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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo identificar as competências exigidas nos processos de seleção 

e avaliação dos docentes do Instituto Camillo Filho e suas formas de desenvolvimento. 

Apresenta três temáticas. A primeira retrata um estudo sobre competências. A segunda faz 

uma abordagem sobre os processos de seleção e avaliação dos docentes em uma instituição de 

ensino superior privada. A terceira analisa as formas de desenvolvimento de competências. 

Foi realizada uma pesquisa descritiva, com aplicação de questionário a todos os 119 docentes 

da instituição. Foram recebidos 75 questionários completos. Os professores identificaram três 

competências individuais avaliadas pelos alunos como mais importantes: Demonstrar domínio 

de conteúdo; Tratar a todos com imparcialidade e respeito; e Expressar com clareza, para 

facilitar a compreensão da matéria. Com relação às competências individuais dos docentes 

usadas em sua área de atuação, destacam-se três competências: Envolver os alunos nas 

aprendizagens e nos trabalhos pedagógicos, ‘tocar’ o aluno e sensibilizá-lo para a 

aprendizagem; Desenvolver e vivenciar posturas éticas no desempenho da profissão; e 

Coordenar e fomentar a própria formação, cotidianamente. Entre as competências avaliadas 

na autoavaliação docente, foram consideradas importantes: Apresentação de forma clara dos 

objetivos de aprendizagem de sua disciplina no plano de curso; Definição dos conteúdos 

relevantes da disciplina e organização em unidades de ensino coerentes; Tomar como 

referência os objetivos definidos e os conteúdos desenvolvidos na elaboração das provas ou 

outros instrumentos de avaliação; e Permissão para os alunos manifestarem duas dúvidas e 

posicionamentos quanto aos conteúdos elaborados. As competências individuais requeridas 

pelo mercado de trabalho e consideradas essenciais ao exercício do magistério com maior 

número de respostas foram: Manter-se atualizado, aprimorar-se permanentemente: Domínio 

de conteúdo; Domínio de tecnologia; e Postura ética. Com relação às formas de 

desenvolvimento de competências, destacam-se: Aprendizagem pela integração entre teoria e 

prática; Autoanálise - conhecimento das próprias forças e riquezas; Cursos, treinamentos ou 

eventos de atualização pedagógica; e Cursos, treinamentos ou eventos na sua área de atuação 

que não seja a docência. A instituição pesquisada tem apontado preocupações para o 

desenvolvimento de competências individuais e se proposto a contribuir para a formação de 

docente com uma visão crítica, inovação e, principalmente, o “saber-fazer”. Os Encontros 

Pedagógicos de Docentes, promovidos pela instituição, ajudam no desenvolvimento de 

competências individuais, assim como o Núcleo de Planejamento Acadêmico. Os docentes 

ressaltaram competências individuais que não são avaliadas pela instituição, como: Liderança; 

Integração; Capacidade de interação com alunos que apresentem distúrbios de comportamento 

em sala de aula; e Capacidade de contribuir para a redução da diversidade em sala de aula. 

Estas competências que serão apresentadas para a instituição como sugestão de competências 

a serem incluídas nos processos de avaliação. Com base neste estudo, a instituição pesquisada 

poderá refletir sobre as competências requeridas dos docentes e suas formas de 

desenvolvimento, proporcionando ações para fortalecer as mais utilizadas, promovendo e 

incentivando o uso das menos utilizadas.  

 

Palavras-chave: Docentes. Ensino superior. Competência. Competência individual. 

Desenvolvimento de competências. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to identify the selection and evaluation competencies that 

Instituto Camillo Filho requires, as well as their development forms. There are three themes 

in the research: a study about competencies; an approach on the selection / evaluation 

processes of professors in a private college; and an analysis of the competencies development 

forms. A descriptive research was used, by means of questionnaires handed out to all 119 

college professors, of which 75 were entirely answered. The professors found three 

competencies taken as the most important, which were “to demonstrate subject mastery”, “to 

treat everyone with impartiality and respect”, and “to be able to express subject explanations 

in a clear way”. As for professors’ specific competencies used in their field, three were 

highlighted: “to involve students in learning and pedagogic work, sensitizing students for 

learning”; “to develop and show an ethical posture in their work”; and “to constantly 

coordinate and foster their own training”. Among the competencies in the professors' self-

evaluation, the ones taken as important were as follows: “to present course learning objectives 

in a clear way within the course plan”; “to define relevant topics in the course and to organize 

the course in coherent units”; “to consider the defined objectives and studied topics when 

making tests  and evaluation tools”; and “to let students verbalize their doubts and views on 

the subjects”. The most cited individual competencies required by the labor market and 

essential to the teaching profession were: “to keep oneself up-to-date, constantly pursuing 

professional development”; “subject mastery”; “technology mastery”; and “ethical posture”. 

As for forms of competencies development, the most emphasized ones were “learning through 

integration between theory and practice”; “self-analysis – knowledge of one's own strength 

and wealth”; “courses, training or events for pedagogic upgrading”; and “courses, training or 

events in one's own field of work, other than teaching”.  The institution has shown concern for 

the development of  individual competencies, and has proposed to contribute in teacher 

training with a critic view, innovation and mostly 'know-how'. Professors' meetings promoted 

by the institution help in that development, as well as the “Academic Planning Center” does. 

The staff stressed that there are competencies which are not evaluated by the institution, such 

as “leadership”, “integration”, “ability to interact with students who have behavior problems 

in the classroom”, and “ability to contribute to the reduction of diversity in the classroom”. 

Those competencies are to be presented to the institution as suggestion for inclusion in the 

evaluation processes. Basing on this study, the institution will be able to reflect upon the 

competencies it requires, as well as their development forms, providing policies towards 

enhancing the most used competencies, promoting and encouraging the use of the least 

required ones.   

 

Key-words: Professors. Higher education; Competence. Individual competence. 

Competencies development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As instituições de ensino superior, públicas ou privadas, são constantemente avaliadas 

pelo Ministério da Educação, mais especificamente via Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão encarregado dessa instância. Um dos componentes 

da avaliação é o corpo docente, que, necessariamente, precisa ser qualificado para o exercício 

do magistério. Para uma boa avaliação por parte dos órgãos governamentais, é importante que 

sejam exigidas dos professores, desde o processo de seleção, competências compatíveis com 

aquelas da organização. 

Os desafios impostos à docência são inúmeros e cada dia mais complexos, 

demandando dos professores competências variadas para que possam atender às exigências do 

governo, instituições e alunos. Há visível necessidade de alteração da postura e do papel do 

profissional, observada a partir mudança da sociedade industrial para a sociedade da 

informação e do conhecimento. Parte-se do pressuposto de que o conhecimento é um 

diferencial competitivo e que impõe a valorização do capital humano e a gestão por 

competências para gerar valor à organização e ao indivíduo. 

A evolução do conceito de competência passa pela de qualificação até os estudos mais 

atuais que fazem uma associação com a contribuição econômica e social para a empresa. 

Dessa forma, a competência foi inicialmente reconhecida como a capacidade de uma pessoa 

de desempenhar tarefas com desempenho superior. Atualmente, o conceito está associado a 

entrega. Ou seja, as pessoas são avaliadas não pelo que fazem, e sim pelo que entregam e pelo 

modo como conseguem agregar valor às organizações. Essa é a tendência atual das discussões 

a respeito da competência, conforme estudos de Dutra (2010). 

Diante dessas e de outras mudanças que afetam o ensino superior em particular a 

competência individual e suas formas de desenvolvimento na esfera dos docentes, esta a 

pesquisa tem como tema central a análise das competências exigidas nos processos de seleção 

e avaliação dos docentes em uma instituição de ensino superior e de suas formas de 

desenvolvimento. Trata-se do Instituto Camillo Filho, situado na cidade de Teresina, estado 

do Piauí, em funcionamento há 12 anos e com sete cursos de graduação, possui cerca de 2.200 

alunos e 119 professores. A ênfase do estudo recai na Gestão por Competências. 

Após buscas de informações sobre o assunto, constatou-se que o tema a ser explorado 

já tem suscitado diversos trabalhos relevantes. Foi possível encontrar uma vasta bibliografia 

envolvendo artigos, dissertações e teses que têm por objeto de estudo a competência do 

profissional do ensino superior e a gestão por competências. Não há a pretensão de se abordar 
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um estudo novo, mas realizar mais uma pesquisa em uma área do saber já explorada e que 

requer novas contribuições para fomentar as discussões sobre um tema tão relevante. No 

Brasil, o tema tem sido objeto de pesquisa por diversos pesquisadores em suas teses de 

doutorado, dissertações de mestrado e outros trabalhos relevantes, podendo-se destacar os 

seguintes: Sant´Anna (2002), Silva (2003), Bitencourt (2001), Dutra (2010), Amatucci (2000) 

e Fleury e Fleury (2010), entre outros.  

A pesquisa realizada, com foco na competência, é motivada por ser um tema que 

suscita inúmeras discussões e estudos nos âmbitos internacional e nacional. Entretanto, no 

nível local, na região do meio-norte do Brasil, o assunto não tem tido a importância que 

merece. No âmbito internacional, o conceito de competência já é discutido há bastante tempo. 

Foi proposto pela primeira vez em 1973, pelo americano David McClelland. Outros 

estudiosos, como Richard E. Boyatzis, Guy Le Boterf e Philippe Zarifian, deram continuidade 

às discussões, com relevância para os estudos propostos pelos dois últimos, que associaram o 

conceito de competência à entrega e a agregação de valor, conforme afirma Dutra (2010). 

 O corpo discente exige, cada vez mais, professores comprometidos, qualificados e 

com habilidades para lidar com inúmeros tipos de conflitos e diferenças. Assim, as 

instituições precisam captar no mercado profissionais competentes e que possam dar boa 

contribuição à formação do alunado. Essa busca começa no processo de seleção, mas é 

contínua, pois no desenvolvimento de suas atividades docentes o professor precisa manter um 

bom nível de conhecimento e saber desenvolver suas competências. 

A pesquisa tem a seguinte questão norteadora: Quais são as competências exigidas nos 

processos de seleção e avaliação dos docentes do Instituto Camillo Filho e quais são as 

formas de desenvolvimento dessas competências individuais pelos docentes? 

O objetivo geral da pesquisa é: Identificar as competências exigidas nos processos de 

seleção e avaliação dos docentes do Instituto Camillo Filho e as formas de desenvolvimento 

dessas competências individuais pelos docentes.  

Os objetivos específicos são:  

. Identificar na literatura os principais conceitos e modelos de gestão por competência; 

. Analisar o processo de seleção e o de avaliação dos docentes realizados na 

instituição; 

. Identificar as competências individuais dos docentes exigidos nos processos de 

seleção e avaliação;  

. Identificar como se dá o desenvolvimento dessas competências individuais pelos 

docentes. 
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Para atingir os objetivos, o trabalho foi desenvolvido com base em três linhas 

temáticas. A primeira retrata um estudo sobre competências. A segunda aborda o processo de 

seleção e o de avaliação dos docentes em uma instituição de ensino superior privada. A 

terceira analisa as formas de desenvolvimento das competências individuais. Isso pressupõe 

pesquisar na literatura existente os modelos de competência desde a sua origem, o conceito de 

competência sob a ótica de diversos autores e sua mutação no decorrer do tempo, as 

dimensões da competência e seu reflexo na gestão de pessoas, os conceitos de complexidade e 

espaço ocupacional, o recrutamento e a seleção por competências, a competência individual e 

o conceito de entrega, como também abordar as competências individuais e organizacionais. 

O estudo desenvolvido é importante para a academia, pois a gestão por competências 

tem sido alvo de constantes debates. Assim, uma pesquisa com aplicação em uma instituição 

de ensino superior serve para agregar mais informações sobre os resultados da aplicação 

prática da teoria. É importante para a instituição objeto do estudo, pois passa a ter feedback 

sobre suas práticas cotidianas de avaliação dos docentes no processo de seleção e no de 

avaliação envolvendo o exercício do magistério. É importante para a autora, que trabalha no 

Núcleo de Planejamento Acadêmico da instituição pesquisada, setor responsável pelas 

atividades de extensão, pesquisa, planejamento acadêmico, pós-graduação e acompanhamento 

do corpo docente. Assim, é possível avaliar criticamente, as atividades desenvolvidas por este 

setor com relação aos processos de seleção e de avaliação dos professores. Além deste 

aspecto, como professora do ensino superior, é sempre muito importante fazer uma reflexão 

mais profunda sobre o assunto pesquisado. 

O interesse pelo tema deve-se ao fato de a autora trabalhar há mais de 10 anos com o 

ensino superior, tendo-se deparado com inúmeras avaliações feitas pelo Ministério da 

Educação, seja para autorização, reconhecimento ou renovação do reconhecimento de cursos, 

seja também para a renovação do credenciamento da instituição de ensino onde atua. Em 

todos os casos, o corpo docente tem sido um dos pontos relevantes, o qual irá refletir 

diretamente nos resultados alcançados pela instituição nas avaliações feitas pelos órgãos 

governamentais.  

No Instituto Camillo Filho, o ingresso dos docentes é feito por processo seletivo. 

Semestralmente, eles fazem uma autoavaliação, e são também avaliados pelos alunos e 

coordenadores de curso. No Núcleo de Planejamento Acadêmico, diretamente vinculado à 

Diretoria Acadêmica, procede-se ao processo de seleção e de avaliação dos docentes em 

atividade a cada semestre. Por este motivo é que surgiram a preocupação e o interesse em 

estudar este tema.  
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Esta dissertação está estruturada em seis tópicos, incluindo esta Introdução, em que se 

apresentam os objetivos da pesquisa, a questão norteadora e a justificativa. No segundo 

aborda-se o referencial teórico do estudo, envolvendo a literatura relevante e relacionada ao 

tema competências. 

No terceiro, desenvolve-se a metodologia usada no trabalho, com a caracterização da 

pesquisa, da unidade de análise, da população e da amostra, assim como a forma de coleta e 

análise dos dados e as limitações do método. 

No quarto, descreve-se a instituição de ensino superior em que foi realizada a 

pesquisa, o Instituto Camillo Filho. 

No quinto, procede-se à apresentação e análise dos resultados.  

No sexto, formulam-se as considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico da pesquisa apresenta uma abordagem histórica concernente ao 

conceito de competência, uma vez que os conceitos, em qualquer instância, sofrem evolução, 

mutações e reduções, o que permite explicitar as modalidades de competências. Com relação 

à gestão por competências, é importante descrever não apenas como o recrutamento e a 

seleção por competências acontecem, mas também o significado da avaliação 360º, para, ao 

final, tratar da competência dos docentes no ensino superior e de suas formas de 

desenvolvimento. 

 

 

2.1 Abordagem histórica  

 

Em uma abordagem histórica, pode-se dizer que a gestão de pessoas teve início com a 

introdução do taylorismo-fordismo nas empresas, quando foram definidos alguns princípios e 

a contratualização das relações de emprego. Esse modelo era baseado na definição do cargo, 

que caracterizava-se pelo conjunto de tarefas associadas ao desempenho em um posto de 

trabalho. Explica Fleury e Fleury (2010) 

 

[...] nessa época, a função crítica da empresa industrial era a produção, e dos 

operários se demandava habilidade e algum conhecimento para executar as 

operações; dos chefes, supervisores, na maioria das vezes antigos operários, 

esperava-se o exercício do poder disciplinar, visando conseguir dos operários a 

máxima produtividade (FLEURY;FLEURY, 2010, p. 72). 

 

As habilidades no relacionamento interpessoal para melhorar o clima no ambiente de 

trabalho passaram a ser exigidas das pessoas que ocupavam cargos de chefia na década de 

1930 no exterior e na de 1950 no Brasil. Foram desenvolvidos programas de treinamentos de 

supervisores, como o TWI – Training Within Industry, que abrangia quatro cursos: ensino 

correto de um trabalho, relações humanas no trabalho, métodos de trabalho e 

desenvolvimento de programas de treinamento. 

Na década de 1960 surgiu na Europa a abordagem sociotécnica. De acordo com Fleury 

e Fleury (2010), observava-se a combinação dos conhecimentos e habilidades técnicas com as 

sociais, criando competências que podem agregar valor à organização. Nos anos 1980, emerge 

o modelo de gestão japonês, em que a responsabilidade pela execução do trabalho é atribuída 

ao grupo, e não ao indivíduo. Os autores enfatizam: 
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É interessante observar como, no caso japonês, habilidades, conhecimentos vão-se 

transformando em competências, pelos verbos mobilizar, participar, aprender, 

comprometer; e a visão estratégia da empresa diz-se muito mais presente do que no 

caso anterior, do modelo sociotécnico (FLEURY; FLEURY, 2010, p. 76). 

 

 Com o sucesso apresentado pelas empresas japonesas, os países do Ocidente 

começaram a rever seus conceitos e suas concepções sobre os modelos de gestão de pessoal. 

Surge, então, o conceito de gestão estratégica de recursos humanos, que preconizava que as 

políticas da empresa com relação à gestão de pessoal devem ser incorporadas à estratégia 

empresarial.  

Fleury e Fleury (2010) destacam pontos de diferença entre este enfoque e o anterior: a 

importância atribuída ao desenvolvimento do empregado, como recurso fundamental para a 

consecução das estratégias empresariais; a importância do desenvolvimento do trabalho em 

equipes; e a gestão da cultura para o sucesso organizacional. 

 Foi na década de 1990 que surgiu a construção da gestão de pessoas com base no 

conceito de competência. O aumento da competitividade e a globalização levaram à 

associação plena da gestão de recursos humanos com as estratégias da empresa, e o conceito 

de competência foi incorporado à prática organizacional. Isso foi observado em empresas 

americanas e europeias e também no Brasil, conforme pesquisa realizada por Fischer (1998). 

