
RESOLUÇÃO Nº 84/97 - CA

 Estabelece normas para a Avaliação de Desempenho do Pessoal
Técnico-Administrativo da Universidade Federal do Paraná.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, órgão normativo, consultivo
e deliberativo da Administração Superior, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 18 do Estatuto,
nos termos do parecer do conselheiro Carlos Antunes dos Santos, processo nº 15610/97-17, considerando
o disposto nos artigos 25 e 64 do Decreto nº 94.664 de 23 de agosto de 1987 e o artigo 24 da Portaria 475
de 26 de agosto de 1987 do MEC,

R E S O L V E :

CAPÍTULO I
DA CONCEITUAÇÃO E OBJETIVOS

Art. 1º - A avaliação de desempenho é um processo sistemático e permanente de acompanhamento do
desempenho do servidor técnico-administrativo e um dos mais relevantes aspectos que interferem na
realização das suas atribuições, enquanto instrumento para a promoção do desenvolvimento pessoal,
profissional e institucional.

Art. 2º - A avaliação de desempenho tem os seguintes  objetivos:
a) promover o desenvolvimento dos recursos humanos da Instituição como forma de viabilizar os
objetivos institucionais e buscar a realização da cidadania do servidor público, entendido enquanto sujeito
de direitos e deveres;
b) identificar os aspectos de ordem institucional que interferem na qualidade do desempenho do servidor
técnico-administrativo, sugerindo alternativas  de solução para os problemas diagnosticados;
c) identificar as necessidades e aspirações do servidor técnico-administrativo e as necessidades da
Instituição relativas ao seu desenvolvimento e à sua qualificação profissional, buscando a melhoria da
qualidade do seu trabalho e de sua capacidade de participação na vida social e institucional;
d) identificar a necessidade de remanejamento da força de trabalho, considerando o potencial e as
possibilidades concretas de cada servidor técnico-administrativo;
e) estabelecer um processo pedagógico de discussão permanente sobre os objetivos institucionais e
pessoais, bem como sobre o desempenho do servidor técnico-administrativo e suas condições de
trabalho, tendo em vista o desenvolvimento institucional e pessoal;
f) fornecer informações que permitam o planejamento integrado, visando o desenvolvimento pessoal e
institucional;
g) criar condições favoráveis à melhoria da qualidade do desempenho técnico-administrativo, através do
planejamento das atividades e do trabalho em equipe;
h) gerar informações que venham subsidiar a elaboração do Plano de Capacitação e de Saúde
Ocupacional.

CAPÍTULO II
DA PERIODICIDADE

Art. 3º -  O processo de Avaliação de Desempenho ocorrerá em duas etapas, no interstício de dois anos,
com intervalo de doze meses, iniciando os períodos avaliativos a partir do mês de janeiro.  Cada etapa
ocorrerá simultaneamente em toda a Instituição, isto é, todos os servidores serão avaliados na mesma
época.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO • RESOLUÇÃO Nº 84/97 2 - 4

CAPÍTULO III



DA CLIENTELA

Art. 4º - Serão participantes do processo de Avaliação de Desempenho todos os servidores técnico-
administrativos do Quadro Permanente da UFPR, regido pelo Regime Jurídico Único, criado pela Lei nº
8.112/90, de acordo com as disposições contidas no art. 24 da Lei nº 8.460/92, e art. 7º da Lei nº
8.627/93, de acordo com os seguintes grupos:
I   - Nível auxiliar;
II  - Nível intermediário;
III - Nível superior.

Parágrafo único - As pessoas que não integram o Quadro Permanente de pessoal da  UFPR, mas
estiverem  envolvidas em atividades técnicas e administrativas deverão participar do processo de
Avaliação de Desempenho no seu grupo natural de trabalho, sem aferir vantagem de qualquer natureza.

Art. 5º - Terá o interstício alterado para reiniciar sua contagem a partir do retorno, o servidor Técnico-
Administrativo que estiver afastado, durante o período avaliativo, por motivo de:
a) Acompanhamento de cônjuge, sem ônus;
b) Licença para tratar de interesses particulares;
c) Licença para o desempenho de mandato classista;
d) Licença para exercício de mandato eletivo;
e) Licença para atividade política.

CAPÍTULO IV
DA METODOLOGIA

Art. 6º - Para  que a Avaliação de Desempenho seja implantada como processo pedagógico, dinâmico e
continuo será necessário a:
I    -  Constituição da Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho;
II   - Definição dos Grupos Avaliativos;
III  - Composição da Subcomissão de Avaliação.

Art. 7º - A Comissão Permanente de Avaliação será composta pela Coordenadoria de Recursos
Humanos e Unidade de Avaliação e Desenvolvimento de Recursos Humanos da Pró-Reitoria de
Recursos Humanos e Assuntos Estudantis.

