
tra oportunidades de seguir a carrei-
ra de docente. Isso em razão de uma
demanda prevista na legislação, na
tentativa das autoridades educacio-
nais de estimular a melhora do ensi-
no pela capacitação de profissionais,
e da quantidade cada vez maior de
mestres e doutores formados no país
- segundo a Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes), órgão do Ministério
da Educação (MEC) responsável
pela avaliação e recomendação dos
programas de pós-graduação stricto
sensu, só em 2002 o país formou
19.630 mestres e 6.042 doutores.

A demanda prevista na legisla-
ção se refere ao que diz a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), em vigor em dezembro de
1996. O artigo 52, inciso II, obriga
as universidades a ter pelo menos
1/3 de seus professores com

titulação acadêmica de mestrado ou
doutorado, e o artigo 88, em seu se-
gundo parágrafo, estabelece o dia
20 de dezembro de 2004 como pra-
zo máximo de adequação das uni-
versidades a essa exigência. Dese-
nhado esse panorama, é possível
constatar que o investimento na
titulação de professores atende tan-
to aos interesses dos docentes quan-
to aos das universidades, refletin-
do-se na qualidade do projeto de
ensino oferecido aos estudantes.

Conseguir melhorar a titulação,
no entanto, não é tarefa das mais
fáceis. A pós-graduação está no ca-
minho natural de qualquer pessoa
que deseja seguir a carreira acadê-
mica e exercer atividades como a
pesquisa científica e a docência.
Seja ela um curso que dará ao futu-
ro professor uma especialização
mais aprofundada em determinada
área do conhecimento (lato sensu)
ou que realmente direcionará a for-
mação para a carreira acadêmica,
pela realização de cursos de mes-

trado ou doutorado (stricto sensu).
Cursar uma pós-graduação stricto
sensu significa cumprir l .440 horas
de atividades programadas em, no
máximo, quatro anos e apresentar
uma dissertação - caso do mestrado
- ou ainda 2.880 horas de dedica-
ção durante o máximo de seis anos
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o meio acadêmico brasi-
leiro, o professor que cur-
sou apenas uma especiali-
zação já quase não encon-



e a apresentação de uma tese para
se obter o título de doutor.

O aluno tem de conciliar sua
capacitação acadêmica com suas
necessidades básicas. "Professor
universitário também tem família,
filhos, gastos e gostos", diz o pro-
fessor Milanez Silva de Souza, do-

cente da área de administração e fi-
nanças da Universidade da Amazônia
(Unama) e doutor em Administração
pela Faculdade de Economia, Admi-
nistração e Contabilidade da Univer-
sidade de São Paulo (FEA/USP).

A maneira como o professor
Milanez conseguiu sua titulação

mostra um dos caminhos mais pro-
váveis para galgar os degraus da
carreira acadêmica sem o sacrifí-
cio de ter uma profissão paralela: a
concessão de bolsa de estudo feita
pela escola na qual ele leciona, a
Unama, por meio do programa
Docentes em Treinamento.
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Segundo Núbia Maciel, pró-rei-
tora de pesquisa, pós-graduação e ex-
tensão da Unama, é de interesse da
universidade que seus docentes obte-
nham titulação nas melhores institui-
ções. "Concedemos bolsas de estudos
a nossos docentes para que, além de
melhorar a qualificação de nossos

Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq) e a
Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (Fapesp).

Com isso, além de receber divi-
dendos em termos de publicidade
- um professor doutor formado nas
melhores instituições do Brasil e do

quadros, o professor tenha a oportu-
nidade de travar contato com os me-
lhores de sua área do conhecimento."

Esse é o caminho procurado prin-
cipalmente pelas universidades par-
ticulares - a concessão de bolsas
com dinheiro próprio para profes-
sores já contratados, sem depender
tanto das bolsas concedidas por
agências de fomento à pesquisa,
como a própria Capes, o Conselho

exterior sempre é um chamariz para
atrair mais alunos -, as universida-
des também cumprem com o pro-
posto na LDB. "De nossos 617 pro-
fessores, 301 já têm no mínimo o
título de mestre, o que representa
47% de nosso corpo docente. A
Unama já ultrapassou a quantida-
de mínima prevista pela Lei de Di-
retrizes e Bases", garante a profes-
sora Núbia Maciel.

Uma outra alternativa encontra-
da é adequar a titulação do professor
já contratado por meio dos progra-
mas de pós-graduação da própria ins-
tituição, como no caso da Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie, de
São Paulo. "Todos nossos docentes
têm bolsa integral, sem custo ne-
nhum, para freqüentar nossos progra-
mas de mestrado e doutorado e são
estimulados a fazer isso. Também

Prof. Sardá: regime de dedicação
exclusiva é fundamental para a
evolução da universidade

Guia de Pós-Graduação & MBA/2004



incentivamos nossos docentes a ob-
terem titulação fora do Mackenzie
por intermédio do fundo de incenti-
vo à pesquisa MackPesquisa", diz a
professora Ana Maria Porto Casta-
nheira, coordenadora da Comissão
Permanente de Avaliação da Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie.

Profa. Ana: incentivo aos docentes
para buscar titulação por intermédio

do fundo de apoio MackPesquisa

drão de exigência das comissões de
contratação das universidades pú-
blicas agora está sendo seguido pe-
las instituições particulares - salvo
exceções estudadas caso a caso, a
regra agora é só contratar doutores.

