression and promotion process of professors in the scope of
the Federal University of Paraná. The tools used, product delivery, resolution
adequacy, user experience and future projection for solution improvement are
presented.
Resumo. Este artigo apresenta a experiência do projeto de desenvolvimento
de uma ferramenta que busca automatizar e disciplinar a instrução,
acompanhamento e análise de processos de progressão e promoção dos
docentes no âmbito da Universidade Federal do Paraná. São apresentadas as
ferramentas utilizadas, entrega do produto, adequação à resolução,
experiência do usuário e projeção futura para melhoria da solução.

1. Introdução
A Lei Federal nº 12.772 de 28 de Dezembro de 2012 e suas alterações [1,2] dispõem,
dentre outros pontos, sobre o desenvolvimento da carreira dos docentes tanto no
Magistério Superior Federal quanto no Ensino Básico, Técnico e Tecnológico Federal,
estabelecendo, em seu artigo 12. que “o desenvolvimento na Carreira de Magistério
Superior ocorrerá mediante progressão funcional e promoção […]; progressão é a
passagem do servidor para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de uma
mesma classe, e promoção, a passagem do servidor de uma classe para outra
subsequente, na forma desta Lei.” [1]
Tanto em relação à promoção quanto à progressão, a lei estabelece alguns
requisitos que devem ser atingidos para que o docente tenha direito à passagem para o
próximo nível em sua carreira. Dentre esses requisitos, estão, por exemplo, o
cumprimento mínimo de dois anos em cada nível, aprovação em avaliação de
desempenho e a obtenção de titulação compatível com o nível para o qual se dará a
promoção.
Com base nessa Lei Federal, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da
Universidade Federal do Paraná estabeleceu os critérios de avaliação adotados na

instituição para fins de promoção e progressão na Carreira do Magistério superior – por
meio da Resolução N° 10/14-CEPE e suas alterações [3] – e também na Carreira do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – por meio da Resolução N° 14/14-CEPE e suas
alterações [4].
Dessa forma, o processo de progressão e promoção docente consiste na reunião
de um conjunto de documentos que comprovam a produção científica, acadêmica e
administrativa do docente. Estes documentos reunidos fornecem uma pontuação, que ao
atingir um limiar mínimo, propicia a progressão ou promoção. Os documentos reunidos
dizem respeito ao período decorrido desde a última progressão ou promoção ocorrida.
Este período é chamado de interstício.
Entretanto, o preenchimento de formulários em papel por parte dos docentes
para solicitação de suas progressões ou promoções era complexo, visto que era
realizado de forma manual e tramitado via processo físico para a Comissão Permanente
do Pessoal Docente (CPPD), órgão da Universidade Federal do Paraná responsável por
avaliar os processos submetidos pelos docentes. O grande esforço ao que os docentes
eram submetidos consistia na reunião de todos estes documentos, dentro do interstício
em questão e oriundos de inúmeras fontes, como a plataforma Lattes, os projetos de
Iniciação Científica, projetos de Extensão Universitária, cargos administrativos
desempenhados e volume de horas de aula.
Tanto na fase instrução dos processos por parte dos docentes quanto na etapa de
avaliação desses processos por parte da comissão, a classificação dos documentos e a
pontuação destes para fins da avaliação de desempenho eram também realizados de
maneira manual, ocasionando uma frequente necessidade de recálculos das pontuações
obtidas pelos docentes, além de tempo desperdiçado tanto na instrução quanto na
avaliação desses processos.
Com a finalidade de agilizar e tornar mais transparente a solicitação, tramitação
e análise dos processos para progressão e promoção dos docentes na Universidade
Federal do Paraná, foi desenvolvido o software “Progressão Docente”, lançado em 21 de
Julho de 2017. Essa solução, utilizando uma base de dados integrada, automatiza etapas
do processo, tornando-o mais simples, ágil, confiável e transparente, atendendo a uma
antiga reivindicação dos docentes. Além de facilitar a solicitação dos processos por
parte dos professores, ainda oferece à UFPR uma importante base de dados para o
planejamento da instituição.

