
Análise do documento “Orientações e regras básicas para o Cargo de Professor 
Titular” 

Proposta de orientações e normas para a progressão da carreira de professor das IFES 
e dos IFETs e para compor as diretrizes básicas da carreira para Professor Titular 

 
(documento não assinado apresentado por um membro da ANDIFES participante do grupo de 

trabalho composto pelo MEC) 

 
A comissão designada pelo Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras – 

DLLE - para analisar o documento “Orientações e regras básicas para o Cargo de 
Professor Titular”, documento não assinado, apresentado por um membro da 
ANDIFES ao MEC, apresenta as considerações abaixo:  

 
1. A proposta não assinada não considera o cargo de titular no contexto de processo 

de progressão funcional, mas o configura como a reedição do concurso público 
para ‘cargo isolado’, com barreiras violentas e irremovíveis. 

2. A proposta afirma visar caracterizar o perfil de um professor titular, porém não 
contempla o perfil do profissional de Letras, desrespeitando, assim, o perfil de 
cada área e as diferenças das áreas de conhecimento. Nesse sentido, repudiamos a 
premissa, na subseção 2 (Legislação e normas pertinentes): “Não separamos 
nossas recomendações e conclusões por áreas de conhecimento”. Observamos o 
seguinte: considerando que a CAPES e o CNPq têm comitês de área, conforme 
representado no “Documento de área” de Letras da CAPES, entendemos que os 
critérios de progressão deveriam levar conta, no mínimo, os diversos 
“Documentos de área” apresentados pela CAPES, respeitando assim as diferenças 
inerentes a cada área de conhecimento.  

3. Se a própria progressão da carreira já pressupõe a exigência de título de 
doutorado para Associado I, entendemos que a exigência de “ter pelo menos dez 
anos de doutorado” é no mínimo problemática, pois desrespeita o acordo firmado 
entre o governo e os professores das IFES, transformado em LEI 12.772 de 
28/12/2012, que postula o seguinte: “Art. 5º A partir de 1º de março de 2013, os 
cargos de Professor Titular da Carreira de Magistério Superior do PUCRCE passam 
a integrar a Classe de Professor Titular da Carreira de Magistério Superior do Plano 
de Carreiras”. Ou seja, a PROGRESSÂO à CLASSE de TITULAR deve obedecer aos 
mesmos critérios de progressão das outras CLASSES (dos Associados, por 
exemplo), não podendo ser feita por concurso, por não ser CARGO ISOLADO.  A 
PROIFES já recusou o documento da ANDIFES, aqui analisado, em reunião 
realizada em seu IX Encontro Nacional, propondo o seguinte: 

“Dentre as mudanças profundas criadas nas carreiras reestruturadas está a nova forma de 
se acessar a Classe de Professor Titular, que a partir de agora passa a ser por promoção e 
permitida a todos os professores das Classes Associado 4 (MS) ou D4 4 (EBTT) há dois 
nesta classe. 

Para a promoção, os professores deverão lograr aprovação de memorial ou aprovação de 
tese inédita. As diretrizes para esta promoção serão aprovadas por cada Conselho 
Superior de cada Universidade ou Instituto Federal a partir das regras gerais que serão 
estabelecidas pelo MEC, e são justamente estas regras que estão em debate no GT-
Docentes, que é composto pelo PROIFES-Federação, representante dos professores 
federais de MS e EBTT, do CONIF, que representa os reitores dos IFs, da ANDIFES, que 
representa os reitores das Universidades e pelo Governo, MEC e MPOG”.  
[http://proifes.org.br/ix-encontro-nacional-do-proifes-federacao-aprova-proposta-de-
diretrizes-de-promocao-a-titular/] 

http://proifes.org.br/ix-encontro-nacional-do-proifes-federacao-aprova-proposta-de-diretrizes-de-promocao-a-titular/
http://proifes.org.br/ix-encontro-nacional-do-proifes-federacao-aprova-proposta-de-diretrizes-de-promocao-a-titular/


Nesse sentido rechaçamos o documento “Orientações e regras básicas para o 
Cargo de Professor Titular” supostamente redigido por membro incógnito da 
ANDIFES e reafirmamos a decisão da greve de 2012, que foi de firmar a 
“Promoção a TITULAR”, com diretrizes similares a projeção a qualquer outra 
CLASSE da CARREIRA, sem provas orais, exames, ou abertura de concurso. 
Entendemos que o professor ASSOCIADO IV tem direito a progressão a titular 
desde que prove desempenho, da mesma forma que os ASSOCIADOS têm de 
fazer.  

