UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Pró-Reitoria de Administração
Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Área de Desenvolvimento de Pessoal

Instrumento de autoavaliação - Docente
Servidor(a):

SIAPE:

Período avaliativo:

a

(Atenção comissão: favor considerar o período compreendido entre a data da última avaliação e a data atual)

1. Considerando o período avaliativo acima, marque a opção que melhor corresponda à sua
percepção sobre o seu desempenho.
Questões

Nunca

Poucas
vezes

Na maioria
das vezes

Sempre

Não tenho
condições de
responder

1.1 Fui assíduo às aulas.
1.2 Fui pontual às aulas.
1.3 Tive disponibilidade para atendimento
extraclasse aos alunos.
1.4 Exerci minhas atribuições dentro dos
prazos previstos.
1.5 Tratei com respeito os demais servidores
docentes desta instituição.
1.6 Tratei com respeito os servidores técnicoadministrativos em educação desta instituição.
1.7 Tratei com respeito os discentes desta
instituição.
1.8 Tratei com respeito os demais
colaboradores desta instituição
1.9 Respeitei o patrimônio material sob a
guarda desta universidade e zelei por sua
conservação.
1.10 Tomei decisões em tempo oportuno nas
situações que assim requereram.
2. Submeti o Plano de Trabalho à apreciação da assembleia departamental no prazo estimado:
SIM

NÃO

Comentários:

3. Considerando as leis e normas que regem o serviço público, manifeste a sua percepção quanto ao
seu desempenho no que se refere à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Comentários:

Rubrica do(a) servidor(a):
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4. Descreva e justifique os aspectos que interferiram positivamente no seu desempenho na
instituição no período de avaliação em questão:
Comentários:

5. Descreva e justifique os aspectos que interferiram negativamente no seu desempenho na
instituição no período de avaliação em questão:
Comentários:

6. Apresente sugestões de medidas que a Instituição possa tomar a fim de favorecer o seu
desempenho. (Opcional)
Comentários:

Assinatura: _________________________________ Data:

Atenção docente em avaliação:
Favor elaborar um relatório referente às atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas
desenvolvidas durante o período avaliativo em questão, anexar a documentação comprobatória e
entregar à Comissão de Avaliação.
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