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Adotar processos de seleção do
mercado é uma das alternativas para
instituições que buscam professores com
habilidades que vão além da titulação

Rodolfo C. Bonventti

A lém do conhecimento formal, o professor é exigi-
do, cada vez mais, por seu desempenho em sala
de aula. Alunos mais exigentes, uso inevitável da
tecnologia e novas formas de comunicação têm

transformado o ato de ensinar em uma tarefa mais complexa.
Mas como identificar se o professor tem essas habilidades
antes de contratá-lo? Uma das respostas pode estar no uso
de práticas de seleção mais próximas do mercado.

Os novos processos ainda engatinham, mas já têm
substituído a prática de seleção de algumas instituições.
Em vez de admissões apenas por indicação, entram os
bancos de currículos. O histórico de titulação acadêmica
divide espaço com a didática pedagógica. Professores com
bagagem profissional extensa e experiências bem-sucedi-
das no mercado são bem-vindos na maioria das instituições.
E a contratação passa a ser definida por um processo de
seleção de várias etapas.

O ideal é que o processo seja coordenado por uma ban-
ca formada por vários professores, não necessariamente
da mesma área que a da vaga existente. É normal que um
acadêmico sozinho, sem qualquer experiência na área de
Recursos Humanos e Seleção, se sinta inseguro para analisar
o comportamento e as atitudes do candidato perante cada
uma das fases do processo. "O grande problema é que as
universidades e instituições de ensino ainda têm dificuldade,
na maior parte das situações, de se enxergarem como empre-
sas e não vêem o aluno como o cliente. Como conseqüência
disso também não desenvolveram nos seus professores
e coordenadores de cursos a capacidade e a competência
para contratarem mais facilmente seus pares. Normalmente,
eles só sabem olhar o currículo e a titulação do candidato",
critica o consultor, professor e coordenador do Núcleo de
Governança Corporativa e Estudos de Empresas Familiares
da ESPM, Eduardo Najjar.



sobre os objetivos e a missão da universidade, bem
como uma bibliografia básica que a instituição
considera ideal para a área na qual ele vai atuar,
permitindo assim mais um critério de avaliação
do candidato.

realizar uma entrevista com o candidato
dividida em duas partes: na primeira avalia-se a sua

comunicabilidade, a defesa que ele faz do seu currículo
e seus conhecimentos da área. Na segunda parte,
avaliação sobre os materiais que lhe foram enviados

e o que ele absorveu e entendeu que a universidade
espera e deseja dele.

enviar ao pretendente à vaga informações

foi analisado no currículo e percebido na entrevista
funciona no dia-a-dia, ou seja, na prática. O candidato
prepara uma aula expositiva de 40 a 50 minutos de
duração para a bancada de profissionais da univer-
sidade. A escolha do tema da aula deve ficar sob

a responsabilidade do candidato. Além da nota de
avaliação de desenvoltura, deve-se atribuir o mesmo
critério de avaliação para a pertinência do tema esco-

lhido e a relação com a disciplina para a qual ele está
sendo contratado.

é o momento de checar se tudo o que

analisar o currículo do candidato à vaga de
professor universitário atribuindo notas de 1 a 5 para
os quesitos: nível de titulação; experiência no mercado

profissional e tempo de magistério. Esse processo não
deve estar sob a responsabilidade de apenas uma
pessoa, o ideal é montar um grupo ou uma banca de

pelo menos três profissionais da universidade.

contratação realizada, entra em ação um
acompanhamento sistemático do novo professor por

uma equipe da instituição, imprescindível para garantir
o sucesso do projeto pedagógico e para motivá-lo a
melhorar cada vez mais seu desempenho.
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O que se espera
do professor

Conhecimento atualizado sobre o que ensina

Boa didática e socialização

Experiência no mercado

profissional

Ser um professor multimídia

Conhecer estratégias instrucionais

e motivacionais alternativas

Possuir ato nível de comprometimento

Ter titulação (mestrado ou doutorado)

Ser fluente em um segundo idioma

Ser um profissional transparente com seus pares

O diretor acadêmico de graduação e
mestrado do Ibmec São Paulo, Sérgio
Lazzarini, defende que seja dada mais
atenção ao processo seletivo. "As insti-
tuições formam pessoas, então precisam
ser intensivas ao investirem no capital
humano e têm de envolver pessoas de
gestão da entidade no processo de ava-
liação e contratação de professores. Essas
contratações não devem ser terceirizadas,
é fundamental que elas façam parte dos
processos internos", recomenda.