 
Esclarecemos ainda que o exame titular na carreira antiga pressupunha que, no 
momento em que o professor optava pelo cargo de titular como ‘cargo isolado’, 
teria que se submeter a concurso público e aberto de provas e títulos, abdicando 
da carreira anterior para começar nova carreira. A partir da greve de 2012, a 
proposta de incorporação do cargo de titular como parte da progressão da 
carreira de docentes das IFES não pressupunha mais tal apagamento da carreira 
anterior. ENTRETANTO, na forma como está sendo proposta, a progressão se 
caracteriza mais como concurso público para ingresso no cargo isolado (conforme 
artigo 9 da lei 12772). Essa é uma contradição fundamental, uma vez que 
desconsidera as decisões ainda vigentes desde a greve de 2012, que transformam 
a progressão para titular em uma instância da carreira. Nesse sentido, 
consideramos o documento “Orientações e regras básicas para o Cargo de 
Professor Titular” perverso por caracterizar a progressão funcional como seleção 
de caráter classificatório e não como incorporação do cargo de titular à carreira 
de professor das IFES. 

 
4. Seguindo o mesmo raciocínio, a incorporação do cargo de titular à carreira 

docente não pode implicar em “prova classificatória”, uma vez que essa 
característica provoca um tipo de ‘efeito gargalo’, funcionando como 
impedimento à progressão de um contingente de docentes: nessa lógica 
perversa de “percentual máximo de ocupantes do cargo de titular”, docentes 
ainda que com excelentes níveis de progressão não progrediriam.  

5. Ao repudiar a prova classificatória (oral ou escrita), repudiamos também a 
afirmativa de que “o perfil, a atuação e as necessidades do professor titular não 
variam significativamente de uma grande área do conhecimento para outra”. 
Nesse sentido, somos contrários à  afirmação/proposta de que os critérios “para 
concorrer ao cargo de professor titular necessariamente o docente deve 
apresentar um fator H igual ou maior (sic) 4, seja SCOPUS, seja WebScience, ou 
estar na categoria 1 do CNPq”, pelos seguintes motivos:   

 
a. A grande maioria das revistas da grande área de conhecimento de Letras e 

Linguística ainda não foi indexada pela SCOPUS ou Web of Science (basta entrar no 
currículo dos pesquisadores 1A do CNPq para verificar a ausência de periódicos 
indexados por tais bancos de dados), de forma que nossos pesquisadores de ponta 
não se incluiriam no fator H proposto no documento em análise; 

b. Se há uma demanda reprimida histórica de bolsas de produtividade de pesquisa 
para os pesquisadores da área de Letras, é inaceitável que este seja um dos itens 
obrigatórios para a progressão na carreira, conforme citado no documento em 
análise. Entendemos que se o pesquisador for bolsista do CNPq, isso comprova o 
mérito de seu trabalho; entretanto, não deve excluir o mérito daqueles que não 
foram contemplados com bolsas de produtividade de pesquisa do CNPq por falta 
de recursos do governo para a educação. A aceitação do critério proposto 
implicaria nossa conivência com uma política perversa de duplicação de fomento 



de critérios de exclusão que não representam a produtividade dos profissionais em 
Letras e Linguística que, além de não sofrerem a demanda reprimida da bolsa de 
produtividade, ainda seriam duplamente excluídos do sistema de mérito ao não 
terem sua produtividade contemplada na progressão funcional para titular.  

