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RESUMO 
 

 

 

O Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão do CEFET/RJ, em novembro de 2015, aprovou um 

regulamento de capacitação docente para solucionar algumas questões relacionadas aos 

critérios e exigências de liberação para capacitação docente. Apesar de já existir um 

regulamento aprovado, a maioria dos docentes demonstra desconhecer estes critérios e 

exigências, o que reflete em diversos questionamentos e solicitações de liberação para 

capacitação completamente equivocadas. Diversos problemas também são ocasionados em 

alguns casos de liberação de docentes para a capacitação sem que ocorra a contratação de um 

docente substituto, ocasionando uma limitação na oferta de algumas disciplinas, contribuindo 

de forma negativa para o aumento do tempo de retenção dos discentes na instituição. O objetivo 

central desta pesquisa é propor mudanças no Plano Institucional de Capacitação Docente para 

o CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo. A forma utilizada para a coleta de dados foi a aplicação 

de um questionário estruturado com 10 questões fechadas. A população da pesquisa está 

representada pelos docentes lotados no CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo que atuam em 

todos os níveis de ensino. No caso desta pesquisa a amostra representada foram os 45 docentes 

lotados no CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo que responderam ao questionário. Durante a 

realização desta pesquisa, foi possível perceber que as políticas públicas de incentivo à 

Capacitação Docente que constam no Regulamento de Capacitação Docente utilizado do 

CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo estão alinhadas com o Plano Institucional de Capacitação 

Docente e o Plano de Desenvolvimento Institucional do CEFET/RJ. O Campus- Nova Friburgo 

deve traçar suas prioridades e necessidades mais urgentes de capacitação docente e avaliar as 

possibilidades de ampliação e oferta de novos cursos adequando a formação acadêmica atual e 

futura de seus docentes. Como proposta para mitigar o desconhecimento do Plano Institucional 

de Capacitação Docente sugere-se a utilização do núcleo de progressão permanente para 

docentes (NPPD) no CEFET/RJ- Campus -Nova Friburgo para divulgar e esclarecer dúvidas 

relacionadas aos trâmites legais para abertura de processos de capacitação e progressão docente.   

  

 

Palavras- chave: Gestão de Pessoas. Capacitação. Legislação Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 

 

 

 

The Board of Research Education and Extension CEFET / RJ, in November 2015, approved a 

teacher training regulation to address some issues related to criteria and release requirements 

for teacher training. Although there is already a regulation adopted, most teachers 

demonstrates ignore these criteria and requirements, reflecting on several questions and 

requests for release completely wrong training. Several problems are also caused in some cases 

release teachers for training though without hiring a teacher substitute, causing a restriction 

in the supply of some disciplines, contributing negatively to the increase of the students 

retention time in the institution. The main objective of this research is to propose changes in 

the Teacher Training Institutional Plan for the CEFET / RJ Campus- Nova Friburgo. The form 

used for data collection was the application of a structured questionnaire with 10 closed 

questions. The research population is represented by teachers crowded in CEFET / RJ Campus- 

Nova Friburgo who work at all levels of education. In the case of this research represented the 

sample were 45 teachers crowded in CEFET / RJ Campus- Nova Friburgo who answered the 

questionnaire. During this research, it was revealed that public policies to encourage Teacher 

Training contained in Teacher Training Regulations used the CEFET / RJ Campus- Nova 

Friburgo are aligned with the Institutional Plan for Teacher Training and Institutional 

Development Plan CEFET / RJ. The Campus- Nova Friburgo should draw their most urgent 

priorities and needs of teacher training and evaluate expansion opportunities and offering new 

courses suiting the current academic education and future of their teachers. As a proposal to 

mitigate the lack of the Institutional Plan Teacher Training suggests the use of core permanent 

progression for teachers (NPPD) in CEFET / RJ Campus -New Freiburg to disclose and 

questions regarding legal procedures for opening processes training and teaching progression. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

 

Andrade (2014) afirma que a idealização de um modelo teórico para orientar a formação 

do professor conduz a uma análise negativa da prática pedagógica e dos saberes docentes onde 

ensinar é criar espaços para fazer valer saberes silenciados e confrontá-los com os 

conhecimentos sistemáticos, mas nem sempre capazes de explicar todos os fatos.  

A educação permanente, segundo Lópiz (2015), é uma maneira de potencializar as 

possibilidades de realização pessoal assim como a participação da vida social dos próprios 

alunos, permitindo que os mesmos possam produzir ações transformadoras em âmbito social e 

cultural.  

O ato de ensinar precisou evoluir ao longo do tempo, mas segundo Buarque (2012), 

ainda hoje o papel central do processo pedagógico é desempenhado pelo professor que precisará 

se reinventar em função da mentalidade dos alunos que a cada dia estão mais iniciados e 

envolvidos com as novas tecnologias, a crescente ausência das famílias que acabou por delegar 

à escola o papel de educar seus filhos e a presença indiscriminada da mídia. 

Para Silva e Lima (2014) o movimento rumo ao pragmatismo da formação docente 

realiza uma mudança de percurso que prioriza o conhecimento teórico em detrimento da prática. 

Existe nos discursos, um indicativo de reclamação da supremacia da teoria, desprovida de 

aplicabilidade. De fato, a teoria precisa estar vinculada à prática, para que seja possível o 

desenvolvimento da práxis pedagógica, na formação do professor. 

Um mundo em constante transformação e uma diversidade de equipamentos 

tecnológicos nos faz questionar como as facilidades da vida moderna podem ou não contribuir 

com o aporte de conhecimentos e a formação de uma consciência crítica que possa transformar 

e agregar benefícios no presente e no futuro do ensino dos alunos desta nova geração. 

 Silva e Lima (2014) acreditam que não se retira a possibilidade de sucesso de uma 

formação que traga a prática fortemente, desde que a teoria seja desenvolvida de forma crítica 

e em conjunto. Mas é preciso que se garanta um desenvolvimento teórico do conhecimento. E 

os discursos políticos não estão apontando para essa direção. A ideologia dominante nas falas 

é de uma formação pragmática. 

Hoje, com o aumento na oferta de diferentes modalidades de ensino e as ferramentas 

tecnológicas auxiliando todo este processo educacional, consegue-se transpor com mais 

facilidade as diversas barreiras sociais, geográficas e econômicas que sempre contribuíram de 

forma negativa para a disseminação do conhecimento; por outro lado começa a criar 

dificuldades e divergências entre alunos e professores. 
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Não raro é possível deparar-se com situações de questionamentos didáticos, métodos de 

avaliação e a própria capacidade de transmitir o conhecimento por parte de um professor aos 

seus alunos. Demo (2010) aponta que existem professores que influenciados pela emoção 

acreditam que o aluno só aprende se tiver prazer, deixando de lado assim a questão que a maior 

parte das pessoas só aprende com o sofrimento. 

Na verdade, é necessário aprender com o que na maioria das vezes não nos proporciona 

prazer uma vez que não existe aprendizado sem esforço, dedicação e emprego de energia. 

Patto (2013) traz um alerta, onde afirma que a peça da indústria cultural, cuja essência 

é a transformação da cultura em produto a ser consumido e logo descartado, onde a educação 

formal televisiva torna-se mercadoria oferecida a alunos transformados em consumidores de 

produtos culturais que mimetizam a realidade e injeta-a como ficção e como função na 

sensibilidade, o que certamente gera efeitos na vida e na ação social. 

Para o docente a questão principal ainda é a transferência de conhecimento, entretanto 

a velocidade com que as informações são colocadas para estes novos alunos pode gerar uma 

lacuna e uma busca constante por novas técnicas e processos de ensino que sejam de fato 

eficientes e capazes de suprir o interesse pelo ensino. 

Segundo Andrade (2014), a questão da construção do conhecimento e da formação 

permanente do ser humano passou a permear a atualização profissional do professor, levando-

o a aprender e ensinar a aprender, abrindo espaço para socialização de experiências, 

incentivando a discussão de diferentes estratégias didáticas e o diálogo entre educadores e 

estudantes, oportunizando o aprimoramento da prática educativa. 

Diante de uma realidade educacional preocupante na atualidade é necessário um 

envolvimento maior dos professores ao ingressarem na prática do ensino superior uma vez que 

está envolvida uma série de fatores que poderão determinar o sucesso ou o fracasso de um 

futuro profissional. 

            Aquino e Borges (2013) consideram que o docente é responsável pela organização do 

ambiente sócio-educativo no qual se desenvolvem as atividades de aprendizagem dos discentes. 

Infere-se que o docente é um intelectual que lida com o conhecimento, com os métodos da 

ciência e com as particularidades psicológicas dos alunos para poder conduzir suas habilidades 

e seu desenvolvimento mental. Tudo isso passa, ao menos idealmente, pelo domínio dos 

conteúdos disciplinares, da didática, das metodologias de ensino, da psicologia pedagógica, da 

cultura geral e artística, da pesquisa e do trabalho em equipe. 

Segundo Oliveira (2010) uma das razões pelas quais a profissão docente se apresenta 

extremamente diferenciada e fragmentada em nosso país está justamente na inexistência de um 
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sistema nacional de educação que tenha abrangência em todo o território nacional. Estados e 

municípios são considerados entes autônomos, conforme a Constituição Federal de 1988 e cada 

um possuem seu próprio sistema de ensino.  

A educação segundo Sobrinho (2013), é um bem público, imprescindível e 

insubstituível, direito de todos e dever do Estado. É dever de o Estado criar e oferecer condições 

efetivas para que isto se realize com a amplitude, a qualidade e a sustentabilidade necessárias e 

adequadas. Sendo bem público, a educação deve ser de qualidade. Esta é a base da discussão 

sobre democratização e políticas afirmativas.  

 

 

1.1 - SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

 

Segundo Duarte e Almeida (2013), o próprio processo formativo inicial e contínuo dos 

professores da escola pública foi e ainda hoje é diferenciado pelos percursos históricos, pois, 

para alguns sujeitos, exigiram-se níveis crescentemente altos de aprendizagem com ênfase no 

domínio teórico-metodológico; contudo, para um conjunto de pessoas formadas nas 

licenciaturas bastaram as competências no sentido genérico. 

Segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 

em 2013 e a Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica – DEB em seu relatório 

anual de 2013 existe um ambiente virtual, denominado Plataforma Paulo Freire, sistema 

informatizado que mostra os cursos disponíveis ou previstos, possibilitando aos professores da 

Educação Básica a inscrição em cursos de primeira licenciatura para aqueles sem graduação, 

de segunda licenciatura para professores que atuam fora da área de formação, e de formação 

pedagógica para bacharéis sem licenciatura.  

Nesse espaço, o professor tem o seu currículo profissional e acadêmico cadastrado e 

atualizado. Inicialmente ocorre a fase da pré-inscrição, de acordo com a oferta de formação 

pelas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas. A partir disso, as secretarias estaduais e 

municipais de educação têm condições de organizar um planejamento estratégico, com a 

finalidade de adequar a oferta das IES públicas à demanda dos professores e às necessidades 

reais das escolas de suas redes (BRASIL, 2009, p. 7), e proceder à efetiva inscrição deles nos 

cursos oferecidos.  

Os Termos de Adesão firmados pelas Instituições Públicas de Educação Superior 

(IPES) reconhecem a necessidade do aproveitamento das capacidades instaladas em cursos de 

licenciatura das instituições existentes e o atendimento regular da demanda futura, mediante 
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programação para ampliação de recursos alocados pelo Ministério da Educação às instituições 

(BRASIL, 2009, p. 8). 

A forma de ingresso de um docente no CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo consiste 

em ser aprovado em um concurso público, pelo fato de ser uma Instituição Federal Pública de 

Ensino com atuação em nível Médio, Técnico, Tecnológico e Superior 

 Após a aprovação no concurso e a sua respectiva nomeação o candidato torna-se 

docente da instituição e inicia seu trabalho de docência atuando imediatamente em sala de aula, 

e a partir de então, existem alguns critérios e determinações exigidos por lei como o 

cumprimento do estágio probatório. 

A Constituição Federal determina um período de 03 anos para o cumprimento do 

Estágio Probatório (Emenda Constitucional nº19/1998). Este período compreende um processo 

de avaliação, obrigatório, que tem por objetivo verificar se o docente possui aptidão para o 

desempenho do cargo para o qual foi aprovado em Concurso Público. 

A referida avaliação deverá ser feita pela  chefia mediata, com a ciência do docente 

avaliado e do colegiado no qual o mesmo esteja lotado. As avaliações ocorrerão 

obrigatoriamente de 10 em 10 meses, reservando tempo ao final da 3ª para o fechamento do 

processo e encaminhamento do resultado final à Comissão Permanente de Progressão Docente 

(CPPD) e a divisão de Recursos Humanos (DRH). 

     Para questões relacionadas aos critérios e exigências de liberação para capacitação 

docente, foi elaborado e aprovado pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão do CEFET/RJ, 

em novembro de 2015, um regulamento de capacitação docente que precisa ser respeitado. 

               Apesar de já existir um regulamento aprovado, a maioria dos docentes demonstra 

desconhecer estes critérios e exigências, o que reflete em diversos questionamentos e 

solicitações de liberação para capacitação completamente equivocadas por não atenderem as 

exigências legais que muitas vezes geram impasses e animosidades entre chefias e 

subordinados. 

  Outra questão importante são os docentes que tomam posse e já estão realizando 

capacitação ou a iniciam no período em que se encontra em estágio probatório e não solicitam 

liberação de seus respectivos colegiados, mas solicitam informalmente à suas chefias imediatas 

redução de carga horária. 

Diversos problemas também são ocasionados em alguns casos de liberação de 

docentes para a capacitação sem que ocorra a contratação de um docente substituto, 

ocasionando uma limitação na oferta de algumas disciplinas, contribuindo de forma negativa 

para o aumento do tempo de retenção dos discentes na instituição. 



17 
 

 

 

1.2 - QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 

Neste contexto, surgem as questões básicas que norteiam esta pesquisa: 

 

 

 

• Qual o quantitativo de docentes que atuam no Ensino Médio, Técnico e Superior no 

CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo? 

 

• Qual o número de docentes em capacitação com liberação ou não de seus respectivos 

colegiados no CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo? 

 

• Quais os critérios utilizados no CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo para a liberação 

de docentes para capacitação? 

 

 

1.3- OBJETIVOS  

 

 

 

1.3.1 - Objetivo geral 

 

Propor melhorias para o Plano Institucional de Capacitação para os docentes do 

CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo. 

 

1.3.2- Objetivos específicos  

 

 

• Verificar se as políticas públicas de incentivo à capacitação docente que constam no 

Plano Institucional de Capacitação Docente utilizado no CEFET/RJ- Campus- Nova 

Friburgo estão alinhadas com o Regulamento de Capacitação Docente e com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional do CEFET/RJ; 

 

• Apontar as possíveis necessidades e solicitações de liberação para capacitação docente 

no CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo; 
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• Verificar o quantitativo de docentes que estão se capacitando no CEFET/RJ- Campus- 

Nova Friburgo e os respectivos critérios para suas liberações; 

 

1.4 – DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Para Neto e Costa (2015) a prática docente caracteriza-se por possuir um elevado grau 

de complexidade nos processos de ensino-aprendizagem, devendo então procurar perceber a 

partir das evidências se é possível alavancar o processo de desenvolvimento do contexto 

escolar, do contexto educativo, e no limite perceber se deve promover o desenvolvimento 

sistêmico, a partir de novas opções pedagógicas e didáticas deste novo quotidiano educativo.  

Deve-se aqui considerar o papel desempenhado pelo docente no passado recente, no 

presente e no futuro da construção de uma identidade de nossa própria sociedade e da própria 

vocação de uma escola técnica. 

Ao longo de toda história da educação, o papel da capacitação docente sofreu diversas 

alterações, em uma grande maioria por questionamentos da própria classe docente por não 

perceber seus direitos constitucionais atendidos e respeitados. 

A proposta de carreira docente, construída nacionalmente e aprovada no 30º Congresso 

Nacional do ANDES-SN em 2011, buscou contemplar a carreira única para o MS (Magistério 

Superior) e para o EBTT (Ensino Básico Técnico e Tecnológico), o fim da divisão em classes, 

os degraus constantes de progressão, os critérios de avaliação respeitando a autonomia 

universitária. 

               No Plano de Desenvolvimento Institucional do CEFET/RJ é referenciado nesse que o 

Ministério de Educação tem autorizado a contratação de docentes para as Unidades de Ensino 

da atual Rede Federal de Educação Ciência e Tecnologia, de que o CEFET/RJ participa. Essa 

diretriz tem preterido a renovação e expansão de quadros da carreira do magistério superior, 

presentes no Centro desde a sua constituição legal como instituição de ensino superior e 

ampliação de programas de capacitação. 

A realização da pesquisa será no ambiente interno do CEFET/RJ- Campus-Nova 

Friburgo junto aos docentes à Diretoria de Gestão Estratégica, (DIGES), Diretoria de Ensino 

(DIREN) e Divisão de Capacitação e Desenvolvimento (DICAP), órgãos responsáveis no 

CEFET/RJ, que concentram a maior parte das informações e projetos pedagógicos já realizados 

no âmbito da instituição relacionados com fomento, qualificação e capacitação de servidores. 

Desta forma a pesquisa busca realizar um diagnóstico, sobre os critérios e 

procedimentos utilizados pelo CEFET/RJ relacionados no Plano Institucional de Capacitação 
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Docente e o Regulamento para Liberação de Capacitação de docentes lotados no Campus Nova 

Friburgo e propor mudanças específicas para o Plano Institucional de Capacitação Docente 

específico do CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo. 

 

1.5 - JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

 

              O referencial de qualidade para um docente ao ingressar em uma instituição de ensino 

como o CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo deve ser um desempenho gradativo de seus 

discentes, possibilitando que a transferência de conhecimento entre o professor e o aluno, seja 

de fato satisfatória, buscando para si uma melhoria contínua dos resultados dentro deste 

ambiente educacional e ultrapassando as barreiras físicas de uma sala de aula. 

O principal foco desta pesquisa é a proposta de implementar mudanças no Plano 

Institucional de Capacitação para os Docentes do CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo e tem 

como objetivo analisar os critérios utilizados para a liberação e o quantitativo  de docentes que 

desejam e precisam se capacitar. 

              Para Nassif e Lemos (2015) o processo de gerenciamento da informação e 

aprendizagem inicia-se na consulta às diversas fontes de informação disponíveis no ambiente 

de ensino. Por consequência, observa-se a existência de uma cultura organizacional já existente, 

que permite a veiculação de serviços e de informações voltadas ao ambiente institucional.  

              Em um mundo cada vez mais dinâmico e globalizado onde as informações estão 

disponíveis a todo o momento em diversos tipos de mídias, o docente passa também a ser um 

aluno e por esta razão precisa adotar novas estratégias e métodos mais eficazes de avaliar e 

quantificar o aprendizado de seus discentes.        

              As dúvidas constantes e uma série de questionamentos relacionados à liberação para 

capacitação por parte dos docentes e suas próprias chefias imediatas são resultado de uma 

gestão do conhecimento ineficaz que não consegue alcançar seus objetivos. 

              Processos inadequados, disputas internas de docentes e o não cumprimento da 

legislação geram situações inesperadas, pessoalidade nas decisões, e na maioria das vezes causa 

danos aos discentes e ao próprio processo de ensino aprendizagem. 

 

 

 

1.6- ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 
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O Capítulo 01 desta pesquisa está organizado com a introdução composta pela 

situação-problema, questões de pesquisa, objetivos, estratégia, delimitações e justificativa da 

pesquisa. A intenção da leitura deste capítulo é proporcionar a compreensão do contexto e 

importância da pesquisa para docentes e discentes dentro do CEFET/RJ- Campus -Nova 

Friburgo. 

O Capítulo 02 foi fundamentado baseando-se em uma ampla revisão bibliográfica, 

onde foram apresentados os principais conceitos referentes à gestão de pessoas, educação, 

metodologia e suas práticas pedagógicas, detalhando assim a pesquisa e a análise bibliográfica. 

Ressalta-se também no capítulo 02 as leis e diretrizes existentes que hoje são exigidas 

pelo MEC, questões relacionadas, às competências e habilidades dos próprios docentes, o plano 

de carreira docente do ensino superior no Brasil, o Plano de Carreiras e Cargos do Magistério 

Federal, o Plano de Desenvolvimento Institucional do CEFET/RJ e o próprio Regulamento de 

Liberação para Capacitação Docente. 

O Capítulo 03 apresenta a metodologia aplicada à pesquisa, os instrumentos de coleta 

de dados, as observações internas, comparações com os planos e políticas públicas de 

capacitação docente e as técnicas utilizadas para a análise e interpretação de todos os dados 

obtidos com a aplicação do questionário estruturado junto aos professores do CEFET/RJ- 

Campus -Nova Friburgo 

O capítulo 04 apresenta um histórico do CEFET/RJ- Campus - Nova Friburgo deste a 

sua implantação, a abertura de novos cursos e sua consolidação na região serrana do estado do 

Rio de Janeiro, como uma instituição de ensino de qualidade e referência. Apresenta também o 

quantitativo de docentes, técnicos administrativos e o número atual de discentes matriculados 

em todos os seus níveis de ensino. 

O capítulo 05 apresenta uma análise dos dados pesquisados e elabora algumas 

propostas para aprimorar o Plano Institucional de Capacitação para os Docentes do CEFET/RJ- 

Campus - Nova Friburgo, destacando os critérios utilizados atualmente para a liberação para 

capacitação de um docente. 

O capítulo 06 com a conclusão apresenta a proposta de alteração do Plano Institucional 

de Capacitação Docente (PICD), indicando quais os critérios poderão ser alterados e os 

principais apontamentos de melhorias em processos de liberação para capacitação docente no 

CEFET/RJ-Campus -Nova Friburgo. 
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

              Serão apresentadas, inicialmente neste capítulo, as etapas utilizadas para a realização 

da análise bibliográfica, que resultaram no levantamento dos artigos consultados para 

elaboração da fundamentação teórica desta pesquisa. 

