
Instituições de ensino superior
adaptam modelos de planos de
carreira docente por tempo de
serviço a promoções baseadas
no mérito acadêmico

Por Fabiana Lopes

N
a constituição de um plano de carreira, a valo-
rização no campo salarial e a criação de instru-
mentos que sirvam de incentivo profissional e cres-
cimento na instituição são fatores primordiais. Há

alguns anos, o modelo mais utilizado de plano de carreira nas
instituições de ensino superior brasileiras era baseado em
promoções por titulação e tempo de casa - uma maneira
para oferecer estabilidade aos professores e garantir que
o quadro da instituição permanecesse completo e qualifi-
cado. Esse modelo, entretanto, começa a ser substituído
por alternativas mais condizentes com a necessidade de
sobrevivência num mercado em que a competição pode
ser comparada à vivenciada pelo mundo corporativo. Se-
guindo o exemplo do universo empresarial, em que o
mérito é uma das bases mais recorrentes para a ascen-
são profissional, as instituições de ensino superior co-
meçam a estabelecer a meritocracia como item funda-
mental do planejamento de carreira do corpo docente.

Segundo a consultora educacional Maria Beatriz de Carvalho
Melo Lobo, sócia-diretora da Lobo & Associados, os planos de
carreira no Brasil eram feitos, nas últimas décadas, quando a insti-
tuição precisava investir maciçamente para atrair e manter profissio-
nais qualificados. Por isso, os modelos que priorizavam os ganhos sala-
riais eram mais utilizados. Entretanto, nos últimos anos, o plano de car-
reira tornou-se uma ferramenta de gestão acadêmica, uma espécie de
mecanismo para garantir que o corpo docente seja estruturado dentro das
necessidades das instituições, levando sempre em consideração os custos
que isso pode significar. De acordo com a consultora, há pouco tempo os pla-
nos de carreira eram elaborados, em muitos casos, pelo departamento jurídico
das instituições, de olho, principalmente, nas questões legais relacionadas ao
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tema. Assim, o planejamento era feito de
maneira semelhante ao que ocorre nas ins-
tituições públicas, com visão de estabili-
dade e promoções sem limitação, sem
considerar as restrições orçamentárias. "O
custo do corpo docente não era um fator
impeditivo como é hoje. Agora, a gestão
do corpo docente também sofre influên-
cias das condições de oferta e procura do
mercado, como em outras profissões",
afirma Maria Beatriz. Um exemplo dessa
tendência é a redução dos salários pagos
por titulação. Segundo a consultora, os va-
lores pagos a mestres e doutores estão pro-
porcionalmente menores que há cinco
anos, em média 20% a menos do que era
praticado anteriormente.

Com base nessa tendência, grande
parte das instituições de ensino superior
têm aberto concorrência interna para as
vagas de carreira. Para isso, muitas in-
troduziram a avaliação de desempenho
de forma mais efetiva. Se antes as avalia-

está praticamente finalizado e deve ser co-
locado em discussão em março, com a par-
ticipação dos professores, dos sindicatos
e da associação de docentes, além da as-
sessoria jurídica e da própria reitoria da
universidade. A idéia é que o novo mode-
lo possa ser colocado em prática em 2008.
Os critérios ligados ao mérito do corpo
docente na hora de uma promoção deve
levar em consideração, além do aspecto
acadêmico, como quantidade de publica-
ções, cursos de pós-graduação e o currí-
culo do professor, a avaliação institu-
cional, ou seja, o dia-a-dia do professor
em suas atividades de ensino e na relação
com a comunidade. Também deve ser le-
vado em conta a atividade administrativa
dos professores. "A sugestão inicial é exi-
gir que haja urna atualização acadêmica
de quatro em quatro anos. Há professores
que dão aula por 20 anos e não se atuali-
zam didaticamente", diz Morta, que afir-
ma que a atividade administrativa dos pró-

O plano de carreira tornou-se
uma ferramenta importante
de gestão acadêmica
ções levavam mais em consideração te-
mas como a produção científica do
professor — o que acaba por atingir ape-
nas uma pequena parcela do corpo docen-
te —, hoje há uma clara disposição para
avaliar o trabalho e a produção do pro-
fessor como um todo, considerando tam-
bém temas como ensino e gestão.

A Universidade de Caxias do Sul
(UCS) é um exemplo dessa fase de ade-
quação do plano de carreira à nova dinâ-
mica do setor. O plano de carreira antigo
da UCS começou a ser remodelado re-
centemente, na intenção de migrar para
um modelo baseado no mérito acadêmi-
co e administrativo. "Em nosso plano de
carreira até constava a promoção baseada
no mérito, mas não tínhamos critérios cla-
ros, e o tempo de casa era sempre
prioritário na hora de uma promoção",
afirma Valter Teixeira da Morta, profes-
sor titular e membro da comissão do novo
plano de carreira da UCS. O novo plano

fessores também será considerada. "Eli-
minamos a palavra 'tempo' do plano .
Qualquer empresa hoje faz isso; com a
universidade não poderia ser diferente".
Com o novo plano de carreira, a idéia é
que a divisão de cargos em auxiliar de en-
sino, professor assistente, professor adjun-
to e professor titular continue, mas base-
adas nos novos critérios de promoção.

Os gastos com a folha de pagamento
dos professores representam em torno de
58% para a UCS, considerado dentro dos
limites aceitáveis para a saúde financeira
da universidade. "Hoje a concorrência é
muito grande. Temos 14 instituições de
ensino superior na cidade. Então, preci-
samos nos preocupar em tornar a univer-
sidade sustentável", explica Morta.

