
Comissão de Progressão do IFCH 

Caros colegas, 

Nosso trabalho nesta Comissão de Progressão do IFCH com a responsabilidade da análise dos 

processos visando a progressão de Adjunto IV a Associado 1, dos Niveis 1 a 4 da categoria de 

Associado e de Associado IV a Titular vem aumentando bastante. Para continuarmos 

mantendo o bom fluxo na análise desses processos é necessário que todos colaborem com a 

apresentação de toda a documentação exigida para a análise pela CPPD e pela PROGEP. 

Para facilitar nosso trabalho, solicitamos que todos os interessados nos encaminhem a sua 

documentação organizada da seguinte forma: 

1- Solicitação da progressão segundo o modelo expedido pela CPPD (ver no site da CPPD) 

2- Portaria da última progressão (sem essa portaria não é possível fazer a análise do interstício 

e o processo será devolvido) 

3- Relatório das atividades no interstício segundo o modelo exigido pela CPPD ( também 

disponível no site da CPPD). Todos os comprovantes de atividades de ensino na graduação e na 

pós-graduação devem ser emitidos pelo SIGAA, com o devido código de identificação. Não são 

aceitas declarações ou atestados emitidos pelos coordenadores dos programas, por exemplo. 

Anexar os Relatórios Individuais de Trabalho, RIT,  a esta documentação. 

4- Currículo Lattes referente ao período do interstício. No caso dos candidatos à Titular este 

Currículo deve corresponder à produção dos últimos 10 anos. 

5- Observar a tabela de pontuação do IFCH, disponível no site deste instituto, para que toda a 

documentação que pode ser pontuada componha seu dossiê devidamente comprovada. Só 

podemos pontuar o que vem com a devida comprovação. 

6- Organizar todos os comprovantes na sequência dos itens dessa tabela de pontuação. E 

solicitamos também, que os pleiteantes façam sua autopontuação de forma a acompanhar 

este processo e nos ajudar a fazer essa contabilidade. 

Todos esses itens são extremamente necessários para uma avaliação mais ágil e segura.  

Seremos obrigadas a devolver todos os processos que não atenderem a essa solicitação. 

Esperamos contar com a colaboração de todos. 

Cordialmente, 

A Comissão 

Edila Arnaud Ferreira Moura 

Leila Mourão Miranda 

Maria de Nazaré dos Santos Sarges 