              Posteriormente, serão destacadas as questões relacionadas com a gestão de pessoas, 

pontuando principalmente a formação docente e as estratégias empregadas hoje pelas 

organizações públicas de ensino, o Plano Nacional de Educação, destacando o Plano de 

Carreiras e Cargos do Magistério Federal, uma análise do Plano de Desenvolvimento 

Institucional do CEFET/RJ, o Plano Institucional de Capacitação Docente e o Regulamento de 
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liberação para Capacitação Docente utilizados no âmbito do CEFET/RJ- Campus- Nova 

Friburgo.  

 

2.1-ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA 

 

              Para o desenvolvimento deste levantamento, foram utilizados 08 termos compostos, 

na caixa de busca do Scielo (http://www.scielo.org), entre 10 de janeiro de 2015 e 20 de 

setembro de 2015, sem restrição quanto a região e considerado o resumo dos artigos de maior 

relevância entre os anos de 2010 até 2015, com o retorno de 365 artigos, conforme apresentado 

no Quadro 01 a seguir. 

 

Termos pesquisados Número de artigos encontrados 

Educação Superior 160 

Capacitação Docente 30 

Qualidade na Educação Superior 58 

Gestão de Pessoas 31 

Carreira Docente 42 

Desafios da Docência 13 

Gestão do Conhecimento 20 

Capacitação Continuada da Educação 11 

Total de Artigos encontrados 365 

     Quadro 01 – Termos compostos utilizados na pesquisa  

     Fonte: Adaptado de Duarte (2012) 

 

Durante a análise dos artigos de maior relevância nos últimos 06 anos, foi possível 

observar a quantidade de publicações relacionadas a cada um dos termos pesquisados, conforme 

Gráfico 01 abaixo, que demonstra uma contínua publicação de artigos relacionados aos temas 

centrais desta pesquisa e foram de grande importância para a elaboração da mesma. 

 

 

http://www.scielo.org/
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     Gráfico01: demonstrativo da publicação contínua de artigos relacionados com o tema da pesquisa. 

     Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

               Ao analisar o gráfico 01 apresentado pode-se perceber que a preocupação dos 

pesquisadores em produzir um material acadêmico e científico é cada vez maior em função das 

novas demandas de nossa sociedade, onde os temas relacionados à educação, capacitação, 

qualidade estão sempre alinhados ao desenvolvimento de carreira, gestão estratégica de pessoas 

e gestão do conhecimento. 

Após a execução deste levantamento de dados, foram analisados 206 resumos e títulos 

dos artigos, com o objetivo de selecionar um conjunto mais aderente ao tema da pesquisa. A 

escolha dos respectivos artigos se baseou em publicações mais recentes, e em periódicos de 

maior aderência e conteúdo na área de educação e engenharias III. 

              Os resultados obtidos com esta ação foram determinantes para o direcionamento da 

pesquisa e estão relacionados no Quadro 02 a seguir. 

 

 

Palavras-Chave 

Número de artigos 

encontrados 

Número de artigos 

selecionados 

Educação Superior 87 10 

Capacitação Docente 03 01 
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Gestão de Pessoas 31 04 

Carreira Docente 16 05 

Formação Pedagógica 18 04 

Gestão do Conhecimento 20 05 

Gestão de Pessoas 21 04 

Capacitação Continuada 10 02 

Total 206 35 

    Quadro02 - Análise dos resumos e títulos de artigos  

    Fonte: Adaptado de Duarte (2012) 

 

              Como resultados desta ação foram selecionados 35 artigos para análise mais detalhada. 

O critério utilizado para esta seleção mais detalhada foi, a relevância e contribuição para a 

pesquisa. Destaco aqui que alguns dos artigos foram identificados em mais de uma palavra 

chave, entretanto no resultando listado no Quadro 03 está um total de 35 artigos diferentes 

selecionados para a pesquisa. 

Autor (es) Artigos selecionados para a 

pesquisa 

Periódicos 

Abreu e Moura 

(2014) 
Construção de instrumentos teórico-

metodológicos para captar a 

formação de professores 
 

Educação e Pesquisa 

Altback (2013) Globalization and Forces for 

Change in Higher Education.The 

International Imperative in Higher 

Education 
 

Global Perspectives on 

Higher Education.  

Alves e Duarte 

(2015) 
A relação entre a Ciência da 

Informação e a Ciência da 

Administração 
 

TransInformação 

Alves et al (2014) Satisfação e situação profissional: 

um estudo com professores nos 

primeiros anos de carreira. 
 

Educação e Pesquisa 

Almeida e Nardi 

(2013) 
Relações entre pesquisa em ensino 

de Ciências e formação de 

professores: algumas representações 

Educação e Pesquisa 

 

Andrade (2014) 
Formação Docente: Dialogando com 

o cotidiano 
 

C&D-Revista Eletrônica 

da Fainor 

Aquino e Borges 

(2013) 
Políticas públicas, formação de 

professores e didática: resultados de 

uma triangulação 

Inter-Ação 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-6209-338-6
http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-6209-338-6
http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-6209-338-6
http://link.springer.com/bookseries/10137
http://link.springer.com/bookseries/10137
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Aquino e Borges 

(2014) 

Ensino Superior à ordem do Capital 

Internacional.  

Revista Gestão 

Universitária na América 

Latina 

Araújo e Silva 

(2015) 

Temos de fazer um cavalo de Tróia: 

elementos para compreender a 

internacionalização da investigação e 

do ensino superior.  
 

Revista Brasileira de 

Educação 

Barros e Martins 

(2014) 

Legislação, Educação e Política: 

percepções sociais sobre a Lei de 

Diretrizes Bases e o Plano Nacional 

de Educação (2011-2020) 
 

Política & Sociedade 

Barreyro e Rothen 

(2014) 
Percurso da avaliação da educação 

superior nos Governos Lula 
Educação e Pesquisa 

 

Brito et al (2013) 
Gestão do conhecimento em empresa 

internacional de energia 
 

Informação & Sociedade 

Camilo e Sobral 

(2013) 
A Importância da Formação 

Pedagógica do Docente Universitário  
Revelli- Revista de 

Educação, Linguagem e 

Literatura de Inhumas 

Corrêa e Ribeiro 

(2013) 
A formação pedagógica no ensino 

superior e o papel da pós-graduação 

stricto sensu 
 

Educação e Pesquisa 

Duarte e Almeida 

(2014) 
Interlocuções entre o ensino superior 

e a educação básica: reflexões sobre 

a formação de professores 
 

Inter-Ação 

Durães (2012) Sobre algumas relações entre 

qualificação, trabalho docente e 

gênero 
 

Educação e Sociedade 

Fernandes et al 

(2014) 

Sentidos de prática pedagógica na 

produção brasileira sobre formação 

inicial de professores de ciências 

(2000-2010) 
 

Educação e Pesquisa 

Figueiredo (2013) Formação de pessoal qualificado no 

Brasil: limitações estruturais do 

sistema de ensino. 

ComCiência 

Filho et al (2014) Mapa de Rede de Impactos 

para Gestão Estratégica 

na Universidade 
 

Educação & Realidade 
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Joaquim et al 

(2013) 

Estágio docente: formação 

profissional, preparação para o 

ensino ou docência em caráter 

precário? 
 

Educação e Pesquisa 

Lemos e Nassif 

(2015) 
Avaliação do monitoramento de 

notícias: a perspectiva do usuário 

final 
 

TransInformação 

Lima e Silva 

(2014) 
A concepção de formação de 

professores nos institutos federais: 

Um estudo dos discursos políticos 
 

Holos 

Lópiz (2015) Sobre la Formación Del Docente-

Facilitador de Personas Mayores 
 

Educação e Realidade 

Malvezzi (2013) Gestão de pessoas no contexto da 

estrutura de redes: Desafios para a 

sociedade,empresas e  indivíduos 
 

Perspectivas em Gestão & 

conhecimento 

Martins (2004) Metodologia Qualitativa de Pesquisa 
 

Educação e Pesquisa 

Mendonça et al 

(2015) 

Paradigmas e tendências do ensino 

universitário: a metodologia da 

pesquisa-ação como estratégia de 

formação docente 
 

Interface- Comunicação 

Saúde Educação 

Oliveira (2010) Políticas Educacionais na formação 

da professora nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental em Cursos de 

Licenciatura.  
 

Ensaio: Avaliação e 

políticas públicas em 

Educação 

Patto (2013) O ensino à distância e a falência da 

Educação 
 

Educação e Pesquisa 

Possoli (2011) Educação Corporativa: tecnologias 

de Informação e Comunicação e 

Estratégias de Ação 
 

Revista Intersaberes 

Presser e Silva 

(2012) 
Estudo do Usuário de Informação: o 

contexto e as características do 

trabalho dos gestores acadêmicos 
 

Informação & Sociedade 

Pereira (2011) O lugar da prática na globalização da 

Educação Superior 
 

Educação em Revista 

Santos e Barbosa 

(2011) 
Desafios da mobilidade corporativa 

para a gestão da informação e do 

conhecimento 

Informação & Sociedade 

Silva (2011) A escola e as normas em conflito: Política & Sociedade 
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um ensaio sobre a educação 

institucionalizada e direitos humanos 
 

Sobrinho (2013) Educação Superior: bem público 

Equidade e democratização. 
 

Avaliação, Campinas 

Vasconcellos e 

Oliveira (2011) 
A formação pedagógica institucional 

para a docência na Educação 

Superior 
 

Interface- Comunicação 

Saúde Educação 

    Quadro 03 - Lista de artigos e periódicos selecionados para a pesquisa  

    Fonte: Adaptado de Duarte (2012) 

    

 

2.2- GESTÃO DE PESSOAS 

 

 

Segundo Lacombe e Tonelli (2001) a abordagem de gestão estratégica de pessoas 

delineou-se a partir da década de 1980, com o crescente reconhecimento da importância do 

capital humano na constante execução de estratégias organizacionais, considerando-o uma 

vantagem competitiva. 

Para Boas e Andrade (2009) a abordagem de gestão de pessoas é hoje um dos temas 

mais desafiadores para as organizações e vem recebendo investimentos cada vez maiores; seus 

aspectos técnicos, quantitativos e qualitativos, realizados através de um levantamento de 

necessidades de aprendizado em curto, médio e longo prazo é uma tarefa muito complexa e 

desafiadora.   

O que fica claro na abordagem dos autores citados acima, é que a preocupação das 

organizações com a gestão de pessoas cresceu à medida que a qualidade e excelência passaram 

a ser medidas e exigidas pelos consumidores. 

 Inspirado nas contradições da gestão de pessoas ao longo dos anos, Malvezzi (2013) 

tenta explicitar e analisar a gramática, que abriga e regula o desempenho humano no trabalho, 

entendida como a grande causa de seus problemas, e avaliar seus impactos sobre a gestão. Desde 

o início da era industrial, a produção econômica e institucional e seus efeitos têm sido 

instrumentalizados por modelos desenvolvidos pela engenharia através das organizações 

hierárquicas. 

Malvezzi (2013) destaca o fato de, quem quer que esteja interessado na compreensão 

da gestão de pessoas, terá que enfrentar a complexidade da própria sociedade. Portadora desses 

predicados, a gestão de pessoas deixa de ser um problema paroquial das empresas para ganhar 

o status de ação de peso estratégico da sociedade como um todo. Seus problemas não estão 
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circunscritos às quatro paredes das empresas e escolas de gestão, mas têm suficiente 

capilaridade para colocar seus componentes e seus efeitos muito além do alcance dos agentes 

que cuidam dela. 

Cada dia o diferencial na prestação de serviços depende mais dos indivíduos, e da 

própria necessidade das pessoas, o que torna a gestai de pessoas algo fundamental quando 

pensamos em critérios de competitividade e sobrevivência em um mercado totalmente 

globalizado. 

Duas estratégias são defendidas por Boxal et al (2007), e segundo suas análises devem 

ser consideradas quando se tratar da gestão de pessoas, em um primeiro momento deve-se 

questionar o desempenho relativo dos modelos específicos de gestão de recursos humanos em 

contextos particulares ou da sua contribuição para um melhor desempenho organizacional em 

relação a outros investimentos organizacionais, tais como novas tecnologias de produção, 

campanhas publicitárias e aquisições de propriedade e em um segundo momento devemos 

questionar a necessidade do processo de gestão de recursos humanos em si, como, e se as 

organizações poderiam de alguma forma sobreviver ou crescer sem fazer uma tentativa razoável 

de organização do trabalho direcionado para a gestão de pessoas. 

O principal debate nas instituições hoje é que desenvolver profissionais competentes 

não é apenas transmitir informações para que eles aprendam novos conhecimentos e 

habilidades, mas se tornem eficientes. Na verdade proporcioná-los uma formação para que 

aprendam novas atitudes, soluções e novos conceitos que permitam modificar seus hábitos e 

comportamentos tornando-se solucionadores de problemas. 

Ao longo dos anos diversos conceitos e terminologias como qualificação, capacitação, 

treinamento e desenvolvimento passaram a fazer parte do universo da gestão de pessoas. Toda 

organização ou instituição precisa compreender que entre treinamento, desenvolvimento, 

capacitação e qualificação de pessoas existem muitas diferenças. 

              Pode-se entender, que treinamento pode ser considerado o processo de aprendizagem 

que visa à melhoria das habilidades e capacidades relacionadas com o desempenho imediato do 

cargo, ou seja, os objetivos imediatos, orientados para o presente, enquanto que 

desenvolvimento requer um tempo maior por envolver questões mais amplas e complexas de 

assimilação de conhecimentos. 

              Constantemente as organizações e instituições que buscam alcançar o sucesso, utilizam 

vários tipos de mudança de comportamento simultaneamente e desenvolvem programas de 

treinamento e desenvolvimento com o objetivo de transmitir informações aos seus 

colaboradores. 
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Precisa-se também sinalizar que a qualificação de um profissional é na verdade 

habilitá-lo ou dotá-lo de um conjunto conhecimentos e, por outro lado, capacitação de um 

profissional irá englobar questões mais amplas relacionadas à reflexão de um sistema como um 

todo. 

Embora os seus métodos sejam similares para se alcançar a aprendizagem, sua 

perspectiva de tempo é diferente, quando uma organização programa um treinamento, 

possivelmente o que se deseja são resultados imediatos por outro lado quando se trabalha com 

o desenvolvimento de uma equipe o foco será ao longo prazo, apesar de ambos constituírem 

processos de aprendizagem. 

Por outro lado, o aperfeiçoamento do homem para uma carreira pode ser considerado 

desenvolvimento porque é um processo de aprendizagem que visa ampliar, desenvolver, 

aperfeiçoar habilidades e capacidades que serão requeridas. 

              Importante também destacar que quando se fala em de gestão de pessoas e todos os 

demais termos e metodologias que envolvem a aprendizagem por parte dos indivíduos que irão 

reproduzir este conhecimento não devemos nos esquecer de como serão geridos e 

implementados os processos, para que este conhecimento possa ser multiplicado gerando 

resultados realmente positivos. 

De acordo com Ribeiro e Faucher (2015), o conhecimento é o recurso econômico que 

mais gera vantagem competitiva às organizações, e como tal, precisa ser gerenciado para 

viabilizar sua utilização em ações estratégicas organizacionais.  Os elementos constituintes da 

gestão do conhecimento, seus processos individuais e coletivos relacionados ao aprendizado e 

a importância do conhecimento na organização, devem ter seus conceitos trazidos para o âmbito 

das organizações públicas 

Para Brito et al (2013), uma organização com colaboradores que saibam o que é gestão 

do conhecimento, o aprendizado entre si é aceito de uma maneira mais satisfatória, e usam 

lições aprendidas para solução de novos problemas e balizamento de decisões; percebem que 

as responsabilidades são divididas entre a equipe; entendem que existe um compartilhamento 

do conhecimento; e que possuem excelentes condições físicas, materiais e gerenciais para a 

gestão do conhecimento organizacional. 

A ações implementadas no setor de gestão de pessoas hoje está diretamente interligada 

com a gestão do conhecimento nas empresas, o sucesso ou fracasso destas ações se reflete pelo 

grau de envolvimento de todos os setores das organizações. 

As relações entre as pessoas e os serviços executados, segundo Abreu e Moura (2014), 

estão entre estímulo e resposta e são mediadas pela atividade e dependem das condições, dos 
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objetivos e dos meios. A primeira condição de toda atividade é uma necessidade, e a atividade 

humana tem como característica principal seu objetivo, que deve ser entendido em forma 

relacional a um objeto que, seja real ou realizável, tornando-se assim motor da ação de um 

sujeito.  

              A compreensão do funcionamento de todos os processos por parte de todos os 

envolvidos contribui para um produto ou serviço final de maior valor agregado, onde é possível 

mensurar a satisfação de todas as pessoas e desta forma criar um diferencial que podemos 

denominar como vantagem competitiva. 

Este equacionamento não se esgota com a aparente simplicidade de manter os 

colaboradores que apresentam bom desempenho; treinando ou substituindo os que não 

correspondem às expectativas e buscar no mercado o que está faltando, ou profissionais mais 

qualificados. Muitas vezes é necessário buscar as respostas no próprio ambiente de trabalho. 

Presser e Silva (2012) afirmam, que compreender o comportamento informacional dos 

gestores no contexto em que operam é uma maneira de estabelecer em qual ambiente 

institucional e social, determinadas informações serão usadas. É também uma forma de extrair 

deles uma descrição da gestão em si, em suas diversas manifestações de forma a garantir maior 

aderência do sistema informacional e aos objetivos determinados pela gestão.  

Somente a partir do entendimento da importância da gestão do conhecimento é 

possível identificar as reais necessidades de informações de modo que sinalizem e orientem o 

processo decisório na expectativa de alcançar os padrões de excelência estabelecidos pelas 

organizações e dos próprios clientes. 

Atualmente, qualquer que seja a natureza de uma organização ela provavelmente estará 

exposta a algumas realidades inevitáveis como cada vez mais uma forte pressão e a influência 

das forças do ambiente externo em seu cotidiano; um mercado compartilhado pelas 

organizações onde a competitividade é  a cada dia mais acirrada. 

Não serão as iniciativas para a criação e manutenção de novas linhas de produtos, mas 

sim a melhoria contínua da prestação de serviços que precisarão se apoiar cada vez mais nas 

necessidades do mercado e cada vez menos na capacidade operacional das máquinas e da 

infraestrutura produtiva das organizações. 

 As estruturas das organizações terão que contemplar cada vez menos o ordenamento 

interno e a eficiência do trabalho e cada vez mais estruturar-se em função das contingências do 

ambiente externo, das potencialidades e de seus colaboradores e do mercado globalizado que 

sofrem com as mais diversificadas influências. 
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A questão central para os gestores nas organizações tem sido o questionamento se há 

suficiente comprometimento entre os membros de uma instituição para programar uma 

dinâmica de trabalho e realizar mudanças pelas quais, o gestor será o responsável e assegurar a 

realização de diversos projetos que dependam exclusivamente de pessoas. 

Segundo Malvezzi (2013) a evolução da gestão enfraquece o poder da racionalidade 

burocrática pela crescente dependência da participação do funcionário nas ações. O 

enfraquecimento da racionalidade fomentou a substituição dos modelos de gestão em mudanças 

sucessivas em períodos curtos da história dos últimos cinquenta anos. Do modelo de sistemas, 

a gestão evoluiu para os círculos de controle de qualidade (CCQ) e deste para o 

desenvolvimento organizacional e assim para a auto-gestão. Em seguida, mergulhou na 

qualidade total e na reengenharia para desembocar nas células de manufatura.  

Somente um bom gestor tem a capacidade de encontrar a resposta, uma vez que se 

trata de sua equipe, com particularidades e especificidades nas quais ele vive e acompanha e 

cuja avaliação terá que ser feita em confronto com as exigências requeridas pelos seus objetivos, 

suas estratégias e os desafios decorrentes. Todavia, a questão vital gera outras questões para o 

gestor dentro da organização, cujas respostas irão compor a base para o planejamento das 

necessidades e sucesso da gestão de pessoas. 

Para Alves e Duarte (2015) a informação, como objeto fenomenal de estudo, tem uma 

representatividade fundamental na administração e possivelmente na gestão de pessoas. O 

resultado dessa interação lógica está relacionado à sua inserção na estratégia organizacional, 

sobretudo, os feitos que objetivam dinamizar as ações econômicas, comerciais, políticas, sociais 

etc., de modo a propiciar a permanência da instituição no mercado em que atua. Dessa forma, 

a informação passa a ser valorizada de tal forma que justifica o seu papel-chave nas instituições.  

Assim as mudanças passaram a ocorrer por questão de sobrevivência e 

competitividade tanto nas instituições privadas como também em muitos governos, 

principalmente após a década de 1980, pois buscaram tornar suas atividades mais transparentes, 

voltadas para o cliente e acessível para os cidadãos, por meio de uma gestão de relacionamento 

com os próprios clientes (BUTTLE, 2003). 

A administração pública, segundo Ferreira e Diniz (2004), é o setor que produz mais 

bens e gera mais empregos. Nos últimos anos a administração pública tem enfrentado desafios 

em todos os âmbitos governamentais, e por esta razão a qualidade dos serviços públicos passou 

a ser reconhecida como objetivo de todos os organismos públicos, com o intuito de melhorar a 

qualidade dos serviços prestados, aperfeiçoando os atendimentos e diminuindo o tempo de 

espera. 
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Pode-se perceber que a administração pública ainda sofre com a falta de gestão de 

pessoas, gestão de conhecimento e elaboração de planos e estratégias que possam de fato 

solucionar os problemas e oferecer serviços diferenciados e com qualidade. 