Art. 8º - Os Grupos Avaliativos serão compostos pelo grupo natural de trabalho, ou seja, servidores que
exerçam atividades afins, devendo ter,  no máximo, vinte participantes, sendo que as chefias imediatas
devem  fazer parte de todos os grupos que forem constituídos.

Art. 9º - As Subcomissões de Avaliação serão compostas pela, chefia imediata  e por dois servidores do
grupo avaliativo.
§ 1º - Compete às Subcomissões viabilizar a avaliação em seu respectivo grupo, orientando e
coordenando as discussões, como também receber, distribuir  e devolver os instrumentos de avaliação.
§ 2º -  Os membros das Subcomissões deverão ser escolhidos pelo grupo avaliativo.

CAPÍTULO V
DA COMPETÊNCIA

Art. 10 -  A responsabilidade pelo processo de avaliação de desempenho do servidor Técnico-
Administrativo, nos termos da portaria 475/87- MEC, artigo 24, é atribuição da Pró-Reitoria de Recursos
Humanos e Assuntos Estudantis.
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Art. 11 - Compete à Coordenadoria de Recursos Humanos, através da Unidade de Avaliação e
Desenvolvimento de Recursos Humanos, a coordenação, a implantação, a execução, o
acompanhamento e a avaliação do processo de Avaliação de Desempenho.



Parágrafo Único -  No Hospital de Clínicas, o  processo de  Avaliação de Desempenho será realizado
pela Seção de Avaliação e Acompanhamento de Recursos Humanos, sob a coordenação da Comissão
Permanente de Avaliação de Desempenho/PRHAE.

Art. 12 -  Compete às Unidades Administrativas:
I   - Participar no planejamento, coordenação e execução do processo de avaliação;
II  - Analisar os dados obtidos na Avaliação de Desempenho das áreas que compõem a Unidade;
III - Tomar as providências de sua competência, a partir das informações recebidas;
IV - Encaminhar à Pró-Reitoria de Recursos Humanos os resultados das avaliações dos Grupos
Avaliativos sob sua responsabilidade;
V - Participar  das negociações junto às áreas competentes no sentido de solucionar as dificuldades
apontadas na Avaliação de Desempenho.

Art. 13 - Compete à Comissão Permanente de Avaliação:
I   -  Coordenar as ações necessárias ao desenvolvimento do processo de Avaliação de Desempenho da
UFPR;
II   - Assessorar as Unidades nas ações referentes ao processo de Avaliação de Desempenho;
III - Capacitar os membros das subcomissões visando prepará-los para melhor conduzir a dinâmica da
Avaliação;
IV -  Receber as avaliações grupais devidamente respondidas e consolidadas;
V  -  Proceder as análises dos dados;
VI - Elaborar  e divulgar o relatório conclusivo.

Art. 14 - A Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis, após a sistematização dos dados
de cada período avaliativo, determinará os encaminhamentos que visem superar dificuldades
identificadas.

CAPÍTULO VI
DA PROGRESSÃO  FUNCIONAL  POR  MÉRITO

Art. 15 -  Ao final do interstício de dois anos, a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, com base nos
resultados da Avaliação de Desempenho, e considerando o estabelecido no Art. 25 inciso II, do Decreto
94.664 de 23.07.87 e Art. 24 da Portaria 475, de 27.08.87, implantará ou não a progressão na carreira.
Parágrafo único - O servidor terá a sua progressão efetivada no mês em que completar o seu interstício.

CAPÍTULO VII
DAS REVISÕES

Art. 16 - O servidor que tiver resultado desfavorável sobre sua avaliação poderá requerer à  Pró-Reitoria
de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis a revisão de sua avaliação no prazo de 15 dias após
ciência do resultado.
Parágrafo Único - O pedido de revisão deverá apontar as razões do inconformismo.

Art. 17 - A Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho analisará o pedido de revisão e,
havendo pertinência do mesmo, solicitará que a subcomissão marque uma nova data para:
a) reunir o grupo avaliativo;
b) rediscutir a avaliação grupal com a participação de um elemento mediador, indicado pela Comissão
Permanente de Avaliação de Desempenho. Nesse caso, o mediador funcionará como facilitador
buscando o consenso.
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CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 18 - A primeira avaliação decorrente das disposições contidas nesta Resolução será aplicada,
excepcionalmente, no período de seis meses.
Parágrafo único -  Independentemente do resultado desta avaliação, fica assegurada aos servidores do
Quadro Permanente da UFPR,  progressão funcional por mérito, exceto para os casos de:
I  - Afastamento das funções em decorrência de licenças determinadas em Lei.



II - Ter sofrido penalidade decorrente de regular sindicância ou processo disciplinar administrativo durante
o biênio considerado.
III - Estar respondendo à sindicância ou processo disciplinar administrativo, ficando condicionada à
conclusão do processo e à comprovada ausência de conduta irregular.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Administração.

Art. 21 - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua aprovação, revogando-se a Resolução
nº 55/93-CA e demais disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 02 de julho de 1997.

JOSÉ HENRIQUE DE FARIA
Presidente


