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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Reitoria

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Provimento, Acompanhamento e Administração de Carreiras

Divisão de Avaliação de Desempenho
Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P, Sala 103 - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902

Telefone: (34) 3291-8986 - diand@reito.ufu.br
  

OFÍCIO CIRCULAR Nº 2/2020/DIAND/DIRPA/PROGEP/REITO-UFU

Uberlândia, 17 de junho de 2020.

Aos (Às) Senhores(as):

Gestores(as) das Unidades Acadêmicas e Administra�vas
Gestores(as) das Unidades Especiais de Ensino
Gestores(as) da Prefeitura Universitária
Gestores(as) dos Hospitais Universitários

  

Assunto:  Avaliação de Desempenho dos Técnicos e Gestores da UFU - NOVO CRONOGRAMA.

  

Senhores(as) Gestores(as),

 

1. Considerando que as a�vidades administra�vas têm sido desenvolvidas remotamente,
seguindo o replanejamento previsto na Decisão Administra�va REITO nº 1/2020 (SEI nº 1946993);

2. Considerando a possibilidade de acesso remoto ao sistema de avaliação pelo endereço
eletrônico www.avaliacao.progep.ufu.br; e

3. Considerando a necessidade de conclusão do processo de avaliação de desempenho de
técnicos e gestores da UFU, iniciado em 16/03/2020.

4. Informamos que foram estabelecidos novos prazos para que gestores e servidores
preencham os formulários de avaliação, bem como as datas de divulgação do resultado e interposição de
recurso, conforme tabela a seguir:

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO TÉCNICOS E GESTORES UFU - NOVO CRONOGRAMA
Ciclo Avalia�vo: MARÇO/2019 a MARÇO/2020

03/07/2020
Prazo final para que os gestores avaliem os técnicos de sua Unidade.
Novidade: O gestor pode jus�ficar as notas atribuídas ao técnico avaliado e indicar ações de
capacitação para melhorar seu desempenho.

24/07/2020
Prazo final para que os técnicos façam a avaliação do gestor e sua autoavaliação;
Novidade: os técnicos devem avaliar as condições de trabalho de sua Unidade e indicar suas
necessidades de capacitação.

31/07/2020 Divulgação do resultado final no sistema (exclusivo para técnicos);
Novidade: Resultado detalhado será disponibilizado no sistema em formato PDF.

03/08/2020
a

14/08/2020
Prazo para interposição de recurso contra o resultado da avaliação;

01/09/2020 Divulgação do resultado pós-recurso.

5. Lembramos que a par�cipação é obrigatória para todos os gestores e para os técnicos que
ingressaram na ins�tuição até 31/12/2019, inclusive aqueles que já a�ngiram o nível máximo de
progressão na carreira.

https://www.sei.ufu.br/sei/www.avaliacao.progep.ufu.br
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6. As dúvidas sobre o processo avalia�vo serão esclarecidas preferencialmente pelo e-mail
diand@reito.ufu.br .

7. Informações complementares estão disponíveis no site da PROGEP.

  

Atenciosamente,

 

MARCIO MAGNO COSTA
Pró-reitor de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Marcio Magno Costa, Pró-Reitor(a), em 18/06/2020, às
09:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2089332 e
o código CRC 91252759.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23117.035560/2020-25 SEI nº 2089332

http://www.progep.ufu.br/programas/avaliacao-de-desempenho-tecnicos-e-gestores-2020
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