Um dos setores da administração pública que merece destaque é a educação, uma vez 

que ela é um importante e grandioso mecanismo de mudanças; A seguir, serão destacados 

alguns pontos do plano Nacional de Educação (PNE-2014-20124) e especificamente as metas 

e estratégias voltadas para a capacitação de docentes no Brasil. 

 

2.3-PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014-2024 

 

O Plano Nacional da Educação (PNE) não é vinculado, a não ser por analogia, ao 

planejamento da ordem econômica. Trata-se de referência para o planejamento de um setor da 

ordem social – o setor educacional –, para o qual assume caráter de norma supra-ordenadora, 

em consonância, mas não subordinada, a planos plurianuais. Esse parece ser o entendimento 

compatível com a EC nº 59/2009, uma vez que o PNE, plano decenal, conviverá com três PPAs 

(MARTINS, 2010). 

              A natureza processual do planejamento, entretanto, nem sempre foi reconhecida. A 

proposta da Associação Brasileira de Educação (ABE) previa que o PNE, uma vez promulgado, 

não poderia sofrer qualquer alteração senão após seis anos de sua execução e, se modificado, 

nova alteração só ocorreria após igual período. (MARTINS e PINTO, 2013). 

             Nessa versão, o plano, em vez de código que a tudo engloba, passou a ser um esquema 

distributivo de fundos (AZANHA, 1995), ou seja, a idéia de planejamento integral foi 

substituída pela de um plano de distribuição de recursos (HORTA, 1982). 

    Segundo Horta (1982), esse plano foi objeto de revisões, conforme assinalaria mais 

tarde a Lei nº 10.172/2001, primeiro PNE aprovado por lei que era basicamente um conjunto 

de metas quantitativas e qualitativas a serem alcançadas num prazo de oito anos. Em 1965, 

sofreu uma revisão, quando foram introduzidas normas descentralizadoras e estimuladoras da 

elaboração de planos estaduais. Em 1966, uma nova revisão, que se chamou Plano 

Complementar de Educação, introduziu importantes alterações na distribuição dos recursos 

federais, beneficiando a implantação de ginásios orientados para o trabalho e o atendimento de 

analfabetos com mais de dez anos. 

              Posteriormente, a Constituição de 1967 retomou a obrigatoriedade do Plano Nacional 

de Educação, e a competência para sua elaboração deixou de ser do órgão normativo da 
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educação: o planejamento da educação foi inserido, como parte do planejamento global, nos 

planos nacionais de desenvolvimento (HORTA, 1982). 

              Pela primeira vez, o Plano Nacional de Educação era instituído por lei – a Lei nº 

10.172, de 09 de janeiro de 2001, que vigorou de 2001 a 2010. Com isso, responsabilidade 

jurídica foi gerada e as ações para o alcance das metas passaram a ser exigíveis. O plano 

aprovado por lei deixa de ser uma mera carta de intenções para ser um rol de obrigações, 

passando a ser imperativo para o setor público (SILVA, 2001 e 2009). 

             O Plano Nacional da Educação (PNE), que está em vigor, foi aprovado pela Lei nº 

13.005 de 25 de junho de 2014 e é considerado um instrumento de planejamento do nosso 

Estado democrático de direito que orienta a execução e o aprimoramento de políticas públicas 

da educação em todo o território brasileiro. Neste novo texto, fruto de amplos debates entre 

diversos atores sociais e o poder público, estão definidos os objetivos e metas para o ensino em 

todos os níveis – infantil, básico e superior – a serem executados nos próximos dez anos. 

              O Plano Nacional da Educação (PNE) 2014-2024 traz importantes diretrizes, entre elas 

a erradicação do analfabetismo, a melhoria da qualidade da educação, além da valorização dos 

profissionais de educação, um dos maiores desafios das políticas educacionais. 

O seu cumprimento pelas instituições de ensino é objeto de monitoramento contínuo e 

de avaliações periódicas realizadas pelo Ministério da Educação (MEC), pelas comissões de 

educação da Câmara e do Senado, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e pelo Fórum 

Nacional de Educação. 

             O artigo 214 da Carta Magna previu a implantação legal do Plano Nacional de 

Educação. Ao alterar tal artigo, contudo, a Emenda Constitucional (EC) nº 59/2009 melhor 

qualificou o papel do PNE, ao estabelecer sua duração como decenal – no texto anterior, o plano 

era plurianual – e aperfeiçoar seu objetivo: articular o sistema nacional de educação em regime 

de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para 

assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino, em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades, por meio de ações integradas das diferentes esferas federativas. 

Importante destacar a meta número 13 do PNE em vigor que visa elevar a qualidade 

da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo 

exercício no conjunto do sistema de educação superior para setenta e cinco por cento, sendo, 

do total, no mínimo, trinta e cinco por cento doutores. 

              No Quadro 04 a seguir, pode-se visualizar as estratégias da meta nº13 definidas no 

PNE-2014-2024. 
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ITENS  ESTRATÉGIAS DA META DO PNE-2014-2024 

13.1 Aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), de 

que trata a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, fortalecendo as ações de avaliação, 

regulação e supervisão; 

 

13.2 Ampliar a cobertura do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), 

de modo a ampliar o quantitativo de estudantes e de áreas avaliadas no que diz 

respeito à aprendizagem resultante da graduação; 

 

13.3 Induzir processo contínuo de auto- avaliação das instituições de educação superior, 

fortalecendo a participação das comissões próprias de avaliação, bem como a 

aplicação de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem 

fortalecidas, destacando-se a qualificação e a dedicação do corpo docente; 

 

13.4 Promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por 

meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado pela Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes), integrando-os às demandas 

e necessidades das redes de educação básica, de modo a permitir aos graduandos a 

aquisição das qualificações necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus 

futuros alunos (as), combinando formação geral e específica com a prática didática, 

além da educação para as relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades 

das pessoas com deficiência; 

13.5 Elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando sua atividade, de 

modo que realizem, efetivamente, pesquisa institucionalizada, articulada a 

programas de pós-graduação stricto sensu; 

13.6 Substituir o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) aplicado ao 

final do primeiro ano do curso de graduação pelo Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem), a fim de apurar o valor agregado dos cursos de graduação; 

 

13.7 Fomentar a formação de consórcios entre instituições públicas de educação 

superior, com vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por meio de plano 

de desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior visibilidade 

nacional e internacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
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13.8 Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação 

presenciais nas universidades públicas, de modo a atingir 90% por Plano Nacional 

de Educação 2014-2024 e 77%, nas instituições privadas, 75% por cento, em 2020, 

e fomentara melhoria dos resultados de aprendizagem, de modo que, em cinco 

anos, pelo menos sessenta por cento dos estudantes apresentem desempenho 

positivo igual ou superior a sessenta por cento no Exame Nacional de Desempenho 

de Estudantes (Enade) e, no último ano de vigência, pelo menos 75% dos 

estudantes obtenham desempenho positivo igual ou superior a 75% nesse exame, 

em cada área de formação profissional; 

 

13.9 Promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais técnico- 

administrativos da educação superior. 

 

Quadro 04: Estratégias da meta nº13 do PNE-2014-20124 

 Fonte: Adaptado do PNE (2014) 

 

              Após analisar as estratégias que constam no Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-

2024, relacionadas com o alcance da meta nº13, tem-se a percepção de que o foco principal das 

estratégias do governo federal é a melhoria gradativa da qualidade do ensino nas instituições 

públicas. Entretanto, fica evidente que a maior parte destas estratégias está direcionada para 

mudanças na forma de avaliação das próprias instituições e dos alunos. 

              Desta forma, não se pode deixar de pontuar que a melhoria da qualidade do ensino em 

todos os níveis está diretamente ligada à melhoria da qualidade de vida e condições de trabalho 

dos docentes com a implementação de um plano de carreira que contemple as diversas 

modalidades de ensino e planos de capacitação viáveis. 

              Nesta pesquisa, também é preciso destacar a meta número 14 que tem como objetivo 

elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir 

a titulação anual de sessenta mil mestres e vinte e cinco mil doutores. 

              No Quadro 05, pode-se, visualizar as estratégias da meta nº14 definidas no PNE-2014-

20124. 

ITENS ESTRATÉGIAS DA META 14 DO PNE-2014-2024 

14.1 Expandir o financiamento da pós-graduação stricto sensu por meio das agências 

oficiais de fomento; 
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14.2 Estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e as agências estaduais de 

fomento à pesquisa; 

14.4 Expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando inclusive 

metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância; 

14.5 Implementar ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e para 

favorecer o acesso das populações do campo e das comunidades 

indígenas e quilombolas a programas de mestrado e doutorado; 

 

14.6 Ampliar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, especialmente os de 

doutorado, nos campi novos abertos em decorrência dos programas de expansão e 

interiorização das instituições superiores públicas; 

14.7 Manter e expandir programa de acervo digital de referências bibliográficas para os 

cursos de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência; 

 

14.8 Estimular a participação das mulheres nos cursos de pós-graduação stricto sensu, 

em particular aqueles ligados às áreas de engenharia, matemática, física, química, 

informática e outros no campo das ciências; 

 

14.9 Consolidar programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da 

pesquisa e da pós-graduação brasileiras, incentivando a atuação em rede e o 

fortalecimento de grupos de pesquisa; 

14.10 Promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as 

instituições de ensino, pesquisa e extensão; 

14.11 Ampliar o investimento em pesquisas com foco em desenvolvimento e estímulo à 

inovação, bem como incrementar a formação de recursos humanos para a inovação, 

de modo a buscar o aumento da competitividade das empresas de base tecnológica; 

14.12 Ampliar o investimento na formação de doutores de modo a atingir a proporção de 

quatro doutores por mil habitantes; 

14.13 Aumentar qualitativa e quantitativamente o desempenho científico e tecnológico 

do país e a competitividade internacional da pesquisa brasileira, ampliando a 

cooperação científica com empresas, instituições de educação superior (IES) e 

demais instituições científicas e tecnológicas (ICTs); 
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14.14 Estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de recursos 

humanos que valorize a diversidade regional e a biodiversidade da região 

amazônica e do cerrado, bem como a gestão de recursos hídricos no semi árido para 

mitigação dos efeitos da seca e geração de emprego e renda na região; 

Quadro 05: Estratégias da meta nº14 do PNE-2014-20124 

Fonte: Adaptado do PNE (2014) 

 

              Após analisar as estratégias que constam no Plano Nacional de Educação do (PNE) 

2014-2024, relacionadas com o alcance da meta nº14, é possível perceber que existe uma 

preocupação do governo federal em aumentar a oferta de programas de mestrado e doutorado 

focado em facilitar e permitir a capacitação docente de modo a tentar suprir a expansão da rede 

pública de ensino superior no Brasil. 

 

2.4-PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DO MAGISTÉRIO FEDERAL 

 

Segundo Rangel e Canello (2012) da assessoria jurídica da ADUFF-SSIND em 1º de 

março de 2013, as carreiras do magistério superior e do ensino básico, técnico e tecnológico 

passaram a ser regidas pelo novo Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Federal, criado por 

meio da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012.  

Em termos gerais, de acordo com Rangel e Canello (2012), a nova Lei reestrutura as 

Carreiras já existentes de Magistério Superior (MS) e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

(EBTT), antes vinculadas às Leis nº 7.596/87, que trata do Plano Único de Classificação e 

Retribuição de Cargos e Empregos (PUCRCE), e nº 11.784/08, que trata da Carreira de 

Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, aglutinando-as em um mesmo Plano.  

A Lei nº 12.772/2012, modificada pela Lei nº 12.863/2013 estabeleceu o Plano de 

Carreiras e Cargos do Magistério Federal para a carreira de professor do ensino básico, técnico 

e tecnológico (EBTT) apresentado no Quadro 06 abaixo. 

 

ENSINO BÁSICO, 

 

TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

CLASSE NÍVEL 

TITULAR 1 

 4 

D-IV 3 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12863.htm
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 2 

 1 

 4 

D-III 3 

 2 

 1 

D-II 2 

 1 

D-I 2 

 1 

                      Quadro 06: Classes de professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

                      Fonte: https://sites.google.com/site/cppdcefetrj/estrutura-da-carreira 

 

De acordo com Rangel e Canello (2012), o novo diploma legal também permite o 

reenquadramento dos docentes, então ligados à carreira de Magistério do Ensino Básico 

Federal, bem como promove alterações na legislação dos técnico-administrativos em educação, 

dos servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Rangel e Canello (2012) destacam que de acordo com a nova Lei, fica mantida a 

estruturação das carreiras em classes e níveis, num total de 13 posições. Para o Magistério 

Superior, continuam existindo as classes de Professor Auxiliar, Assistente, Adjunto, Associado 

e Titular. A novidade é que o Professor Titular passa a ser uma posição acessível por meio de 

promoção, não mais apenas por concurso público. Para o EBTT, ficam mantidas as classes DI 

a DIV, esta com quatro níveis, reunindo as antigas classes DIV e DV.  

A Lei nº 12.772/2012, modificada pela Lei nº 12.863/2013 estabeleceu o Plano de 

Carreiras e Cargos do Magistério Federal para a carreira de professor do magistério superior no 

Quadro 07. 

 

      MAGISTÉRIO SUPERIOR  

CLASSE DENOMINAÇÃO NÍVEL 

E TITULAR ÚNICO 

  4 

D ASSOCIADO 3 

  2 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12863.htm
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  1 

  4 

C ADJUNTO 3 

  2 

  1 

B ASSISTENTE 2 

  1 

 

 

A 

 

ADJUNTO A 

ASSISTENTE A 

AUXILIAR 

 

 

 

2 

  1 

                        Quadro 07: Classes de professores do Magistério Superior 

                         Fonte: https://sites.google.com/site/cppdcefetrj/estrutura-da-carreira 

 

              Importante ressaltar que, além disso, no que tange ao magistério federal, o Plano cria 

os cargos isolados de provimento efetivo de Professor Titular-Livre, tanto para o MS quanto 

para o EBTT.  

Rangel e Canello (2012) explicam que desta forma o antigo cargo de Professor Titular foi 

transformando no nível mais alto da carreira, sendo também acessível por promoção. Em ambas 

as carreiras, as duas primeiras classes (Auxiliar-Assistente e DI-DII) passam a ter 02 níveis ao 

invés de 04, acelerando o tempo de progressão e promoção o que veio contribuir para a carreira 

docente. 

Rangel e Canello (2012) dizem que com o objetivo de permitir o ingresso de 

profissionais com longa e reconhecida experiência em seus campos, o novo Plano também criou 

os cargos isolados de Professor Titular- Livre, em ambas as carreiras. Com uma composição 

remuneratória equivalente à dos titulares que integram as carreiras, o acesso a esses cargos, 

restrito a doutores com 20 anos de experiência, depende de aprovação em concurso público 

específico, para ocupação de um quantitativo limitado de vagas. 

Com a nova Lei, segundo Rangel e Canello (2012), os antigos Professores Titulares 

recebem tratamento diferenciado, de acordo com sua carreira específica. No caso do Magistério 

Superior, a classe de Titular, até então acessível apenas por concurso público, não será 

correlacionada ao novo Titular-Livre, mas sim à classe de Titular que compõe a carreira. Já no 
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caso do Magistério de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, a correlação se dará com o cargo 

isolado de Titular-Livre, criando-se a nova classe na carreira, que será acessível aos demais 

docentes por meio de promoção. Embora essas distinções ainda possam gerar questionamentos 

jurídicos, a composição remuneratória dos titulares de carreira e cargos isolados é equivalente. 

Rangel e Canello (2012) destacam, que o regime jurídico continua a ser o instituído 

pela Lei nº 8.112/90. Assim, as regras gerais que tratam do funcionalismo público federal são 

plenamente aplicáveis aos docentes do MS e do EBTT. Também devem ser observadas as 

regras previstas na Lei nº 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB). 

              Para o ingresso nas carreiras e cargos do Magistério Superior o novo plano, destaca 

que depende da aprovação em concurso público de provas e títulos, exigindo-se, em qualquer 

hipótese, diploma de curso superior em nível de graduação. A posição inicial para os ingres-

santes, a partir de 1º de março de 2013, passa a ser a classe de Auxiliar, nível 1. Ou seja, ao 

contrário da regra anterior, não haverá mais vinculação inicial entre classes e titulação para os 

futuros docentes.  

Os editais, conforme apontam Rangel e Canello (2012), continuam a ser instrumentos 

importantes na organização dos concursos de ingresso. Por meio deles, podem ser definidas as 

suas etapas, as características de cada uma delas, bem como os critérios eliminatórios e 

classificatórios. Nesse sentido, a Nota Técnica Conjunta no 01/2013 das Secretarias de 

Educação Superior e de Educação Profissional e Tecnológica, do MEC, permite às Instituições 

Federais de Ensino solicitar outros requisitos de titulação, como apresentação de títulos de Pós-

Graduação. No caso, a exigência de títulos de especialização, mestrado ou doutorado seria 

compreendida como um critério eliminatório do concurso, segundo regra presente em edital.  

Rangel e Canello (2012) destacam ainda que embora os novos docentes ingressem na 

classe Auxiliar, nível 1, sua remuneração bruta ainda será maior que os valores antes pagos aos 

Assistentes e Adjuntos, por força da Retribuição por Titulação (RT). Além disso, tais 

professores estarão sob a vigência das novas regras do Regime de Previdência Complementar 

(FUNPRESP-), aplicáveis desde 04 de fevereiro de 2013. 

Para o ingresso do magistério no Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ao cargo 

efetivo, segundo o novo plano, também se dá por meio de concurso público, de provas e títulos 

ou apenas de provas, exigindo-se, em todo caso, diploma de graduação. Há, portanto, maior 

flexibilidade. A posição inicial para os ingressantes, a partir de 1º de março de 2013, é a classe 

DI, nível 01, aplicando-se, também, as novas regras previdenciárias. Do mesmo modo, o edital 
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estabelecerá as etapas do concurso, suas características e os critérios eliminatórios e 

classificatórios. 

O desenvolvimento nas carreiras pertencentes ao novo Plano, segundo Rangel e 

Canello (2012), ocorre por meio de progressão (passagem de nível de vencimento na mesma 

classe) e promoção (passagem de uma classe para outra subsequente).  

Rangel e Canello (2012) destacam que segundo o novo plano qualquer passagem de 

nível ou classe dependerá de aprovação em avaliação de desempenho, com exigências 

adicionais para os casos de Professor Assistente e Titular no Magistério Superior, bem como 

de Professor Titular no Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Ela deverá contemplar as 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão.  

De acordo com Rangel e Canello (2012), é importante alertar para o fato de que o Ato 

do Ministério da Educação e do Ministério da Defesa estabelece diretrizes gerais. Caberão aos 

conselhos competentes de cada IFE regulamentar os procedimentos necessários. Desse modo, 

o detalhamento concreto do sistema de avaliação depende tanto de ato ministerial, quanto de 

regulamentação local. Vale lembrar o histórico recente, não muito favorável, da EBTT, cujas 

regras foram regulamentadas apenas depois de 04 anos da edição da Lei anterior, de 2008 

(decreto em setembro de 2012 e portaria em janeiro de 2013).  

Rangel e Canello (2012) apontam que o interstício para progressão neste novo plano 

passa a ser de 24 meses de efetivo exercício em cada nível, inclusive no EBTT, que antes era 

de 18 meses. Excepcionalmente, apenas para os docentes do EBTT, já pertencentes às carreiras 

em 1º de março de 2013, a primeira progressão na carreira reestruturada será realizada com 

interstício de 18 meses. Como o art. 6º da Lei determina que não haja descontinuidade na 

carreira, para qualquer efeito legal, entende-se que o tempo de efetivo exercício anterior a 1º de 

março de 2013 deve ser considerado para concessão de progressão e promoção no novo Plano. 

  De acordo com Rangel e Canello (2012), apesar do tempo necessário para progressão 

ter sido uniformizado de maneira ascendente, com 24 meses, as duas primeiras classes de cada 

carreira tiveram reduzido o número de níveis, de 04 para 02. Assim, a promoção para Assistente, 

Adjunto, DII e DIV tem seu tempo de espera total reduzido. 

Todavia, segundo Rangel e Canello (2012), permanece a dúvida quanto à contagem 

do interstício para as classes iniciais (Auxiliar/Assistente, D-I/D-II), tendo em vista que seus 

níveis foram agregados (1 e 2 para 1; 4 e 3 para 2). Ou seja, para fins de progressão, é possível 

que os docentes localizados nos níveis 01 e 03 dessas classes sejam equiparados aos seus co-

legas com maior tempo de carreira, ocupantes dos níveis 02 e 04. Assim, os professores que se 

encontram nos níveis pares seriam penalizados por possuírem mais tempo de serviço.  
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Rangel e Canello (2012) esclarecem, que para os docentes estacionados nas posições 

de Associado 04 (MS), por mais de 24 meses, e D-V, 03 (EBTT), por mais de 18 meses, já terão 

integralizado o interstício para promoção à classe de Titular no momento do enquadramento na 

nova carreira. Dessa forma, tais professores poderão ser prontamente submetidos ao 

procedimento especial de avaliação para o acesso efetivo ao topo das novas carreiras. 

A edição do novo Plano de acordo com Rangel e Canello (2012) criou dúvidas quanto 

aos concursos públicos abertos e futuros. Como a Lei prevê o ingresso na posição inicial da 

carreira a partir de 1º de março e dispõe que, no concurso, será exigido diploma de curso 

superior em nível de graduação, cogitou-se a impossibilidade de virem a existir requisitos 

adicionais de titulação nos editais.  