2. Métodos
O projeto que implementou o software Progressão Docente 1.0 foi gerenciado pela
Divisão de Sistemas de Informação (DSI) do Centro de Computação Eletrônica (CCE)
da Universidade Federal do Paraná, tendo como base as ferramentas já utilizadas pela
equipe de desenvolvimento, devido ao domínio técnico e conhecimento da equipe.
Essas ferramentas são: linguagem de programação Java (JDK 1.7), Framework
Demoiselle 2.4.2, ambiente de desenvolvimento IDE Eclipse, banco de dados Oracle
12c e servidor de aplicação Jboss 7.1. Devido às características do projeto, não houve a
necessidade de estudo de outra ferramenta diferente das adotadas pela unidade para
desenvolvimento, visto que estas atendem à solução.

3. Resultados
O principal recurso do software Progressão Docente consiste em buscar e reunir os
documentos oriundos de várias fontes de dados para compor uma base de documentos
do docente e em seguida calcular a pontuação atingida dentro do interstício. Assim, de
forma simples, o docente é capaz de saber se está ou não satisfazendo os requisitos para
sua progressão ou promoção.
Para a solicitação do processo, a ferramenta informa a data da última progressão
do docente e o nível atual que o mesmo ocupa na carreira. Como base na modalidade de
progressão escolhida pelo docente (regular, por aceleração ou retribuição por titulação),
a aplicação mostra os possíveis níveis para os quais o docente pode progredir. Após
escolher o nível desejado, a aplicação mostra todos os requisitos que devem ser
alcançados pelo docente para progressão ou promoção para aquele nível, destacando em
verde os requisitos que foram atingidos pelo docente e em vermelho os requisitos
pendentes, com base nos documentos importados ou cadastrados pelo docente,
conforme mostrado na Figura 1.

Figura 1. Requisitos avaliados dinamicamente pela ferramenta de acordo com o
nível da carreira selecionado pelo docente

Os documentos são inseridos no processo do docente automaticamente pela
ferramenta (Figura 2), como base no interstício do docente e na validade do documento
cadastrado, podendo ser importados diretamente do Lattes, SIE (encargos didáticos) ou

de outras ferramentas desenvolvidas internamente, como o SIGEU (Sistema Integrado
de Gestão de Extensão Universitária), sendo classificados e pontuados de maneira
automática pela aplicação.

Figura 2. Documentos classificados e pontuados automaticamente pela
aplicação, inseridos no processo com base na data de vigência do documento
e insterstício atual do docente

Após a abertura do processo pelo docente, o mesmo é atribuído a um relator da
CPPD, responsável pela avaliação do processo. A ferramenta, da mesma forma que
exibe no momento da solicitação pelo docente, também informa ao relator quais
requisitos foram atendidos e quais estão pendentes. Caso todos os requisitos estejam
atendidos, o relator aprova o processo; caso contrário, devolve ou processo ao docente
para instrução. Após aprovado pelo relator, o processo é homologado pelo presidente da
Comissão, finalizando seu trâmite dentro da aplicação. O processo pode ainda ser
cancelado pelo docente em caso de abertura equivocada ou duplicidade.
Desde de a implantação da ferramenta em 21 de Julho de 2017, foram abertos
718 processos (dados atualizados em 12/04/2018), com uma média de
aproximadamente 80 processos abertos por mês. A distribuição desses processos por
situação é mostrada na Tabela 1.

Tabela 1. Distribuição dos processos por situação
ABERTO
14
1,95%
ATRIBUÍDO
35
4,87%
APROVADO
13
1,81%
AGUARDANDO INSTRUÇÃO
33
4,60%
HOMOLOGADO
544
75,77%
CANCELADO
79
11,00%

Como pode-se observar, 86,77% dos processos tiveram sua tramitação concluída
(ou por homologação ou cancelamento) e apenas 6,82% dos processos encontram-se
atualmente com análise pendente (abertos e atribuídos).

4. Conclusão
A ferramenta Progressão Docente 1.0 representa uma desburocratização do processo de
solicitação e análise para progressão e promoção dos docentes, com um ganho de tempo
tanto para quem submete o processo quando para aqueles que o avaliam, com a
finalidade de proporcionar o trâmite simples, ágil, confiável e transparente.
Atualmente, está em desenvolvimento a versão 2.0 do software Progressão
Docente, que tem como objetivo acelerar e simplificar ainda mais o fluxo de trabalho,
por meio de uma nova interface gráfica com o usuário e pela integração com o SEI.
Além disso, espera-se que a nova versão da ferramenta alcance um nível de automação
ainda mais elevado no momento de importar documentos de outras bases de dados, além
das já existentes atualmente. A expectativa é que a nova versão seja disponibilizada
ainda no primeiro semestre de 2018.
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