Em sua pesquisa, foi confirmada a tendência das empresas brasileiras de estarem passando 

por mudanças em suas práticas de gestão de pessoas consistentes com o modelo de gestão 

estratégica de recursos humanos. O maior desafio para as empresas era alinhar as pessoas, 

suas competências e seu desempenho às estratégias de negócios e aos objetivos 

organizacionais, sendo que a gestão por competências apresentava-se como modelo de gestão 

de pessoas a ser incorporado e desenvolvido pelas organizações nos próximos anos.  

 De acordo com Zarifian (2011), foi nos anos de 1980 que a temática “Competência” 

começou a surgir nas empresas enquanto modelo de gestão de recursos humanos. O autor 

realizou uma pesquisa em pequenas e médias empresas do setor moveleiro nos anos de 1985 e 

1986 no âmbito do programa Poête, organizado pelo Centro de Estudos e Pesquisas sobre as 

Qualificações (CEREQ). Dessa forma, foi possível constatar a emergência do chamado 

“Modelo da competência”. 

Na época, Zarifian (2011) observou uma mudança no julgamento avaliativo que os 

diretores das empresas pesquisadas faziam sobre sua mão de obra e que tinha por objeto três 

questões. Primeira, a avaliação e o gerenciamento sobre a mão de obra levavam em 

consideração as habilidades corporais (destreza, habilidade de gestos e rapidez na execução 
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das tarefas), mas tornava-se necessário levar em consideração a solicitação quanto ao 

processo de trabalho. Foi o que o autor considerou como “passar da solicitação do corpo à 

solicitação do cérebro” (ZARIFIAN, 2011, p. 22). Segunda, o abandono de uma abordagem 

categorizadora e homogeneizadora da mão de obra. Terceira, a classificação dos assalariados 

e a gestão a partir do posto de trabalho eram questionadas. Desta forma, os problemas 

enfrentados à época pelo setor moveleiro, que também ocorria em outros setores da indústria, 

ensejaram a emergência do “Modelo da competência”, decorrente dos julgamentos avaliativos 

das direções e dos responsáveis pelas empresas, associados às modificações potenciais e 

desejadas das práticas da gestão de recursos humanos, a citar: novas práticas de recrutamento, 

novo tipo de compromisso no que concerne à mobilidade interna, insistência inédita na 

responsabilização dos assalariados e modificação dos sistemas de classificação e de 

remuneração. 

As constatações feitas por Zarifian em sua pesquisa feita nos anos de 1985/86 no setor 

moveleiro apresentam semelhanças aos modelos de competência identificados por Le Boterf 

(2003) e que interferem atualmente nas práticas de gestão. O modelo por ele denominado “A” 

baseava-se na concepção taylorista e fordista, com as seguintes características: o sujeito é 

considerado um operador com competência limitada a executar operações com base no que 

está prescrito; a competência é limitada ao saber-fazer com adoção de um comportamento 

esperado e observável; e existência de uma malha estrita para identificar a competência, que é 

objeto de gerenciamento pelo controle. Outro modelo, denominado “B”, baseava-se na 

perspectiva da economia do saber. O sujeito é um ator (ou seja, muito mais do que um 

operador) sabe ir muito mais além do prescrito, sabe agir, sabe ter iniciativas e sabe escolher 

condutas diante de ações requeridas. 

 De acordo com estudos de Dutra (2010), o desenvolvimento do conceito de 

competência passou ao longo de sua trajetória por quatro fases. 

A primeira fase tem como base a competência para a seleção e o desenvolvimento de 

pessoas, sendo que as competências servem de padrão para a análise das pessoas da empresa 

e, também, para a orientação nos processos de seleção, escolha e avaliação para 

desenvolvimento e orientação do processo de capacitação. O problema nesta fase era que a 

mesma caracterização de competência era aplicada de forma não diferenciada a todas as 

pessoas. 

A segunda fase considera a competência diferenciada por nível de complexidade. Ou 

seja, as empresas criaram escalas de diferenciação por nível de complexidade. Os problemas 

estavam relacionados à vinculação da competência a trajetórias de sucesso em realidades 
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passadas; as competências não estavam vinculadas às estratégias da empresa; e o uso do 

conceito precisava ser estendido às demais práticas de gestão de pessoas da empresa. 

A terceira fase associa a competência ao conceito integrador da gestão de pessoas, e 

destas com os objetivos estratégicos da empresa. Ou seja, abriu-se a discussão para 

compatibilizar as competências organizacionais e individuais. O importante é que as 

competências das pessoas não estão mais vinculadas às trajetórias pessoais dentro da 

organização, e sim a seus objetivos estratégicos e a suas competências. O mais importante 

nesta fase é o uso do conceito de competência como entrega e agregação de valor, estando 

associado a conceitos complementares, como o de complexidade e o de espaço ocupacional. 

Isso permitiu o uso do conceito de competência em outros aspectos da gestão de recursos 

humanos, como carreira e remuneração. 

A quarta fase é definida pela apropriação pelas pessoas dos conceitos de competência, 

pois é importante que as pessoas compreendam os conceitos e possam utilizá-los para pensar 

o próprio desenvolvimento. 

 

 

2.2 O Conceito de competência 

 

O conceito de competência tem sido objeto de inúmeras discussões e questionamentos 

há um bom tempo. Dutra et al. (2010) afirmam que em 1973 David McClelland propôs pela 

primeira vez de forma estruturada o conceito de competência. 

De acordo com Fleury e Fleury (2010), McClelland definiu competência como sendo 

uma característica inerente à pessoa e relacionada com desempenho superior na realização de 

uma tarefa ou em determinada situação. 

Inúmeros autores estrangeiros e brasileiros e várias escolas de estudos (americana, 

espanhola, francesa e latino-americana) procuraram definir e estruturar o conceito de 

competência, que de acordo com Le Boterf (2003), está em construção e só ganhou 

importância no decorrer dos anos de 1980, pois na década de 1970 dominava a noção de 

qualificação. 

Nas décadas de 1980 e 1990, os estudos apontavam para a definição de competência 

sempre relacionada a um desempenho superior, conforme estudos de Richard Boyatzis 

(1992), Spencer e Spencer (1993), McLagan (1997) e Mirabile (1994).  

Fleury e Fleury (2010) esclarecem:  
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Nessa perspectiva, o conceito de competência é pensado como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto desempenho, na 

medida em há também um pressuposto de que os melhores desempenhos estão 

fundamentados na inteligência e na personalidade das pessoas; nessa abordagem 

considera-se a competência, portanto, como um estoque de recursos que o indivíduo 

detém. A avaliação dessa competência individual é feita, no entanto, em relação ao 

conjunto de tarefas do cargo ou posição ocupada pela pessoa (FLEURY; FLEURY, 

2010, p. 27).  

 

Carvalho, Passos e Saraiva (2008) consideram que a competência está associada ao 

fazer algo bem feito, vinculado a ação e a resultado. Ou seja, está relacionada a desempenho, 

ao comportamento de alguém e à qualidade desse desempenho. Propõem um conceito 

genérico de competência como sendo a capacidade de realizar algo conforme um padrão. 

Trata-se, portanto, de um atributo variável. Uma competência será maior ou menor a depender 

do grau de conformidade entre um resultado gerado e um padrão de qualidade estabelecido. 

Dutra (2010) afirma que a competência pode ser atribuída a diferentes atores, como 

organização e pessoas, os quais, quando colocadas lado a lado, permitem verificar a troca de 

competências. De um lado, a organização transfere seu patrimônio para as pessoas, 

enriquecendo-as e preparando-as para enfrentar novas situações profissionais e pessoais, na 

organização ou fora delas; de outro lado, as pessoas, ao desenvolverem sua capacidade 

individual, transferem para a organização seu aprendizado, capacitando-a a enfrentar novos 

desafios. Dessa forma, há uma íntima relação entre as competências organizacionais e as 

individuais, tornando-se necessário fazer uma reflexão a respeito das competências da 

organização para o estabelecimento das competências individuais, pois há uma mútua 

influência de umas e de outras. “Não podemos pensar as competências individuais de forma 

genérica e sim atreladas às competências essenciais para a organização” (DUTRA, 2010, p. 

25).  

O autor também afirma que muitos teóricos definem a competência como o conjunto 

de competências, habilidades e atitudes, mas que é um enfoque pouco instrumental, pois não 

dá garantia de que irão agregar valor à organização. A competência está associada ao conceito 

de entrega, ou seja, o valor agregado ao processo de trabalho e que permanece mesmo quando 

a pessoa sai da organização. 

Neste mesmo sentido, Leme (2007) sustenta que é preciso ampliar o conceito de 

competências. Segundo uma visão contemporânea, adequada às atuais necessidades dos 

gestores e exigências do mercado, referem-se ao conceito de entrega do colaborador. 

Dutra (2010) afirma que na prática das organizações as decisões sobre pessoas estão 

relacionadas ao que elas entregam, mas o sistema formal, concebido a partir da conceituação 
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de cargos, as vê pelo que fazem. Gera-se, portanto, um descompasso entre a realidade e o 

sistema formal de gestão. Finaliza afirmando que “ao avaliarmos as pessoas pelo que fazem e 

não pelo que entregam, criamos uma lente que distorce a realidade” (DUTRA, 2010, p. 28). 

O entendimento atual do conceito de competência na visão de Fleury e Fleury (2010, 

p. 30) é que “competência é um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, 

integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à 

organização e valor social ao indivíduo”. Dessa forma, considera-se importante a 

interpretação que os autores fazem sobre o conceito definido acima.  O que representam tais 

saberes? O saber agir é saber o que e por que faz, saber julgar, escolher e decidir. O saber 

mobilizar representa a consideração de diversos tipos de recursos, como pessoas, financeiros e 

materiais, criando uma sinergia entre eles. O saber comunicar está associado à compreensão, 

ao processamento e à transmissão de informações e conhecimentos, com a necessidade de 

haver o entendimento da mensagem por parte de quem a recebe. O saber aprender envolve os 

seguintes aspectos: trabalhar o conhecimento e a experiência, rever os modelos mentais, 

desenvolver-se e proporcionar o desenvolvimento dos outros. O saber comprometer-se está 

associado ao engajamento e ao comprometimento com os objetivos da organização. O saber 

assumir responsabilidades refere-se ao ser responsável, à capacidade de assumir os riscos e as 

consequências de suas ações e, por este motivo, ser reconhecido. Por fim, é necessário 

também saber ter uma visão estratégica, que implica o conhecimento e o entendimento do 

negócio da organização e seu ambiente, identificando oportunidades, alternativas. 

 

 

2.2.1 Tipos de competência 

 

 De acordo com Dutra (2010), a competência poderá ser atribuída a diferentes atores, 

pois envolve as organizações a as pessoas.  

 

Ao colocarmos organizações e pessoas lado a lado, podemos verificar um processo 

contínuo de troca de competências. A organização transfere seu patrimônio para as 

pessoas, enriquecendo-as e preparando-as para enfrentar novas situações 

profissionais e pessoais, na organização ou fora dela. As pessoas, ao desenvolverem 

sua capacidade individual, transferem para a organização seu aprendizado, 

capacitando-a a enfrentar novos desafios (DUTRA, 2010, p. 24). 

 

A literatura existente sobre competências faz diversos tipos de classificação. Uma 

delas apresenta três categorias: organizacionais, gerenciais e individuais.  
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As competências organizacionais, no entendimento de Fleury e Fleury (2010), têm sua 

origem na abordagem da organização como um portfólio de recursos. Toda e qualquer 

entidade empresarial possui portfólio singular e único, que integra elementos de caráter: 

. Físico (infraestrutura) 

. Financeira 

. Intangível (marca, imagem, etc) 

. Organizacional (sistemas administrativos e cultura organizacional) 

. Recursos humanos (tais recursos podem gerar vantagem competitiva) 

 

Sobre este tópico, Banov (2010) lembra que as competências organizacionais integram 

a história da empresa e, por coseguinte, abrangem 

 
[....] missão, visão, valores, princípios, políticas de qualidade, sua cultura, seus 

valores, tecnologia, gestão e conhecimento de pessoal, estrutura, método, sistema 

gerencial, etc. As competências organizacionais definirão as individuais que farão 

com que os objetivos organizacionais sejam atendidos (BANOV, 2010, p. 31). 

 

Zarifian (2011) apresenta diversos modelos de competências organizacionais, a 

destacar: competência sobre processos, competências técnicas, competências sobre a 

organização, competências de serviço e competências sociais. Na visão de Fleury e Fleury 

(2010), os modelos apresentados por Zarifian estão mais ligados ao processo de trabalho de 

operações industriais. Os autores consideram três tipos de estratégia a partir das quais as 

empresas podem relacionar-se e competir no mercado: excelência operacional, inovação no 

produto e orientação para clientes. 

De acordo com Dutra (2010), as competências organizacionais são concretizadas pelas 

pessoas ao colocarem em prática o patrimônio de conhecimentos da organização. “A 

agregação de valor das pessoas é, portanto, sua contribuição efetiva ao patrimônio de 

conhecimentos da organização, permitindo-lhe manter suas vantagens competitivas no tempo” 

(Dutra, 2010, p. 24). 

Banov (2010) defende que as competências individuais são as competências inerentes 

a cada pessoa, as quais foram adquiridas na sua trajetória de vida, contemplando sua história, 

seus conhecimentos e experiências, suas motivações e sua própria personalidade. No 

entendimento de Zarifian (2011, p. 68), a competência individual é “o tomar iniciativa e o 

assumir responsabilidade do indivíduo diante de situações profissionais com as quais se 

depara”. 
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Sant’Anna (2002) identificou competências individuais exigidas atualmente, a 

destacar: capacidade de aprender rapidamente novos conceitos e tecnologias, capacidade de 

trabalhar em equipes, criatividade, visão de mundo ampla e global, capacidade de 

comprometer-se com os objetivos da organização, capacidade de comunicação, capacidade de 

lidar com incertezas e ambiguidades, domínio de novos conhecimentos técnicos associados ao 

exercício da função, capacidade de inovação, capacidade de relacionamento interpessoal, 

iniciativa de ação e decisão, capacidade de gerar resultados efetivos, autocontrole emocional, 

capacidade empreendedora e capacidade de lidar com situações novas e inusitadas. 

Vários autores ressaltam a importância das competências identificadas por Sant’Anna, 

que precisam ser desenvolvidas pelos indivíduos em seus diversos tipos de atuação, para que 

possam estar inseridos e permanecer em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e 

que exige a prática eficiente de um número maior de competências.  

 

 

2.3 Gestão por competências e suas tendências e desafios  

 

No caso brasileiro, na percepção de Dutra (2010), as empresas que adotam gestão com 

base na competência e que alcançam bons resultados têm aplicado os conceitos de 

competência, complexidade e espaço ocupacional. Também afirma a necessidade de que as 

políticas e práticas da gestão de pessoas envolvam a integração mútua, a integração com a 

estratégia organizacional e a integração com as expectativas das pessoas. 

Segundo Prahalad e Hamel (2005, p. 224), “qualquer empresa que queira captar uma 

fatia desproporcional dos lucros dos mercados de amanhã precisa desenvolver as 

competências que contribuirão de forma desproporcional para o valor futuro do cliente”. Os 

mesmos autores também afirmam que uma empresa com disposição para ganhar uma fatia 

substancial dos lucros que serão obtidos nas oportunidades do amanhã precisa conhecer, hoje, 

as competências essenciais que serão desenvolvidas no futuro. 

Com relação ao conceito de competência, é possível concluir que, atualmente, espera-

se dos sujeitos que demonstrem conhecimentos, habilidades e atitudes associados à agregação 

de valor e entrega. Afirma Dutra (2010), que só é possível falar em competência quando há 

competência em ação; ou seja, saber ser e saber mobilizar o repertório individual em 

contextos distintos.  

Como o conceito de competência está associado à entrega e a agregação de valor, 

torna-se necessário fazer uma avaliação do nível em que se encontram estes fatores, o que 
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poderá ser feito mediante o uso do conceito de complexidade. De acordo com Dutra (2001), 

existe atualmente a preocupação maior em identificar as expectativas de entrega dos cargos 

em relação a uma escala crescente de complexidade. Com relação à agregação de valor, 

enfatiza o autor que a pessoa, à medida que assume responsabilidades e atribuições mais 

complexas, não tem a necessidade de ser promovida para que possa agregar mais valor nem 

há necessidade de alterar seu cargo ou posição dentro da empresa. O que há é a ampliação do 

espaço ocupacional, que corresponde a uma indicação do desenvolvimento da pessoa e da sua 

maior capacidade de agregar valor. 

Fleury e Fleury (2010) identificaram algumas tendências de mudanças na estrutura e 

no sistema de gestão de empresas, sendo possível relacionar as seguintes: 

. Modificação do desenho da organização passa a apresentar uma estrutura mais 

enxuta, para que possa propiciar maior integração e comunicação. 

. Valorização da função comercial e de manufatura, considera-se com o 

desenvolvimento de competências específicas para atender às novas demandas do 

mercado.  

. A Função P&D -  assume um papel mais estratégico com relação à inovação de 

produtos e processos. 

. A função RH - passa a assumir um papel relevante na definição das estratégias do 

negócio. São definidas políticas e práticas mais modernas, adequadas ao processo de 

atrair, reter e desenvolver os melhores talentos. 

. Unidade de gestão - é o indivíduo, e não o cargo.  

. Aumento do nível de educação dos empregados há a preocupação com pessoas mais 

comprometidas, cujas competências agreguem valor ao negócio.  

Os autores também apontaram dois grandes desafios a serem enfrentados pelas 

empresas com relação ao modelo de gestão por competências. O primeiro refere-se ao 

alinhamento das competências individuais às competências organizacionais e às estratégias 

empresariais. O segundo refere-se ao desenvolvimento nas pessoas de competências que não 

apenas agreguem valor à organização, mas também ao indivíduo. 