Rangel e Canello (2012) explicam, que para responder à questão, foi editada Nota 

Técnica Conjunta das Secretarias de Educação Superior e de Educação Profissional e 

Tecnológica do Ministério da Educação permitindo às IFE “solicitar outros requisitos, como 

apresentação de títulos de Pós-Graduação, de acordo com o interesse da Instituição”. Assim, 

cada Instituição tem liberdade para estipular exigências, desde que tudo esteja expresso nos 

editais.  

              A Lei prevê, segundo Rangel e Canello (2012) a possibilidade de organização dos 

concursos em etapas, contendo critérios classificatórios e eliminatórios, sempre previstos em 

edital. Desse modo, ações judiciais para anulação de concursos que exigem títulos de pós-

graduação dificilmente alcançarão êxito. Por outro lado, mesmo naqueles pleitos em que tais 

requisitos sejam eliminatórios, a titulação, via de regra, é fortemente valorizada para 

classificação do candidato. 

              Em função destas especificidades da lei, muitos questionam quais são os verdadeiros 

critérios para o ingresso em uma instituição pública de ensino superior, visto que, os editais na 

maioria das vezes apresentam erros ou falhas que geram dupla interpretação por parte dos 

candidatos. 

              A seguir será apresentado o questionamento de alguns autores sobre a atual 

metodologia utilizada pelas instituições na formação de docentes para atuarem na educação 

superior. 

 

2.4.1-FORMAÇÃO DOCENTE PARA O ENSINO SUPERIOR 

 

Camilo e Sobral (2013) destacam que a LDB, nº. 9.394/1996, não outorga a docência 

universitária como um processo de formação, mas sim como de preparação para o exercício do 
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magistério superior, que deverá ser realizada prioritariamente nos cursos de pós-graduação 

stricto sensu.  

              Nos cursos de pós-graduação lato sensu, em geral, essa preparação vem ocorrendo por 

meio de uma disciplina de 45 a 60 horas, com diferentes características, o que é um lapso 

temporal extremamente curto, mas, entretanto, ainda conferem alguma possibilidade de 

crescimento pedagógico aos docentes do ensino superior.  

             Também é importante que se considere a exiguidade desse tempo para profissionalizar 

qualquer profissional, incluindo, portanto, a profissionalização para a docência na 

Universidade. 

             Para Oliveira (2010) existem hoje no Brasil professores federais, estaduais e 

municipais; concursados e não concursados; urbanos e rurais; da rede pública e particular e das 

redes patronais profissionais (Sistema S); professores titulados e sem titulação. Essa situação 

origina planos de carreira distintos (ou ausência de planos), salários diferenciados e duplicação 

de jornada em carreiras diferentes: estadual/municipal, público-privada; educação básica e 

educação superior 

              Segundo Camilo e Sobral (2013) existe uma obrigatoriedade de que os professores 

universitários obtenham títulos de mestre ou doutor. No entanto, é questionável se estas 

titulações, do modo como vêm sendo outorgadas, possam contribuir verdadeiramente para a 

melhoria da qualidade didática no ensino superior.  

              A formação exigida hoje no Brasil para docência no ensino superior tem sido restrita 

ao conhecimento aprofundado do conteúdo, sendo este conhecimento prático (decorrente do 

exercício profissional) ou teórico/epistemológico (decorrente do exercício acadêmico). Pouco, 

ou nada, tem sido exigido em termos pedagógicos. 

             Gonçalves et al (2014) afirmam que a motivação dos professores para escolher a 

profissão e optar pela profissionalização, pode também ser vista em função dos contextos 

políticos e administrativos de cada país. No caso do Brasil, com um sistema educativo bastante 

centralizado, o Ministério da Educação (ME) exerce uma forte influência sobre os professores 

e o ensino, assim como sobre as condições que definem a profissionalização o que certamente 

acaba estimulando ou não o ingresso de novos profissionais nesta carreira. 

              Diversos países podem ser considerados como bons exemplos relacionados à questão 

de investimentos em educação, planos de carreira baseada na valorização do profissional que 

se dedica a ensinar é a base principal para a construção de uma educação sólida e uma constante 

busca de novos profissionais ingressantes nesta profissão. 
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              Para Camilo e Sobral (2013), no Brasil, atualmente, não existe amparo legal em âmbito 

nacional que estimule a formação pedagógica dos professores universitários, falha de uma 

legislação educacional omissa em relação à formação pedagógica do professor universitário, 

uma vez que dentro da amplitude de cursos oferecidos, nas diversas áreas, nem sempre os 

professores têm formação pedagógica. 

             Sobrinho (2013) destaca que educação também é um direito social, pois tem como 

finalidade essencial a formação de sujeitos e, por consequência, o aprofundamento da cidadania 

e da democratização da sociedade. O conceito de bem público é aqui entendido como um 

princípio, isto é, como um imperativo moral que sobrepõe à dignidade humana aos interesses, 

inclinações e circunstâncias individuais. O individualismo corresponde ao entendimento de que 

os outros são meros meios para os interesses próprios. 

              Conforme estudo e análise de Barros e Martins (2014) a perspectiva da qualidade da 

educação percebida no Plano Nacional da Educação (PNE) do decênio (2010-2020) pretendia 

garantir que em dois anos todos os profissionais do magistério no país tivessem planos de 

carreira e que o rendimento médio destes profissionais que possuíssem mais de 11 anos de 

escolaridade seria equivalente ao rendimento de profissionais em outras carreiras com 

escolaridade equivalente. 

A motivação de escolha da profissão segundo Gonçalves et al (2014) pode ainda ser 

relacionada com as questões do estatuto profissional dos professores em face de outras 

profissões. Na verdade, o processo de profissionalização define um conjunto de traços comuns 

e de atributos, valores, experiências, requisitos de qualificação, conhecimentos, competências 

e práticas partilhados que, simultaneamente, atribui coesão interna a um grupo profissional e 

permitem a sua diferenciação e comparação com outros grupos, contribuindo para a construção 

da identidade profissional. 

              Abreu e Moura (2014) questionam alguns pontos cruciais para a carreira docente onde 

para alguém cujo objeto de pesquisa é a formação cabe a pergunta: como o ser humano aprende? 

Como ele se desenvolve? São muitas as respostas e sabemos quanto o desenvolvimento 

científico tem contribuído para lhes dar precisão.  

             Ao tomarmos como referência a perspectiva histórica cultural se assume os 

pressupostos que ressaltam o papel das interações dos sujeitos em seu meio, mediadas por 

artefatos culturais que lhes possibilitam a apropriação de conceitos construídos historicamente. 

              As práticas de formação de professores estabelecidas pelas instituições no Brasil, 

segundo Fernandes et al (2014) não ocorrem em um vácuo; elas situam-se em um sistema de 

raciocínio. Essa estrutura é formada por discursos que, por definição, são polissêmicos, 
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polifônicos, muitas vezes autoritários. Os discursos que compõem as estruturas dos sistemas de 

idéias são efeitos de poder que produzem significados sobre o que é o fracasso, o desejável, o 

necessário. 

              Figueiredo (2013) afirma que a causa estrutural mais importante dentre aquelas que 

produzem as carências quantitativas e qualitativas do sistema educacional brasileiro é a 

formação dos quadros docentes.  

             Para Durães (2012) a competência diz respeito à formação específica e esta só poderá 

ser julgada por aqueles que partilham da mesma profissão. No que se aplica a docência, embora 

o conhecimento técnico seja reconhecido, quaisquer pessoas podem opinar sobre ela.  

             Para Figueiredo (2013) é importante destacar a viabilidade da implantação e o 

desenvolvimento bem-sucedido do Sistema Nacional de Pós-graduação que eliminou tais 

carências o que possibilitou a implantação de uma solução radical baseada em algumas 

vertentes como a valorização da atividade docente mediante significativa melhoria dos padrões 

de remuneração para torná-los competitivos relativamente a outras atividades profissionais. 

             Um problema comum enfrentado pelas Instituições de Ensino Superior apontado por 

Camilo e Sobral (2013), é que o professor interessado em processo de formação continuada, 

acaba buscando uma atualização voltada exclusivamente aos seus interesses individuais, 

deixando de lado os programas que abracem os interesses institucionais.              

              Importante destacar, que a formação continuada para docentes não deve em momento 

algum, deixar de contemplar os interesses pessoais dos docentes como ponto de partida e os 

interesses institucionais das Instituições de Ensino Superior como meta. 

Para Almeida e Nardi (2013) é fato que os consideráveis avanços obtidos em pesquisas 

estão longe de resolver a maioria das dificuldades encontradas nas ações do docente nos 

diferentes níveis de ensino e especificamente no ensino superior. Isso não é de se estranhar se 

considerar a complexidade do trabalho docente e principalmente se admitir que as ações desse 

profissional dependam de múltiplos fatores, não se restringindo à possível influência que o 

desenvolvimento de pesquisas pode exercer sobre elas. 

Altbach (2013) defende a idéia de que se precisa formar uma cultura acadêmica que 

se dedique justamente à liberdade acadêmica, com concorrência e meritocracia intelectual; afim 

de que se possa oferecer educação de qualidade aos estudantes dos cursos de graduação. Os 

países em desenvolvimento, assim como o resto do mundo, exigem um sistema acadêmico 

diferenciado, com acesso em massa na base e um pequeno setor focalizado em pesquisa, no 

topo. A diferenciação das missões é difícil de ser conseguida onde nunca existiu, mas é essencial 

para um sistema acadêmico de sucesso. 
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             Andrade (2014) acredita que a complexidade dos problemas atuais demanda que se 

incorpore às práticas de formação profissional do docente uma abordagem que desenvolva, num 

processo formador, o respeito ao outro, resgatando valores relacionados à pluralidade cultural. 

Cursos de formação continuada que realmente visem à melhoria da qualidade da educação 

incorporam novos enfoques sobre o processo de aprendizagem dos alunos e também dos 

professores objetivando transformar informações em instrumento de análise da sua prática. E, 

além disso, que tiram proveito da heterogeneidade nos grupos de professores, explorando a 

riqueza das diferenças de conhecimentos de cada docente. 

    Cabe, então, destacar que não se deve confundir escolas modernas com escolas que 

praticam técnicas inovadoras de ensino, ressalto aqui que não são necessariamente 

equipamentos tecnológicos de última geração, disponíveis em uma instituição, atores capazes 

de incutir modificações na concepção sobre o ensino e a aprendizagem de um determinado 

grupo de discentes. 

    Para Fernandes et al (2014) há uma grande ênfase nas instituições de ensino, em 

considerar a prática pedagógica no contexto de formação de professores como uma ação 

estratégica. A prática reflexiva em uma perspectiva de prática estratégica corresponde em 

ajustar as ações de forma a encontrar a eficiência desejada. Expressões como saber-fazer, 

muitas vezes se ancoram nesse modelo de prática baseada na ação estratégica onde a prática 

principal é equipar o professor com conhecimentos primordialmente pedagógicos valorizando 

os saberes docentes. 

Conforme dados da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério 

da Educação (SETEC/MEC) em 2008, as instituições de ensino superior no Brasil foram 

chamadas à responsabilidade na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e também pela 

Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, que trata do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES).  

Segundo a análise de Barreyro e Rothen (2014) o conceito mudou a implementação do 

SINAES, limitando as visitas in loco aos cursos que obtiveram um conceito preliminar menor 

que três gerando a diminuição de 3.000 visitas previstas por ano para 1.800. Tal motivo, embora 

louvável no ponto de vista administrativo, não o é para o objetivo de melhoria de qualidade, 

pois, ao se aligeirar os processos de avaliação de cursos, perdeu-se o caráter formativo da 

avaliação. 

Para Coutinho et al (2014) as mudanças mais significativas surgiram a partir da 

redemocratização do país e da reestruturação constitucional do Estado, dispositivos normativos 

de gestão foram adotados inclusive pelos órgãos de controle para monitoramento e avaliação 
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do serviço público. Instrumentos de fixação de diretrizes e metas, como o Projeto Político-

Pedagógico (PPP) e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) permanecem como 

elementos residuais dessa abordagem.      

Em 17/04/2011, através do Decreto nº 7.480/2011 MEC ocorreu a criação da 

Secretaria de Regulação e Supervisão do Ensino Superior (SERES), justamente uma resposta à 

necessidade de maior transparência, regulação e avaliação da qualidade do ensino superior de 

todo o país.  

O decreto nº 7.690/2012 determina que a Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior (SERES), deve zelar para que a legislação educacional seja cumprida, e suas 

ações devem buscar a indução e a elevação da qualidade do ensino por meio do estabelecimento 

de diretrizes para uma expansão de cursos e instituições, dentro da conformidade das diretrizes 

curriculares nacionais e dos parâmetros de qualidade dos cursos e das instituições. 

A Universidade Potiguar- UnP (2012) destaca que ao mesmo tempo, observa-se uma 

crescente pressão da sociedade brasileira por um ensino de qualidade, expressa, formalmente, 

nas ações de regulação, supervisão e avaliação do Ministério da Educação - MEC -, 

implementadas por meio do Sistema de Avaliação da Educação Superior – SINAES como 

destacamos anteriormente. 

Entretanto, a idéia defendida por Joaquim et al (2013) de que a simples substituição 

do professor orientador, sem um preparo adequado não constitui um estágio, mas sim a 

execução da docência em caráter precário, além de comprometer a qualidade do ensino de 

graduação e a formação de mestres na pós- graduação. Em muitos casos, os programas não se 

voltam à formação docente porque, por um lado, não sabem exatamente como fazê-lo e, por 

outro, porque não é priorizada nem pelas instâncias reguladoras nem pelos programas.  

Corrêa e Ribeiro (2013) desenvolveram um trabalho com base na ideia de que ser 

docente no ensino superior não é apenas uma questão de domínio de conteúdo e expertise em 

determinado campo. Estes autores destacam que a prática pedagógica em tal nível de ensino é 

complexa e contextualizada e muitas vezes imprevisível, se configurando por escolhas éticas e 

políticas. Nesse sentido, entendem que a docência no ensino superior demanda um processo 

formativo que pode ter como fase inicial a pós-graduação stricto- sensu com vistas a colaborar 

com o processo de formação docente.  

Barreyro e Rothen (2014) destacam, que as políticas de educação superior 

desenvolvidas no Brasil a partir de 2004 enfatizaram, principalmente, o acesso a esse nível de 

educação, sobretudo pela ampliação da rede federal de ensino e pela oferta de bolsas em 
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instituições privadas; paralelamente, foram estimuladas políticas de ação afirmativa nas 

instituições federais.  

A ampliação da rede federal de ensino superior no Brasil, ainda segundo Barreyro e 

Rothen (2014), aconteceu tanto pela via da criação de novas IFES, com a organização 

acadêmica de universidades ou de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnológica, 

quanto pela expansão dos campi das universidades existentes e pela implantação do Programa 

de Reestruturação das Universidades Federais (REUNI), visando ao aumento das vagas em 

IFES. Também, foram criados cursos à distância pela Universidade Aberta do Brasil (UAB).  

Importante é considerar segundo, a Universidade Potiguar- UnP (2012), que as novas 

diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação apontam, também, desafios para 

as IES e para o professor universitário, em particular no tocante à compreensão do papel do 

docente nesse novo ambiente. Mais que nunca, se faz necessário a atuação de um 

professor/facilitador apto a intervir eficazmente no processo de construção das competências 

prefiguradas nos perfis do egresso, a adotar procedimentos metodológicos e de avaliação da 

aprendizagem inovadores e a utilizar ambientes virtuais de aprendizagem. 

Para Araújo e Silva (2015) a internacionalização do Ensino Superior tem sido objeto 

de inúmeras referências no âmbito das políticas de avaliação da qualidade do ensino e da 

investigação. Ao mesmo tempo, tem gerado várias interpretações tanto em seu favor como em 

seu desfavor.  

Procurou-se perceber quais são as razões para que os atores organizacionais com mais 

poderes de intervenção política veiculem uma representação extremamente positiva da 

internacionalização, apesar de nem sempre identificarem os indicadores e as formas que a 

medição desse processo deve comportar.  

 

 

2.5-PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CEFET/RJ-2015-2019 

 

 

              Em seu Plano de Desenvolvimento Institucional o CEFET/RJ, deixa claro que é uma 

autarquia de regime especial vinculada ao Ministério da Educação, no espírito da Lei nº 6.545, 

de 30 de junho de 1978, tendo por finalidade o oferecimento de educação tecnológica. 

Configura-se nos termos da lei nº 11.892, (BRASIL 2008), como instituição de ensino superior 

pluricurricular, especializada na oferta de educação tecnológica nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino, caracterizando-se pela atuação prioritária na área tecnológica. 
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              Desta forma fica claro no PDI do CEFET/RJ que seus objetivos prioritários 

constituem: 

 

 Ministrar educação profissional técnica de nível médio, de forma articulada como 

ensino médio, destinada a proporcionar habilitação profissional para diferentes setores 

da economia; 

 Ministrar ensino superior de graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, 

visando à formação de profissionais e especialistas na área tecnológica; 

 Ministrar cursos de licenciatura, bem como programas especiais deformação 

pedagógica, nas áreas científica e tecnológica; 

 Ofertar educação continuada, por diferentes mecanismos, visando à atualização, ao 

aperfeiçoamento e à especialização de profissionais na área tecnológica; 

 Realizar pesquisa, estimulando o desenvolvimento de soluções tecnológicas de forma 

criativa e estendendo seus benefícios à comunidade; 

 Promover a extensão mediante integração com a comunidade, contribuindo para o seu 

desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida, desenvolvendo ações interativas que 

concorram para a transferência e o aprimoramento dos benefícios e conquistas 

auferidos na atividade acadêmica e na pesquisa aplicada; 

 Estimular a produção cultural, o empreendedorismo, o desenvolvimento científico e 

tecnológico, o pensamento reflexivo, com responsabilidade social. 

 

                               Segundo o PDI do CEFET/RJ quando observadas a finalidade e as características 

atribuídas aos Centros Federais de Educação Tecnológica e a responsabilidade social de que 

essas se revestem, o CEFET/RJ continua a assumir como missão institucional: 

 

Promover a educação mediante atividades de ensino, pesquisa e extensão que 

propiciem, de modo reflexivo e crítico, na interação com a sociedade, a formação 

integral (humanística, científica e tecnológica, ética, política e social) de 

profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento cultural, tecnológico e 

econômico dessa mesma sociedade. (Missão do Cefet/RJ-PDI-2015-2019) 

 

De acordo com o item 1.4 de seu PDI, corresponde à filosofia orientadora da ação no 

CEFET/RJ compreender essa instituição educacional como um espaço público de formação 

humana, científica e tecnológica. 
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Compreender, ainda, que: 

 Todos os servidores são responsáveis por esse espaço e nele educam e se educam 

permanentemente; 

 Os alunos são corresponsáveis por esse espaço e nele têm direito às ações educacionais 

qualificadas que ao Centro cabe oferecer; 

 A convivência, em um mesmo espaço acadêmico, de cursos de diferentes níveis de 

ensino e de atividades de pesquisa e extensão compõe a dimensão formadora dos 

profissionais preparados pelo Centro (técnicos, tecnólogos, engenheiros, 

administradores e outros bacharéis, docentes, mestres, doutores), ao mesmo tempo em 

que o desafia a avançar no campo da concepção e realização da educação tecnológica. 

 

A filosofia institucional definida no PDI DO CEFET/RJ expressa-se, ainda, nos 

princípios norteadores do seu projeto pedagógico, documento (re)construído com a participação 

dos segmentos da comunidade interna (servidores e alunos) e representantes dos segmentos 

produtivo e outros da sociedade. Integram tais princípios: 

 Defesa das condições garantidoras de qualidade social para a educação pública 

viabilizada pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em 

sua diversidade institucional; 

 Reafirmação da identidade institucional vinculada à formação de profissionais de 

diferentes níveis no projeto de transformação de Centro Federal de Educação 

Tecnológica em Universidade Tecnológica Federal; 

 Adoção de projetos de verticalização e integração das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, da educação básica à pós-graduação, como característica metodológica de 

formação na área tecnológica; 

 Consolidação de políticas de ensino, pesquisa e extensão que, compromissadas com o 

desenvolvimento nacional e regional, a disseminação e produção de conhecimento, a 

formação de pessoas, e a responsabilidade social e ética, continuem a legitimar a atuação 

institucional junto à sociedade; 

 Preservação e sustentação da autonomia institucional definida em lei; 

 Aperfeiçoamento permanente dos processos de gestão democrática e descentralização 

gerencial nas instâncias acadêmicas e administrativas, mediante adoção de estruturas 

colegiadas, mecanismos de participação de todos os segmentos da comunidade interna, 

socialização de informações e transparência na utilização de recursos; 
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 Observância de aspectos inerentes ao caráter público e de identidade formadora da 

Instituição: valorização do ser humano e do trabalho; respeito à pluralidade e 

divergências de idéias, sem discriminação de qualquer natureza; adesão à tecnologia a 

serviço da promoção humana; compromisso social; diálogo constante e parcerias com 

instituições/entidades representativas da sociedade; responsabilidade funcional e ética. 

             De acordo com o item 1.6 do Plano de Desenvolvimento Institucional do CEFET/RJ-

2015-2019, foi realizada pelo Conselho de Desenvolvimento do Ensino Superior (CDES), uma 

análise do ciclo de desenvolvimento em curso no Brasil onde concluíram que o mesmo está 

sendo impulsionado pela consolidação da democracia e ampliação dos espaços de diálogo e 

participação; por políticas distributivas ancoradas numa visão de justiça social e de 

racionalidade econômica, pelo investimento nas pessoas por meio das políticas sociais 

universais e inclusivas; pelos investimentos em infraestruturas; por um sistema de 

financiamento público capaz de alavancar políticas de desenvolvimento; pela estabilidade 

macroeconômica e a gradual incorporação das dimensões da sustentabilidade ambiental, 

econômica e social ao conjunto dos processos decisórios. 