"A universidade pública sempre
teve o papel de puxar para cima a
qualidade dos docentes. Há três
anos, a Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp) só contrata professo-
res, seja para a graduação ou os pro-
gramas de pós, com titulação míni-
ma de doutor", afirma Herculano

Dias Bastos, professor da Faculdade
de Botucatu e presidente da Comis-
são de Contratação de Docentes.
"Em nosso corpo ativo de docentes,
que em 2002 era de 3.201 professo-

Exígêncía - Quanto aos
profissionais que estão à procura de
uma oportunidade na carreira aca-
dêmica, as tendências não são mui-
to animadoras, apesar de serem um
sinal da melhora da qualidade dos
docentes. A exigência de titulação
mínima para a contratação de novos
professores está aumentando. O pa-
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res, apenas 97 deles, que represen-
tam aproximadamente 3%, possuem
somente a especialização e 2.619
docentes têm no mínimo o doutora-
do, ou seja, mais de 80% dos pro-
fessores da Unesp."

Ainda segundo o professor Her-
culano, é importante que os pa-
drões de contratação se mantenham
altos. "Impõe-se a primazia da qua-
lidade sobre a quantidade e o apro-
veitamento dos numerosos douto-
res formados pelos inúmeros pro-
gramas de pós-graduação no país.
O corpo docente constitui o cére-
bro da universidade e, por isso, não
se pode transigir nessa área."

Essa tendência realmente se
confirma também nas universida-
des particulares ouvidas pela re-
portagem. "A Unama tem como
política de contratação a exigên-
cia do mestrado, concluído ou em
andamento. Só contratamos hoje
em dia um novo docente que te-
nha somente a especialização em
casos excepcionais", a f i rma
Núbia Maciel.

O padrão de qualidade fica pa-
tente até mesmo em áreas sem mui-
ta tradição para as faculdades par-
ticulares, como os cursos de mes-
trado e doutorado. Segundo Sandra
Maria Dotto Stump, coordenadora-
geral de pós-graduação da Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie,

da Comissão de Contratação da
Unesp chama atenção para uma
outra exigência da LDB que não
tem sido muito comentada. "Ouço
muito sobre a exigência do terço
de mestres e doutores prevista na
Lei de Diretrizes e Bases, mas

"só contratamos professores com
título de doutor para os nossos pro-
gramas de stricto sensu".

A contrapartida para o profes-
sor está no aumento de rendimen-
tos proporcionados pela melhora na
titulação - outro ponto a favor da
qualidade do ensino. Geralmente,
esse aumento está previsto no pla-
no de carreira acadêmico. "O acrés-

cimo de um degrau
na escala de titu-
lação, ou seja, da
especialização pa-
ra o mestrado e as-
sim por diante, sig-
nifica um reajuste
em média de 30%
no salário do do-
cente", diz o pro-
fessor Bastos.

Prof. Bastos: o
corpo docente
constitui o cérebro
da universidade e
não se pode transigir

pouca gente tem falado de um ou-
tro artigo que também entrará em
vigor em dezembro de 2004, que
versa sobre o regime de trabalho."
O já citado artigo 52 da LDB, em
seu inciso III, exige que pelo me-
nos 1/3 do corpo docente esteja
trabalhando em regime de dedica-
ção exclusiva. O prazo para essa
adequação também é o dia 20 de
dezembro de 2004.

"Estamos tranqüilos em relação
à dedicação exclusiva também,
pois excedemos e muito o terço
mínimo exigido pela LDB. Em
2002, mais de 88% de nossos do-
centes, o que significa 2.826 de um
total de 3.201, eram contratados no
chamado Regime de Dedicação
Integral à Docência e Pesquisa, que
prevê 40 horas de trabalho por se-
mana", acrescenta o professor Her-
culano Bastos.

O regime de dedicação exclusi-
va é aquele que prevê, como o nome
diz, dedicação exclusiva à institui-
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ção - o docente não pode se dedicar
a outros compromissos profissionais
- e que ele transite por todas as áre-
as da carreira acadêmica: pesquisa,
docência e extensão universitária.
Segundo sugestão da Capes, a car-
ga horária do profissional contrata-
do em regime de dedicação exclu-
siva é de 30 horas semanais.

Para o diretor de pesquisa e pós-
graduação da Universidade do Sul
de Santa Catarina (Unisul),
Laudelino José Sardá, essa determi-
nação da LDB é ainda mais impor-
tante do que a exigência do terço de
docentes titulados com mestrado ou
doutorado, "Para a evolução da uni-
versidade e do conhecimento, o re-

gime de dedicação exclusiva é fun-
damental - é ele que permite a uni-
versidade receber de volta o investi-
mento que esse profissional recebeu."

É uma demanda que tem sua ra-
zão de ser: com a obrigatoriedade
de transitar por todas as funções da
carreira acadêmica, o profissional
pode ajudar a formar novos docen-
tes (ministrando aulas tanto na gra-
duação quanto na pós), contribuir
com o avanço do conhecimento
científico (por meio de pesquisa) e
dar o retorno necessário à comuni-
dade, participando das atividades da
extensão universitária.

"Eu já tive aqui [na Unisul] pes-
soas com doutorado que foram repro-

vadas durante o processo de contra-
tação porque simplesmente não sa-
biam dar aula. Não se pode discutir o
conhecimento de um doutor, mas,
nessas condições, se trata de um sa-
ber estéril. Não é uma questão de des-
prezar a titulação, longe disso. É pre-
ciso que o profissional da universida-
de não negligencie nenhuma área de
atuação em detrimento da outra. De
que adianta um pós-doutor se ele não
consegue passar para seu aluno, seja
na graduação ou na pós, esse seu co-
nhecimento inegável e reconhecido?
É preciso que haja uma sinergia edu-
cacional, em que os cursos de pós-
graduação realimentem a gradua-
ção", acrescenta Sardá.
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