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Para: Conselho de Câmpus – IFRS Câmpus Porto Alegre 

De: Comissão de Avaliação dos Planos de Trabalho Docentes – semestre 2012/2 

Ref: Relatório das atividades da comissão no período de 22/10/2012 a 28/11/2012 

 

 

A comissão de avaliação dos planos de trabalho dos docentes do câmpus Porto Alegre fora criada em reunião 

desse Conselho e instituída através da portaria nº 343 de 22 de Outubro de 2012, conforme documento anexo. 

Os trabalhos da comissão se iniciaram no dia 26 de Outubro, através de reunião ocorrida na Sala de Convenções 

no 9º andar, em que estiveram reunidos, das 9h às 12h, com a Diretora de Pesquisa e Inovação do câmpus Porto Alegre, 

professora Clarice Monteiro Escott e, das 14h às 17h, com a Diretora de Extensão do câmpus Porto Alegre, professora 

Cibele Schwanke. 

De um total de 127 docentes do câmpus, 106 entregaram na Coordenadoria de Ensino seus planos de trabalho 

(83,5%), segundo o material entregue a essa comissão. Dos 16,5% que não entregaram seus planos, aproximadamente 

20% são professores que se encontram em licença (estudos, gestante, etc) e os outros 80,0% não efetuaram a entrega. Para 

efeitos de registros das análises realizadas, essa comissão elaborou uma planilha eletrônica e, na mesma, foi registrando 

os planos que estariam em conformidade com o que está previsto na resolução 082/2011, bem como as alterações e/ou 

sugestões de correções a serem feitas nos mesmos. 

No turno da manhã do dia 26/10/2012, foram verificados os planos de trabalho docentes quanto ao item 

Pesquisa, verificando as atividades relacionadas e listadas nos planos de trabalho, o efetivo cadastro e pertinência dos 

projetos em execução ou a serem executados durante o semestre 2012/2. Durante o turno da tarde, o mesmo trabalho fora 

feito com relação ao item Extensão. 

Quanto às atividades de ensino, a comissão fez uma nova reunião no dia 08 de Novembro de 2012, no turno da 

tarde e a análise seguiu o estabelecido na Resolução 082/2011, com os quantitativos mínimos e máximos para atividades 

em sala de aula, preparação didática, atendimento e orientação de alunos. As atividades administrativas foram analisadas 

no tocante à carga horária, sempre se ressalvando que os planos de trabalho deveriam ter na sua soma final, a carga 

horária de acordo com o regime de trabalho do docente. A análise de todos os itens teve como principais resultados: 

 

1 – Quanto ao ensino, 83,3% dos planos de trabalho foram considerados aprovados: 

1.1 Dos 16,7% não aprovados, 68,2% necessitavam de estabelecimento de carga horária semanal 

para as atividades listadas, bem como ajustes da carga horária destinada a atendimento aos 

alunos e preparação didática, a fim de atender o disposto nos art. 10, § 4º e art. 13 da 

Resolução 082/2011. 

1.2 Nos demais planos, solicitou-se o reajuste em atividades que foram listadas como sendo de 

ensino, mas são, de fato, atividades administrativas. 

 

2 – Quanto à pesquisa, 58,8% dos planos de trabalho foram considerados aprovados: 

2.1 Dos 41,2% não aprovados, 33,3% necessitavam de envio para o CONCAMP de requerimento 

para que as horas relacionadas às atividades de pós-graduação possam ser contabilizadas 

como Pesquisa, segundo o previsto no art. 24 da Resolução 082/2011; 

2.2 Nos demais planos, faltavam informações, tais como, registro de cadastro dos projetos, de 

linhas de pesquisa vinculadas, instituições onde estão sendo ou serão executados, etc. 

 

3 – Quanto à extensão, 67,4% dos planos de trabalho foram considerados aprovados: 

3.1 Dos 32,6% não aprovados, 21,0% necessitavam de estabelecimento de carga horária semanal 

para as atividades listadas; 

3.2 Nos demais planos, faltava o cadastro no SIGPROJ da atividade listada e, em casos muito 

específicos, reajustes de atividades que foram listadas como sendo de extensão, mas são, de 

fato, de ensino ou atividades administrativas. 
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4 – Quanto às atividades administrativas, 92,2% dos planos de trabalho foram considerados aprovados.  

4.1 Dos 7,8% não aprovados, em 75% solicitou-se a especificação da carga horária semanal 

destinada às atividades listadas e nos 25% restantes, solicitou-se redistribuição das 

atividades listadas. 

 

Após a finalização da análise, os planos de trabalho foram enviados à Coordenadoria de Ensino, para que fossem 

entregues aos docentes para ciência da análise realizada. Após contato com o Diretor de Ensino, professor Júlio Xandro 

Heck, foi enviado um correio eletrônico no dia 20 de Novembro de 2012, comunicando aos docentes que a análise dos 

planos de trabalho já tinha sido finalizada e que os mesmos estariam disponíveis para retirada e ciência na Coordenadoria 

de Ensino. Para os docentes que tivessem alguma correção e/ou retificação a fazer, foi estabelecido o prazo até o dia 26 

de Novembro de 2012 para fazê-lo e entregar na Coordenadoria de Ensino. 

A comissão obteve o retorno de 44,8% (30 de um total de 67) dos planos que necessitavam de alguma correção 

ou adequação. Em uma análise preliminar e superficial, por conta do tempo exíguo, pode-se perceber que foram efetuadas 

as devidas correções e alterações sugeridas pela comissão de avaliação. 

 

Porto Alegre/RS, em 28 de novembro de 2012. 