Lazzarini diz ainda que a avaliação
de mérito deve ser preponderante. "Es-
tabelecer critérios claros e meritocráticos
também ajuda bastante na hora da con-
tratação. Quando a regra do jogo é clara,
tudo fica mais fácil para quem é avaliado
de diversas formas e para quem avalia.
Quanto à questão das competências, elas
dependem muito da missão da instituição,
mas também devem ser expostas clara-
mente para os candidatos."

Com 25 anos de carreira como pro-
fessora, dos quais três anos no Conselho
Estadual de Educação, e atualmente no
mercado empresarial como diretora de
desenvolvimento da Right Management,
Marisabel Souza Prado Ribeiro defende
que, há algum tempo, pode ser percebi-
da uma mudança de comportamento nas
contratações. "Não só as universidades
adquiriram uma visão empresarial como
as competências exigidas para uma

contratação mudaram muito nos últimos
anos. Desde o início dos anos 90, vem
acontecendo uma verdadeira revolução
nos estudos sobre a questão da forma-
ção dos professores, e hoje o nível de
titulação de um profissional não é mais
a primeira competência ou a única para
lhe garantir o emprego", explica.

Além de conhecer o assunto que
ensina, o professor universitário precisa
ter um bom grau de conhecimento em
estratégias instrucionais e motivacio-
nais. "Uma das competências mais
exigidas nas instituições de ensino é
que o professor tenha um alto nível de
comprometimento, que ele enxergue o
aluno como se ele fosse um executivo,
criando um ambiente de aprendizagem
que seja ao mesmo tempo agradável,
seguro, ativo e reflexivo", opinaNajjar.
Para ele, as habilidades requeridas dos
professores atualmente são diferentes.
"Saber lidar com uma classe exige hoje,
mais do que no passado, uma perfeita
interlocução, já que os alunos são cada
vez mais multimídias e exigentes."

Essa capacidade de saber não apenas
o que ensinar, mas principalmente como
ensinar exige investimento pedagógico e,
em alguns casos, passagem pelo mercado
profissional. "O conhecimento não está
desligado da prática, é preciso trazer a
teoria para iluminar a prática. A experiên-
cia sobre o passado é muito importante,

mas nenhum professor pode esperar ter
sucesso se ele desconsiderar o mundo em
que os alunos estão inseridos", diz Mari-
sabel Prado Ribeiro. Ela define o que se

espera do professor
atual, "É aquele que

sabe ensinar o outro,
sabe avaliar e tem o olhar

crítico a todo momento."
Por outro lado, o domínio da

tecnologia não precisa ser superva-
lorizado, como diz Sérgio Lazzarini.

"O professor tem de ser apaixonado pelo
que faz e possuir a capacidade de se rein-
ventar e reinventar a maneira de passar
os seus conhecimentos para os alunos.
Exige-se hoje que ele seja multimídia,
mas ele pode perfeitamente não dominar
a mesma tecnologia dos seus alunos e
mesmo assim conseguir despertá-los
para se interessarem pelos mais diferen-
tes assuntos. Em vez de um chat ou de
um vídeo do YouTube, ele pode muito
bem trabalhar apenas com o jornal do
dia ou a revista da semana e obter um
ótimo resultado final."

Para os professores que se preocupam
com a exigência de performance no mo-
mento da contratação, Marisabel Ribeiro
dá uma dica. "Na ESPM o grande desafio
do candidato a professor é realizar uma
aula-teste de 20 minutos com um tema
escolhido previamente por uma banca.
Os primeiros cinco minutos de aula são
sempre os mais difíceis. Por isso, o can-
didato deve organizar a sua preleção de
maneira que esses primeiros momentos
sejam os mais agradáveis tanto para ele
como para os alunos. Se ele conseguir
prender a atenção deles e da banca logo
de começo, tudo se torna mais fácil."

Mas o sucesso de um projeto peda-
gógico não termina com a contratação
de um professor. Os especialistas são
unânimes em afirmar que é necessário
que as instituições também invistam em
um acompanhamento constante, capaz
não só de assegurar que a contratação
foi acertada, como para permitir que o
professor se sinta amparado e estimulado
a melhorar ainda mais os resultados. Em
alguns casos, é possível também estimular
avaliações semestrais entre os alunos, para
sinalizar possíveis falhas no processo. •
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