Fernandes (2006), destaca algumas conclusões acerca da competência individual nas 

organizações: 

 

. A competência individual pode ser encarada como um recurso constitutivo da 

competência organizacional. 

. A competência individual é um conceito com duas dimensões: um estoque de 

conhecimentos, habilidades e atitudes a montante, e a entrega ou aplicação desse 

estoque a jusante. 
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. O desenvolvimento da competência está associado a um crescimento em termos de 

complexidade: profissionais atuando em posições de maior complexidade precisam 

necessitam exercitar competências em grau mais pleno. 

. O aumento de complexidade – e, consequentemente, de competências – relaciona-

se a demandas organizacionais, de modo tal que trabalhos mais sofisticados 

requerem maior competência. 

. O nível de competência exigido do profissional varia segundo o grau de 

formalização ou explicitação do conhecimento requerido ao exercício da atividade, 

de forma tal que atividades nas quais o conhecimento está mais formalizado 

necessitam de indivíduos atuando em menor grau de complexidade. 

. Maior complexidade da entrega e maior exercício de competências é diretamente 

proporcional ao valor que o profissional agrega ao negócio (FERNANDES, 2006, p. 

65). 

 

As empresas e instituições precisam saber gerenciar seus recursos humanos, identificar 

suas competências organizacionais e alinhar às competências individuais. Para isso, torna-se 

importante, desde o processo de recrutamento e seleção, definir o perfil de competências 

individuais necessárias e que serão requeridas dos candidatos a um posto de trabalho. 

 

 

2.3.1 Recrutamento e seleção por competências 

 

É importante, antes da efetivação dos processos recrutamento e da seleção por 

competência, que a empresa possa identificar dados sobre sua cultura organizacional, a 

estrutura da empresa, sua missão, valores e visão, e a análise do mercado de trabalho, pois são 

informações relevantes, que irão direcionar as práticas dos processos acima mencionados. 

Conforme Banov (2010), o recrutamento objetiva encontrar candidatos potenciais para 

participarem do processo de seleção da empresa, que irá escolher aqueles que são compatíveis 

com o cargo em aberto e a cultura da organização.  

No processo de recrutamento e seleção, deve-se considerar, fundamentalmente, a 

cultura organizacional, sendo um fator determinante para que o candidato possa ser 

contratado. 

Em uma empresa, quando do surgimento de uma vaga, inicia-se o processo de 

recrutamento e seleção. Num primeiro momento, é necessário identificar o perfil do cargo, ou 

seja, os dados necessários sobre o cargo e a pessoa que deverá ocupá-lo. De acordo com 

Banov (2010), os elementos básicos que devem conter um perfil de cargo são: nome do cargo, 

posição do cargo no organograma da empresa, descrição das atribuições e responsabilidades, 

requisitos (exigências), supervisão exercida, relacionamentos e condições oferecidas pela 

empresa. Afirma a autora que “no processo seletivo tradicional, o perfil do cargo em conjunto 
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com o conhecimento da cultura organizacional e análise do mercado de trabalho direcionavam 

o selecionar em busca do candidato” (BANOV, 2010, p. 27).  

Entretanto, atualmente, há também a preocupação com a competência para que seja 

possível adequar os colaboradores às estratégias empresariais e alinhar as competências 

individuais aos objetivos, metas e estratégias do negócio. Afirma Banov (2010) que os 

objetivos da seleção por competências são: elaborar o mapeamento das competências para 

cada cargo; e identificar a possibilidade de execução dessas competências pelos candidatos. 

De acordo com Banov (2010), o mapeamento das competências é feito por meio da 

descrição daquelas que são necessárias às principais atribuições do cargo, com a preocupação 

de agregar valor à organização e de buscar definir blocos de competências organizacionais 

que irão ajudar na definição das competências individuais. 

Havendo vaga em aberto, inicia-se o processo de recrutamento, que se refere aos 

meios que as empresas utilizam para divulgar a existência de vagas e atrair os candidatos. É 

importante que seja feito com base em planejamento, pois, muitas vezes, envolve custos para 

a sua realização. Sua importância está não só na divulgação de vagas, mas também na busca 

por candidatos qualificados para ocupá-las, o que implica uma divulgação baseada em um 

planejamento. 

O recrutamento envolve diversas etapas para sua plena execução. A primeira consiste 

na coleta de dados inerentes ao preenchimento da vaga. A segunda refere-se ao planejamento 

de como será executado o recrutamento. A terceira é a própria execução do recrutamento. A 

quarta compreende a avaliação do processo. 

O recrutamento poderá ser interno, externo ou misto. O interno ocorre quando a 

divulgação das vagas é feita somente dentro da própria empresa. O externo ocorre quando a 

divulgação das vagas é feita fora da empresa, para que possa captar no mercado pessoas com 

o perfil desejado ao cargo. O misto é aquele que contempla o interno e externo 

conjuntamente. 

No recrutamento externo, diversos são os meios usados pela empresa para fazer o 

recrutamento, a saber: assessoria de serviços de recursos humanos (agência de empregos), 

consultorias, internet, networking, placas na porta da empresa, anúncios em TV, rádio e 

jornal, cartazes fixados em locais onde possam transitar possíveis candidatos, empresas 

especializadas na captação de estagiários, contatos com sindicatos e associações de classe, etc. 

O processo de seleção objetiva buscar a pessoa certa para o lugar certo. Passa por 

várias etapas: análise de currículo, entrevista, aplicação de testes, dinâmicas de grupo e exame 

médico específico. De acordo com Banov (2010, p. 53), “durante o processo, procura-se 
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levantar o perfil dos candidatos para averiguar quais os candidatos possuem as competências 

que estejam relacionadas com as competências organizacionais embutidas no cargo”. 

Também afirma: “no processo serão consideradas as diferenças individuais, o cargo, a cultura 

da empresa e os objetivos organizacionais, que combinados, tentam ajustar pessoa-

empresa”(BANOV, 2010, p. 53). 

Tanto no recrutamento como na seleção é necessário definir um perfil de 

competências, ou seja, o conjunto das competências funcionais necessárias para o pleno 

desempenho das atividades que serão realizadas pelo candidato. Entretanto, a definição deste 

perfil não é de fato o diferencial da seleção por competências, pois em todos os modelos de 

seleção, desde o mais tradicional, tal definição é necessária. No modelo tradicional de seleção, 

o ponto de partida é a descrição do cargo, identificando-se posteriormente as competências 

necessárias. Já no processo de seleção por competências o diferencial está nos elementos que 

serão usados para a elaboração do perfil de competências. Conforme Carvalho, Passos e 

saraiva (2008), na seleção por competências os cargos continuam sendo a unidade de análise, 

mas deverá ser feito o mapeamento do conjunto de saberes que seus respectivos ocupantes 

devem ter, ou seja, o que precisam saber, saber fazer e saber ser, além de considerar que os 

referidos saberes devem dar suporte às competências organizacionais para que estas possam 

ser concretizadas.  

Carvalho, Passos e Saraiva (2008), concluem que: 

 

O recrutamento e a seleção vêm, ao longo do tempo, exigindo cada vez mais a 

compreensão de um universo abstrato sobre personalidade e motivação do 

candidato. A assunção de que o indivíduo, necessariamente, afeta a organização, seja 

de forma positiva, seja de forma negativa, é tendência do pensamento administrativo 

contemporâneo de acordo com a qual a centralização e o autoritarismo cedem lugar 

à competência e ao profissionalismo (CARVALHO; PASSOS; SARAIVA, 2008, p. 

31). 

 

Sobre a cultura organizacional, Banov (2010) afirma que esta emerge com os  

fundadores da empresa. Com o decorrer do tempo, pode ser mantida ou alterada pelos 

administradores substitutos. É um resultado daquilo que os seus dirigentes valorizam e 

acreditam e que irá nortear as regras, normas e procedimentos da empresa, criando uma 

maneira de ser e fazer, orientando, também, os empregados com relação ao seu 

comportamento. A autora define critérios como algo importante com relação aos elementos da 

cultura organizacional, que precisa ser identificado para a compreensão da organização e o 

estabelecimento dos critérios de seleção, a saber: filosofia da empresa, ambiente físico e papel 

dos líderes. 
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2.3.2 Avaliação 360°  

 

A avaliação 360°, também chamada "Avaliação de múltiplas fontes", tem como 

característica o fato de ter a percepção de mais de um avaliador sobre o mesmo indivíduo a 

ser avaliado. Distingue-se da avaliação 90°, em que o superior imediato avalia seu 

subordinado; e da avaliação 180°, que é composta da avaliação do superior e da avaliação do 

próprio subordinado. O que caracteriza a avaliação 360° é a avaliação do superior, do 

subordinado, de seus pares, clientes e fornecedores internos. Ou seja, é composta por 

múltiplas fontes. O que é relevante é ter mais de uma percepção sobre o mesmo fator a ser 

avaliado. 

Os estudos de Reis (2010) apontam que a escolha pelo uso da avaliação 360° deve ser 

apoiada em um conjunto de premissas a seguir relacionadas: 

. Feedback estrutural, específico e cuidadoso, pois é um instrumento que irá orientar e 

apoiar o desenvolvimento de atributos individuais de liderança.  

. O recebimento de feedbacks de diferentes fontes faz com que a pessoa possa ter 

acesso a informações mais completas e válidas dos impactos dos próprios 

comportamentos no ambiente organizacional. 

. A definição, validação e comunicação dos comportamentos de liderança valorizado 

pela empresa são referências que servirão para orientar mudanças de comportamento e 

esforços para o autodesenvolvimento, sempre alinhados aos objetivos da empresa. 

. O uso do feedback 360° ajuda os envolvidos no processo a desenvolverem práticas de 

liderança associadas às necessidades da organização.   

. Aumento do feedback  informal, ou seja, os envolvidos podem passar a buscar e 

fornecer feedbacks com maior frequência.  

Na realidade, para o entendimento mais aprofundado do propósito desta pesquisa em 

torno das competências individuais requeridas dos docentes quando de seu ingresso no 

Instituto Camillo Filho é vital diferenciar as modalidades de avaliação. 

 Para Leme (2007), há as modalidades: 

. Avaliação de desempenho 

. Avaliação de resultados 

. Avaliação de competências 

. Avaliação de potencial 

. Avaliação de desempenho com foco em competências.  
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Para o autor, a avaliação de desempenho é aplicada mediante o uso de um formulário 

desenvolvido pelo setor de Recursos Humanos, sendo que o superior imediato é que irá fazer 

a avaliação do seu subordinado em uma escala de desempenho referente a determinado 

período, gerando, portanto, o resultado do desempenho de cada um dos colaboradores 

avaliados. Normalmente, são avaliados itens referentes ao cumprimento de normas e políticas 

da empresa e de resultados, além de alguns aspectos comportamentais. 

A avaliação por resultados é bem parecida com a de desempenho, porém tem foco 

restrito em metas e resultados atingidos pelo colaborador.  

A avaliação de competência deve abordar os aspectos técnicos e comportamentais dos 

colaboradores, considerando as competências  e as funções do colaborador avaliado e aquelas 

de que a empresa necessita.  

Leme e Vespa (2008) entendem que o problema na avaliação de competência está na 

tendência das empresas de fazerem uma avaliação comportamental. A competência é dividida 

em dois grupos: técnicas e comportamentais. As empresas avaliam a parte comportamental, 

esquecendo a parte técnica. A avaliação de competências considera as competências técnicas 

e comportamentais dos colaboradores em relação às competências e a função do avaliado de 

que a empresa precisa. Enfatizam, afirmando que “avaliação de competências não é avaliação 

de desempenho, muito menos a avaliação de desempenho com foco em competências” 

(LEME; VESPA, 2008, p. 51). 

Com relação à avaliação de potencial, Leme (2007) sustenta que o objetivo é avaliar o 

que é possível de ser esperado de um colaborador avaliado, ou seja, as expectativas.  

Com relação a avaliação de desempenho com foco em competências, Leme (2007) 

afirma que ela tem por finalidade não apenas avaliar as competências, habilidades e atitudes 

de um colaborador, pois isso é insuficiente para a gestão estratégica das pessoas alinhada aos 

objetivos da organização, sendo necessário também identificar o que os colaboradores 

efetivamente entregam, agregam ou contribuem para o negócio; ou seja, avaliar as 

competências pelo conceito de entrega do colaborador. 

Leme (2007) apresenta sua metodologia para a mensuração do desempenho do 

colaborador a qual é composta de quatro perspectivas: técnica, comportamental, resultados e 

complexidade. Essas quatro perspectivas compõem o chamado “Coeficiente de desempenho 

do colaborador", que servirá para identificar a entrega do colaborador para a organização. 

O exposto até então se configura como inferências que permitem seguir abordagem 

teórica com base na literatura a respeito das competências dos docentes. 
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2.3.3 Competência dos docentes no ensino superior 

 

Nas instituições de ensino superior, as competências requeridas dos docentes deverão 

estar alinhadas às competências da organização, sendo esta prática a defendida por autores 

como Dutra (2010), quando afirma:  

 

Há, pois, relação íntima entre competências organizacionais e individuais. O 

estabelecimento das competências individuais deve estar vinculado à reflexão sobre 

as competências organizacionais, uma vez que é mútua a influência de umas e de 

outras (DUTRA, 2010, p. 24). 

 

Altet
1
 (2001), citado por Corrêa (2010) afirma que os professores precisam 

desenvolver conhecimentos pedagógicos e didáticos, que são as competências necessárias ao 

ofício de ensinar. Em qualquer situação, precisam saber agir, como também ter a capacidade 

de refletir sobre a ação, adaptando-se e dominando qualquer nova situação. 

Os professores precisam desenvolver competências relacionadas à área pedagógica. 

De nada adianta possuir apenas conhecimentos técnicos se não forem capazes de transmitir 

esses conhecimentos de forma satisfatória. Entretanto, muitos professores não têm a formação 

pedagógica  nem conhecem aspectos relacionados ao processo de ensinar-aprender. 

Conforme Pimenta e Anastasiou
2
 (2010) citados por Corrêa (2010), a formação do 

professor universitário é deficitária no que diz respeito ao processo ensino-aprendizagem. Os 

sujeitos são graduados em determinadas áreas do conhecimento, mas desconhecem a 

necessidade de desenvolver outros saberes que possam promover fluência e domínio 

relacionados à atividade de educar. 

Corrêa (2010) enfatiza que  

 

[...] os alunos, o tempo, os conhecimentos a serem trabalhados, os resultados a 

serem atingidos e os métodos de ensinar e fazer aprender constituem, pois, as 

principais dimensões da prática docente. Métodos iguais podem produzir resultados 

muitos diferentes em grupos de alunos distintos, dado que cada aluno ou grupo 

possui características próprias, especificidades (CORRÊA, 2010, p. 55).  

 

A prática docente envolve o desenvolvimento de competências, tanto técnicas como 

comportamentais, que são requeridas e avaliadas pelas instituições de ensino. 

                                                 
1
 ALTET, M. As competências do professor profissional: entre conhecimentos, esquemas de ação e adaptação, 

saber analisar. In: PAQUAY, L. et al. (Orgs.). Formando professores profissionais: Quais estratégias? Quais 

competências? 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
2
 PIMENTA, S. G.; ANASTASIOU, L. G. C., Docência no ensino superior. São Paulo: Cortez, 2010. 
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Rios (2005) afirma que em toda ação docente encontram-se as dimensões técnica, 

política, estética e moral, mas isso não significa se é de boa ou de má qualidade. É necessária 

a verificação do caráter que reveste cada uma dessas dimensões para que possa ser qualificada 

como competente, isto é, de boa qualidade.  

Conforme a autora, a dimensão técnica diz respeito à capacidade de lidar com os 

conteúdos e a habilidade de construí-los e reconstruí-los com os alunos. A dimensão estética 

está relacionada à presença da sensibilidade e a sua orientação, numa perspectiva criadora. Já 

a dimensão política refere-se à participação da sociedade na construção coletiva para o 

exercício de direitos e deveres. A dimensão ética (moral) diz respeito à orientação da ação, 

fundada no princípio do respeito e da solidariedade, na direção da realização de um bem 

coletivo. 

O sociólogo suíço Perrenoud (2000) propõe um inventário de competências que 

podem contribuir para o exercício da docência: 

 

. Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 

. Administrar a progressão das aprendizagens. 

. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. 

. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. 

. Trabalhar em equipe. 

. Participar da administração da escola. 

. Informar e envolver os pais. 

. Utilizar novas tecnologias. 

. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. 

. Administrar sua própria formação contínua (PERRENOUD, 2000, p. 14). 

 

O autor ressalta que não se trata de competências nem definitivas nem exaustivas. São 

elas percebidas como prioritárias por serem coerentes com as funções que o professor tende a 

assumir, cada vez mais, na contemporaneidade. É a partir do inventário de Perrenoud que 

Corrêa (2010) reafirma a premência de o docente se atualizar permanentemente para:  

 

. Planejar e orientar os diversos contextos de aprendizagem. 

. Coordenar os avanços das diversas aprendizagens dos alunos. 

. Elaborar, executar e avaliar práticas pedagógicas que respeitem a diversidade da 

sala de aula. 

. Envolver os alunos nas aprendizagens e nos trabalhos pedagógicos, ‘tocar’ o aluno, 

sensibilizá-lo para a aprendizagem. 

. Desenvolver um trabalho pedagógico coletivo e interdisciplinar. 

. Participar atividade da gestão da escola e incentivar a participação dos alunos e da 

comunidade em geral. 

. Dominar e utilizar novas tecnologias. 

. Desenvolver e vivenciar posturas éticas no desempenho da profissão. 