A Universidade São Camilo também
implantou, em 2002, um plano de carrei-
ra com base na valorização da qualifica-
ção acadêmica e profissional do corpo do-
cente. Em determinados períodos, uma
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vez ao ano, os professores que pretendem
pleitear uma promoção devem apresen-
tar documentação para uma comissão in-
terna, incluindo um formulário de avalia-
ção docente. Da documentação devem
constar formação e titulação acadêmica;
experiência em atividades de ensino su-
perior, pesquisa e extensão; experiência
profissional relacionada à disciplina que
ministra ou ao curso. A comissão avalia a
pontuação e, com base nisso, determina
se o professor deve ou não mudar de car-
go na planta acadêmica. São, ao todo,
nove cargos destinados a professores.
Segundo José Ricardo Melenchion, ge-
rente de recursos humanos da São Camilo,
a retenção do corpo docente se tornou
muito maior e há poucos professores que
se desligam da instituição. "Eles se sen-
tem valorizados, pois têm perspectiva para
crescimento". De acordo com ele, o pla-
no de carreira foi elaborado com base na

cobriu-se, por exemplo, que a instituição
tem um número bastante alto de profes-
sores qualificados, numa média de 80%
de mestres e doutores no corpo docente.
Apesar disso, há um número excessivo
de professores com carga horária baixa.
A necessidade de adequar a situação do
corpo docente tanto às exigências do
MEC quanto às necessidades do merca-
do fez com que a UNIFIEO passasse a
estudar um modelo de plano de carreira
que contemple tempo integral para os pro-
fessores e incentivo à pesquisa. Atualmen-
te, o professor entra na instituição com
um plano de cargos e salários e três ní-
veis salariais iniciais, dependendo das
titulações. A universidade oferece, ainda,
incentivo de 50% para que o corpo do-
cente busque mestrado em locais reco-
mendados pela Capes. A instituição tem
uma comissão própria de avaliação, uma
espécie de controle de qualidade monta-

dagógicas e a necessidade de um instru-
mento de valorização que beneficie tanto
o sistema quanto os profissionais. Segun-
do a consultora educacional Maria Beatriz
de Carvalho Melo Lobo, as universida-
des j á têm um consenso do que é necessá-
rio, mas há uma absoluta falta de conhe-
cimento de como mudar e fazer com que
essa mudança seja bem aceita. Além dis-
so, ela acredita, um plano de carreira deve
se adequar às necessidades e à maturida-
de da instituição. "Uma carreira no inte-
rior é diferente de uma carreira na capital.
Vai depender de cada instituição; não se
pode copiar um modelo. É necessário pen-
sar nas prioridades acadêmicas e discutir
a partir disso, não só atender o MEC ou
dar ganho aos professores".

Segundo a consultora, o Brasil é um
dos países mais benevolentes com o pro-
fessor. No setor privado norte-america-
no, o corpo docente recebe salário ape-

"As promoções hoje dependem muito do
profissional e de seu aprimoramento. Ele tem
que se qualificar e buscar desempenho"
demanda do mercado e tem a intenção de
manter os melhores profissionais na ins-
tituição. "As promoções hoje dependem
muito do profissional e de seu aprimora-
mento. Ele tem que se qualificar e buscar
um maior desempenho".

Elaborado pela gerência de recursos
humanos, com base nas solicitações do
corpo docente e da reitoria, com o plano,
só em 2006 foram concedidas 23 promo-
ções na área acadêmica. "Hoje atendemos
o sistema de avaliação de desempenho.
Muitos profissionais acham que um pla-
no de cargos e salários é o mesmo que
um plano de carreira. Mas o que diferen-
cia são os critérios", diz Melenchion.

A necessidade de elaboração de um
plano de carreira mais sólido e justo fez
com que a UNIFIEO procurasse uma as-
sessoria especializada para identificar os
pontos mais frágeis no gerenciamento da
carreira de seus professores. A assessoria
mostrou dados que passavam desaperce-
bidos pela gestão da universidade. Des-

da com integrantes da comunidade inter-
na e externa. "A idéia é que a gente se
enquadre da melhor forma nas exigências
do mercado e do próprio MEC, de prefe-
rência ainda em 2007, afirma Bernadete
Pupo, gerente de recursos humanos da
UNIFIEO. A retenção de um corpo do-
cente altamente qualificado é uma das
principais preocupações da universidade.
E a adequação aos aspectos legais tam-
bém teve um peso muito grande no mo-
mento de decidir por qual caminho seguir.
"É preciso fazer algo muito bem funda-
mentado para não correr riscos", diz a
gerente de recursos humanos.

A busca por um plano de carreira fun-
damentado é uma das principais batalhas
das instituições de ensino superior no Bra-
sil. Mas, pela experiência, é necessário
que ele seja feito com base nos próprios
professores e na demanda de mercado,
evitando a construção de uma peça jurí-
dica que não leve em consideração a
vivência acadêmica, as necessidades pe-

nas em nove meses do ano, em função
das férias escolares. Em compensação,
os professores têm muito mais tempo
para se preparar para o cargo. São co-
muns também diferenças de remunera-
ção para dificuldades diferentes. Não há
isonomia. "No Brasil, a isonomia está
nivelando por baixo", diz Maria Beatriz.
Segundo ela, outro ponto de fragilidade
nos planos de carreira das universidades
brasileiras é que o comprometimento dos
gastos com a folha de pagamento está
além do limite nas universidades. Outro
equívoco, de acordo com a consultora, é
fazer um plano de carreira para atender à
legislação. "É um erro, porque a legisla-
ção muda muito. Depofs que se pensar
na carreira certa para o perfil da institui-
ção é que se deve olhar o que o MEC
quer", afirma. "É preciso implantar a re-
muneração variável e a clara distinção
entre a gestão do docente que só dá aula
do docente que tem outras atividades,
como pesquisa e extensão", conclui. •
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