O CEFET/RJ expandiu-se academicamente e em Unidades de Ensino, passando a 

estruturar-se como Sistema Multicampi. Constituído até 2003 por apenas uma Unidade de 

Ensino–a do Maracanã e seus campi, começou, a partir de então, a implantar Unidades de 

Ensino Descentralizadas, em um processo de expansão induzido pelo Governo Federal, que 

chegou a oito Unidades em 2010 conforme pode-se observar na Figura 01. 
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Figura 01: Expansão dos campi do CEFET/RJ 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional do CEFET/RJ (2015-2019) 

 

              O desafio de expansão com essa magnitude, em curto espaço de tempo, redunda em 

mobilização interna, criativa, no atendimento de novas demandas, por outro, impõem-se 

medidas de gestão para dar conta de negociações, projetos, obras e serviços, contratação de 

pessoal e outras atividades atinentes às condições objetivas de sustentação do atendimento 

educacional proposto. 

              De acordo com o PDI do CEFET/RJ (2015-2019) a implementação do Sistema 

Multicampi, no período 2005-2009, implicou ações de organização administrativa orientadas  

pelo  Estatuto  aprovado  pela  Portaria  Ministerial no  3.796, de 1º  de novembro de 2005, mas, 

também, o permanente diálogo do CEFET/RJ com o MEC, representantes do Governo Estadual 

e Municipal, e empresas públicas e privadas, visando à concretização de escolas orientadas pelo 

conceito de cidade-polo, que, tendo como referência o conjunto de municípios de mesorregiões, 

devem aproveitar o potencial de desenvolvimento,  a  proximidade  com  Arranjos  Produtivos  

Locais,  a  possibilidade  de parcerias e de infraestrutura existente. 

              Segundo o PDI do CEFET/RJ (2015-2019) a consolidação da atuação institucional em 

Sistema Multicampi, ora entendida, demanda persistir em projetos viabilizadores de um modelo 

de gestão que dê conta da unidade na diversidade, garantindo a identidade da atuação do Centro 

nas diferentes realidades em que as Unidades de Ensino se circunscrevem. Além disso, haverá 
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que se considerarem, sempre, as exigências do padrão de excelência da educação tecnológica 

conquistado pelo Centro, padrão a ser alcançado, no processo de expansão, com atenção 

dirigida aos desafios locais. 

O CEFET/RJ, em seu quadro de pessoal permanente, conta com servidores docentes e 

técnicos-administrativos com classificação de cargos e empregos comuns às demais instituições 

federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação. 

              De acordo com seu PDI em se tratando dos docentes, o quadro era constituído pelos 

integrantes das carreiras do Magistério de 1º e 2º Graus e do Magistério Superior, ambas com 

três regimes de trabalho, tempo parcial, integral e dedicação exclusiva. Com a Lei no 11.784, 

de 22 de setembro de 2008, houve a transposição dos cargos da Carreira de Magistério de 1º e 

2º Graus para os de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, estruturando-se, 

assim, um novo Plano de Carreira e Cargos.  

Com base em seu PDI o CEFET/RJ tem como uma de suas metas ampliar a capacitação 

dos servidores docentes e técnicos-administrativos e considera uma diretriz de implantação de 

políticas de organização e gestão de pessoal, que objetiva estruturar e implantar sua política de 

organização e gestão de pessoal que gere impactos positivos na qualidade das atividades 

acadêmicas e administrativas onde uma de suas estratégias é promover, permanentemente, a 

valorização, qualificação e capacitação do quadro de servidores como estímulo ao desempenho 

funcional pautado por padrões de ética e de qualidade. 

Neste sentido em seu PDI do CEFET/RJ (2015-2019), determina ações, que possam 

identificar, em todas as Unidades de Ensino, necessidades e prioridades de aperfeiçoamento, 

capacitação e/ou qualificação de docentes e técnicos-administrativos, divulgando as 

oportunidades e os critérios de participação em programas ou atividades de aperfeiçoamento, 

capacitação e/ou qualificação de docentes e técnicos- administrativos; 

Adotando medidas de incentivo à participação dos docentes e técnicos-administrativos 

em cursos regulares e atividades de formação continuada desenvolvidos pela Instituição; 

estabelecendo convênios e acordos de cooperação voltados para a qualificação e capacitação do 

quadro de servidores; aplicando, segundo previsão em proposta orçamentária, os recursos 

alocados nos Centros de Custos para capacitação de pessoal e avaliar os programas de 

capacitação. 

 

2.5.1- REGULAMENTO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE DO CEFET/RJ 
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O Regulamento de capacitação docente do CEFET/RJ foi elaborado pelo movimento 

docente organizado em torno da Associação dos Docentes do CEFET/RJ (ADCEFET-RJ), e 

seu objetivo principal foi normatizar a Capacitação Docente dos servidores do quadro 

permanente das carreiras do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e do 

Magistério Superior do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – 

CEFET/RJ e seus campi, nos termos das condições exigidas nas legislações específicas de cada 

carreira. 

              De acordo com o Artigo 3° do regulamento, a Capacitação Docente prevista se dará 

através das seguintes modalidades de capacitação:  

 

I. Especialização realizada em cursos de pós‐graduação lato sensu;  

II. Mestrado realizado em programas de pós‐graduação stricto sensu; 

III.  Doutorado realizado em programas de pós‐graduação stricto sensu;  

IV. IV. Estágio de pós‐doutorado realizado em instituições de pesquisa com a orientação 

de um pesquisador de reconhecida competência na área. 

 

De acordo com o Artigo 8° do Regulamento de Capacitação Docente o pedido do 

afastamento do docente, que consta no Anexo A, desta pesquisa, e deverá obedecer à seguinte 

tramitação:    

 

I. O docente, tendo o seu afastamento deferido no PICD, através de comunicação 

prévia da CPPD, protocola processo de afastamento, incluindo documento 

comprobatório de sua aprovação no processo seletivo ou matrícula no curso na 

instituição destino, para que seja instrumentado pela CPPD;  

II.  A CPPD, após análise da documentação, submete à Direção Geral o processo de 

afastamento do docente instruído, onde constem: 

 

a) Pedido de afastamento do docente;  

b) PICD aprovado no CEPE; 

c) PEDC do docente;  

d) Declaração de aprovação no processo seletivo ou matrícula no curso na instituição 

destino;  

e) Regulamento do curso na instituição destino; 
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f) Parecer conclusivo da CPPD. 

 

De acordo com o artigo 9° do Regulamento de Capacitação Docente, qualquer docente 

para ser considerado apto ao afastamento para capacitação docente, deverá pertencer ao quadro 

permanente e atender às seguintes condições: 

 

I. Apresentar tempo de retorno útil no mínimo igual ao prazo máximo de afastamento 

fixado pela modalidade de capacitação que pretende desenvolver;  

II. Estar em dia com a prestação de contas referente às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, apresentando todos os relatórios solicitados.  

III. Apresentar conceito igual ou superior a “bom” em todas as Dimensões da Avaliação de 

Desempenho Docente do RAD, (Regulamento de Avaliação Docente que consta no 

Anexo C desta pesquisa), durante a última avaliação para progressão funcional ou 

estágio probatório.    

 

De acordo com o artigo 10° do regulamento de Capacitação Docente, a capacitação 

sempre caracterizará o afastamento integral ou parcial do docente de suas atividades docentes, 

de acordo com o PICD, previamente aprovado.  

O afastamento do docente poderá ocorrer de duas formas distintas:  

a) Com ônus ‐  quando além dos vencimentos ou salário e demais vantagens do cargo ou 

emprego, forem feitas quaisquer despesas pelos cofres públicos de passagens, diárias ou bolsas 

de estudo;  

b) Com ônus limitado ‐  quando for efetuado apenas pagamento de vencimentos, salários e 

demais vantagens do cargo ou emprego. 

              O Regulamento de Capacitação Docente em seu artigo 11º determina que sejam duas 

as modalidades de afastamento para a capacitação de docentes do quadro permanente do 

CEFET/RJ, definidas como, Bonificação Parcial e Liberação Total.  

              O Regulamento de Capacitação Docente explica que para ambas as modalidades serão 

atribuídas ao docente em capacitação que tiver os seus relatórios de acompanhamento 

aprovados, pontuação equivalente no item “Capacitação Docente” do Regulamento de 

Avaliação Docente (RAD), com vistas para Progressão Funcional e no Plano de Trabalho e 

somente será computada no RAD a pontuação equivalente ao período contado a partir da data 

de publicação da Portaria de Afastamento pela Direção Geral.  
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               O Regulamento de Capacitação Docente destaca ainda que somente seja concedida 

Liberação Total aos docentes que tiverem o seu estágio probatório concluído e aprovado. 

               O Regulamento de Capacitação Docente também determina, que os docentes que 

tiverem Bonificação Parcial para fins de capacitação terão como limite de prazo máximo de 

afastamento, o prazo máximo fixado pela instituição de destino. 

O artigo 13º do Regulamento de Capacitação Docente deixa claro, que os docentes que 

tiverem Liberação Integral para fins de capacitação, terão os seguintes limites de períodos 

máximos de afastamento, independentemente dos prazos máximos fixados pela instituição de 

destino:  

 

I. Especialização: até 12 (doze) meses;  

II. Mestrado: até 24 (vinte e quatro) meses;  

III. Doutorado: até 48 (quarenta e oito) meses;  

IV. Estágio de pós‐doutorado: até 12 (doze) meses.  

 

        Baseado no artigo 14º do Regulamento de Capacitação Docente o afastamento do 

docente será concedido por um período inicial de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado 

anualmente até aos limites fixados no artigo 13º, desde que o desempenho do docente seja 

avaliado de forma favorável. 

              O Regulamento de Capacitação Docente determina em seu artigo 16º que o 

afastamento do docente será autorizado pelo Diretor Geral, que examinará a conveniência da 

concessão, com base no PICD vigente e em processo instruído pela CPPD do requerimento de 

afastamento do docente. 

              De acordo com os artigos, 17º e 18º, do Regulamento de Capacitação Docente, serão 

autorizados afastamentos para cursos no País recomendados pelo Conselho Federal de 

Educação e afastamentos para cursos no exterior com a apresentação da Declaração de Mérito 

do Curso emitida pelo Conselho de Pesquisa e Pós‐Graduação (COPEP) ou com bolsa de estudo 

concedida por órgão de fomento, sendo que a Declaração de Mérito do Curso será analisada 

pelo COPEP, à vista de requerimento do docente, encaminhado com antecedência mínima de 

60 (sessenta) dias respeitando o calendário próprio do referido conselho, acompanhado dos 

documentos necessários para permitir a avaliação. 

     O Regulamento de Capacitação Docente destaca em seu artigo 19º que serão 

autorizados afastamentos para estágios de pós‐doutorado em instituições de pesquisa com a 
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orientação de um pesquisador de reconhecida competência na área, o qual deve ser Bolsista de 

Produtividade em Pesquisa nível 1 do CNPq ou apresentar pelo menos 100 (cem) pontos em 

Atividades de Pesquisa da Dimensão da Avaliação de Desempenho Docente IV (produtividade) 

do RAD nos últimos 5 anos. 

    O docente ao se afastar de acordo com o artigo 20º do Regulamento de Capacitação 

Docente deverá celebrar Termo de Compromisso com o CEFET/RJ, onde constarão seus 

direitos e deveres, de acordo com o modelo no Anexo B, que é parte integrante desta pesquisa. 

    Os CAs deverão segundo o Regulamento de Capacitação Docente adotar critérios de 

seleção e classificação dos candidatos através de uma Nota Final (NF), considerando a 

atribuição das seguintes notas, de acordo com: 

 

I. Nota CCA: contribuição para as atividades a serem desenvolvidas no CA de acordo 

com o PCDCA;    

II          Nota RADT: pontuação total da Dimensão da Avaliação de Desempenho Docente, IV  

(produtividade) do RAD nos 2 (dois) últimos anos. 

III.  Nota RADP: pontuação da Dimensão da Avaliação de Desempenho Docente IV 

 (produtividade) do RAD nos 3 (três) últimos anos em Atividades de Pesquisa. 

IV.  Nota RADE: pontuação total da Dimensão da Avaliação de Desempenho Docente IV  

(produtividade) do RAD nos 3 (três) últimos anos em Atividades de Extensão.  

 

Segundo o Regulamento de Capacitação Docente a nota final (NF) será calculada de 

acordo com a seguinte expressão:    (1 + 𝑥)𝑛 = 1 +
𝑛𝑥

1!
+

𝑛(𝑛−1)𝑥2

2!
+⋯; sendo que a atribuição 

da nota CCA deverá ser justificada e apresentar documentação comprobatória pertinente e as 

notas RADT, RADP, RADE deverão necessariamente apresentar documentação comprobatória 

das atividades desenvolvidas nos termos do RAD.   

De acordo com o Regulamento de Capacitação Docente os candidatos com CCA 

inferior a 30 (trinta) pontos serão desclassificados;  os candidatos com RADT inferior a 40 

(quarenta) pontos serão desclassificados e os candidatos com NF final inferior a 100 (cem) 

pontos serão desclassificados.    

De acordo com o Regulamento de Capacitação Docente o tempo de atuação do docente 

na instituição será utilizado como critério de desempate e os candidatos serão classificados em 

ordem decrescente de Nota Final (NF). 
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O desempenho acadêmico do docente de acordo com o Regulamento de Capacitação 

Docente será acompanhado e avaliado anualmente pelo CA ao qual pertence, através de 

processo instruído pela CG que deverá conter, pelo menos: 

 

I. Relatório de Acompanhamento das Atividades do período anterior, devidamente 

endossado pelo orientador e com documentação comprobatória da produção 

diretamente gerada (artigos em periódicos ou em anais de eventos científicos, livros, 

obras de arte, patentes ou demais produções);  

II. Avaliação do orientador;  

III. Histórico escolar;  

IV. Plano de Estudos para Capacitação Docente para o período de estudos a ser 

desenvolvido.  

 

              Segundo o Regulamento de Capacitação Docente as principais obrigações do docente 

são: 

I. Dedicar‐se integralmente às atividades previstas no projeto ou plano de trabalho 

aprovado pelo CG, durante a vigência da bolsa.  

II. Solicitar previamente autorização para qualquer mudança relativa ao projeto de 

pesquisa ou ao plano de trabalho, a qual será objeto de análise pelo CG.  

III. Permanecer no CEFET/RJ, em seu Campus de Origem quando do início do 

afastamento, por período não inferior ao da vigência da bolsa. 

IV. Os trabalhos produzidos ou publicados, em qualquer mídia, em decorrência das 

atividades realizadas durante o período de afastamento com ônus do CEFET/RJ (parcial 

ou total), deverão, necessariamente, fazer referência ao apoio recebido, com as 

seguintes expressões, no idioma do trabalho: (A). "O presente trabalho foi realizado 

com apoio do CEFET/RJ, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca – CEFET/RJ" ou (B) "Professor do CEFET/RJ ‐ Brasil".  

V. O não cumprimento das disposições normativas obriga o docente a ressarcir 

integralmente o CEFET/RJ de todas as despesas realizadas em seu proveito, corrigidas 

monetariamente de acordo com a correção dos débitos para com a Fazenda Nacional, 

conforme "Sistema Débito" do Tribunal de Contas da União e/ou variação acumulada 

do índice da SELIC, e o disposto na Resolução Normativa do CNPq específica de 

ressarcimento.  
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VI.  A recusa ou omissão do beneficiário quanto ao ressarcimento de que trata o subitem V 

ensejará a consequente inscrição do débito decorrente na Dívida Ativa da União e no 

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal ‐ CADIN.  

VII. O CEFET/RJ poderá conceder baixa de responsabilidade, nos casos em que se 

configure insucesso na capacitação, desde que o bolsista não tenha dado causa ao 

mesmo e tenha cumprido com todas as demais obrigações. Os casos de insucesso serão 

deliberados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). 

 

Será permitido segundo o Regulamento de Capacitação Docente suspender ou cancelar 

o afastamento, por interesse do docente ou do CEFET/RJ, nas seguintes condições:  

 

I. A suspensão temporária do afastamento, com posterior reativação, poderá ser 

solicitada, desde que respeitada sua data de término.  

II.  A suspensão ou cancelamento do afastamento poderá ocorrer a pedido do docente 

ou de seu orientador/supervisor ou, ainda, por iniciativa do CEFET/RJ, sempre 

devidamente justificada.  

III. Caberá ao CG, assessorado por consultores ad hoc, quando necessário, analisar a 

situação do docente e manifestar‐se pela necessidade de suspensão ou cancelamento 

do afastamento. A decisão final será da competência da Direção Geral do 

CEFET/RJ.  

IV. A reativação do afastamento, quando for o caso, deve ser solicitada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

Para a modalidade de afastamento com Liberação Total o regulamento de Capacitação 

Docente, determina que dependa da disponibilidade de professores substitutos no banco do 

CEFET/RJ e das prioridades estabelecidas pelo PICD, poderá ser alocado ao CA um professor 

substituto para assumir a carga horária do docente em capacitação, cabendo a decisão à Direção 

Geral e esta alocação irá considerar o número de docentes equivalentes de cada CA, 

respeitando‐ se o banco total de docentes equivalentes da instituição. 

 

2.5.2- PLANO INSTITUCIONAL DE CAPACITAÇÃO DOCENTE CEFET/RJ 
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De acordo com o Plano Institucional de Capacitação Docente da Universidade 

Potiguar- UnP (2012), a continuidade de políticas de gestão educacionais voltadas para os 

docentes, no âmbito institucional, é uma exigência que se fortalece , sobretudo quando novas 

demandas referentes à responsabilidade social são apresentadas às Instituições de Ensino 

Superior - IES brasileiras.  

Simultaneamente, há um ordenamento no campo educacional que incide no 

desenvolvimento de competências humanas relacionadas às novas condições em que ocorrem 

os processos de trabalho, às atitudes necessárias a uma convivência ética em sociedade e à 

constituição das bases de uma educação continuada. 

              Para a Universidade Potiguar- UnP (2012) tais requerimentos estão circunstanciados 

por um ambiente de incertezas geradas no interior das transformações políticas, 

econômicas,sociais, culturais e tecnológicas. Transformações, aliás, reclamadas pelo 

desenvolvimento do capitalismo mundial e impulsionadas pelas novas tecnologias da 

comunicação e da informação. Essas mesmas tecnologias são impactantes no universo 

acadêmico, inclusive na produção e organização do conhecimento, agora não mais restrito ao 

espaço universitário. 

              De acordo coma Universidade Potiguar- UnP (2012) esse cenário impõe mudanças na 

própria universidade e no papel do professor. Esse último tem à frente inúmeros desafios. 

Dentre outros, o de atualizar-se continuamente, dominar diferentes formas de acesso ao 

conhecimento, adotar estratégias para que os discentes se integrem a equipes de pesquisa e de 

extensão e de instigar a curiosidade, o questionamento e a problematização. 

O Plano Institucional de Capacitação Docente (PICD) do CEFET/RJ- Campus - 

Maracanã, é o plano de referência que deverá ser utilizado pelo Campus Nova Friburgo-RJ, 

elaborado pela Comissão Gestora (CG) para um período de 5 (cinco) anos e atualizado 

anualmente, é o instrumento para a consecução da Política de Capacitação Docente do 

CEFET/RJ estabelecida de acordo com o PDI e tem os seguintes objetivos: 

 

I. Promover a qualificação dos docentes da Instituição, com vistas a consolidar os cursos 

já existentes e criar novos cursos nos diversos níveis de ensino da Instituição;  

II.  Estimular a elaboração e a implementação de estratégias de melhoria do ensino, da 

pesquisa e da extensão de modo a apoiar esforços institucionais para a capacitação e 

para o aprimoramento da qualificação dos docentes da Instituição; 
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III. Contribuir para a implantação de uma cultura voltada para o planejamento da 

capacitação de recursos humanos, por meio do envolvimento das Pró‐Reitorias e dos 

Colegiados Acadêmicos;  

IV. Reforçar os mecanismos de acompanhamento de metas institucionais associadas à 

qualificação do quadro docente da instituição, contribuindo para otimizar a gestão dos 

recursos públicos;  

V.  Implementar mecanismos de planejamento institucional para a qualificação do quadro 

docente da instituição, contribuindo para otimizar a gestão dos recursos públicos. 

              De acordo com o Plano de Capacitação Docente dos Colegiados Acadêmicos 

(PCDCA), elaborado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e aprovado pelos Colegiados 

Acadêmicos (para um período de 5 (cinco) anos e atualizado anualmente, é o instrumento de 

planejamento e gestão da capacitação do quadro docente dos CAs e deverá conter as seguintes 

informações: 

 

I. Apresentação do CA, destacando os pontos fortes e as fragilidades do quadro docente;  

II.  Relação nominal dos docentes do CA e de sua titulação;  

III.  Indicadores de titulação do CA segundo os critérios vigentes do MEC para avaliação 

de curso;  

IV.  Histórico da capacitação dos docentes do CA nos últimos 4 (quatro) anos;  

V.  O Plano de Estudos para Capacitação Docente (PECD) de cada docente;  

VI.  Comprovação de que a capacitação será desenvolvida em instituição destino que 

possua Declaração de Mérito do Curso emitido pelo Conselho de Pesquisa e Pós‐

Graduação (COPEP), no caso da modalidade de mestrado ou doutorado no exterior;  

VII. Comprovação que a orientação será desenvolvida por pesquisa de reconhecida 

competência na área, no caso da modalidade de estágio de pós‐doutorado;  

VIII. Metas anuais de capacitação propostas pelo CA para o período, incluindo justificativa 

e relação nominal dos docentes a serem capacitados em ordem de prioridade e contendo 

a pontuação atribuída, indicando e justificando a necessidade de professores 

substitutos;  

 

A justificativa para a capacitação de cada docente deverá incluir a descrição da sua 

contribuição para os seguintes itens:    

a) Atividades de ensino do CA;  
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b)  Atuação em programas de pós‐graduação existentes ou emergentes da Instituição;  

c)  Desenvolvimento de atividades de pesquisa nas linhas de pesquisa existentes ou 

emergentes vinculadas a Grupos de Pesquisa da Instituição cadastrados no Diretório de 

Grupos de Pesquisa. 