. Coordenar e fomentar a própria formação, cotidianamente CORRÊA, 2010, p. 59). 
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Em se tratando de competências essenciais ao professor, Antunes (2011) menciona oito 

que considera essenciais, embora não se contraponham às ideias de Perrenoud, cujo nome tem 

se consolidado como referência para os educadores, inclusive os brasileiros, em face do 

pioneirismo acerca da profissionalização dos docentes. Eis o novo rol: 

 

. Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 

. Administrar a progressão das aprendizagens. 

. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. 

. Envolver os alunos na aprendizagem e, portanto, na sua reestruturação de 

compreensão de mundo. 

. Aprender e ensinar a trabalhar juntos e a se trabalhar em equipes. 

. Dominar e fazer uso de novas tecnologias. 

. Vivenciar e superar conflitos éticos da profissão e administrar sua formação 

contínua e permanente. 

. Administrar sua própria formação e enriquecimento contínuos (ANTUNES, 2011, 

p. 37). 

 

Além das competências mencionadas, Antunes (2011) também cita quatro 

aprendizagens imprescindíveis ao educador, independentemente da área de atuação, as quais, 

no cotidiano, se mostram básicas para o enfrentamento dos desafios impostos pela educação: 

. Aprender a conhecer. 

. Aprender a fazer. 

. Aprender a viver juntos, a viver com os outros. 

. Aprender a ser. 

A conclusão de Corrêa (2010) é que os professores precisam de conhecimentos 

técnicos e de competências inerentes ao profissional da educação. Devem rever suas práticas e 

desenvolver novas competências, para que possam se ajustar às exigências requeridas do novo 

contexto do mundo acadêmico. 

 

 

2.3.4 Desenvolvimento de competências  

 

Não basta apenas identificar as competências individuais dos docentes; é necessário, 

também, que todos, docentes e gestores das instituições de ensino, estejam preocupados com 

o desenvolvimento das competências. Conforme Silva e Vasconcelos (2008, p. 19) “o 

desenvolvimento de competências procura o equilibro entre o saber, o saber–fazer e o saber–

ser”. 
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O exercício do magistério, no dia a dia, é a prática das competências, a qual irá 

refletir-se na aprendizagem, no ensino e na satisfação dos alunos, como também no bom ou 

no mau desempenho do professor em sala de aula. 

A construção das competências parte do próprio individuo. Ao longo do tempo, 

também é sua responsabilidade buscar as diversas possibilidades de desenvolvimento e 

aprimoramento. Entretanto, esse desenvolvimento também pode dar-se em nível de grupos e 

da própria instituição. De acordo com Fleury e Fleury (2010), o desenvolvimento de 

competências percorre o caminho que vai da aprendizagem individual à aprendizagem em 

grupo para a aprendizagem na organização. 

A literatura aponta para a aprendizagem como o meio pelo qual as competências são 

desenvolvidas. Abbad e Borges-Andrade
3
 (2004), citado por Silva (2008) definem a 

aprendizagem como o processo de mudança de comportamento do indivíduo não resultante 

apenas da sua maturação, mas também da interação com o meio.  

Fleury e Fleury (2010) distinguem os diversos níveis que o processo de aprendizagem 

pode ocorrer: 

. Nível do indivíduo - por onde tem início o processo de aprendizagem, com emoções 

positivas ou negativas, atravessando diversos caminhos. 

. Nível do grupo - a aprendizagem pode ser constituída por um processo social e 

coletivo. Inclusive, o desejo de pertencer a um grupo pode ser um elemento motivador. 

. Nível da organização - o processo de aprendizagem individual, de compreensão e 

interpretação partilhados pelo grupo, torna-se institucionalizado e expresso em 

diversos artefatos organizacionais. 

Os autores também diferenciam três momentos do processo de aprendizagem 

organizacional: aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de conhecimentos; 

disseminação e construção da memória. 

Segundo os autores, a aquisição de conhecimentos e o seu desenvolvimento podem 

ocorrer por processos proativos ou reativos. No primeiro caso, destacam a experimentação e a 

inovação. No segundo caso, a resolução sistemática de problemas, as experiências realizadas 

por outros e a contratação de pessoas. 

 

                                                 
3
 ABBAD, G.; BORGES-ANDRADE, J. Aprendizagem humana em organizações de trabalho. In: ZANELLI, J. 

C.; BORGES-ANDRADE, J.; BASTOS, A. V. B. (Org). Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto 

Alegre: Artmed, 2004. p. 237- 255 
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A disseminação pode ocorrer por processos, como comunicação e circulação de 

conhecimentos, treinamentos, rotação das pessoas e trabalhos em equipes diversas. 

De acordo com os autores, “a construção da memória organizacional refere-se ao 

processo de armazenagem de informações com base na história organizacional, as quais 

podem ser recuperadas e auxiliar na tomada de decisões presentes” (FLEURY; FLEURY, 

2010, p. 44). 

Dutra (2010) destaca duas categorias de ações importantes no processo de 

desenvolvimento de competências: 

 

. Ações de desenvolvimento formais: estruturadas através de conteúdos 

programáticos específicos, envolvem metodologias didáticas, instrutores ou 

orientadores, material bibliográfico e uma agenda de trabalho ou aulas. Exemplos: 

cursos, ciclo de palestras, seminários, programa de cultura compartilhada e 

orientação. 

. Ações de desenvolvimento não formais: estruturadas através de atuações no 

próprio trabalho ou de situações ligadas à atuação do profissional. Podem ser 

concebidas de diferentes formas, mas sempre envolvem o profissional a ser 

desenvolvido. Exemplos: coordenação ou participação em projetos 

interdepartamentais ou interinstitucionais, trabalhos filantrópicos, visitas, estágios, 

etc. (DUTRA, 2010, p. 67). 

 

Silva (2008), com base nos estudos de Antonelo (2005), apresenta diversas formas de 

aprendizagem: experiência anterior e transferência extraprofissional, experenciar, reflexão, 

auto-análise, autoconhecimento, feedback, observação modelos, mudança na perspectiva, 

mentoria, tutoria, interação e colaboração (em grupo), treinamento informal no trabalho 

(baseado na prática, informal) e no curso de especialização/mestrado (baseado na 

aprendizagem pela articulação entre teoria e prática). 

Le Boterf (2003) apresenta três tipos de oportunidade de aprendizagem que irão 

auxiliar no desenvolvimento de competências: 

. Tipo 1: refere-se a situações cujo intuito central constitui uma finalidade de 

formação. Exemplos: estágios, viagem de estudos, seminário itinerante, ensino 

assistido por computador,  ensino programado, acompanhamento de um programa de 

formação em escolas ou centro de formação ou em  estabelecimento de ensino 

superior e cursos por correspondência. 

. Tipo 2: refere-se a situações criadas para serem formativas, mas que fogem às 

expectativas habituais de formação. Exemplos: consulta a especialistas, grupo de 

intercâmbio de práticas profissionais, execuções de formação-ação, projetos de 

estudos cujos resultados serão submetidos a uma banca de avaliação, formação por 

tutoria ou por acompanhamento por um professor sênior, colaboração com consultores 
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externos, participação efetiva em eventos, como colóquios ou reuniões profissionais 

externas, consultas a publicações especializadas, edição de manuais pedagógicos 

destinados a operadores e encontros informais visando a estimular debates. 

. Tipo 3: refere-se a situações  criadas para não serem formativas, mas que, às vezes, 

se transformam em oportunidades excelentes de produção ou de incremento de 

competências. Exemplos: participação em projetos transversais, participação na 

implantação e na implementação de equipamentos, elaboração de artigos profissionais 

ou de outras modalidades de publicação, empréstimo de ferramentas de trabalho, 

acompanhamento sistemático dos ensaios levados a cabo por construtores, 

envolvimento em retornos de experiências (análise de panes e eventuais incidentes), 

revistas de projetos, planejamento e execução de nova missão, coordenação de 

projetos, envolvimento em visitas ou tours, prática de tutoria, auditoria ou avaliação, 

substituição temporária de um responsável hierárquico, liderança de grupos de 

progresso ou de melhoria de qualidade, percurso profissional alternando a experiência 

de responsabilidades operacionais e funcionais, e remoção temporária a postos 

distintos de trabalho (LE BOTERF, 2003). 

É com base em Le Boterf
4
 (1994) que Fleury e Fleury (2010) apresentam a seguinte 

proposta sobre o processo de desenvolvimento de competências. 

 

Quadro 1 - Processo de desenvolvimento de competências 

Tipo Função Como Desenvolver 

Conhecimento teórico Entendimento, interpretação Educação formal e continuada 

Conhecimento sobre os 

procedimentos 

Saber como proceder Educação formal e experiência 

profissional 

Conhecimento empírico Saber como fazer Experiência profissional 

Conhecimento social Saber como comportar Experiência social e profissional 

Conhecimento cognitivo Saber como lidar com a 

informação, saber como aprender 

Educação formal e continuada, e 

experiência social e profissional 

Fonte: Fleury e Fleury (2010, p. 40) 

 

Bitencourt (2001), com base na análise de várias correntes de estudo,  apresenta os 

elementos que se destacam no desenvolvimento de competências: 

 

. As competências estão associadas ao desenvolvimento de conceitos, habilidades e 

atitudes (formação).  

. Capacitação (aptidão). 

. Práticas de trabalho, capacidade de mobilizar recursos (ação). 

. Articulação de recursos (mobilização). 

. Busca de melhores desempenhos (resultados). 

                                                 
4
 LE BOTERF, G. De La compétence. Paris: Les Éditions d´Organisation, 1994. 
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. Questionamento constante (perspectiva dinâmica). 

. Processo de aprendizagem individual no qual a responsabilidade maior desse 

processo deve ser atribuída ao próprio indivíduo (autodesenvolvimento). 

. Relacionamento com outras pessoas (interação) (BITENCOURT, 2001, p.29). 

 

De acordo com Dutra (2010, p. 68), “ações de desenvolvimento devem ser definidas 

com base nas necessidades de cada pessoa em particular e na premissa de ajudar a pessoa a 

mobilizar seus pontos fortes para desenvolver-se”. 

 

 

2.4 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa de campo 

 

Com fundamento no referencial teórico ora exposto, é possível encontrar recursos que 

favoreçam a pesquisa de campo devidamente balizada em uma perspectiva teórica. Adotou-se 

o conceito de competência definido por Fleury e Fleury (2010, p. 30): “Competência é um 

saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor 

social ao indivíduo”.  

O referido conceito foi escolhido por ser atual, não ter foco no cargo, e sim no 

indivíduo, estar relacionado ao saber agir, que demanda diversas ações a serem realizadas 

pelos indivíduos de forma consciente e que permite a atuação em ambientes de incertezas e 

que exigem flexibilidade. 

Na pesquisa de campo, foram abordados aspectos referentes ao desenvolvimento de 

competências. Dessa forma, foi necessário, inicialmente, identificar as competências 

individuais exigidas dos docentes nos processos de seleção e avaliação. Assim, os estudos de 

Perrenoud (2000), Antunes (2011) e Corrêa (2010) a respeito das competências que o 

professor deverá desenvolver, foram fontes importantes no estudo realizado, que 

correspondem às seguintes ações: 

. Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 

. Planejar e orientar os diversos contextos de aprendizagem. 

. Coordenar os avanços das diversas aprendizagens dos alunos. 

. Elaborar, executar e avaliar práticas pedagógicas que respeitem a diversidade da sala 

de aula. 

. Envolver os alunos nas aprendizagens e nos trabalhos pedagógicos, ‘tocar’ o . aluno, 

sensibilizá-lo para a aprendizagem. 
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. Desenvolver um trabalho pedagógico coletivo e interdisciplinar. 

. Participar atividade da gestão da escola e incentivar a participação dos alunos e da 

comunidade em geral. 

. Dominar e utilizar novas tecnologias. 

. Desenvolver e vivenciar posturas éticas no desempenho da profissão. 

. Coordenar e fomentar a própria formação, cotidianamente. 

No questionário usado na pesquisa de campo, com relação às formas de 

desenvolvimento de competências, foram utilizados os estudos de Le Boterf (2003), que 

puderam ser aplicados a três tipos de situação: aquela cuja finalidade principal e tradicional 

prende-se à formação; aquela criada para ser formativa, mas que não corresponde a uma 

situação habitual de formação; e aquela de trabalho sem o objetivo de formação, mas que 

pode tornar-se oportunidade de produção ou de desenvolvimento de competências. 

As 15 competências individuais identificadas por Sant’Anna (2002), mencionadas uma 

a uma anteriormente, estão devidamente relacionadas com as competências individuais 

identificadas na pesquisa documental e também nos resultados obtidos a partir da com a 

coleta de dados. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente capítulo inicia com breve caracterização da pesquisa no que diz respeito à 

sua tipologia. Em seguida, são mencionadas as unidades de análise e de observação, ou seja, 

destina-se a descrição da população e respectiva amostra. A coleta de dados e as estratégias 

empregadas para análise e tratamento dos dados vêm a seguir, encerrando-se com as 

limitações do método. 

 

 

3.1 Tipologia da pesquisa 

 

Pesquisar é buscar, procurar. Segundo Cruz e Ribeiro (2003), é na pesquisa que se 

tenta conhecer e explicar os fenômenos que ocorrem no universo percebido pelo homem. 

Medeiros (2010, p. 30) afirma que “a pesquisa científica objetiva fundamentalmente 

contribuir para a evolução do conhecimento humano em todos os setores, da ciência pura, ou 

aplicada; da matemática ou da agricultura, da tecnologia ou da agricultura”. Ruiz (1996, p. 4) 

define a pesquisa científica como “a realização concreta de uma investigação planejada, 

desenvolvida e redigida de acordo com as normas de metodologia consagradas pela ciência”. 

Os tipos de pesquisa diferem quanto aos fins e quanto aos meios. De acordo com 

Vergara (2003), quanto aos fins uma pesquisa pode ser: exploratória, descritiva, explicativa, 

metodológica, aplicada e intervencionista. A autora também informa que quanto aos meios a 

pesquisa pode ser classificada como: de campo, de laboratório, documental, bibliográfica, 

experimental, ex post facto, participante, pesquisa-ação e estudo de caso.  

Esta pesquisa se atém à classificação vergariana. Por conseguinte, pode ser 

considerada como descritiva (quanto aos fins), porque se limita a descrever as características 

sobre o objeto de estudo (competências individuais exigidas dos docentes na seleção e na 

avaliação no âmbito do Instituto Camillo Filho e suas formas de desenvolvimento), sem 

quaisquer interferências à realidade estudada (MARCONI; LAKATOS, 2010). Quanto aos 

meios, é bibliográfica, documental, de campo e estudo de caso. A análise documental, de 

acordo com Medeiros (2010) e Nascimento (2002), abrange a identificação, análise e 

utilização de documentos que ajudam a compreender, estudar e aprofundar o objeto de estudo. 

Em geral, são materiais “virgens”, na acepção de que ainda não foram empregados como 

fontes de pesquisa e, por conseguinte, não foram anteriormente analisados. 
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A pesquisa bibliográfica e a consequente revisão de literatura são subjacentes a 

qualquer tipo de investigação científica, haja vista que são elementos decisivos, pois eliminam 

a chance de o estudioso lidar com o “vazio teórico”. É um recurso que permite ao pesquisador 

identificar, localizar e obter informações em qualquer suporte (impresso ou eletrônico) e em 

qualquer formato (livros, revistas, artigos, jornais, etc.). O fim é exatamente formular sua 

fundamentação teórica e de campo (VERGARA, 2003). 

Quanto ao estudo de caso, destaca-se o posicionamento de Yin (2010), para quem 

 

[...] o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um único fenômeno 

contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o 

fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de 

evidencia são utilizadas (YIN, 2010, p. 32). 

 

Decidiu-se, como estratégia de pesquisa a realizar um estudo de caso único, 

quantitativo, de natureza descritiva, conforme a taxionomia apresentada por Vergara (2003). 

Trata-se de um estudo descritivo, pois visa descrever as características sobre determinada 

população ou fenômeno, realizado por meio de uma pesquisa documental e de campo no local 

onde ocorreu o fenômeno objeto da pesquisa. Como é restrito a uma única instituição, 

caracteriza-se como estudo de caso. Como permite a quantificação de dados analisados e a 

consequente interpretação das mensurações obtidas, caracteriza-se como quantitativo. 

 

 

3.2 População e amostra 

 

A unidade de análise é o Instituto Camillo Filho, instituição de ensino superior privada 

localizada na cidade de Teresina-PI, em funcionamento há 12 anos. Em se tratando de uma 

entidade de ensino superior, mantém três estratos amostrais: corpo docente, corpo discente e 

corpo técnico-administrativo. No entanto, devido à impossibilidade, em termos quantitativos, 

de abranger os três segmentos em sua totalidade e também por conta da força atribuída à 

qualificação dos docentes pelo Ministério da Educação, optou-se por explorar o primeiro 

segmento. 

Os sujeitos da pesquisa são os 119 professores com atuação no Instituto no primeiro 

semestre do ano de 2012, independentemente da graduação a que estão vinculados. Hoje, são 

mantidos sete cursos: Arquitetura e Urbanismo, Administração, Design de Interiores, Direito, 

Enfermagem, Engenharia Civil e Serviço Social. 
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Devido à facilidade de acesso ao total de professores aparentemente, em termos 

metodológicos, recorreu-se ao universo. Ou seja, o instrumento de coleta de dados 

(questionário misto) foi remetido aos 119 docentes junto com carta justificando a pesquisa e 

agradecendo previamente a colaboração. Isso foi possível graças à intermediação das 

coordenadorias dos cursos. O índice de respondentes alcançou 75, ou 63%, o que representa 

uma amostra estatisticamente significativa, haja vista que, literalmente, Marconi e Lakatos 

(2010, p. 86) defendem que, “em média, os questionários expedidos pelo pesquisador 

alcançam 25% de devolução”. 

Os questionários foram enviados sem cobrança de identificação nominal para 

preservar o anonimato e garantir o sigilo das informações, com o reconhecimento apenas da 

graduação do docente.  