6. Igualmente repudiamos:  
(i) o critério “ser pesquisador do CNPq”, por motivos de demanda reprimida 

no contexto da Grande Área Letras e Linguísticas. Repudiamos que haja 
“percentual máximo de ocupantes do cargo de professor titular” 

(ii) o item ix da subseção 3, que propõe a exigência de “financiamento de 
agências de fomento ou de empresas para projetos de ensino, de pesquisa 
ou extensão”, tendo em vista que não contempla a prática da área de 
Letras e Linguística; 

(iii) a interpretação de experiência administrativa inclusa no documento, por 
contemplar administração na “iniciativa privada”, conforme o inciso v da 
subseção 3 do documento não assinado. 

 
Considerando o exposto acima, propomos as seguintes diretrizes gerais para a 

progressão funcional para professor titular na carreira do magistério das IFES, como 
forma de avaliação:  

 
1. Que seja considerado o “Documento de área” da CAPES, específica para cada área 

para “caracterizar o perfil esperado do professor ocupante do cargo de professor  
titular”, sem provas orais ou escritas e sem abertura de concurso, mas, sim por 
análise de memorial descritivo, se aproximando dos critérios já utilizados para 
progressão em outras classes, como Associado, por exemplo, onde se analisa a 
produção do docente nos dois anos. Através do Memorial DESCRITIVO, se 
analisaria a produção durante TODA a sua CARREIRA; 

2. Que a produção docente seja avaliada nos âmbitos integrados de pesquisa, ensino, 
extensão e administração através de MEMORIAL DESCRITIVO, observando as 
exigências e critérios das áreas; 

3. Que a produção de pesquisa na área de Letras e Linguística observe a exigência 
mínima para a progressão ao cargo de titular, e não o fator H4 ou a exigência de 
que o docente seja pesquisador com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq, 
pelos motivos elencados no item “4” acima; 

4. Que o docente em avaliação tenha orientação de teses e dissertações, sendo 
desejável também a orientação em pós-doutoramento. Mas que o docente seja 
sim MEMBRO DE UMA PÓS-GRADUAÇÃO da própria IFE em que trabalha; 

5. Que o docente em avaliação tenha experiência em coordenação de projetos e 
grupos de pesquisa, ensino e/ou extensão, financiados ou não pelos órgãos de 
fomento; 

6. Que, tendo em vista a lógica da incorporação do cargo de titular à carreira de 
professor das IFES, a progressão para titular seja uma avaliação automática para 
todos os professores que, ao terminarem os dois anos de Associado IV, já se 
qualifiquem para a avaliação de mérito ao cargo de titular sem “a exigência de 
percentual máximo de ocupantes do cargo de professor titular”. Essa foi uma 
premissa básica no documento que levou os docentes ao fim da greve de 2012; 

7. Que o docente em avaliação para a progressão ao cargo de professor titular tenha 
necessariamente exercido atividades didáticas na graduação e na pós-graduação 
na instituição de vínculo, e não em outras IFES ou no setor privado; 

8. Que os critérios de experiência didática sejam vinculados aos parâmetros definidos 
pelos departamentos onde o docente está lotado, o ensino; nesse sentido, 



repudiamos o número arbitrário de 2560 horas proposto no item ii da subseção 3 
do documento não assinado sob análise; 

9. Que a pesquisa em ensino continue sendo considerada parte da “pesquisa 
acadêmica nas tradicionais áreas do conhecimento” e não, como implica a redação 
do documento, que seja uma atividade fora das grandes áreas; 

10. Que as atividades de extensão desenvolvidas pelo docente sejam avaliadas de 
acordo como os parâmetros de cada Departamento em que o professor está 
lotado; 

11. Que a interpretação de experiência administrativa do Associado IV não inclua 
administração no âmbito da iniciativa privada como proposto pelo documento; 

12. Que a experiência administrativa seja avaliada de acordo com os critérios do 
Departamento em que o docente está lotado (sugerimos o mínimo de uma média 
de 4 horas de administração na IFES de lotação durante o período de avaliação). 
 

Resumindo, a comissão propõe que a produção do pesquisador da área seja 
considerada ao longo de sua trajetória, por meio de memorial descritivo , 
contemplando o perfil do profissional de Letras e a configuração de nossa carreira. 

 
Drª Anelise Corseuil (presidente) 
 
Drª Eliana Ávila 
 
Drª Maria Lúcia Vasconcellos 
 
Florianópolis, 26 de agosto de 2013 