              Segundo o Regulamento de Capacitação Docente aprovado no Conselho de Educação 

e Pesquisa (CEPE) no dia 26 de novembro de 2015, a elaboração e acompanhamento do PICD 

será de competência da Comissão Gestora (CG), composta pelo Diretor da Diretoria de Pesquisa 

e Pós‐Graduação (DIPPG), pelo Diretor da Diretoria de Ensino (DIREN), por 1 (um) 

representante eleito de cada conselho dos campi, 1 (um) representante eleito do Conselho de 

Departamento (CONDEP) e 1 (um) representante eleito do Conselho de Departamento de 

Ensino Médio e Técnico (CONDMET), sob a presidência do primeiro.   

              O Regulamento de Capacitação Docente destaca, que a CG estabelecerá as diretrizes 

para a elaboração e acompanhamento do PICD, com vistas a garantir os objetivos estabelecidos 

e que anualmente a CG encaminhará aos CAs as diretrizes, formulários e calendário para a 

tramitação do PCDCA uma vez que a elaboração do PICD deverá obedecer à seguinte 

tramitação:   

I. A CG encaminha, anualmente, aos CAs as diretrizes, os formulários e o calendário para 

a tramitação dos PCDCAs; 

II. Os CAs elaboram e encaminham os PCDCAs ao seu conselho imediatamente superior;  

III. O conselho imediatamente superior a cada CA, após análise e aprovação, encaminha 

os PCDCAs consolidados à CG;  

IV. A CG, tomando como base os PCDCAs aprovados e consolidados, elabora o PICD que 

é encaminhado à Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) para que esta emita 

parecer, após consulta ao Departamento de Recursos Humanos (DRH), e o devolve à 

CG;  

V. A CG encaminha o PICD ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) com o 

parecer da CPPD para aprovação final;  

VI. O CEPE encaminha o PICD aprovado à CG e à CPPD para que esta última informe o 

resultado aos CAs. 

3 – METODOLOGIA 
 

 

A metodologia de pesquisa escolhida é determinada segundo Gray (2012) por uma 

combinação de vários fatores, por exemplo, quando o pesquisador acredita que haja algum tipo 
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de “verdade” externa que precisa ser descoberta, ou seja, a tarefa de pesquisa é explorar e 

identificar as múltiplas perspectivas das pessoas em ambientes naturais, em campo. 

              Roesch (2005) entende que a escolha do método depende da postura filosófica sobre a 

possibilidade de investigar a realidade: o positivismo e a fenomenologia, ou, o método 

quantitativo e o qualitativo. O método positivista baseia-se na observação dos fenômenos, 

subordinando a imaginação à observação. A fenomenologia tem como objeto de estudo o 

próprio fenômeno, consiste em mostrar o que é apresentado e esclarecer este fenômeno.  

Martins (2004) explica que as chamadas metodologias qualitativas privilegiam, de 

modo geral, a análise de micro processos, através do estudo das ações sociais individuais e 

grupais. Realizando um exame intensivo dos dados, tanto em amplitude quanto em 

profundidade porque os métodos qualitativos tratam as unidades sociais investigadas como 

totalidades que desafiam o pesquisador.  

Durante este capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos aplicados 

no desenvolvimento do trabalho, descrevendo a abordagem adotada para explicar o problema 

central da pesquisa. 

 

 

 

3.1-CLASSIFICAÇÃO E MÉTODO 

 

Atualmente, o CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo segue padrões e normas 

pedagógicas educacionais definidas pelo MEC, normas e regras estas que constam no Plano de 

desenvolvimento Institucional (PDI) e nos respectivos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), 

que são elaborados pelos seus respectivos Núcleos Docentes Estruturantes (NDES). 

Uma vez, que já existem normas e regras definidas e regulamentadas, se faz necessário, 

que este docente ao ingressar no CEFET/RJ esteja ciente e possa tomar conhecimento das 

mesmas. 

De acordo com Gil (2006), esta pesquisa é quantitativa por contemplar coleta de dados 

junto a servidores públicos federais, por intermédio de questionários estruturados que 

possibilita que as variáveis em estudo sejam quantificadas, permitindo o uso de conexões e 

outras metodologias estatísticas. 

Quanto à abordagem do problema, esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa 

porque busca verificar entre os docentes que atuam no Ensino Médio, Técnico, Tecnológico e 

Superior no CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo, o nível de formação acadêmica destes 

docentes, o panorama atual de docentes em capacitação com liberação ou não de seus 

respectivos colegiados e quais os critérios utilizados para a liberação de docentes para 
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capacitação, apresentando um diagnóstico atual do Plano Institucional de capacitação docente 

estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional do CEFET/RJ. 

Ao realizar uma análise e propor mudanças no Plano Institucional de Capacitação para 

os docentes do CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo, pode-se também verificar se as políticas 

públicas de incentivo à Capacitação Docente que constam no Plano de Desenvolvimento 

Institucional estão alinhadas com o Regulamento de Capacitação Docente utilizado do 

CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo e apontar as possíveis necessidades e solicitações de 

liberação para capacitação docente no CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo, propondo assim 

alterações no Plano Institucional de Capacitação Docente, para o CEFET/RJ- Campus- Nova 

Friburgo. 

              Segundo Santos (1999), ainda pode-se caracterizar a pesquisa conforme os 

procedimentos de coleta de dados como pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. A 

pesquisa bibliográfica refere-se a um conjunto de materiais que contém informações já 

elaboradas sobre o tema pesquisado na literatura. Utiliza-se a pesquisa documental quando à 

coleta de dados se dá por meio de documentos da empresa ou outras fontes que não receberam 

organização ou tratamento analítico. 

Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa é de natureza descritiva, uma vez que não 

tem como objetivo testar hipóteses específicas, baseando-se na avaliação do dos dados obtidos 

em questionários aplicados. 

Segundo Gil (1996), a pesquisa descritiva visa proporcionar maior familiaridade com 

o problema com o objetivo de torná-lo explícito. Foram realizadas revisões bibliográficas em 

artigos e periódicos, que versam sobre a capacitação do docente nos dias atuais, e quais as 

políticas públicas de incentivo a capacitação docente são praticadas pelo CEFET/RJ- Campus- 

Nova Friburgo.  

 

 

 

 

 

 

3.2-UNIVERSO E AMOSTRA 
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O objetivo da pesquisa é propor alterações no plano de capacitação para os docentes 

do CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo, verificando se os mesmos conhecem os critérios e 

regras utilizados quando da solicitação e liberação para se capacitarem. 

              Para Vergara (2011) é fundamental identificar a população e a amostra que serão o 

foco deste diagnóstico, uma vez que a população é um conjunto de elementos (empresas, 

produtos ou pessoas) a serem estudados e a amostra é uma parte deste universo escolhida 

seguindo algum critério de representatividade. 

               No caso do CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo, pode-se afirmar que a população da 

pesquisa está representada pelos docentes lotados no CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo que 

atuam nos três níveis de ensino, médio, técnico e superior. 

              Utilizou-se o teorema do limite central, que segundo Martins (2010), trata-se de um 

número de aproximadamente 30 a 50 respondentes, percebendo-se que a amostra em questão 

se compõe de forma não-paramétrica, pois é possível perceber que os respondentes estão 

relacionados com a acessibilidade do pesquisador. 

              No caso desta pesquisa, a população escolhida foi os 55 docentes lotados no 

CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo desde sua implantação em 04 de dezembro de 2008, em 

função de o assunto estar relacionado diretamente aos próprios docentes e a amostra, foi os 45 

docentes que responderam o questionário aplicado. 

              Em relação aos 10 docentes que não responderam ao questionário foi necessário 

realizar um levantamento sobre a formação acadêmica junto à gerência acadêmica do 

CEFET/RJ-Campus Nova Friburgo. Entre estes docentes, 07 deles já possuem doutorado e 03 

deles já possuem mestrado, o que não deverá causar impacto na necessidade de solicitação para 

liberações para capacitação docente no campus. 

Importante destacar que antes de ser encaminhado o questionário para os docentes foi 

realizado um pré-teste com 11 docentes, com objetivo de validar as perguntas, verificar 

possíveis erros, e questionamentos desnecessários que pudessem gerar dupla interpretação. 

         A aplicação do questionário possibilitou o levantamento de dados que refletem as 

necessidades e desejos dos docentes em relação à capacitação, bem como o desconhecimento 

ou poucas informações sobre as questões relacionadas ao Regulamento de Capacitação Docente 

existente no CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo e a existência de um Plano de 

desenvolvimento Institucional do CEFET/RJ. 

               Durante a elaboração desta pesquisa, foi necessário verificar o alinhamento das 

políticas públicas de capacitação docente com Plano Institucional de Capacitação Docente do 
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CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo e os próprios critérios adotados pelo CEFET/RJ- Campus- 

Nova Friburgo, para liberação para capacitação de seus docentes. 

 

3.3-INSTRUMENTO E COLETA DE DADOS 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2002), o questionário é um instrumento de coleta de 

dados, constituído por uma série de perguntas, abertas ou fechadas e que devem ser respondidas 

por escrito. 

              O questionário com perguntas fechadas, segundo Severino (2007), deve possuir 

perguntas fechadas fornecendo respostas que serão escolhidas previamente pelo pesquisador. 

              Para Gray (2012) uma pergunta fechada é aquela em que se oferece ao respondente um 

conjunto de respostas pré-elaboradas como o sim ou o não, verdadeiro ou falso. 

 A forma utilizada para a coleta de dados foi por aplicação de um questionário 

estruturado com 10 questões fechadas e 03 questões de identificação, que consta no Apêndice 

A desta pesquisa. 

O questionário final ficou com o número total de 13 questões, sendo 10 com respostas 

fechadas e 03 questões relacionadas à identificação, ano de nascimento e posse do docente no 

CEFET/RJ- Campus-Nova Friburgo, o que facilitou a análise dos dados quantitativos, da 

identificação profissional e formação acadêmica dos respondentes. 

A aplicação do questionário ocorreu entre os dias 15 de março a 15 de maio de 2016, 

tendo sido enviado por e-mail para os 55 docentes lotados no CEFET/RJ- Campus- Nova 

Friburgo. O questionário aplicado obteve uma taxa de retorno de 82% o que representou um 

total de 45 docentes. 

              Gray (2012) explica que instrumentos de pesquisa podem ser modificados se 

determinadas questões parecerem não funcionar, é muito importante que as perguntas sejam 

claras e objetivas, principalmente quando utilizados questionários para uma única coleta de 

dados. 

              Gilham (2000) recomenda testar pelo menos 50% questões a mais do que se precisa, 

para que questões confusas ou não confiáveis possam ser descartadas nesta etapa. 

              Mediante a aplicação do pré-teste com os 11 docentes, foram eliminadas três questões 

com duplo sentido e realizado alguns ajustes em outras duas questões com a finalidade de 

facilitar a escolha da resposta pelo respondente.              

  A elaboração das questões do questionário baseou-se na legislação educacional 

vigente, regulamentos, planos de desenvolvimento institucionais, planos de carreira para 
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docentes no Brasil e os principais autores pesquisados na literatura e utilizados como referencial 

teórico nesta pesquisa conforme o Quadro 08 na página a seguir. 

 

 

Questão Referencial Teórico 

 

Atuação em níveis de ensino no 

CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo 

 Plano Nacional de Educação (PNE-

2014-2024) 

 Aquino e Borges (2013) 

 Sobrinho (2013) 

 

 

Formação acadêmica 

 Plano de Carreiras e Cargos do 

Magistério Federal (PCCMF) 

 Abreu e Moura (2014) 

 Camilo e Sobral (2013) 

 

 

Ações para Capacitação Docente 

 Plano de Desenvolvimento 

Institucional do CEFET/RJ (2015-

2019) 

 Almeida e Nardi (2013) 

 

 

Liberação para Capacitação 

 Regulamento para Liberação para 

Capacitação Docente (CEPE 2015) 

 Durães (2012) 

 Silva (2011) 

 

 

Gestão do Conhecimento 

 Plano Institucional de Capacitação 

Docente (PICD) 

 Filho et al (2014) 

 Santos e Barbosa (2011) 

 Possoli (2011) 

    Quadro 08: Questões e referenciais teóricos do questionário 

    Fonte: Próprio autor 

 

  

 

 

3.4-ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 
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A análise de dados, de acordo com Yin (2010), consiste no exame, na tabulação no 

teste ou nas evidências recombinadas em outra, para tirar conclusões de maneira empírica. 

              Gray (2012) ressalta, que as estatísticas descritivas e a utilização de gráficos oferecem 

um potencial para a comunicação de dados em formatos prontamente acessíveis. 

              Desta forma os dados coletados nesta pesquisa utilizaram a estatística descritiva que 

por sua vez utilizou para a sua sintetização a moda que representa o valor da amostra que ocorre 

com maior freqüência. 

Para fornecer informações mais específicas sobre os resultados, optou-se por discutí-

los em termos de grupamentos de itens com significado semelhante, baseando as análises nas 

médias individuais e nos valores de frequência e percentuais dos itens. 

              Os resultados são apresentados na pesquisa por meio de gráficos de setores e de barras, 

que representam de forma agrupada e em percentuais: o quantitativo de docentes lotados no 

CEFET/RJ-Campus- Nova Friburgo, o nível de titulação de todos os docentes, o quantitativo 

de docentes que atualmente encontram-se em capacitação, o quantitativo de docentes que 

desejam e precisam se capacitar, destacando também o quantitativo de docentes  que 

enquadram-se nos critérios exigidos pelo Plano Institucional de Capacitação Docente do 

CEFET/RJ . 

              Após a coleta, triagem, organização e tratamento dos dados, os resultados da pesquisa 

foram analisados entre os dias 20 de maio de 2016 e 20 de junho de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-ESTUDO DE CASO 

 



69 
 

4.1- O PERFIL DO CAMPUS- NOVA FRIBURGO 

 

                 Este capítulo apresenta o histórico do CEFET/RJ- Campus -Nova Friburgo, desde sua 

implantação em agosto de 2008 até julho de 2016, e a análise dos dados coletados através do 

questionário encaminhado por email aos 55 docentes lotados atualmente no CEFET/RJ- 

Campus -Nova Friburgo. 

              De acordo com o CEFET/RJ (2016), foi com a contrapartida da Prefeitura Municipal 

de Nova Friburgo, que respondeu à chamada pública que lançou o edital de Projetos de Apoio 

ao Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, da 

SETEC/MEC, foi inaugurado, em 04 de dezembro de 2008, como uma das escolas orientadas 

pelo conceito de cidade-pólo, que, tendo como referência o conjunto de municípios de 

mesorregiões, visava aproveitar o potencial de desenvolvimento, a proximidade com Arranjos 

Produtivos Locais (APL), a possibilidade de parcerias e a infraestrutura existentes. 

              Localizado no bairro Prado na Avenida Governador Roberto Silveira nº 1900, a apenas 

5 quilômetros do centro da cidade, em imóvel cedido pelo Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), que logo teve suas instalações expandidas 

por obra em parceria com a Prefeitura, foi mais um campus a assumir a missão institucional do 

CEFET/RJ: promover a educação mediante atividades de ensino, pesquisa e extensão que 

propiciem, de modo reflexivo e crítico, a formação integral (humanística, científica e 

tecnológica, ética, política e social) de profissionais capazes de contribuir para o 

desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico da sociedade.  

              O CEFET/RJ- Campus -Nova Friburgo, possui um quadro composto por 82 servidores 

sendo 27 técnicos administrativos, 55 docentes e 587 discentes matriculados, conta também 

com uma biblioteca aberta a toda a comunidade local, com uma grande diversidade de títulos. 

              O CEFET/RJ- Campus -Nova Friburgo possui o curso técnico em Informática, com 

turmas sendo finalizadas, em função de ter sido adotado, a partir de 2015, o ensino médio 

técnico integrado ao técnico de Informática. No nível superior, conta com bacharelado em 

Sistemas de Informação, licenciatura em Física, superior em Gestão de Turismo e Engenharia 

Elétrica e pós-graduação lato sensu em Modelagem Matemática na Educação e Turismo 

Sustentável. 

4.2-ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

O objetivo da aplicação do questionário foi traçar um diagnóstico da necessidade atual 

de capacitação docente no CEFET/RJ- Campus -Nova Friburgo, verificando também quais 
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docentes estão em processo de capacitação, se estão com carga horária (total ou parcial) liberada 

por seus colegiados, se os mesmos conhecem as diretrizes do Plano Institucional de Capacitação 

Docente do CEFET/RJ e os critérios aprovados recentemente para a solicitação de liberação 

diante de seus respectivos colegiados. 

Após traçar este diagnóstico relacionado diretamente com a capacitação a pesquisa 

objetiva propor um Plano Institucional de Capacitação Docente para o CEFET/RJ- Campus -

Nova Friburgo. Em um primeiro momento, o questionário procurou identificar o gênero, o 

quantitativo, o tempo de atuação no CEFET/RJ- Campus -Nova Friburgo e a titulação dos 

docentes. 

              De acordo com o Gráfico 02, o questionário foi enviado para 55 docentes sendo que 

45 docentes responderam, representando um percentual de 82% e apenas 10 docentes não 

responderam representando um percentual 18%.  

              Após a realização da pesquisa mais 04 docentes foram empossados e por esta razão 

não receberam o questionário e não serão contabilizados nesta análise.  

 

 

                   Gráfico 02: Número total de docentes 

                   Fonte: Elaborado pelo autor 
 

O Gráfico 03 representa a primeira análise dos dados dos questionários respondidos, 

onde foi possível verificar que 27, entre 45 docentes lotados no CEFET/RJ- Campus- Nova 

Friburgo são do sexo masculino, representando desta forma 60% do percentual de docentes e 

18 docentes do sexo feminino representando um percentual de 40%. 

82%

18%

55 docentes

Responderam

Não Responderam
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                    Gráfico 03: Gênero dos respondentes 

                    Fonte: Elaborado pelo autor 

  

               No Gráfico 04 é possível observar a contratação contínua de docentes para atuarem 

no CEFET/RJ- Campus -Nova Friburgo desde sua implantação em 2008 até maio de 2016. 

              Ao analisar os dados do gráfico 04, ao longo dos últimos 08 anos, o que mais merece 

destaque é a contratação de um quantitativo de 17 docentes no ano de 2015, o que representou 

um percentual de 38% do quantitativo de docentes contratados desde a data da implantação do 

CEFET/RJ -Campus- Nova Friburgo em 2008. 

              A contratação de um número expressivo de docentes está amplamente justificada com 

base no Plano de Desenvolvimento Institucional do CEFET/RJ (2015-2019), que traz como 

uma de suas metas a ampliação da oferta de Ensino Médio Integrado com Técnico em 

Informática de qualidade em todos os Campi do CEFET/RJ já consolidados, incluindo o 

CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo e a oferta a partir do segundo semestre de 2015 do 

Bacharelado em Engenharia Elétrica. 

              Cabe ressaltar,que tanto a oferta do Ensino Médio Integrado com Técnico em 

Informática, quanto o Bacharelado em Engenharia Elétrica, já estão na sua segunda fase de 

implantação, e já em 2017 necessitarão de mais docentes para comporem suas grades 

curriculares. 

              Outro dado importante apontado pela análise do Gráfico 04, é o quantitativo de 

docentes lotados no CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo que estão cumprindo o Estágio 

Probatório com duração de 03 anos, o que significa que 25 destes docentes não possuem direito, 

segundo a legislação vigente e o próprio Plano Institucional de Capacitação Docente do 

CEFET/RJ- Campus Nova Friburgo, de solicitar liberação para capacitação docente aos seus 

colegiados e chefes imediatos, representando um percentual de 56% dos docentes.     
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                    Gráfico 04: Contratação de docentes desde a implantação do CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo 

                    Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Destaco que o quantitativo de docentes lotados no CEFET/RJ- Campus- Nova 

Friburgo é de 55 docentes, entretanto o Gráfico 05 apresenta o diagnóstico da atual titulação de 

45 docentes que responderam a 1ª pergunta do questionário.  

De acordo com o Gráfico 05, 04 docentes já possuem pós- doutorado representando 

um percentual de 9% dos docentes; 11 possuem doutorado representando um percentual de 25% 

dos docentes; 24 possuem mestrado o que representa um percentual de 53% dos docentes; 04 

possuem especialização o que representa um percentual de 9% dos docentes; e apenas 02 

possuem graduação, representando um percentual de 4% dos docentes. 

Cabe destacar, que entre os 10 docentes que não responderam ao questionário a 

titulação é bastante relevante, porque 03(três) docentes possuem pós-doutorado e os outros 07 

(sete) possuem título de doutor. 

Em números reais, o CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo conta com 18 docentes que 

já possuem o título de doutor e 27 docentes com o título de mestre. 
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                 Gráfico 05: Titulação Acadêmica dos docentes lotados no CEFET/RJ- Campus Nova Friburgo 

                 Fonte: Elaborado pelo autor 

             

 O Gráfico 06 apresenta a atuação dos docentes, nos diversos níveis de ensino 

ofertados no CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo.  

Entre o quantitativo de 45 docentes que responderam o questionário, 27 atua no ensino 

superior o que representa um percentual de 60%; 12 docentes atuam tanto no ensino médio 

quanto no ensino superior o que representa um percentual de 27%; 05 docentes que atuam no 

ensino técnico e superior o que representa um percentual de 12%, e 01 docente que só atua no 

ensino médio representando um percentual de 1%. 