 

 

3.3 Coleta de dados 

 

 A pesquisa bibliográfica e a revisão de literatura tratam de eixos temáticos básicos à 

compreensão dos procedimentos de seleção e de avaliação perante o Instituto Camillo Filho, 

em especial no que se refere à abordagem histórica e à evolução do conceito de competência, 

incluindo tendências e desafios da gestão por competências. 

 A outra abordagem teórica apresenta a apreensão de competências em se tratando da 

seleção e da avaliação de docentes universitários. Finalmente, a pesquisa bibliográfica trata 

das formas de desenvolvimento de competências pelos professores. 

Marconi e Lakatos (2010) definem coleta de dados como sendo a etapa da pesquisa 

que se inicia com a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim 

de se efetuar a coleta dos dados previstos. 

A coleta de dados, com relação aos meios de investigação, foi realizada por meio de 

pesquisa bibliográfica, documental e de campo.  

A pesquisa bibliográfica, conforme Vergara (2003, p. 48), “é o estudo sistematizado 

desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, 

isto é, material acessível ao público em geral”. Medeiros (2010, p. 39) ensina que “a pesquisa 

bibliográfica é um passo decisivo em qualquer pesquisa científica, uma vez que elimina a 

possibilidade de se trabalhar em vão, de se despender tempo com o que já foi solucionado”. 

Este tipo de pesquisa objetiva reunir informações e conceitos a respeito do tema 

pesquisado, mediante a busca de informações em livros, teses, dissertações, artigos e outras 
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publicações científicas. Dessa forma, neste estudo foi feita uma abordagem das competências 

organizacionais e individuais e suas formas de desenvolvimento. 

 A pesquisa documental, conforme Nascimento (2002), é aquela que usa como fonte 

de investigação materiais que ainda não sofreram nenhum tipo de análise. Neste mesmo 

sentido afirma Medeiros (2010, p. 35) que “a pesquisa documental compreende o 

levantamento de documentos que ainda não foram utilizados com base de uma pesquisa”.  

Na condição de pesquisa documental, de início, os materiais selecionados e 

devidamente analisados se relacionam ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e ao 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) para a obtenção de informações a respeito do Instituto 

Camillo Filho e, em especial, sobre a seleção e avaliação dos docentes, para detectar as 

competências individuais exigidas nos processos.  Mencionam-se os documentos examinados: 

a) Formulário de avaliação do candidato a docente do Instituto Camillo Filho 

b) Formulário de avaliação docente feita pelo aluno 

c) Formulário de avaliação docente feita pelo respectivo coordenador de curso 

d) Formulário de autoavaliação docente 

A pesquisa de campo propriamente dita, no entender de Cruz e Ribeiro (2003) e 

Marconi e Lakatos (2010), figura como a fase da investigação científica que se inicia com a 

aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, consistindo na observação 

atenta de um objeto ou de um fenômeno de interesse do pesquisador previamente eleito. Neste 

trabalho, a coleta assume o fim explícito de conseguir informações sobre as questões centrais 

de pesquisa e em harmonia com os objetivos indicados no capítulo introdutório; ou seja, 

analisar as competências exigidas dos professores na seleção e na avaliação perante o Instituto 

Camillo Filho, para entender como se dá o aperfeiçoamento dessas competências na referida 

instituição. 

Quando da construção do formulário de coleta, com base em Markoni e Lakatos 

(2010) e Vergara (2003), para quem o questionário consiste em instrumento de coleta 

mediante uma série ordenada de perguntas a serem respondidas por escrito e sem a presença 

do pesquisador, considerando os objetivos propostos previamente, após a pesquisa 

documental e bibliográfica, o pesquisador vivenciou as seguintes etapas: 

a) Identificação das competências individuais dos docentes avaliadas pelos alunos do 

Instituto Camillo Filho 

b) Identificação de competências individuais dos docentes usadas na sua área de 

atuação conforme pesquisa na literatura 
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c) Identificação das competências individuais dos docentes avaliadas no processo de 

autoavaliação 

d) Identificação das formas de desenvolvimento de competências individuais dos 

docentes com base na literatura 

e) Construção do questionário 

Juntamente com o questionário, foi enviada uma carta explicando a pesquisa, seus 

objetivos e finalidade, conforme orientam Marconi e Lakatos (2010): 

 

[...] junto com o questionário deve-se enviar uma nota ou carta explicando a 

natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, tentando 

despertar o interesse do recebedor para que ele preencha e devolva o questionário 

dentro de um prazo razoável (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 86). 
 

No que tange à estrutura do questionário, de início, o respondente foi solicitado a 

informar o curso em que atua na instituição de ensino superior (IES). A seguir, o formulário 

foi dividido em três grandes seções.  

A primeira fase refere-se à identificação das competências individuais dos docentes e 

integra cinco subdivisões: 

a) Primeira – os docentes atribuem nota de zero a 10, conforme o grau de importância 

que cada um dá às competências individuais avaliadas pelos alunos quando da 

avaliação. As competências aqui analisadas resultam da pesquisa documental - em 

especial, do formulário de avaliação docente utilizado pelo alunado. 

b) Segunda – os docentes atribuem nota de zero a 10, conforme o uso das 

competências individuais em sua área. As competências aqui analisadas resultam de 

pesquisa bibliográfica, com base em estudos de Corrêa (2010) e Perrenoud (2000). 

c) Terceira  – os docentes atribuem nota de zero a 10, conforme o nível de relevância 

que cada um imprime às competências individuais analisadas quando da 

autoavaliação. As competências aqui analisadas resultam do formulário de 

autoavaliação docente, devidamente detectadas ao longo da pesquisa documental. 

Consequentemente, tais competências são diferentes das que constam nas etapas 

anteriores do questionário. 

d) Quarta – incorpora uma pergunta sobre alguma competência considerada 

importante pelo professor, mas não avaliada pelo Instituto Camillo Filho. 

e) Quinta – incorpora uma pergunta sobre as competências exigidas pelo mercado de 

trabalho e essenciais ao exercício do magistério.  
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A segunda grande seção se compõe de duas subdivisões: 

a) Primeira – constitui uma abordagem sobre as formas de desenvolvimento de 

competências. Os docentes atribuem nota de zero a 10, conforme a intensidade de uso 

da forma de desenvolvimento de competência.  

b) Segunda – integra questionamentos alusivos ao desenvolvimento de competências. 

Engloba dez perguntas com três possíveis respostas: “Sim”; “Não”; “Às vezes”. Há 

duas perguntas abertas.  

A terceira seção corresponde ao levantamento de dados demográficos e ocupacionais, 

objetivando traçar o perfil dos sujeitos da pesquisa, mediante os seguintes itens: gênero, faixa 

etária, atuação como professor, graduação, tempo de formação em nível superior, pós-

graduação e tempo de trabalho como professor. 

Seguindo o prescrito consensualmente por estudiosos do campo da metodologia 

científica e antecedendo a aplicação do questionário definitivo, aplicou-se uma versão 

provisória do formulário de coleta a dois professores, a fim de verificar a aplicabilidade, 

adaptabilidade e efetividade das questões. Sem dúvidas, o pré-teste permite o aperfeiçoamento 

do instrumento de coleta e, como reafirmam Marconi e Lakatos (2010), evitam possíveis 

vieses que conduzam a resultados falsos ou equivocados ao final da coleta. E, de fato, o pré-

teste mostrou ser necessário alterar os itens 2.1 a 2.8 da seção 2, B, para garantir mais 

qualidade e objetividade ao posicionamento dos docentes em relação aos itens questionados. 

 

 

3.4 Estratégia de análise e tratamento dos dados  

 

De acordo com Vergara (2003), há duas formas de tratar os dados: de forma 

quantitativa, com o uso de procedimentos estatísticos; e de forma qualitativa. Como os dados 

coletados são de natureza quantitativa, foram verificadas as frequências e feitos cálculos de 

percentagem de cada categoria em relação ao total. Em seguida, os dados obtidos a partir do 

questionário aplicado foram organizados em uma matriz, na qual as linhas correspondiam às 

amostras, ou seja, aos docentes, e as colunas, isto é, as variáveis correspondiam aos 

questionamentos de cada seção. A seguir, este arranjo foi submetido a uma análise estatística 

descritiva, na qual foram calculados: média, mediana, moda, desvio-padrão e variância, além 

de histogramas de frequência. Adicionalmente, as seções que possuíam variáveis categóricas 

foram descritas em forma de proporções, por meio de gráficos de pizza. Todos os cálculos 
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foram realizados com o auxílio do programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versão 20.0. 

O Quadro 2 apresenta a estratégia de análise de dados, ligando os objetivos da 

pesquisa aos autores do Referencial Teórico e aos instrumentos de coleta de dados. 

 

Quadro 2 - Estratégia de análise de dados 

Objetivos específicos Autores 
Tipos de 

pesquisa 
Fonte de dados 

Identificar na literatura os principais 

conceitos e modelos de gestão por 

competência. 

Dutra (2010), Dutra et 

al (2010), Fleury e 

Fleury (2010), 

Sant` Anna (2002). 

Pesquisa 

bibliográfica 

Referencial 

teórico 

Analisar o processo de seleção e o de 

avaliação dos docentes realizados na 

instituição. 

Banov (2010), Leme 

(2007), 

Reis (2010). 

Pesquisa  

documental 

Formulários da 

instituição 

Identificar as competências 

individuais dos docentes exigidos nos 

processos de seleção e avaliação. 

Antunes (2011),  

Perrenoud (2000), 

Corrêa (2010) . 

Pesquisa 

documental e de 

campo 

Formulários da 

instituição, 

Questionário: 

Seção 1, A, B e C 

Identificar como se dá o 

desenvolvimento dessas competências 

individuais pelos docentes. 

Dutra (2010), Fleury e 

Fleury (2010), Le 

Boterf (2003). 

 

Pesquisa de 

campo 

Questionário: 

Seção 2, A e B 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

3.5 Limitações do método 

 

O método escolhido para o estudo apresenta limitações, pois os entrevistados, por 

estarem participando de uma pesquisa de responsabilidade de uma professora que colabora 

diretamente com a gestão da instituição, podem fornecer respostas que não traduzem suas 

próprias opiniões.  

Quando da realização do tratamento dos dados coletados, o cargo ocupado pela 

pesquisadora poderia influir em sua interpretação, por este motivo, foi mantido certo 

distanciamento, pois os questionários não foram aplicados diretamente pela pesquisadora, que 

os enviou para as coordenadorias de cada curso que distribuíram para os professores. Cada 

professor tinha a liberdade de responder ou não ao questionário.  

Conforme Lakatos (2010), o tratamento de dados da pesquisa pode ser prejudicado 

caso não se mantenha uma postura metodológica de distanciamento e estranhamento 

fundamental ao estudo.  
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4 O INSTITUTO CAMILLO FILHO 

 

Neste capítulo, apresenta-se um breve histórico da Sociedade Piauiense de Ensino 

Superior (SPES), entidade mantenedora do Instituto Camillo Filho. Em seguida, oferecem 

informações sobre a instituição mantida e o Projeto Pedagógico Institucional. 

Para a apresentação das informações sobre a instituição objeto de estudo, foi realizada 

uma pesquisa documental no Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI). 

 

 

4.1 Histórico 

 

A Sociedade Piauiense de Ensino Superior (SPES) é uma pessoa jurídica de direito 

privado, sob forma de sociedade empresária, de dependência administrativa particular, 

constituída no dia 7 de maio de 1999 e registrada sob o protocolo 02, n. 10.808, registro n. 

239 do livro A–07 do 2º Cartório de Notas e Registros de Imóveis da 3ª Circunscrição da 

Comarca de Teresina, estado do Piauí. 

A entidade tem por finalidade promover a organização e manutenção de cursos de 

educação superior e, nos outros níveis de ensino, a realização de estudos e projetos de caráter 

cultural, científico e educacional, sendo nessa condição mantenedora do Instituto de Ciências 

Jurídicas e Sociais Prof. Camillo Filho (ICF), Instituição de Educação Superior (IES) 

inaugurada em 5 de julho de 2000. 

 

 

4.2 Instituição mantida 

 

Neste tópico, apresentam-se a finalidade, a missão e os objetivos do Instituto Camillo 

Filho, entidade mantida pela Sociedade Piauiense de Ensino Superior. 

 

 

4.2.1 Finalidade e missão 

 

O Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais Prof. Camillo Filho (ICF) foi credenciado 

como Instituição de Educação Superior (IES) pelo Ministério da Educação e do Desporto 

(MEC) pela Portaria n. 687, de 24/05/2000 (DOU de 26/05/2000), retificada pelo Parecer n. 
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757/2000–CNE (DOU de 14/09/2000), tendo seu Regimento Geral aprovado pela Portaria 

MEC n. 1.534, de 16/06/2003 (DOU de 17/06/2003). 

O ICF tem por finalidades: executar a organização e manutenção de cursos na 

educação superior; realizar de estudos e projetos de caráter cultural, científico e educacional; 

e executar a organização e manutenção de cursos nos outros níveis de ensino. 

A missão do Instituto Camillo Filho prende-se à criação, desenvolvimento e difusão 

do conhecimento, por meio dos elementos das ciências humanas, das ciências sociais 

aplicadas e das artes, visando à formação de cidadãos eticamente úteis à sociedade. 

O Instituto Camillo Filho surgiu como uma organização plasticamente adaptável a seu 

ambiente competitivo, modelar, criativa e empreendedora. Nesta visão, plasticidade 

organizacional significa capacidade adaptativa. Isto é, ao mesmo tempo em que se adapta, 

interpreta singularmente o seu meio e, empreendedoramente, cria formas modelares de 

solução de problemas, tanto de coexistência e alinhamento de esforços de seus membros 

quanto de meios de evolução da sociedade. 

Essa visão compromete a instituição, além dos elementos já apontados acima 

(empreendedorismo, soluções criativas e pragmatismo), com o agenciamento de mudanças. 

Ser organização plástica e empreendedora significa, ademais, ser capaz de identificar 

oportunidades em seu meio de ação, posicionar-se de forma proativa em relação a estas e ser 

capaz de criar soluções utilizando suas capacidades especiais (cultura e arte como 

perspectivas da formação humanística) para alavancar soluções sociais efetivas. 

Tendo como missão primordial formar profissionais de nível superior capazes de 

contribuir para o desenvolvimento econômico, social e cultural da região e do país, 

interagindo com a comunidade mediante a prestação de serviços e atividades de extensão, o 

ICF criou vários programas para dar efetividade a seus objetivos institucionais, tais como o 

INTEGERA (integração de gerações), o ICF-Cidadania, o Serviço de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (SEDCA), a Empresa Júnior do Curso de Administração e os 

Escritórios-Escola de Direito e Arquitetura, onde são prestados serviços à comunidade 

carente. 

Com a finalidade de apoiar a produção científica, foi criada, em 2002, a revista 

Scientia et Spes (ISSN 1676-3815), para divulgar trabalhos produzidos pela comunidade 

acadêmica do estado do Piauí. Este periódico desfruta de grande prestígio na comunidade 

científica e nos meios culturais, sendo citado em muitas publicações pelo Brasil afora. Além 

disso, tem sido estimulada a publicação de monografias de professores e trabalhos finais de 
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pós-graduação, com cinco livros já lançados, enfocando temas de arquitetura, artes, bioética e 

direito. 

Em outro flanco, o ICF estimula o aprimoramento de sua comunidade acadêmica 

patrocinando um grande evento anual por curso, sempre aberto a estudantes de outras IES, aos 

profissionais da correspondente área e à comunidade em geral. Alguns desses eventos já são 

referências no estado do Piauí, como o Colóquio de Serviço Social, o Seminário Direito e 

Cidadania, a Semana de Arquitetura e o Fórum de Administração, abertos aos estudantes e 

profissionais dessas áreas. 

 

 

4.2.2 Objetivos 

 

O Instituto Camillo Filho tem os seguintes objetivos: 

a) Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

b) Formar recursos humanos nas áreas de conhecimento em que atuar aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, promovendo ações para sua formação continuada; 

c) Incentivar a investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia, da criação e difusão da cultura e o entendimento do homem e do meio em 

que vive; 

d) Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

e) Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; 

f) Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade; 

g) Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 

geradas na instituição; 
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h) Despertar a consciência crítica e criativa de sua comunidade acadêmica sobre 

democracia, ética, cidadania e equilíbrio ambiental;  

i) Criar e desenvolver cursos e programas extensionistas virtuais, nãopresenciais, com 

o uso amplo das tecnologias avançadas para o ensino via computador e vídeo, sem 

objetivo de certificação, mas dentro de uma ação inédita para reciclagem, 

especialização e aperfeiçoamento de recursos humanos, abordando necessidades 

nacionais de treinamento de profissionais, com ênfase na categoria magistério, 

alcançando a língua portuguesa, meio ambiente, trabalho e cultura. 

j) Promover e preservar a cultura, como forma de emergir a identidade regional e seus 

valores étnicos, artísticos, espirituais, sociais e econômicos, pelas manifestações  e 

criações da comunidade. 

 

 

4.3 Projeto pedagógico institucional 

 

Neste item, apresentam-se informações referentes ao Projeto Pedagógico Institucional, 

como sua concepção, princípios e características. 

 

 

4.3.1 Concepção 

 

O projeto pedagógico do ICF define as políticas, diretrizes e normas gerais para o 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, envolvendo os diversos cursos de 

graduação e pós-graduação. 

O projeto acadêmico do Instituto Camillo Filho assume um caráter dinâmico, 

procurando interagir com a comunidade da região Meio Norte do Brasil, sua área de 

abrangência e a sociedade como um todo, possibilitando o desenvolvimento de ações 

concretas, que vão se refazendo e se transformando, num processo de revisão constante, 

permitindo o fortalecimento e a consolidação institucionais. 

