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Avaliação de docentes em estágio probatório 

 

Normativas internas:  

PORTARIA nº 547, de 04 DE junho de 2012 

PORTARIA nº 1.308, de 03 de novembro de 2016. 

OFÍCIO 40/2020/DIR-Avaliação Institucional 

 

 

Procedimento 
 

 

1. Coordenação solicita o lançamento da Avaliação de docente em estágio probatório 

no SIGA, via e-mail ou processo SEI, informando os seguintes dados: 

a) Nome e Siape do docente a ser avaliado;  

b) Disciplina(s) ministrada(s) e períodos de interesse, observando que a avaliação 

só pode ser lançada para turmas que estejam fechadas;  

c) Datas de início de fim da avaliação; 

d) As perguntas a serem inseridas no questionário, considerando que as respostas 

são do tipo de 0 a 5: 

 

0 - Não se aplica 

1 - Discordo totalmente 

2 - Discordo parcialmente 

3 - Não concordo e nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 

5 - Concordo totalmente. 

 

2. Diavi lança as informações no Módulo de Avaliação do SIGA e programa as datas de 

abertura e encerramento da avaliação (seguindo as instruções do Passo a passo para 

criar avalições no Siga – a seguir); 

 

 

3. Diavi responde à coordenação de curso: 

 

A avaliação de estágio probatório solicitada está agendada no SIGA de 0:00h do dia 

xx/xx/202x até 23:45h do dia xx/x/202x, conforme comprovante anexo (PRINT DO SIGA 

COM O LANÇAMENTO DOS DADOS). Solicitamos que avisem às/aos estudantes das 

referidas turmas sobre o período disponível para a ação. 
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4. No período avaliativo, as/os dicentes visualização no SIGA o link para a avaliação do 

docente em estágio probatório e as seguintes orientações (que podem variar, 

conforme a determinação das respostas encaminhadas pela coordenação do curso ao 

qual o docente está vinculado); 

 

 

 

5. Após a encerramento da avaliação, realizado automaticamente pelo SIGA, a DIAVI 

gera a planilha com os dados brutos e o relatório padrão e o encaminha à 

coordenação no prazo máximo de 5 dias úteis. 

 

 

 

Passo a passo para inserir avalições no Siga 

 

 
1) Clique no menu Avaliação Institucional – Questões: 

 

 
Figura 01 

 

2) Na janela Gerenciar Questões, é possível consultar as questões já inseridas no banco 

de dados da plataforma. Para acrescentar novas questões, clique em Inserir Nova: 
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Figura 02 

 

 

3) Depois de criadas as questões, entre no menu Formulários e clique em Inserir Novo. 

Neste momento, você pode criar a mensagem de apresentão do formulário para 

referida avaliação. Sugestão de texto: 

 

 

Prezado(a) Aluno(a): 

 

O objetivo deste instrumento é colher informações sobre o desempenho de cada 

professor e disciplina com vistas ao aperfeiçoamento constante do ensino. Leia 

atentamente cada item da avaliação e instruções para o preenchimento das grades 

de resposta. 

 

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO: 

 

Para responder aos questionários de avaliação docente e de avaliação de disciplina, 

identifique o código da disciplina, nome da disciplina, nome do professor. Atribua 

um grau a cada item de avaliação conforme a escala a seguir: 

 

0 - Não se aplica 

1 - Discordo totalmente 

2 - Discordo parcialmente 

3 - Não concordo e nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 

5 - Concordo totalmente. 

 

A sua participação é voluntária. 

 

Sugestões e críticas para o aprimoramento dessa avaliação podem ser enviadas 

para o email: questionario.ufjf@gmail.com. 

 

A Diretoria de Avaliação Institucional agradece a contribuição! 

 

 

mailto:questionario.ufjf@gmail.com
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Figura 03 

 

4) No sub-menu Perguntas selecione o Formulário criado para inserir questões. 

 

 

Figura 04 

 

5) Uma dica na inserção das questões é digitar apenas parte da pergunta na janela 

Pesquisa Questão para encontrá-la facilmente. 

 

 
Figura 05 

 

6) Após inserir todas as perguntas, você pode mudar a ordem em que vão aparecer na 

avaliação. Clique em Salvar ordem ao final dos acertos. 
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Figura 06 

 

7) No menu Avaliações, seleciona o formulário criado. 

 

 
Figura 07 

 

8) Insira informações sobre o início e término da avaliação, a descrição sobre a qual 

curso e período se referem e selecione o formulário da avaliação específico. 
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Figura 08 

 

9) Para a avaliação de docentes em estágio probatório, selecione Avaliação de Turmas 

Específicas: 

 

 
Figura 09 

 

10) Neste menu, selecione as turmas de acordo com solicitado pela coordenação do curso 

referido: 

 

 

Figura 10 

 

11) Para acompanhamento das avaliações em andamento é possível acessando o sub-

menu Estatísticas contido na Figura 08. 

 

12) Ao final do período avaliativo, para gerar relatórios, clique no menu Relatórios - 

Alunos por Avaliação. Selecione a avaliação e, na tela seguinte, confirme o endereço 

de e-mail para envio dos dados.  
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Figura 12 

 