 

 

                Gráfico 06: Nível da atuação dos docentes lotados no CEFET/RJ- Campus -Nova Friburgo 

                Fonte: Elaborado pelo autor 
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              O Gráfico 07 apresenta de acordo com os 45 questionários respondidos da pesquisa 

que 16 docentes lotados no CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo estão em processo de 

capacitação, o que representa um percentual de 35,20%; 29 docentes não estão em processo de 

capacitação o que representa um percentual de 64,80%. 

 

 

 

                   Gráfico 07: Docentes lotados no CEFET/RJ-Campus-  Nova Friburgo em capacitação 

                   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

              A pesquisa realizada com o auxílio do questionário diagnosticou, de acordo com o 

Gráfico 08, que entre os 16 docentes lotados no CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo, que 

atualmente estão em processo de capacitação, 11 destes docentes está com matrícula regular em 

programas de doutorado, representando um percentual de 70% de doutorandos, e 05 docentes 

restantes estão com matrícula regular em programas de mestrado, representando um percentual 

de 30% de mestrandos. 

              Os dados quantitativos de docentes em capacitação representam uma constante 

preocupação entre os docentes lotados no CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo em buscar de 

alguma forma processos de capacitação. 
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                   Gráfico 08: Nível de capacitação dos docentes lotados no CEFET/RJ-Campus- Nova Friburgo 

                   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

De acordo com o Gráfico 09, percebe-se que entre os 45 docentes lotados no 

CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo, 33 docentes não conhece os critérios utilizados para 

solicitar a liberação para a capacitação, representando um percentual de 73%, e apenas 12 

docentes afirmam conhecer os critérios utilizados para solicitar a liberação para a capacitação 

representando um percentual de 27%. 

 

 

                Gráfico 09: Critérios de Liberação para capacitação 

                Fonte: Elaborado pelo autor 

 

              Conforme o Gráfico 10, após a análise do questionário, é possível observar que apenas 

05 docentes possuem algum tipo de liberação para capacitação de seus colegiados ou chefes 
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imediatos o que representa um percentual de 35% de docentes liberados, contra um quantitativo 

de 11 docentes que mesmo estando matriculados em algum programa de capacitação, não 

possuem a liberação de seus colegiados ou de suas respectivas chefias imediatas, o que 

representa um percentual de 65% de docentes em capacitação sem a liberação. 

              Importante destacar nesta análise que este número de 11 docentes em capacitação sem 

a liberação de seus colegiados ou chefias imediatas no CEFET/RJ- Campus -Nova Friburgo, 

pode ter relação direta e proporcional ao período de estágio probatório dos docentes que 

tomaram posse a partir de 2014, conforme já destacado, no Gráfico 04. 

 

 

                  Gráfico 10: Docentes do - CEFET/RJ- Campus  Nova Friburgo em capacitação com e sem liberação  

                  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

               A pesquisa apontou, de acordo com o Gráfico 11, que entre os 05 docentes que 

possuem liberação para capacitação apenas 01 possui liberação de carga total representando um 

percentual de 10%, e 04 docentes possuem liberação de carga parcial, representando um 

percentual de 90%. 
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                      Gráfico 11: Tipo de liberação para Capacitação Docente 

                      Fonte: Elaborado pelo autor 

 

              Ao observar o Gráfico 12, verifica-se, que 24 docentes não pretendem solicitar 

liberação para capacitação, representando um percentual de 53%, e 21 docentes pretendem 

solicitar a liberação para capacitação docente, o que representa um percentual de 47%. 

 

                   Gráfico 12: Pretensão de Solicitação de Liberação para Capacitação 

                   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

              De acordo com o Gráfico 13, é possível observar, que apenas 08 docentes conhecem o 

Plano Institucional de Capacitação Docente do CEFET/RJ, o que representa um percentual de 

18%; outros 37 docentes desconhecem a existência do Plano Institucional de Capacitação 

Docente, o que representa um percentual de 82%. 
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              Gráfico 13: Plano Institucional de Capacitação Docente 

              Fonte: Elaborado pelo autor 

 

             Baseado na análise dos dados coletados durante a aplicação do questionário, o 

diagnóstico relacionado com a questão de número 10 apontou, de acordo com o Gráfico 14, 

que, 12 docentes conhecem o Regulamento de Liberação para Capacitação Docente, 

representando um percentual de 27%, e que 33 docentes não conhecem o Regulamento de 

Liberação para Capacitação Docente, representando um percentual de 73%. 

              Ressalto aqui, que, de acordo com as pesquisas realizadas o Regulamento de Liberação 

para Capacitação docente, foi aprovado recentemente pelo Conselho de Ensino Pesquisa e 

Extensão, o que provavelmente reflete um índice baixo de docentes cientes de sua existência. 

 

                  Gráfico 14: Regulamento de Liberação Para Capacitação Docente 

                   Fonte: Elaborado pelo autor 
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A pesquisa teve como seu principal objetivo propor melhorias e adequações ao Plano 

Institucional de Capacitação Docente do CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo que de acordo 

com o Plano Institucional de Desenvolvimento tem como meta a verticalização do ensino e seu 

objetivo de transformação em Universidade Tecnológica. 

Para a fundamentação da referida pesquisa foi necessário um estudo do Plano Nacional 

de Educação (PNE-2014-2024), do Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Federal, do Plano 

de Desenvolvimento Institucional, do Regulamento de Capacitação Docente e do próprio Plano 

Institucional de Capacitação dos Docentes existente no CEFET/RJ. 

              Durante a realização desta pesquisa, foi possível perceber que as políticas públicas de 

incentivo à Capacitação Docente que constam no Regulamento de Capacitação Docente 

utilizado no CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo estão alinhadas com o Plano Institucional de 

Capacitação Docente e com o Plano de Desenvolvimento Institucional do estão alinhadas do 

CEFET/RJ. 

              A pesquisa também apontou, que apesar de já existir um Plano Institucional de 

Capacitação Docente de referência que inclusive é exigido por lei, a maior parte dos docentes 

lotados no CEFET/RJ- Campus- Nova- Friburgo afirma não ter conhecimento deste documento.  

Após a aplicação do questionário é possível afirmar que 73% dos docentes lotados no 

CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo afirmam não saberem também da existência de um 

Regulamento de liberação para Capacitação Docente, desconhecendo inclusive quais são os 

principais critérios de liberação docente para capacitação utilizados no CEFET/RJ- Campus- 

Nova Friburgo. 

De acordo com a pesquisa, este grande quantitativo de docentes que afirma não 

conhecer os critérios de liberação e a existência do regulamento pode estar diretamente 

relacionado com o grande número de docentes que tomaram posse nos dois últimos anos no 

CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo e que estão em período de estágio probatório e por esta 

razão ainda não se preocuparam em buscar este tipo de informação, por ser vetada a liberação 

total de docentes para capacitação no período em que estejam cumprindo o estágio probatório, 

conforme já foi exposto anteriormente por força legal. 

              Ao ser questionado sobre a existência do Plano Institucional de Capacitação Docente 

e sobre Regulamento de Liberação para Capacitação Docente aprovado recentemente pelo 

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, 33 docentes, entre os 45 que responderam à pesquisa, 

afirmaram não conhecerem estes documentos. 
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             Como proposta para mitigar este desconhecimento do plano institucional docente 

sugere-se a utilização do núcleo de progressão permanente para docentes (NPPD) no 

CEFET/RJ- Campus -Nova Friburgo, implantado pela direção geral no final de 2015, como um 

canal que aproximará os docentes e os trâmites legais para abertura de processos de progressão 

assim como os processos de aceleração de carreira e pode também ser utilizado para divulgar 

as informações sobre o Plano Institucional de Capacitação docente e o Regulamento de 

Liberação para capacitação Docente, que atualmente é conhecido apenas por alguns docentes. 

Com o objetivo de divulgar e esclarecer dúvidas relacionadas aos processos de 

progressão e solicitação de liberação de docentes para capacitação, o NPPD, deverá implantar 

uma estratégia de divulgação das principais diretrizes, etapas e procedimentos necessários para 

abertura dos processos citados. 

Uma estratégia que poderá ser adotada pelo NPPD, será a realização de uma 

apresentação anual, que poderá ser realizada durante a semana acadêmica, realizada no início 

do primeiro semestre de cada ano.  

Também poderá ser adotada pelo NPPD, a realização de palestras, durante a realização 

da Semana Nacional de ciência e Tecnologia, pois já é um evento consolidado e realizado 

anualmente, com informações objetivas e práticas relacionadas às novas regras e legislações 

que estiverem diretamente ligadas aos planos de carreiras docentes do governo federal e as 

principais regulamentações do CEFET/RJ. 

De acordo com os dados da pesquisa, ao longo dos últimos 08 anos, o que mais se 

destaca é a contratação de um quantitativo de 17 docentes apenas no ano de 2015, o que 

representou segundo esta pesquisa, um percentual de 38% do quantitativo de docentes 

contratados desde a data da implantação do CEFET/RJ -Campus- Nova Friburgo em 2008, 

quando foram contratados ao longo de seis anos 38 docentes e este grande número de docentes 

empossados entre os anos de 2014 e 2015 terão o fim de seus estágios probatórios em 2016 e 

2017, gerando provavelmente um grande número de solicitações de liberação para capacitação.  

Ao observar o gráfico 05, a pesquisa aponta que 62% dos docentes possuem 

especialização ou mestrado. Deste modo, tendem a demandar licença para qualificação. 

Ressalta-se que dos 54% de docentes que tomaram posse entre 2014 e 2015 não podem pedir 

liberação integral para qualificação. Todavia, daqui a um ano eles começarão a finalizar o 

estágio probatório, assim serão necessários que seus colegiados e a direção definam quais serão 

os critérios para liberar estes docentes para se qualificarem.  
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Caso não sejam definidos critérios e prioridades de liberação de docentes para os 

próximos anos, certamente terá um grande número de docentes solicitando liberações para 

capacitação ao mesmo tempo e isto irá gerar alguns impasses entre os próprios colegiados. 

Em função do início da oferta do ensino médio e do bacharelado de engenharia elétrica 

no CEFET/RJ- Campus -Nova Friburgo no ano de 2015, fato já destacado nesta pesquisa, houve 

uma grande contratação de docentes e estes dois colegiados, concentram um grande quantitativo 

de docentes que necessitarão de capacitação, o que provavelmente também irá gerar conflitos 

entre os docentes que atuam em ambos os colegiados e entre os demais colegiados existentes 

no campus. 

Um possível caminho para evitar conflitos na hora de decidir sobre a liberação de um 

docente para capacitação é estabelecer critérios técnicos que respeitem o limite de 20% de 

contratações de docentes substitutos. 

    Caso não sejam definidos critérios ou prioridades para a capacitação de docentes, no 

CEFET/RJ- Campus -Nova Friburgo, provavelmente os docentes que solicitarem de forma mais 

ágil esta liberação para capacitação, certamente serão beneficiados conseguindo com que seus 

processos sejam deferidos em detrimento de outros que por ventura entrarem com seus 

processos de liberação para capacitação posteriormente e terão seus processos indeferidos. 

Os processos de solicitação de capacitação docente que forem indeferidos irão causar 

questionamentos, gerando constrangimento entre os seus pares uma vez que estas solicitações 

são votadas e definidas dentro dos próprios colegiados. 

Outro ponto importante, que necessitará de atenção, será a liberação para capacitação 

de docentes sem a efetiva contratação de docentes substitutos o que poderá causar um 

esvaziamento de colegiados gerando transtornos aos discentes matriculados em determinadas 

disciplinas. Desta forma, critérios que contemplem carga máxima para docentes, que não foram 

liberados para qualificação tendem a oferecer uma segurança e evitarão a fadiga e, conseqüente, 

redução na produtividade dos docentes, que não estão em processo de qualificação. 

Uma alternativa importante, será mapear a titulação e a qualificação de todo este corpo 

docente e verificar suas respectivas cargas horárias, redistribuindo as cargas excedentes entre 

os docentes lotados no CEFET/RJ- Campus -Nova Friburgo, que possuam uma carga mais 

baixa e possuírem compatibilidade de atuação acadêmica.  

Desta forma o quantitativo de 20% de contratações de docentes substitutos poderia ser 

utilizado em sua plenitude, visando atender necessariamente as disciplinas mais complexas, de 

formação e qualificação mais específicas. 
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A pesquisa também apontou, que ainda possuem 02 docentes graduados lecionando 

nos cursos de graduação do CEFET/RJ-Campus- Nova Friburgo, situação considerada grave 

quando consideramos as exigências e regras estabelecidas pelo Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (Sinaes), que analisa as instituições, os cursos e o desempenho dos 

estudantes. (MEC 2016) 

Para o Ministério da Educação (2016), o processo de avaliação leva em consideração 

aspectos como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da instituição e a 

titulação de seu corpo docente.  

O Sinaes (2016) reúne informações do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE), das avaliações institucionais e dos cursos. Tais informações obtidas, são utilizadas 

para orientação institucional de estabelecimentos de ensino superior e para embasar políticas 

públicas. Os dados também são úteis para a sociedade, especialmente aos estudantes, como 

referência quanto às condições de cursos e instituições, que cursam ou que pretendem cursar. 

Verificado este quantitativo de docentes que ainda não se enquadram nas exigências 

legais, a primeira ação proposta deve ser voltada para a capacitação destes docentes, para que 

os mesmos possam ingressar em programas de mestrado, adequando-se assim às exigências 

legais do Ministério da Educação, e estarem alinhados de acordo com as premissas do Plano de 

Desenvolvimento Institucional do CEFET/RJ e o próprio Plano Institucional de Capacitação 

Docente. 

              Com a implantação do novo plano de carreira, cargos e salários, os docentes que 

almejam alcançar o topo de suas carreiras, professor titular, não conseguirão se não possuírem 

a titulação de doutor por ser um dos pré-requisitos. Por esta razão a capacitação para um docente 

envolve prioritariamente as questões salariais, possibilidades de publicações de artigos, 

participação em editais de pesquisa e concessão de bolsas. 

              O crescimento do nível acadêmico é o caminho para que doutores possam cada vez 

mais participar de editais de pesquisa do CNPq, CAPES, FAPERJ entre outros, com uma real 

possibilidade de captação, em outras fontes, de recursos financeiros para o CEFET/RJ- 

Campus- Nova Friburgo.  

Cabe destacar que em certos editais de pesquisa é pré-requisito para docentes 

submeterem projetos de pesquisa, é justamente possuir o título de doutor. 

Com base nos dados coletados, na pesquisa realizada entre os docentes lotados no 

CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo, é possível perceber, que os docentes, mesmo estando em 

período de estágio probatório, de buscam uma capacitação continuada o que poderá contribuir 
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para uma melhoria de seu desempenho acadêmico e em um futuro próximo na oferta e 

ampliação de outros cursos ou modalidades de ensino. 

              O desempenho dos docentes em seus processos de trabalho está diretamente 

relacionado com o desenvolvimento de suas competências humanas onde sua própria 

capacitação passa a se tornar essencial na era do conhecimento. 

              Cruzando as informações dos Gráficos 05 e 06, pode-se notar que, 62% dos docentes 

possuem especialização ou mestrado. No Gráfico 06 é possível verificar que 60% do 

quantitativo de docentes atuam na graduação. A titulação do corpo docente é um dos quesitos 

avaliados na nota que irá compor o IGC (Índice Geral do Curso). Logo é de total interesse da 

administração do CEFET/RJ-Campus- Nova Friburgo de incentivar a qualificação do corpo 

docente.  

              Em função das exigências legais não é permitido ao docente em um período de três 

anos, período denominado de estágio probatório, conforme já descrito nesta pesquisa, a contar 

da data de sua posse, autorização para liberação de carga horária total de seu colegiado para 

capacitação.  

Baseado também nas diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional do 

CEFET/RJ (2016), no Plano Institucional de Capacitação Docente e nas próprias avaliações 

realizadas pelo MEC, é possível que o núcleo docente estruturante de cada curso e seus 

respectivos colegiados, possa reavaliar sempre que julgarem necessário a possibilidade de seus 

docentes buscarem esta capacitação mesmo estando em período de estágio probatório, o que 

certamente trará benefícios para ele enquanto docente e para o próprio Campus, que poderá ter 

docentes em processo de capacitação diluído ao longo dos anos e não concentrado apenas em 

determinado ano como já foi apontado no Gráfico 04. 

              O CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo, segue alinhado com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional do CEFET/RJ, que busca uma verticalização de seu ensino com 

o objetivo de tornar-se uma Universidade Tecnológica, seguindo desta forma as mesmas regras 

e diretrizes e sempre que possível, deve incentivar a capacitação de seus docentes. 

As necessidades de capacitação para os docentes lotados nos diversos campi do 

CEFET/RJ são proporcionalmente diferentes em função de sua localização, dimensões, cursos 

ofertados e suas próprias demandas. 

O CEFET/RJ-Campus- Nova Friburgo conta com a oferta do Ensino Médio Técnico 

integrado com Técnico de Informática, Bacharelado em Engenharia Elétrica, Tecnologia em 

Gestão de Turismo, Bacharelado em Sistema de Informação e Licenciatura em Física ofertando 
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ainda dois programas de pós-graduação lato sensu em Modelagem Matemática na Educação e 

Turismo Sustentável. 

De acordo com os dados do CEFET/RJ (2016), a modalidade de ensino de pós-

graduação é ofertada apenas por 04 campi, o CEFET/RJ-Campus- Maracanã, o CEFET/RJ-

Campus- Angra dos Reis, o CEFET/RJ-Campus- Valença e o CEFET/RJ-Campus- Nova 

Friburgo, que baseado no quantitativo e titulação de seus docentes, tem a intenção de implantar 

um programa de mestrado. 

Baseado nos dados da pesquisa realizada, o CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo, 

conta com um número de 11 docentes com a titulação de doutor e 4 com titulação de pós 

doutorado, desta forma é necessário que outros docentes busquem capacitação visando 

atingirem o topo da carreira e proporcionalmente possam dar prosseguimento ao crescimento e 

expansão do CEFET/RJ –Campus –Nova Friburgo e na constante melhoria do nível de ensino 

dos cursos ofertados e na implantação de um programa de mestrado que possa beneficiar toda 

a região serrana. 

Os programas de mestrado mais próximos estão localizados nas cidades de Niterói, 

com uma distância de 124 km e uma viagem de aproximadamente duas horas ou Petrópolis, 

com uma distância de 141 km, e uma viagem de duas horas e quinze minutos, o que torna o 

deslocamento cansativo e um custo muito alto, principalmente quando considerar que estas 

distâncias e seus períodos de deslocamentos devem ser contabilizados em dobro, em função de 

ida e volta do percurso a ser percorrido, e a própria duração de um programa de mestrado, que 

geralmente será de dois anos.  

O CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo poderá priorizar a capacitação docente visando 

a atuação dos mesmos em um programa de mestrado e deverá estabelecer quais os docentes 

devem ter prioridade para liberação para capacitação junto aos seus colegiados. 

Segundo o CEFET/RJ (2016), o curso de licenciatura em Física do CEFET/RJ- 

Campus- Nova Friburgo é considerado de excelência, segundo os parâmetros do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). Na mais recente avaliação das áreas de 

Ciências Exatas, Licenciaturas e afins, o curso conquistou a nota máxima, 5 (cinco), o que é 

considerado um mérito para o corpo docente que está em constante capacitação. 

Para o CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo é importante que seus cursos alcancem 

notas altas no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), pois é em função de 

uma nota excelente, que muitos discentes optam por matricular-se na instituição o que melhora 

significativamente o número de discentes inscritos e consecutivamente contribuindo para a alta 

taxa de efetivação de matrículas. 
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    Assim, baseado nesta pesquisa o CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo, deve traçar suas 

prioridades e necessidades mais urgentes de capacitação docente e avaliar as possibilidades de 

ampliação e oferta de novos cursos adequando a formação acadêmica atual e futura de seus 

docentes, que uma vez destacados para atuarem em um programa de mestrado, deverão ampliar 

suas publicações acadêmicas e projetos de pesquisa. 

Entre as prioridades e necessidades para implantar um programa de mestrado a direção 

do CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo deverá definir a área de atuação do mestrado e suas 

linhas de pesquisa, para desta forma consolidar a equipe de docentes para formatar este 

colegiado. Uma vez identificado os docentes que desejam e poderão atuar em um programa de 

mestrado, definir-se a quais os docentes terão prioridade de liberação para buscarem suas 

capacitações e que as mesmas sejam direcionadas para as áreas de atuação e linhas de pesquisa 

do respectivo programa de mestrado. 

O CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo através de seus colegiados e direção deverão 

levantar também, através de pesquisas na região serrana, as demandas dos possíveis discentes 

para o curso de mestrado a ser implantado e posteriormente alinhar a oferta de um programa de 

mestrado, que vá ao encontro das necessidades demandadas por estes alunos. 

A pesquisa apontou que o plano institucional de capacitação docente (PICD) do 

CEFET/RJ, é o plano de referência utilizado pelo CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo, sendo 

o mesmo elaborado pela comissão gestora (CG) para um período de 05 (cinco) anos e atualizado 

anualmente, consolidando-se como o instrumento para a consecução da política de capacitação 

docente do CEFET/RJ estabelecida de acordo com o plano de desenvolvimento institucional. 

 O plano institucional de capacitação docente implantado no CEFET/RJ- Campus- 

Nova Friburgo precisará promover e estimular a qualificação dos docentes, com vistas a 

consolidar os cursos já existentes e criar novos cursos nos diversos níveis de ensino da 

instituição contribuindo com as estratégias de melhoria do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Uma das principais propostas da implantação e manutenção do plano institucional de 

capacitação docente será de contribuir para uma cultura voltada para o planejamento da 

capacitação de recursos humanos, por meio do envolvimento da direção, da gerência acadêmica 

e dos colegiados acadêmicos, o que poderá contribuir para o reforço dos mecanismos de 

acompanhamento de metas institucionais associadas à qualificação do quadro docente da 

instituição e contribuindo para aperfeiçoar a gestão dos recursos públicos. 