O projeto acadêmico do Instituto Camillo Filho nasceu comprometido com o ensino de 

qualidade e com a produção do saber sistematizado. Nesse ambiente, o trabalho universitário 

visa proporcionar uma formação geral, com uma visão crítica da sociedade e compreensão do 

papel que lhe é inerente, contribuindo para o avanço científico e tecnológico comprometido 

com o crescimento do educando e com o desenvolvimento cultural e político. Essa 
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intervenção potencializa a capacidade criativa dessa mesma sociedade e gera estratégias 

capazes de contribuir para a superação das dificuldades do presente e a construção de um 

futuro digno de ser vivido, conforme os postulados da justiça social. 

Na base desse propósito está a função educadora que permeia todo o planejamento 

acadêmico. O ensino, a pesquisa, a extensão e a cultura funcionam como meios e 

instrumentos para o cumprimento da finalidade criadora, educadora e social do Instituto 

Camillo Filho, direcionando-o na consecução de suas propostas político-sociais. 

 

 

4.3.2 Princípios 

 

O Instituto Camillo Filho tem por princípio básico ser uma instituição: 

a) ética, consciente de sua responsabilidade social e compromissada com os valores de 

justiça, igualdade e fraternidade; 

b) atuante no resgate da cidadania, na formação do cidadão, ser ético e político, 

consciente de suas responsabilidades, de seus direitos e deveres, apto a intervir no 

processo de desenvolvimento socioeconômico da comunidade em que atua, com uma 

visão integrada e global do mundo; 

c) responsável pela possibilidade de atualizar o conteúdo do ensino que oferece, de 

incorporar experiências e de vitalizar a vida acadêmica, dando-lhe a oportunidade de 

refletir as tensões da estruturação social; 

d) aglutinadora, aberta a todo o saber, crítica, criativa e competente, com vistas a 

contribuir para o desenvolvimento da região Meio Norte, em particular do estado do 

Piauí, e do Brasil; 

e) aberta, com a criação de oportunidades educacionais para adultos instruídos, com a 

oferta de estudos avançados e altamente especializados, e para adultos que não tiveram 

a oportunidade do ensino superior na época própria, mediante a oferta de estudos 

complementares e de atualização cultural ou profissional; e  

f) aberta a parcerias e alianças com outras organizações, objetivando desenvolver 

programas de integração ensino-pesquisa/trabalho para  estímulos mútuos. 

Esses princípios sugerem que o Instituto Camillo Filho empreende um trabalho central 

de análise de sua filosofia educativa, de sua pedagogia e de suas técnicas de ensino, em que 

sejam examinados: 
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a) o teor da demanda acadêmica e desempenho esperado da instituição, como centro 

de ensino, comparado com o de outros centros e com os recursos à sua disposição;  

b) o teor das propostas de cursos, pesquisas e formas de extensão, comparado com as 

expectativas de qualidade e rendimento; e 

c) o grau de sua interferência e a importância na identificação de propostas de solução 

para os problemas da cidade de Teresina, particularmente na saúde,  urbanismo e 

qualidade de vida. 

 

 

4.3.3 Características  

 

O Instituto Camillo Filho nasceu como instituição madura e integrada, em condições 

de desenvolver o seu projeto acadêmico com todas as características exigidas pelo MEC.

 São garantias dessa densidade: 

a) A comunidade docente é recrutada e selecionada, preferencialmente, entre doutores 

e mestres com produção científica comprovada e experiência profissional e docente 

atestada. 

b) Os recursos materiais são atualizados tecnologicamente, permitindo um 

desempenho de excelente nível da biblioteca, dos recursos multimeios, dos 

laboratórios e dos recursos computacionais. 

c) Os programas de ensino, pesquisa, extensão e culturais são desenvolvidos em 

ambiente universitário propício, tendo por suporte recursos humanos e materiais de 

elevado padrão, com enfoque predominantemente interdisciplinar. 

d) A tecnologia da informação é intensa e continuadamente utilizada, com o uso de 

computadores de última geração, ligados em rede, interna e externamente, via internet. 

O ensino de graduação conta com projetos de cursos de terminalidade abrangente, 

formando o generalista em cada carreira. Cada curso apresenta em seu perfil profissiográfico 

a formação de cidadãos e profissionais de nível superior adequada às demandas do mercado. 

Para tanto, em todos os projetos de cursos incluem-se disciplinas de formação geral 

para a iniciação científica. Há exigência dos trabalhos de conclusão de curso, sob forma de 

monografias ou projetos experimentais.  

As especializações e/ou aperfeiçoamento de estudos, em cada carreira, são remetidos 

para os programas de pós-graduação, em níveis de aperfeiçoamento, especialização, mestrado 

– profissional e acadêmico – e doutorado. 
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Estas características podem, assim, ser resumidas: 

a) currículos inovadores e flexíveis, interligando-se disciplinas de formação geral, 

disciplinas profissionalizantes, complementares e atividades práticas; 

b) enriquecimento das diretrizes curriculares gerais, fixadas pelo MEC, com acréscimo 

de disciplinas visando atender exigências específicas de cada curso e, ainda, 

peculiaridades regionais, avanços tecnológicos e mudanças no perfil profissiográfico; 

c) oferta de disciplinas e/ou atividades que introduzam o educando na organização 

universitária, oferecendo-lhe ampla visão do ensino superior, das carreiras e das 

opções profissionais, e a ministração de métodos e técnicas para facilitar o processo 

ensino/aprendizagem e introduzir o educando à iniciação científica; 

d) duração total de cada curso e carga horária das disciplinas e atividades compatíveis 

com o conteúdo e o cumprimento dos padrões de qualidade pretendidos; 

e) aulas e outras atividades didático-científicas programadas, a se desenvolverem em 

sequência lógica, de modo a ocuparem racionalmente os dias úteis da semana, com 

plena utilização dos fatores humanos e materiais disponíveis; 

f) metodologias e tecnologias educacionais que levem em conta as características 

individuais do educando e os aspectos inovadores de cada  curso e programa de ensino 

superior,  sua inserção na realidade da Grande Teresina e que conduzam ao 

desenvolvimento do raciocínio e à reflexão crítica, associando aulas expositivas com 

seminários, discussão de textos, estudos de casos e outros métodos didáticos 

apropriados; 

g) integração harmoniosa das funções ensino/pesquisa/extensão; e 

h) estágio supervisionado em serviços da própria instituição e/ou em organizações 

públicas ou privadas em funcionamento na cidade de Teresina, em situações reais de 

trabalho. 

Os cursos de graduação desenvolvem-se de forma integrada ao ensino de pós-

graduação, à pesquisa e à extensão, consubstanciados em torno das áreas de atuação 

institucional.  

Cada área torna-se, assim, um todo, agindo integradamente e, ao mesmo tempo, 

contribuindo com as demais áreas, por meio dos Núcleos de Investigação, responsáveis pelas 

ações interdisciplinares. 

As ações de pesquisa e extensão, interligadas entre graduação e pós-graduação, 

privilegiam as questões que envolvem a qualidade de vida da população de Teresina, em 

todos os aspectos, a fim de proporcionar meios para que a instituição possa interagir com as 
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organizações governamentais e nãogovernamentais, na busca de alternativas para solução dos 

problemas de educação, urbanização, habitação e equilíbrio do ecossistema. 

O ensino, centrado no educando, deve: 

a) ter caráter científico; 

b) ser compreensível e passível de ser assimilado; 

c) assegurar a relação conhecimento/prática; 

d) garantir a solidez dos conhecimentos; e 

e) levar em consideração o trabalho coletivo e as particularidades individuais. 

Há 12 anos, o Instituto Camillo vem desenvolvendo atividades na área do ensino 

superior, já tendo formado inúmeros profissionais nas diversas áreas do saber, tendo 

alcançado alguns destaques em nível nacional, como o nono lugar entre as instituições 

privadas brasileiras, conforme o resultado do VII Exame de Ordem da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) divulgado no mês de agosto de 2012 pelo Conselho Federal da OAB (OAB, 

2012). 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa documental e da pesquisa de campo.  

A pesquisa documental deu-se mediante a busca dos documentos usados na instituição 

nos processos de seleção e avaliação docente. Dessa forma, foi possível identificar as 

competências avaliadas e exigidas dos docentes que ingressam no Instituto Camillo Filho.  

Inicialmente, são apresentados os resultados da pesquisa documental, realizada com 

base nos formulários utilizados pela instituição no processo de seleção e de avaliação dos 

docentes, sendo que esta última abrange três aspectos: avaliação feita pelos alunos; avaliação 

feita pela coordenação do curso; e a autoavaliação. 

Em seguida, apresenta-se o perfil dos docentes que responderam ao questionário, 

segundo o gênero, a faixa etária, a atuação do professor, a graduação, o tempo de formação e 

o de pós–graduação e o tempo de trabalho como professor. 

Finalizando o capítulo, são apresentados os resultados referentes à pesquisa de campo, 

realizada mediante a aplicação de questionários aos docentes em atividade na instituição no 

primeiro semestre de 2012, com a intenção de avaliar a importância e o uso referentes às 

competências individuais e suas formas de desenvolvimento.  

 

 

5.1 Análise do processo de seleção dos docentes 

 

A pesquisa documental foi realizada com base nos documentos fornecidos pela 

instituição e usados no processo de seleção e avaliação docente, como também no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) para a busca de informações a respeito da empresa 

objeto de estudo. 

 

 

5.1.1 O processo de seleção 

 

O processo de seleção é realizado a cada semestre para o ingresso de novos docentes 

na instituição. Consiste em concurso público, com acesso a todos que tenham interesse e 

atendam ás condições exigidas em conformidade com o edital, publicado nos principais 

jornais da cidade e no site institucional. 

O processo seletivo, coordenado pela Diretoria Acadêmica, tem a participação do 

Núcleo de Planejamento Acadêmico e das Coordenadorias de Cursos. É supervisionado pela 
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Diretoria Geral. A primeira etapa do processo seletivo compreende a avaliação do 

cumprimento das condições exigidas no edital do certame. Desde que, se atendidas, o 

candidato tem sua inscrição deferida e é convocado para uma prova escrita. Nesse momento, 

são avaliados os conhecimentos do candidato em relação ao conteúdo da disciplina que irá 

ministrar.  

Para a aprovação, é necessário que o candidato obtenha nota igual ou superior a sete. 

A correção da prova é feita por dois professores da instituição com conhecimento do conteúdo 

avaliado. Todos os aprovados são convocados para uma prova didática, que consiste em uma 

aula com duração de 50 minutos, cujo conteúdo é sorteado com 24h de antecedência. A aula é 

assistida pelo coordenador do curso, um professor da instituição com conhecimento no 

assunto e um membro do Núcleo de Planejamento Acadêmico, que irá avaliar os aspectos 

metodológicos do plano de aula e a didática. Cada membro da comissão avaliadora preenche 

um formulário de avaliação, no qual constam as competências a serem avaliadas no processo 

de seleção: 

. Com relação ao plano de aula:  

a) Organização 

b) Formulação dos objetivos 

c) Metodologia 

. Com relação à execução do plano de aula:  

a) Incentivo e sensibilização para o conteúdo a ser visto 

b) Domínio do conteúdo 

c) Ordenação lógica das ideias 

d) Adequação da metodologia ao tema (objetivos e conteúdo) 

e) Qualidade e uso do material didático 

f) Habilidade de comunicação 

g) Cumprimento do plano de aula (conteúdo e tempo) 

É aprovado na prova didática o candidato que alcançar nota igual ou superior a sete. 

Ele passa para a última etapa do certame, que é a prova de títulos, sendo avaliadas as 

seguintes competências: 

a) Cursos de especialização, mestrado ou doutorado na área ou em área afim 

b) Publicações de livros e artigos na área ou em área afim 

c) Tempo de magistério superior na área ou em área afim 
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5.2 Análise do processo de avaliação dos docentes 

 

Os docentes da instituição passam, semestralmente, por três processos de avaliação: 

a) Avaliação feita pelos alunos 

b) Avaliação feita pelo coordenador do curso que o docente está vinculado 

c) Autoavaliação 

Todo o processo de avaliação é coordenado pelo Núcleo de Planejamento Acadêmico 

da instituição, que, ao final, analisa os dados coletados e gera relatórios com os resultados, 

que são entregues para o diretor geral, o diretor acadêmico, o coordenador de curso e os 

docentes. 

 

 

5.2.1 A avaliação feita pelos discentes 

 

Os alunos utilizam o “aluno on-line”, disponível no sistema acadêmico da escola, para 

fazer a avaliação de todos os docentes que ministram as disciplinas que estão cursando no 

período, sendo realizada ao fim de cada semestre. Consiste no preenchimento da “ficha de 

avaliação docente”, na qual constam as 10 competências docentes a serem avaliadas: 

a) Demonstrar domínio de conteúdo. 

b) Expressar com clareza, para facilitar a compreensão da matéria. 

c) Abordar questões atuais no âmbito de sua disciplina. 

d) Desenvolver atividades de ensino diversificadas, estimulando o interesse do(a)s 

alunos(a)s. 

e) Valorizar conhecimentos anteriores do(a)s aluno(a)s e os incentivar à participação 

em sala de aula. 

f) Estar disponível para esclarecimentos adicionais à matéria. 

g) Exigir na avaliação conteúdos que correspondam aos que foram trabalhados em sala 

de aula. 

h) Tratar a todos com imparcialidade e respeito. 

i) Comparecer pontualmente às aulas e cumprir integralmente o horário. 

j) Ressaltar a importância da disciplina na formação acadêmica e profissional do(a)s 

aluno(a)s. 
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Para cada uma das competências avaliadas, os alunos atribuem pontos, que variam de 

1 a 4, que correspondem ao seguinte conceito: 

1 = Não/Nunca; 

2 = Eventualmente; 

3 = Frequentemente; 

4 = Sim/Sempre. 

 

 

5.2.2 A avaliação feita pelo coordenador do curso 

 

O coordenador de curso faz a avaliação docente mediante o preenchimento, manual, 

de um formulário que aborda as competências relacionadas à atuação didática do professor ao 

compromisso institucional. Ao final, recomenda, ou não, a permanência do professor na 

escola. 

Com relação à atuação didática, o coordenador avalia as seguintes competências: 

a) Apresentação do plano de curso atualizado. 

b) Domínio de conteúdo e atualização profissional e pedagógica. 

c) Desenvolvimento de atividades didáticas diversificadas que possam propiciar 

estímulo à aprendizagem. 

d) Interesse na aprendizagem dos alunos. 

e) Relacionamento interpessoal amistoso e respeitoso com os alunos. 

As seguintes competências são avaliadas com relação ao compromisso institucional: 

a) Assiduidade, pontualidade e cumprimento integral do horário de aula. 

b) Disponibilidade para a realização de atividades extraclasse, quando solicitado pela 

coordenadoria. 

c) Discussão com o coordenador do curso os problemas da classe, na busca de 

alternativas para a solução do caso. 

d) Cumprimento do calendário acadêmico com relação ao período de realização das 

avaliações e entrega dos resultados. 

e) Comparecimento e participações nas reuniões pedagógicas e/ou de colegiado de 

curso com apresentação de sugestões para o encaminhamento dos 

problemas/propostas. 
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O coordenador avalia a atuação didática e o compromisso institucional, atribuindo 

uma das quatro possíveis respostas constantes no formulário de avaliação: 

. Não 

. Às vezes 

. Na maioria das vezes. 

. Sim/Sempre 

A avaliação final feita pelo coordenador refere-se ao resultado geral alcançado pelo 

professor no semestre em curso, que pode ser um dos quatro conceitos:  

. Excelente 

. Bom 

. Regular 

. Insuficiente  

Assim, o coordenador finaliza sua avaliação, posicionando-se com relação à 

permanência do professor na instituição, respondendo uma das quatro respostas: 

. Sim 

. Plenamente 

. Sim, com restrição 

. Não; dúvida  

 

 

5.2.3 A autoavaliação 

 

Finalizando o processo de avaliação docente, cada professor faz sua autoavaliação, 

mediante o preenchimento de um formulário, encaminhado pelo Núcleo de Planejamento 

Acadêmico da escola. Nele, o docente avalia as competências relacionadas a planejamento 

didático, atuação didática, relação professor-aluno, atualização/participação em outras 

atividades acadêmicas e compromisso institucional, além de ter espaço para fazer críticas ou 

apresentar sugestões. 

. Com relação ao planejamento didático, as competências avaliadas: 

a) Apresentação clara dos objetivos de aprendizagem de sua disciplina no 

plano de curso. 

b) Definição dos conteúdos relevantes da disciplina e organização em unidades 

de ensino coerentes. 
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c) Previsão de estratégicas de ensino e recursos didáticos diversificados. 

d) Explicitação da sistemática de avaliação e dos instrumentos de avaliação que 

serão utilizados. 

e) Indicação de bibliografia atualizada. 

Competências avaliadas com relação a atuação didática: 

a) Estabelecimento de relação entre o conteúdo abordado e o perfil profissional 

buscado. 

b) Incentivo ao aluno para participar da discussão do conteúdo. 

c) Desenvolvimento de atividades didáticas diversificadas e adequadas ao 

conteúdo e ao alcance dos objetivos. 

d) Reorganização e reapresentação da matéria para atender aos interesses do 

aluno ou melhorar o seu nível de compreensão. 

e) Abordagem de conteúdo de forma contextualizada e atualizada. 

f) Referência aos textos indicados (bibliografia básica) no desenvolvimento de 

conteúdos. 

g) Referência aos objetivos definidos e conteúdos desenvolvidos na elaboração 

de provas ou outros instrumentos de avaliação. 

h) Propicia feedback aos alunos quanto ao alcance dos objetivos. 

i) Comunicação e comentários a respeito da avaliação logo após a sua 

realização. 

