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 PROGRESSÃO HORIZONTAL NA CARREIRA DOCENTE 

– COMUNICADO CAD 10/09/2021 – 

Finalização do processo de avaliação – 3ª fase 

A Câmara de Atividades Docentes (CAD) apresenta à comunidade universitária os resultados da 
terceira fase do processo de avaliação para progressão horizontal na carreira docente, em consonância 
com as diretrizes estabelecidas em Edital divulgado pela Comissão Permanente de Avaliação (CPA), 
em 20/5/2020, e nos subsequentes Comunicados CPA de 8/7/2020 (Segundo Comunicado sobre o 
Edital de Avaliação Docente) e 4/3/2021 (Of. Circ. GVR 01/2021). 

 
A partir da análise dos Relatórios Consolidados de Avaliação, elaborados pelas 50 Unidades de 

Ensino e Pesquisa, Museus e Institutos Especializados da USP, e dos dados disponíveis no sistema 
AVALDOC, esta Câmara referendou as seguintes indicações da segunda fase feitas pelas Unidades: 

 

 737 Professores Doutores 1 indicados para Professor Doutor 2; 

 377 Professores Associados 1 indicados para Professor Associado 2; 

 217 Professores Associados 2 indicados para Professor Associado 3. 

 
A CAD não ratificou 98 recomendações de progressão para Associado 3 devido à não solicitação 

pelo docente de progressão a tal nível, indicando-os para Associado 2. 
 
Onze docentes não foram indicados para progressão por não preencherem os critérios de 

elegibilidade do edital ou por terem suspensos seus processos na Unidade. 
 
Atendendo à Resolução USP 7272 de 23/11/2016, em seu artigo 14, inciso XII, que delega à 

Comissão Plenária da CPA a decisão sobre a progressão horizontal de Professor Associado 1 para 
Professor Associado 3, a CAD não deliberou sobre as 623 indicações das Unidades e as encaminhou à 
Comissão Plenária da CPA para apreciação. 

 
Cabe observar que dos 18 recursos recebidos pela CAD, 6 deles foram providos em terceira 

instância. 
 
As recomendações encaminhadas à CAD para o aprimoramento do processo serão devidamente 

analisadas e incorporadas ao relatório final desta Câmara. 
 
Os docentes poderão consultar o resultado final de suas avaliações no sistema AVALDOC. 
 
Ao finalizar a terceira fase da avaliação, a CAD cumprimenta os docentes indicados para 

progressão e agradece a todos pela compreensão em face das dificuldades impostas a esta Câmara 
para elaboração de uma avaliação com características inéditas em nossa Universidade. A CAD também 
agradece aos avaliadores internos e externos e aos dirigentes que conduziram os trabalhos no âmbito 
dos Departamentos, das Unidades, Museus e Institutos Especializados.  

 
Cordialmente, 
 
 
Câmara de Atividades Docentes-CAD 

 

 