 Por último o plano de capacitação docente dos colegiados acadêmicos (PCDCA), 

elaborado pelo núcleo docente estruturante (NDE) e aprovado pelos colegiados acadêmicos 

(para um período de 05 (cinco) anos, e atualizado anualmente, deverá conter os pontos fortes e 
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as fragilidades do quadro docente do CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo, apresentados no 

Quadro 09. 

Análise dos Pontos Fortes e Fragilidades do CEFET/RJ-Campus Nova Friburgo 

Pontos Fortes do CEFET/RJ-Campus-

Nova Friburgo 

Fragilidades do CEFET/RJ-Campus-

Nova Friburgo 

Existência de Regulamentos de Liberação 

para Capacitação Docente 

Desconhecimento dos docentes sobre os 

regulamentos 

Existência de um Plano Institucional de 

Capacitação Docente 

Desconhecimento dos docentes sobre o 

Plano Institucional de Capacitação Docente 

Existência do NPPD Apenas um (1) docente como membro 

Docentes com Título de Doutor Docentes apenas com graduação 

Docentes em Capacitação com liberação 

total 

Docentes que não estão se capacitando 

Docentes que já cumpriram o estágio 

probatório 

Docentes que ainda estão em estágio 

probatório 

Quadro 09: Análise dos Pontos Fortes e Fragilidades do CEFET/RJ-Campus-Nova Friburgo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Plano de Capacitação Docente precisa conter a relação nominal dos docentes e de 

suas titulações, os indicadores de titulação segundo os critérios vigentes do MEC para avaliação 

de curso, o histórico da capacitação dos docentes nos últimos 04 (quatro) anos, o plano 

individual de estudos para capacitação docente (PECD) e as metas anuais de capacitação 

propostas para o período, incluindo justificativa e relação nominal dos docentes a serem 

capacitados em ordem de prioridade e contendo a pontuação atribuída, indicando e justificando 

a necessidade de professores substitutos. 

 

 

 

 

6-CONCLUSÃO 

  

A realização da pesquisa permitiu propor melhorias no Plano Institucional de 

Capacitação para os Docentes do CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo, contribuindo com a 

gestão dos processos, estímulo e valorização dos saberes organizacionais. 
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A pesquisa se propôs a verificar se as políticas públicas de incentivo à capacitação 

docente que constam no plano de desenvolvimento institucional, estavam alinhadas com o 

regulamento de capacitação docente utilizado do CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo e o 

próprio plano de carreira, cargos e salários do magistério federal.               

Ao longo da pesquisa, foi possível destacar as questões relacionadas com a gestão de 

pessoas, relacionando a formação docente e as estratégias empregadas hoje pelas organizações 

públicas de ensino e as principais diretrizes do Plano Nacional de Educação.  

Com a aplicação do questionário e o levantamento de dados, foi possível detectar que 

a maioria dos docentes lotados no CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo necessita de 

esclarecimentos e informações relacionadas aos processos de progressão e liberação para 

capacitação. Desta forma, uma das principais propostas apontadas na pesquisa foi para que as 

informações institucionais relacionadas à carreira docente possam ser compartilhadas e 

disseminadas pelo núcleo permanente de progressão docente.   

A aplicação do questionário possibilitou o conhecimento e dimensão da demanda de 

docentes que desejam se capacitar, uma grande maioria em estágio probatório, refletindo as 

necessidades e desejos dos docentes em ampliar seus níveis acadêmicos nos próximos anos o 

que provavelmente desencadeará em um grande número de solicitações de liberação para 

capacitação. 

Ao analisar os dados pesquisados, foi possível identificar as necessidades mais 

urgentes de capacitação docente no CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo e mapear a titulação 

de seu corpo docente, que precisa verificar os critérios utilizados para a liberação de seus 

docentes para capacitação, priorizando os docentes que possuem apenas a graduação para que 

os cursos onde atuem estes docentes não sejam penalizados pelas avaliações do Ministério da 

Educação. 

   A elaboração de um plano institucional de capacitação docente para o CEFET/RJ – 

Campus Nova Friburgo, segundo esta pesquisa, precisa estar atrelada aos colegiados 

acadêmicos, à gerência acadêmica e ao planejamento da própria direção. Além disso, precisa 

ser renovado anualmente, pois desta forma poderá acontecer um aproveitamento melhor da 

capacidade de atuação dos docentes lotados no referido campus, e principalmente, não 

sobrecarregar os demais docentes e, principalmente, não causar interrupção de disciplinas aos 

discentes, por não haver a disponibilidade de contratação de docentes substitutos, visto que o 

quantitativo disponível é limitado a 20%. 

   A pesquisa foi realizada com docentes lotados no CEFET/RJ- Campus- Nova Friburgo 

e contou com 45 respondentes entre os 55 docentes lotados no campus, sendo que 73% destes 
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docentes afirmaram que não conheciam o plano de capacitação docente adotado pelo campus, 

o que não inviabiliza os resultados e as propostas apresentadas, uma vez que o resultado 

apresentado sinaliza para a implantação de propostas, divulgação e melhorias em processos, 

que serão necessários, tanto para os docentes que precisarão buscar o topo de suas carreiras 

acadêmicas, quanto para o alcance de metas de verticalização do ensino da instituição.  

Os resultados da pesquisa deixam claro, que implantar processos e mudar a cultura 

organizacional dentro de uma instituição pública de ensino é um grande desafio e não poderá 

acontecer de maneira abrupta ou repentina, e sim, de forma gradual e contando principalmente 

com os colaboradores envolvidos no processo de disseminação das informações. 

Após a realização desta pesquisa, foi possível perceber que, no CEFET/RJ- Campus- 

Nova Friburgo, os processos relacionados à gestão do conhecimento precisam ser identificados 

e aprimorados, pois não é fácil para um docente encontrar informações relacionadas ao plano 

institucional de capacitação docente, dificuldade encontrada também por parte das chefias 

imediatas.  

Fica como sugestão para pesquisas futuras o estudo de uma gestão de processos, 

procedimentos mais eficientes relacionados à liberação de docentes para capacitação, 

transparência nos processos, definição e monitoramento de procedimentos com objetivos 

prazos e metas voltados para a gestão e planejamento estratégicos. 
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            Prezado (a) colega, meu nome é Edvar Fernandes Batista sou docente do CEFET/RJ e 

estou lotado no campus Nova Friburgo-RJ desde 09 de fevereiro de 2012. 

Este questionário tem o objetivo de coletar dados e informações que possam contribuir com a 

pesquisa e o diagnóstico do Plano Institucional de Capacitação para os Docentes do CEFET/RJ 

-Campus- Nova Friburgo 

 

 

1-Data da entrevista:_____/_____/_____ 

 

 

2-Nome do Entrevistado:__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3-Data de posse no CEFET/RJ-Campus- Nova Friburgo:_____/_____/________. 

 

 

Questões 

 

01-Qual a sua atual formação acadêmica? 

 

(   ) Graduado 

(   ) Especialista 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

(   ) Pós Doutorado 

 

02-Você atua em quais níveis de ensino no Cefet/RJ-Campus-Nova Friburgo? 

 

(   ) Ensino Médio 

(   ) Ensino Superior 

(   ) Ensino  Técnico e Superior 

(   ) Ensino Médio e Superior 

 

03-Você está matriculado em algum programa de capacitação docente? 

 

(  ) Sim    (  ) Não 
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04-Caso a resposta da pergunta anterior tenha sido afirmativa qual o nível capacitação docente 

o programa no qual está matriculado está vinculado? 

(   ) Especialista 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

(   ) Pós Doutorado 

 

05-Você conhece quais são os critérios utilizados para a liberação total ou parcial de docentes 

para a capacitação? 

 

(   ) Sim          (   ) Não  

 

06- Sua capacitação docente possui liberação de seu colegiado? 

(   ) Sim             (   ) Não 

 

07- Caso a resposta da questão anterior seja afirmativa qual a carga horária de sua liberação ? 

 

(   ) Carga horária Parcial. 

(   ) Carga horária Total. 

 

08-Você pretende solicitar liberação total ou parcial para capacitação docente ao seu colegiado? 

(  ) Sim  (   ) Não 

09-Você conhece o Plano Institucional de Capacitação Docente (PICD) do Cefet/RJ? 

(   ) Sim     (   ) Não  

 

10-Você conhece o Regulamento de Capacitação Docente do Cefet/RJ? 

(   ) Sim     (   ) Não 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

 
Formulário de solicitação para afastamento para capacitação docente disponibilizado no site do 

CEFET/RJ pela Comissão Permanente de Progressão Docente (CPPD)  
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Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

Formulário de Solicitação para Afastamento para Capacitação Docente 

(o afastamento do professor deve ser do interesse da Instituição conforme preconiza o artigo 96-A da  

Lei º 8112/90). 

NOME: ________________________________________________         MATRÍCULA: __________ 

DATA DE ADMISSÃO: ____/____/______    UNIDADE DE LOTAÇÃO:  _______________________ 

  

COLEGIADO  

 

Reunião Realizada em  ____/____/_______   N0 de Membros_______  Votos favoráveis:_______ 

Parecer: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Rio de Janeiro,   _____/______/_________                     

___________________________________________ 

Presidente do Colegiado 

 

OBS: ANEXAR ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO 

 

 

 

 

PARECER DO COORDENADOR DE CURSO, DISCIPLINA OU ATIVIDADE 
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Situação Atual: Nº de docentes cedidos a outros órgãos da Instituição: __________ 

 Nº de docentes licenciado / afastados: ______________________  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Parecer: Favorável   (    )     Não Favorável   (     ) 

 

Rio de Janeiro, _____/______/_______.  

                                                                                         _______________________________ 

                                                                              Chefe do Deptº/Coord. Curso/Disciplina/Atividade 

Parecer do Chefe do DEPES/ DEMET/Gerência Acadêmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parecer: Favorável  (    )    Não Favorável   (     ) 

 

Rio de Janeiro,   _____/______/________ 

                                                                                                   

_____________________________________________ 

Chefe do DEPES/DEMET/Gerência Acadêmica 
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Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

Formulário de Solicitação para Afastamento para Capacitação Docente 

Parecer Conclusivo do Diretor de Ensino (DIREN) 

 

 

 

 

 

 

 

Parecer conclusivo do Diretor de Ensino:  Favorável  (    )    Não Favorável   (     ) 

 

Rio de Janeiro,   _____/______/_________  

                                                                                                                                                           

___________________________________ 

   Diretor de Ensino - DIREN 

 

CPPD 

Análise:    

 

 

Parecer:  Favorável  (    )     Não Favorável   (     ) 

Rio de Janeiro,   _____/______/_________  

                                                                                               

_______________________________ 

  Presidente da CPPD 

 

 

 

ANEXO B 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO DOCENTE EM CAPACITAÇÃO  

DOCENTE COM O CEFET/RJ 
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Pelo presente termo, eu,___________________________________________________ 

__________________________________________________,brasileiro(a), residente e 

domiciliado(a)________________________________________________________ em 

___________________________________________________________, CPF nº 

____________________, tendo em vista meu afastamento para a realização de 

capacitação docente  na modalidade de_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(curso de extensão/curso de mestrado/curso de doutorado/estágio de pós‐doutorado), no 

curso/estágio de ________________________________________________(nome do 

curso/projeto de estágio de pós‐doutorado), junto à instituição 

__________________(nome da instituição destino), com apoio do CEFET/RJ, assumo, 

em caráter irrevogável, os compromissos e obrigações que se seguem: 

 

 I – dedicar‐me integralmente ao desenvolvimento do meu Plano de Estudos de 

Capacitação Docente, no período em que estiver afastado (a);  

II – comprovar desempenho acadêmico consoante às normas definidas pela IES de 

destino, para a capacitação docente que realizo;  

III – não acumular a percepção de bolsa com qualquer modalidade de bolsa de outro 

programa da CAPES ou de qualquer outra agência nacional ou internacional;  

IV – fornecer, à Comissão Gestora da minha Instituição de Origem, os relatórios 

solicitados e as informações fidedignas solicitadas no prazo estipulado;  

V – concluir o Plano de Estudos de Capacitação Docente a que me propus, culminando 

com a conclusão do curso, ou das metas previstas no projeto, no caso de estágio de pós‐

doutorado;  

VI – dar ciência imediata à IES, no caso de haver alteração de dados, que me impossibilite 

fazer jus ao benefício;  

VII – aceitar e submeter‐me ao Regulamento de Capacitação Docente do CEFET/RJ. Ao 

firmar o presente compromisso, declaro estar ciente de que, a inobservância aos itens 

acima poderá acarretar a suspensão do benefício concedido e a obrigação de restituir ao 

CEFET/RJ, toda a importância recebida indevidamente, corrigida monetariamente, 

sujeito a providências cabíveis, de acordo com a legislação em vigor. 

 

 Local e data:  

Docente: _____________________________________  

 

 

 

ANEXO C- REGULAMENTO DE ATIVIDADES DOCENTES (RAD)  

 

 

TOTALIZAÇÃO  DOCUMENTO (PT ou PF): PF  
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Atenção: iniciar pelo preenchimento se PT 
ou PF 

(PT: Plano de Trabalho;   PF: 
Prog.Funcional) 

  

       

Unidades de ensino: Docente: 40h / DE 

MA: Maracanã NF: Nova Friburgo Carreira (EBTT ou MS)  EBTT  

MG: Maria da 
Graça 

IT: Itaguaí     

NI: Nova Iguaçu VA: Valença Unidade (MA,MG,NI,NF,PE,IT,AR,VA)*:  

PE: Petrópolis AR: Angra dos Reis     

   Data da Solicitação (dd/mm/aaaa):  

Data calculada automaticamente:    24 
meses antes da data de Solicitação 

Data do Início da Avaliação:  

NOME:   
 

   

Atividade Unidade 
Sub-Total sem 

Limitações 

S
u
b-
T
ot
al 

   

 

E
N

S
IN

O
 

D
o

c
ê

n
c

ia
 

Aula 

Sala de aula 

hora-aula 
semanal (média 
no período de 

avaliação) 

0,00 

0,
00 

 

 

 

 Acompanhamento de estágio         
in loco 

0,00 

 Cursos EAD (25 % da carga) 0,00 

 

O
ri

e
n

ta
ç

ã
o

 

Supervisão de Estágio (Médio/Técnico) 

carga horária 
de orientação 

(máx. 16) 

0,00 

0,
00 

 Projeto resultante de atividades de 
protagonismo estudantil 

0,00 

 Reforço do conteúdo curricular dos alunos 
para fins de concursos públicos 

0,00 

 Olimpíadas nas diversas Áreas do 
Conhecimento 

0,00 

 Projeto de Empreeendedorismo (bases 
Tecnológica, Popular e Cultural) 

0,00 

 Desenvolvimento de Protótipos 0,00 

 Bolsista de Extensão 0,00 

 Monitoria 0,00 

 Jovens Talentos para a Ciência (JTC) 0,00 

 Iniciação Científica (PIBIC E PIBIC-EM) 0,00 

 Projeto Final de Curso (técnico/graduação) 0,00 

 Monografia (pós-graduação lato sensu) 0,00 

 Dissertação de Mestrado 0,00 

 Tese de Doutorado 0,00 

 

O
u

tr
a

s
 

a
ti

v
id

a
d

e
s

 

a
c

a
d

ê
m

ic
a

s
 

Projeto Integrador turma 0,00 

0,
00 

 Produção de Material Didático (] 100pág.) 
unidade 0,00 

 Produção de Material Didático (] 50pág.) 
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 Produção de Material Didático (] 20pág.) 

 Acompanhamento de alunos a eventos 
acadêmicos 

0,00 

 Trabalho de Campo / Visita Técnica            
(]5dias) 

0,00  Trabalho de Campo / Visita Técnica            
(]2dias) 

 Trabalho de Campo / Visita Técnica         
(]1dia) 

 

P
E

S
Q

U
IS

A
 

P
u

b
li

c
a
ç

ã
o

 C
ie

n
tí

fi
c
a

 

Periódicos Indexados 

total de 
trabalhos 

publicados 

0,00 

0,
00 

 Periódicos não indexados constantes na base 
Qualis 

0,00 

 Anais de Congressos indexados 
0,00 

 Anais de Congressos não indexados 

 

Livros 

Completo 0,00 

 Organizado 0,00 

 Capítulo 0,00 

 Tradução 0,00 

 Participação em comissão editorial de editoras 
e instituições acadêmicas 

0,00 

 

P
ro

je
to

 d
e

 P
e

s
q

u
is

a
 

Projeto de 
Pesquisa 
via órgão 

de fomento 

Coordenador 

total de projetos 
aprovados ou 

em andamento 

0,00 

0,
00 

 Participação 0,00 

 Projeto de 
Pesquisa 

sem órgão 
de fomento 

Coordenador 0,00 

 Participação 0,00 

 Projeto de Produtividade PQ ou DT 0,00 

 Liderança de grupo de pesquisa (consolidado) 

0,00 
 Liderança de grupo de pesquisa (em 

consolidação) 

 Liderança de grupo de pesquisa (em 
formação) 

 

P
ro

d
u

ç
ã

o
 

T
é

c
n

ic
a
 Registro de software 

total de 
produtos 

registrados 

0,00 0,
00  Carta Patente 0,00 

     

 

E
X

T
E

N
S

Ã
O

 

P
u

b
li

c
a
ç

ã
o

 e
m

 E
x

te
n

s
ã

o
 

Artigos e/ou trabalhos publicados em 
periódicos de extensão 

total de 
trabalhos 

publicados 

0,00 

0,
00 

 Anais de Congressos de Extensão 0,00 

 

Livros 

Completo 0,00 

 Organizado 0,00 

 Capítulo 0,00 

 Tradução 0,00 

 

P
r

o
je to

 

d
e

 

E
x

t

e
n

s
ã o
 

Coordenador 0,00 
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Projeto de 
Extensão 
via órgão 

de fomento 

Participação 

projetos 
aprovados e em 

andamento 

0,00 

0,
00 

 Projeto de 
Extensão 

sem órgão 
de fomento 

Coordenador 0,00 

 Participação 0,00 

 

Trabalhos não remunerados, vinculados à 
DIREX, junto à incubadora de empresas de 

base tecnológica e empreendimentos 
econômicos solidários 

0,00 

 

A
ti

v
id

a
d

e
s

 d
e

 

E
x

te
n

s
ã
o

 

Palestras, Seminários, Mesas-redondas e 
Workshops 

total de eventos 
realizados 

0,00 

0,
00 

 

C
u

rs
o

s
 de 8 a 30 horas 0,00 

 acima de 30 horas 0,00 

 

A
T

IV
ID

A
D

E
S

 C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

E
S

 

A
d

m
in

is
tr

a
ç

ã
o

 

com CD 

Diretor-Geral e Vice-Diretor 

fração do tempo 
de permanência 

no cargo (no 
período de 
avaliação) 

0,00 

0,
00 

 Diretores Sistémicos e de 
UnEDs 

0,00 

 Demais CDs 0,00 

 

com 
FG/FCC 

Coordenadores Gerais e de 
Curso 

0,00 

 Coordenadores de Disciplina 0,00 

 Demais FGs/FCCs 0,00 

  Coordenador de polo/Curso de 
EAD 

0,00 

 

sem 
CD/FG/FCC 

Responsável por programa de 
pesquisa/extensão 

0,00 

 
Coordenadores de Laboratórios 
e de Cursos de Pós-graduação 

Lato Sensu 
0,00 

 

C
o

n
s

e
lh

o
s

, 
C

o
m

it
ê

s
 e

 

C
o

m
is

s
õ

e
s
 

Membro de Conselhos Institucionais 

fração do tempo 
de participação  
(no período de 

avaliação) 

0,00 

0,
00 

 Membro de Comitê ou Comissão (portariado) 0,00 

 Representação em câmaras e conselhos 
externos, sindicatos 

0,00 

 
Representação em órgãos científicos, 

tecnológicos, extensão, conselhos inerentes à 
profissão 

0,00 

 Avaliação de cursos (MEC) médio, técnico, 
superior e pós-graduação 

0,00 

 

O
rg

a
n

iz
a

ç
ã

o
 d

e
 

E
v

e
n

to
s
 

Organização de Eventos Institucionais 

total de 
participações 

na organização 
(no período de 

avaliação) 

0,00 
0,
00 

 

P
a

rt
ic

ip

a
ç

ã
o

 e
m

 

B
a
n

c
a

s
 

Bancas Qualificação de Mestrado total de 
participações 

em bancas (no 

0,00 
0,
00  Bancas de Projeto Final e Monografias de 

Conclusão de Graduação/Técnico 
0,00 
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 Bancas de Concurso Público período de 
avaliação) 

0,00 

 Bancas de Monografia de Curso de Pós-
Graduação Lato Sensu 

0,00 

 Bancas de Mestrado 0,00 

 Bancas de Exame de Qualificação de 
Doutorado 

0,00 

 Bancas de Doutorado 0,00 

 

P
ro

je
to

s
 Interesse acadêmico 

participação 

0,00 

0,
00 

 Membro de CPA 0,00 

 Membro de NDE (técnico/graduação) 0,00 

 Interesse Institucional 0,00 

 

C
a

p
a

c
it

a
ç

ã

o
 D

o
c

e
n

te
 Cursos de Capacitação - bonificação parcial carga horária 

liberada pelo 
colegiado e 
pela Direção 

Geral 

0,00 

0,
00  Cursos de Capacitação - liberação total 0,00 

 