Cada docente também avalia a relação professor-aluno, com base nas seguintes 

competências: 

a) Disponibilidade de atendimento aos alunos fora da sala de aula 

b) Estabelecimento de relacionamento interpessoal com os alunos favorável à 

comunicação. 

c) Permissão para que os alunos manifestem suas dúvidas e posicionamentos quanto 

aos conteúdos abordados. 

d) Orientação, de forma particular, os alunos com dificuldade de aprendizagem. 

e) Discussão com o coordenador do curso sobre os problemas de aprendizagem 

identificados na classe. 

f) Satisfação pessoal com o desempenho da classe. 

As competências avaliadas com relação a atualização/participação em outras 

atividades acadêmicas são: 
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a) Participação em cursos ou eventos de atualização pedagógica. 

b) Participação em cursos ou eventos em sua área de atuação. 

c) Participação em grupos de pesquisa. 

d) Realização de atividades de extensão no último período. 

e) Produção de artigos científicos nos últimos dois anos. 

f) Orientação de monografias no período letivo a que ser refere à avaliação. 

Por fim, o docente avalia seu compromisso institucional com base nas competências a 

seguir relacionadas: 

a) Comparecimento, de forma pontual, às aulas e o cumprimento integral do horário. 

b) Reposição das aulas em decorrência de faltas eventuais. 

c) Participação em reuniões do colegiado de curso e de planejamento acadêmico. 

d) Cumprimento dos prazos definidos no calendário acadêmico quanto à realização 

das avaliações e entrega dos resultados. 

Cada um dos aspectos avaliados pelo docente recebe uma das quatro possíveis 

respostas: “Não”, “Às vezes”, “Na maioria das vezes”, “Sim/Sempre”. 

 

 

5.3 Perfil da amostra 

 

Neste item, são apresentados os dados demográficos e ocupacionais dos 75 docentes 

que formam a amostra utilizada nesta pesquisa. Inicialmente, relaciona-se o número de 

docentes com curso em que cada um atua no Instituto Camillo Filho. Em seguida, evidencia-

se a distribuição dos respondentes quanto a: gênero, idade, atuação no ensino médio, superior 

e pós-graduação, área de graduação, tempo de formação, nível de pós-graduação e tempo de 

trabalho como professor. 

 

 

5.3.1 Docente versus curso de atuação 

 

Os 75 respondentes têm atuação nos seguintes cursos: 

. 20 Direito 

. 20 Arquitetura e Urbanismo 

. 13 Serviço Social 

. 7 Administração 
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. 3 Enfermagem 

. 3 Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores 

. 2 Administração e Direito 

. 2  não identificaram o curso  

. 1 Enfermagem, Engenharia Civil e Direito 

. 1 Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Design de Interiores 

. 1 Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores e Direito 

. 1 Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil 

. 1 Administração e Engenharia Civil 

 

 

5.3.2 Gênero 

 

Dos 75 respondentes, 34 são do sexo masculino; e 39 do sexo feminino, não 

informaram o sexo, 2.  Com relação ao gênero, não há um desequilíbrio, sem predominância 

do sexo masculino ou feminino, conforme o GRÁF. 1. 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos entrevistados, segundo o gênero 

 

Fonte: Dados da pesquisa  
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5.3.3 Faixa etária 

 

Com relação à idade cinco respondentes estão na faixa de 26 a 30 anos; nove estão na 

faixa de 31 a 35, 14, de 36 a 40, 12, 41 a 45, 33, com mais de 45 anos. Não responderam, 

dois. Portanto, a maioria dos sujeitos da pesquisa tem acima de 40 anos (GRÁF. 2). 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos entrevistados, segundo a idade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

5.3.4 Atuação do professor 

 

Com relação à atuação como professor, foram obtidos os seguintes resultados: dois 

atuam no ensino fundamental, médio e superior; 19, atuam apenas no ensino superior e não 

atuaram ainda na pós-graduação; e 52 no ensino superior e na pós-graduação. Não 

responderam, dois. 

Portanto, a maioria dos sujeitos da pesquisa tem atuação no ensino superior e na pós-

graduação (GRÁF. 3). 
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Gráfico 3 – Distribuição dos entrevistados, segundo a atuação do professor 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

5.3.5 Graduação 

 

Os 75 respondentes possuem a seguinte graduação: cinco, Administração; 13, 

Arquitetura e Urbanismo, sendo que um também tem graduação em Administração e 

Comunicação Social e um em História; dois, em Artes Visuais; dois, Ciências Sociais; 14, 

Direito, sendo que um também tem formação em Matemática e um em Letras; um, Economia; 

um, Enfermagem; quatro, Engenharia Civil; dois, Engenharia Elétrica. Filosofia, dois, sendo 

que um também tem graduação em Artes; um, História; um, Letras; um, Matemática; um, 

Química; e 10, Serviço Social. Não informaram, 15. 

 

 

5.3.6 Tempo de formação 

 

Os resultados alcançados com relação ao tempo de formação em nível superior dos 

docentes foram os seguintes (GRÁF. 4): um, tem menos de cinco anos de formado; 15, tem de 

cinco a 10 anos de formado; 17, tem de 10 a 15 de formado; e 40, tem 15 anos ou mais de 

formado. Não responderam, dois. 

A maioria dos sujeitos da pesquisa possui mais de 10 anos de formado. 
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Gráfico 4 - Distribuição dos entrevistados, segundo o tempo de formação 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

5.3.7 Pós-graduação 

 

Os docentes que participaram da pesquisa possuem os seguintes níveis de pós-

graduação (GRÁF. 5): 28 tem pós-graduação lato sensu ou MBA; 34, pós-graduação stricto 

sensu a nível de mestrado; nove, tem pós-graduação stricto sensu a nível de doutorado; e um 

não possui pós-graduação. Não responderam, três. 

 

Gráfico 5 – Distribuição dos entrevistados, segundo o nível de pós-graduação 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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5.3.8 Tempo de trabalho como professor 

 

Com relação ao tempo de trabalho como professor, os resultados obtidos foram os 

seguintes (GRÁF. 6). Três trabalham como professor há menos de dois anos; 13, dois a cinco 

anos como professor; 13, de cinco a oito anos como professor; 11, de oito a 11 anos como 

professor; 15, de 11 a 15 anos como professor; e 18, há 15 anos ou mais como professor. Não 

responderam, dois. 

 

Gráfico 6 – Distribuição dos entrevistados, segundo o tempo de  

trabalho do professor 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

5.4 Análise dos dados com relação às competências individuais dos docentes 

 

As competências individuais dos docentes foram analisadas sob cinco aspectos: 

. Primeiro, questionou-se aos docentes sobre a importância que cada um dá às 

competências individuais que são avaliadas pelos alunos. 

. Segundo, avaliou-se a importância do uso de determinadas competências individuais 

na atuação de cada docente. 

. Terceiro, avaliou-se a importância das competências individuais avaliadas pelos 

docentes na autoavaliação.  

. Quarto, avaliou-se competência que o docente julga importante, mas que não é 

avaliada pela instituição. 



68 

 

. Quinto, avaliaram-se as competências individuais que têm sido requeridas pelo 

mercado de trabalho que o docente julga essencial para o exercício do magistério.  

 

 

5.4.1 Competências individuais dos docentes avaliadas pelos alunos 

 

Na seção 1, parte A, item 1 do questionário aplicado, cada sujeito da pesquisa atribuiu 

nota de zero a 10 sobre o grau de importância que cada um atribui às competências 

individuais dos docentes que são avaliadas pelos alunos. Foram elencadas 10 competências 

identificadas, pela pesquisa documental, no formulário de avaliação docente usado pelos 

alunos:  

1.1. Demonstrar domínio de conteúdo. 

1.2. Expressar-se com clareza, para facilitar a compreensão da matéria. 

1.3. Abordar as questões atuais no âmbito da disciplina. 

1.4. Desenvolver atividades de ensino diversificadas, para estimular o interesse dos 

alunos. 

1.5. Valorizar os conhecimentos anteriores dos alunos e os incentivar à participação 

em sala de aula. 

1.6. Estar disponível para esclarecimentos adicionais à matéria. 

1.7. Exigir na avaliação conteúdos que correspondam aos que foram trabalhados em 

sala de aula. 

1.8. Tratar a todos com imparcialidade e respeito. 

1.9. Comparecer pontualmente às aulas e cumprir integralmente o horário. 

1.10. Ressaltar a importância da disciplina na formação acadêmica e profissional dos 

alunos. 

A TAB. 1 apresenta o percentual de respostas para cada uma das notas atribuídas às 

dez competências analisadas. Percebe-se que em nove das 10 competências a maioria dos 

respondentes atribuiu nota 10, pois apresentam percentual superior a 50%. A única 

competência que não alcançou nota 10 foi a 1.4, “desenvolver atividades de ensino 

diversificadas, para estimular o interesse dos alunos”, que alcançou 48%. Destacam-se as 

competências com o percentual acima de 80%: 1.1 “Demonstrar domínio de conteúdo”, 1.2 

“Expressar-se com clareza, para facilitar a compreensão da matéria” e 1.8 “ Tratar a todos 

com imparcialidade e respeito”.  

 



 

 

Tabela 1 - Competências avaliadas pelos alunos  

COMPETÊNCIA INDIVIDUAL DOS DOCENTES 

AVALIADAS PELOS ALUNOS / NOTAS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 1 Demonstrar domínio de conteúdo. 
       

1,33% 5,33% 12,00% 81,33% 

1.2 Expressar-se com clareza, para a facilitar a compreensão da 

matéria.        
1,33% 5,33% 13,33% 80,00% 

1.3 Abordar as questões atuais no âmbito da disciplina. 
       

2,67% 24,00% 20,00% 53,33% 

1.4 Desenvolver atividades de ensino diversificadas, para estimular 

o interesse dos alunos.       
5,33% 6,67% 18,67% 21,33% 48,00% 

1.5 Valorizar os conhecimentos anteriores dos alunos e os 

incentivar à participação em sala de aula.        
4,00% 25,33% 20,00% 50,67% 

1.6 Estar disponível para esclarecimentos adicionais à matéria. 
 

1,33% 
  

1,33% 1,33% 1,33% 5,33% 13,33% 22,67% 53,33% 

1.7 Exigir na avaliação conteúdos que correspondam aos que foram 

trabalhados em sala de aula.    
1,33% 

   
2,67% 9,33% 12,00% 74,67% 

1.8 Tratar a todos com imparcialidade e respeito. 
  

1,33% 
     

2,67% 10,67% 85,33% 

1.9 Comparecer pontualmente às aulas e cumprir integralmente o 

horário.      
1,33% 

 
2,67% 9,33% 12,00% 74,67% 

1.10 Ressaltar a importância da disciplina na formação acadêmica e 

profissional dos alunos.     
1,33% 

  
2,67% 6,67% 24,00% 65,33% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 A TAB. 2 apresenta o número de respostas para cada nota atribuída às competências 

avaliadas, ou seja, a frequência em termos absolutos. Em seguida, são apresentados os 

gráficos de frequência correspondentes a cada competência. 

 
Tabela 2 - Competências avaliadas pelos alunos (número de respostas por nota) 

COMPETÊNCIA 

INDIVIDUAL DOS 

DOCENTES AVALIADAS 

PELOS ALUNOS /NOTAS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

1. 1 Demonstrar domínio de 

conteúdo.        
1 4 9 61 75 

1.2 Expressar-se com clareza, para 

a facilitar a compreensão da 

matéria. 
       

1 4 10 60 75 

1.3 Abordar as questões atuais no 

âmbito da disciplina.        
2 18 15 40 75 

1.4 Desenvolver atividades de 

ensino diversificadas, para 

estimular o interesse dos alunos. 
      

4 5 14 16 36 75 

1.5 Valorizar os conhecimentos 

anteriores dos alunos e os 

incentivar à participação em sala 

de aula. 

       
3 19 15 38 75 

1.6 Estar disponível para 

esclarecimentos adicionais à 

matéria. 
 

1 
  

1 1 1 4 10 17 40 75 

1.7 Exigir na avaliação conteúdos 

que correspondam aos que foram 

trabalhados em sala de aula. 
   

1 
   

2 7 9 56 75 

1.8 Tratar a todos com 

imparcialidade e respeito.   
1 

     
2 8 64 75 

1.9  Comparecer pontualmente às 

aulas e cumprir integralmente o 

horário. 
     

1 
 

2 7 9 56 75 

1.10 Ressaltar a importância da 

disciplina na formação acadêmica 

e profissional dos alunos. 
    

1 
  

2 5 18 49 75 

Fonte: Dados da pesquisa  
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Gráfico 7 – Distribuição dos entrevistados, segundo a competência 1.1:  

demonstra o domínio de conteúdo 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Gráfico 8 – Distribuição dos entrevistados, segundo a competência 1.2: 

 expressar-se com clareza. 

 
Fonte: Dados da pesquisa  
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Gráfico 9 – Distribuição dos entrevistados, segundo a competência 1.3: 

abordar questões atuais 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 10 – Distribuição dos entrevistados, segundo a competência 1.4:  

desenvolver atividades de ensino diversificadas 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 11 – Distribuição dos entrevistados, segundo a competência 1.5: 

valorizar os conhecimentos anteriores dos alunos/incentivo 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 12 – Distribuição dos entrevistados, segundo a competência 1.6: 

 Estar disponível para esclarecimentos 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 13 – Distribuição dos entrevistados, segundo a competência 1.7:  

exigir na avaliação conteúdos que correspondam aos que foram trabalhados  

em sala de aula 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 14 – Distribuição dos entrevistados, segundo a competência 1.8: 

tratar a todos com imparcialidade e respeito 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 15 – Distribuição dos entrevistados, segundo a competência 1.9: 

Comparecer pontualmente as aulas e cumpri integralmente o horário 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 16 – Distribuição dos entrevistados, segundo a competência 1.10: 

ressaltar a importância da disciplina na formação acadêmica e  

profissional dos alunos 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Conforme exposto nas TAB. 1 e 2 e nos GRÁF.  7 a 16, que evidenciam o número de 

respostas por nota para cada competência avaliada, pode-se afirmar que todas as competências 
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foram bem avaliadas. Das 10 competências, nove foram julgadas pela maioria dos 

respondentes como “muito importantes”, pois alcançaram a nota máxima (10). É o que ficou 

evidente com base na análise dos dados constantes na TAB. 2 e nos GRÁF. 7 a 16. 

A TAB. 3 apresenta um resumo dos dados obtidos a partir das medidas descritivas das 

competências analisadas - média, mediana, moda, desvio-padrão, variância, mínimo e 

máximo -, para facilitar o alcance de conclusões. 

 
Tabela 3 Medidas descritivas das competências avaliadas pelos alunos 

Estatística seção 1 

 A_1.1 A_1.2 A_1.3 A_1.4 A_1.5 A_1.6 A_1.7 A_1.8 A_1.9 A_1.10 

Espaço Amostral 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Média 9,7333 9,7200 9,2400 9,0000 9,1733 9,0267 9,5200 9,7333 9,5067 9,4667 

Mediana 10,0000 10,0000 10,0000 9,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 

Moda 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Desvio-Padrão ,62240 ,62731 ,91297 1,19684 ,94973 1,55939 1,08254 1,00449 ,92083 ,97722 

Variância ,387 ,394 ,834 1,432 ,902 2,432 1,172 1,009 ,848 ,955 

Mínimo 7,00 7,00 7,00 6,00 7,00 1,00 3,00 2,00 5,00 4,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 As competências abaixo relacionadas constam no formulário de avaliação docente de 

uso dos alunos. Os docentes avaliaram nesta pesquisa a importância de cada uma. 

. Demonstrar domínio de conteúdo. 

. Expressar-se com clareza, para a facilitar a compreensão da matéria. 

. Abordar as questões atuais no âmbito da disciplina. 

. Desenvolver atividades de ensino diversificadas, para estimular o interesse dos 

alunos. 

. Valorizar os conhecimentos anteriores dos alunos e os incentivar à participação em 

sala de aula. 

. Estar disponível para esclarecimentos adicionais à matéria. 

. Exigir na avaliação conteúdos que correspondam aos que foram trabalhados em sala 

de aula. 

. Tratar a todos com imparcialidade e respeito. 

. Comparecer pontualmente às aulas e cumprir integralmente o horário. 

. Ressaltar a importância da disciplina na formação acadêmica e profissional dos 

alunos. 

A média foi bastante alta. Todas as 10 competências analisadas alcançaram média 

igual ou superior a 9. Ou seja, de zero a 10, a maioria dos respondentes atribuiu nota acima de 
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9. Isso significa que a maior parte dos docentes julga muito importante as competências do 

professor avaliadas pelos alunos. Assim, para o exercício do magistério é importante que os 

professores consigam desenvolver essas competências. As competências julgadas mais 

importantes pelos respondentes, que alcançaram a maior média, são: Demonstrar domínio de 

conteúdo (9,73) e Tratar a todos com imparcialidade e respeito (9,73). A competência com 

menor média (9,00) foi Desenvolver atividades de ensino diversificadas, para estimular o 

interesse dos alunos. A competência Demonstrar domínio de conteúdo obteve o menor 

desvio- padrão (0,62).  

As competências foram divididas em três categorias para fins de análise: Muito 

importante, Importante e Menos importante. Para a classificação de cada uma das 10 

competências analisadas em cada categoria, foi usada a divisão dos quartis das médias obtidas 

para as competências: 

. Mais importantes = quartil superior = 25% das maiores médias apuradas. 

. Importantes = mediana = onde se encontra 50% das médias apuradas. 

. Menos importantes = quartil inferior = 25% das menores médias apuradas. 

O posicionamento das competências foi o seguinte: 

a) Mais importantes: 

. Demonstrar domínio de conteúdo. 

. Tratar a todos com imparcialidade e respeito. 

. Expressar com clareza, para facilitar a compreensão da matéria. 

b) Importantes: 

. Exigir na avaliação conteúdos que correspondam aos que foram trabalhados 

em sala de aula. 

. Comparecer pontualmente às aulas e cumprir integralmente o horário. 

. Ressaltar a importância da disciplina na formação acadêmica e profissional 

dos alunos. 

. Abordar questões atuais no âmbito da disciplina. 

. Valorizar os conhecimentos anteriores dos alunos e os incentivar à 

participação em sala de aula. 

c) Menos importantes: 

. Estar disponível para esclarecimentos adicionais à matéria. 

. Desenvolver atividades de ensino diversificadas, para estimular o interesse 

dos alunos. 
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As três competências individuais avaliadas pelos alunos foram julgadas mais 

importantes pelos docentes correspondem a três das 15 competências ressaltadas por 

Sant’Anna (2002): Domínio de novos conhecimentos técnicos associados ao exercício da 

função; Capacidade de relacionamento interpessoal; e Capacidade de comunicar-se.  

As menos importantes foram: 

. Estar disponível para esclarecimentos adicionais à matéria. 

. Desenvolver atividades de ensino diversificadas, para estimular o interesse dos 

alunos. 

Estar disponível para esclarecimentos adicionais à matéria e desenvolver atividades de 

ensino diversificadas, para estimular o interesse dos alunos foram as competências que 

alcançaram os piores resultados. Representam, portanto, oportunidade de melhoria para a 

instituição, que poderá buscar meios de viabilizar a disponibilidade do professor para atender 

o aluno em horários extrasala de aula, como também promover treinamentos aos docentes 

relacionados a estratégias e técnicas de ensino. 

 

 

5.4.2 Competências individuais dos docentes usadas na sua área de atuação 

 

Neste item, os respondentes avaliaram a importância do uso de determinadas 

competências na sua área de atuação, atribuindo nota de zero a 10 conforme o grau de 

importância. As competências avaliadas foram identificadas na pesquisa bibliográfica, sendo 

listadas no questionário, seção 1, B, item 2:  

2.1 Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 

2.2 Planejar e orientar os diversos contextos de aprendizagem. 

2.3 Coordenar os avanços das diversas aprendizagens dos alunos. 

2.4 Elaborar, executar e avaliar práticas pedagógicas que respeitem a diversidade da 

sala de aula. 

2.5 Envolver os alunos nas aprendizagens e nos trabalhos pedagógicos, ‘tocar’ o 

aluno, sensibilizá-lo para a aprendizagem. 

2.6 Desenvolver um trabalho pedagógico coletivo e interdisciplinar. 

2.7 Participar ativamente da gestão da escola e incentivar a participação dos alunos e 

da comunidade em geral. 

2.8 Dominar e utilizar novas tecnologias. 

2.9 Desenvolver e vivenciar posturas éticas no desempenho da profissão. 

2.10 Coordenar e fomentar a própria formação, cotidianamente. 
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A TAB. 4 apresenta o percentual de respostas para cada uma das notas atribuídas às 10 

competências analisadas. Somente três competências, abaixo listadas, alcançaram nota 10 

atribuída pela maioria dos respondentes (percentual maior que 50%). As demais 

competências, apesar de alguns dos sujeitos da pesquisa terem atribuídos a nota máxima, 

acusaram percentual não significativo. 

 . Envolver os alunos nas aprendizagens e nos trabalhos pedagógicos, ‘tocar’ o aluno, 

sensibilizá-lo para a aprendizagem. 

. Desenvolver e vivenciar posturas éticas no desempenho da profissão. 

. Coordenar e fomentar a própria formação, cotidianamente. 

 
Tabela 4 - Uso de competências na área de atuação  

COMPETÊNCIA 

INDIVIDUAL 

UTILIZADA PELO 

PROFESSOR NA 

SUA ÁREA DE 

ATUAÇÃO/NOTA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1 Organizar e dirigir 
situações de 

aprendizagem. 

   1,33%   1,33% 4,00% 21,33% 34,67% 37,33% 

2.2 Planejar e orientar 
os diversos contextos 

de aprendizagem. 

   1,33%  1,33%  4,00% 24,00% 30,67% 38,67% 

2.3 Coordenar os 
avanços das diversas 

aprendizagens dos 

alunos. 

 1,33%    2,67%  8,00% 37,33% 26.67% 24,00% 

2.4 Elaborar, executar 

e avaliar práticas 
pedagógicas que 

respeitem a 

diversidade da sala de 
aula. 

  1,33%   1,33% 2,67% 6,67% 26.67% 21,33% 40,00% 

2.5 Envolver os alunos 

nas aprendizagens e 
nos trabalhos 

pedagógicos, ‘tocar’ o 

aluno, sensibilizá-lo 
para a aprendizagem. 

   1,33%  1,33%  4,00% 9,33% 25,33% 58,67% 

2.6 Desenvolver um 

trabalho pedagógico 
coletivo e 

interdisciplinar. 

   1,33% 1,33% 26.67% 4,00% 5,33% 16,00% 32,00% 37,33% 

2.7 Participar 
ativamente da gestão 

da escola e incentivar 

a participação dos 
alunos e da 

comunidade em geral. 

   1,33%  5,33% 2,67% 9,33% 33,33% 30,67% 17,33% 

2.8 Dominar e utilizar 
novas tecnologias. 

     2,67% 2,67% 8,00% 18,67% 32,00% 36,00% 

2.9 Desenvolver e 

vivenciar posturas 

éticas no desempenho 

da profissão. 

       5,33% 2,67% 21,33% 70,67% 

2.10 Coordenar e 
fomentar a própria 

formação, 

cotidianamente. 

       5,33% 16,00% 22,67% 56,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A TAB. 5 apresenta o número de respostas para cada nota atribuída às competências 

avaliadas, ou seja, a frequência em termos absolutos. Em seguida, são apresentados os 

gráficos de frequência correspondentes a cada competência. 

 

Tabela 5 - Uso de competências na área de atuação (número de respostas por nota) 

COMPETÊNCIA 

INDIVIDUAL 

UTILIZADA PELO 

PROFESSOR NA 

SUA ÁREA DE 

ATUAÇÃO/NOTA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1 Organizar e dirigir 

situações de 

aprendizagem. 

   1   1 3 16 26 28 

2.2 Planejar e orientar 

os diversos contextos 

de aprendizagem. 

   1  1  3 18 23 29 

2.3 Coordenar os 

avanços das diversas 

aprendizagens dos 

alunos. 

 1    2  6 28 20 18 

2.4 Elaborar, executar 

e avaliar práticas 

pedagógicas que 

respeitem a 

diversidade da sala de 

aula. 

  1   1 2 5 20 16 30 

2.5 Envolver os 

alunos nas 

aprendizagens e nos 

trabalhos 

pedagógicos, ‘tocar’ o 

aluno, sensibilizá-lo 

para a aprendizagem. 

   1  1  3 7 19 44 

2.6 Desenvolver um 

trabalho pedagógico 

coletivo e 

interdisciplinar. 

   1 1 2 3 4 12 24 38 

2.7 Participar 

ativamente da gestão 

da escola e incentivar 

a participação dos 

alunos e da 

comunidade em geral. 

   1  4 2 7 25 23 13 

2.8 Dominar e utilizar 

novas tecnologias. 
     2 2 6 14 24 27 

2.9 Desenvolver e 

vivenciar posturas 

éticas no desempenho 

da profissão. 

       4 2 16 53 

2.10 Coordenar e 

fomentar a própria 

formação, 

cotidianamente. 

       4 112 17 42 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 17 - Situações de aprendizagem 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 18 - Contextos de aprendizagem 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 19 - Avanços das aprendizagens 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 20 - Práticas pedagógicas e a diversidade da sala de aula 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 21 - Envolver os alunos nas aprendizagens 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 22 - Desenvolver um trabalho pedagógico coletivo e interdisciplinar 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 23 - Participação na gestão da escola 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 24 - Dominar e utilizar novas tecnologias 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 25 - Desenvolver e vivenciar posturas éticas no desempenho  

da profissão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 26 - Coordenar e fomentar a própria formação 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme exposto nas TAB. 4 e 5 e nos GRÁF. 17 ao 26, das 10 competências de 

docentes identificadas na pesquisa bibliográfica, apenas três alcançaram a nota máxima (10) 
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atribuída pela maioria dos respondentes (mais de 50%). Estas competências são: Envolver os 

alunos nas aprendizagens e nos trabalhos pedagógicos, ‘tocar’ o aluno, sensibilizá-lo para a 

aprendizagem; Desenvolver e vivenciar posturas éticas no desempenho da profissão; e 

Coordenar e fomentar a própria formação, cotidianamente.  

A TAB. 6 apresenta um resumo dos dados obtidos a partir das medidas descritivas das 

competências analisadas média, mediana, moda, desvio-padrão, variância, mínimo e máximo, 

para facilitar o alcance de conclusões. 

 

TABELA 6 - Medidas descritivas do uso de competências individuais na área de atuação 

Estatística Seção 1 

 B_2.1 B_2.2 B_2.3 B_2.4 B_2.5 B_2.6 B_2.7 B_2.8 B_2.9 B_2.10 

Espaço Amostral 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Média 8,9600 8,9333 8,4933 8,7733 9,2800 8,7333 8,2800 8,8267 9,5733 9,2933 

Mediana 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 10,0000 9,0000 8,0000 9,0000 10,0000 10,0000 

Modo 10,00 10,00 8,00 10,00 10,00 10,00 8,00 10,00 10,00 10,00 

Desvio-padrão 1,16758 1,22290 1,40821 1,41968 1,21433 1,51865 1,40039 1,23434 ,79140 ,92668 

Variância 1,363 1,495 1,983 2,015 1,475 2,306 1,961 1,524 ,626 ,859 

Mínimo 3,00 3,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 5,00 7,00 7,00 

Máxino 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A média foi bastante alta, todas acima de 8. Três competências alcançaram média 

acima de 9, exatamente as mesmas identificadas por meio da frequência, conforme a TAB. 4 e 

TAB. 5, em que mais de 50% dos respondentes atribuíram nota 10 para três competências:  

 . Envolver os alunos nas aprendizagens e nos trabalhos pedagógicos, ‘tocar’ o aluno, 

sensibilizá-lo para a aprendizagem. 

. Desenvolver e vivenciar posturas éticas no desempenho da profissão. 

. Coordenar e fomentar a própria formação, cotidianamente. 

A competência que alcançou a menor média (8,28) foi a que se refere à participação na 

gestão da escola e ao incentivo à participação dos alunos e da comunidade em geral. Tal 

resultado pode significar que os professores não têm participado ou não valorizam sua 

participação, assim como os alunos e a comunidade, na gestão da escola, podendo representar 

falta de interesse destes em participar ativamente no processo de gestão. Ou, o contrário, é a 

escola que não dá abertura, centralizado a gestão apenas nos diretores.  

A competência Desenvolver e vivenciar posturas éticas no desempenho da profissão 

alcançou a maior média (9,57) e menor desvio-padrão (0,79). Este resultado está de acordo 
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com Rios (2005), que ressalta que em toda ação docente encontra-se a dimensão moral (ética), 

que diz respeito à orientação da ação, fundada no princípio do respeito e da solidariedade na 

direção da realização de um bem coletivo. 

Isaias (2006) afirma que 

 

[...] a implicação com a docência compreende um compromisso ético do professor, 

visto que ele se compromete com o cuidar gerativamente (desenvolver) de seus 

alunos, o grupo com o qual trabalha, a instituição a que pertence e as produções 

acadêmicas e pedagógicas que elabora individualmente ou de forma coletiva 

(ISAIAS, 2006, p. 79). 

 

As competências foram divididas em três categorias para fins de análise: Mais 

utilizada, Utilizada e Menos utilizada. Para a classificação de cada uma das dez competências 

analisadas em cada categoria, foi usada a divisão dos quartis das médias obtidas para as 

competências: 

. Mais utilizada = quartil superior = 25% das maiores médias apuradas  

. Utilizada = mediana = onde se encontra 50% das médias apuradas  

. Menos utilizada = quartil inferior = 25% das menores médias apuradas. 

O posicionamento das competências foi o seguinte: 

a) Mais utilizada: 

. Desenvolver e vivenciar posturas éticas no desempenho da profissão. 

. Coordenar e fomentar a própria formação, cotidianamente. 

. Envolver os alunos nas aprendizagens e nos trabalhos pedagógicos, ‘tocar’ o 

aluno, sensibilizá-lo para a aprendizagem. 

b) Medianamente utilizada: 

.Organizar e dirigir situações de aprendizagem; 

. Planejar e orientar os diversos contextos de aprendizagem: 

. Dominar e utilizar novas tecnologias; 

. Elaborar, executar e avaliar práticas pedagógicas que respeitem a diversidade 

da sala de aula. 

. Desenvolver um trabalho pedagógico coletivo e interdisciplinar. 

c) Menos utilizada: 

. Coordenar os avanços das diversas aprendizagens dos alunos. 

. Participar ativamente da gestão da escola e incentivar a participação dos 

alunos e da comunidade em geral. 
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As competências individuais apontadas pelos docentes como mais utilizadas na sua 

área de atuação foram identificadas como importantes para o exercício do magistério por 

autores como Perrenoud (2000), Côrrea (2010) e Antunes (2011).  

 

 

5.4.3 Competências individuais dos docentes avaliadas na autoavaliação 

 

No questionário, seção 1, item C, 3, os docentes avaliaram o grau de importância das 

competências individuais consideradas na autoavaliação. Essas competências, 19 ao todo, 

foram identificadas no formulário utilizado pela instituição no processo de autoavaliação e 

listadas abaixo: 

3.1 Apresentação de forma clara os objetivos de aprendizagem de sua disciplina no 

plano de curso. 

3.2 Definição dos conteúdos relevantes da disciplina e organização em unidades de 

ensino coerentes. 

3.3 Previsão de estratégias de ensino e recursos didáticos diversificados. 

3.4 Explicitação da sistemática de avaliação e os instrumentos a serem utilizados. 

3.5 Indicação de bibliografia atualizada. 

3.6 Estabelecimento de relação entre o conteúdo abordado e o perfil profissional 

buscado. 

3.7 Incentivo ao aluno para participar da discussão do conteúdo.  

3.8 Desenvolvimento de atividades didáticas diversificadas e adequadas ao conteúdo e 

ao alcance dos objetivos. 

3.9 Reorganização e reapresentação da matéria para atender aos interesses do aluno ou 

melhorar o seu nível de compreensão. 

3.10 Abordagem do conteúdo de forma contextualizada e atualizada. 

3.11 Desenvolvimento de conteúdos com referência a textos indicados (bibliografia 

básica). 

3.12 Tomar como referência os objetivos definidos e conteúdos desenvolvidos, na 

elaboração das provas ou outros instrumentos de avaliação. 

3.13 Propiciar feedback aos alunos quanto ao alcance dos objetivos. 

3.14 Comunicação e comentários sobre os resultados da avaliação logo que seja 

realizada. 
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3.15 Informação sobre a sua disponibilidade de atendimento aos alunos fora da sala de 

aula. 

3.16 Estabelecimento de um relacionamento interpessoal com os alunos favorável à 

comunicação. 

3.17 Permissão para os alunos manifestarem suas dúvidas e posicionamentos quanto 

aos conteúdos elaborados. 

3.18  Orientação, de forma particular, os alunos com dificuldade de aprendizagem. 

3.19 Discussão com o coordenador do curso sobre os problemas de aprendizagem 

identificados em classe. 

A TAB. 7 apresenta um resumo dos dados obtidos das medidas descritivas das 

competências analisadas - média, mediana, moda, desvio-padrão, variância, mínimo e 

máximo, para facilitar o alcance de conclusões. 

A média foi bastante alta, das 19 competências avaliadas, apenas três tiveram média 

abaixo de 9. As demais 16, alcançaram média igual ou maior que 9. 

A competência que alcançou a maior média (9,53) foi a que se refere à apresentação 

de forma clara dos objetivos de aprendizagem de sua disciplina no plano de curso. Duas 

competências alcançaram a menor média (8,85). Uma é a que se refere à disponibilidade de 

atendimento aos alunos fora da sala de aula. A outra se refere à orientação, de forma 

particular, aos alunos com dificuldade de aprendizagem. Percebe-se que as duas competências 

apresentam uma característica comum, que é o atendimento do professor ao aluno. 

 Esse resultado é uma contradição ao que é proposto pela instituição, que remunera os 

docentes com regime de trabalho tempo parcial e tempo integral com base em uma 

gratificação denominada “horário pedagógico”, justamente para que o professor possa atender 

os alunos individualmente em horário diferente do de sala de aula.  

 As competências foram divididas em três categorias para fins de análise: Muito 

importante, Importante, Menos importante. Para a classificação de cada uma das 19 

competências analisadas em cada categoria, foi usada a divisão dos quartis das médias obtidas 

para as competências: 

. Mais importantes = quartil superior = 25% das maiores médias apuradas. 

. Importantes = mediana = onde se encontra 50% das médias apuradas. 

. Menos importantes = quartil inferior = 25% das menores médias apuradas. 

O posicionamento das competências foi o seguinte: 

 



 

7 - Medidas descritivas das competências constantes na autoavaliação – Importância 

Estatística Seção 1 

 C_3.1 C_3.2 C_3.3 C_3.4 C_3.5 C_3.6 C_3.7 C_3.8 C_3.9 C_3.10 C_3.11 C_3.12 C_3.13 C_3.14 C_3.15 C_3.16 C_3.17 C_3.18 C_3.19 

Espaço Amostral 75 75 75 75 74 75 75 75 74 75 73 74 74 75 74 74 75 74 74 

 Faltante 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 

Média 9,5333 9,5067 9,0000 9,2533 9,3784 9,2000 9,3333 9,0400 9,0946 9,3200 9,2055 9,4595 9,2162 8,9467 8,8514 9,2432 9,4533 8,8514 9,1892 

Mediana 10,0000 10,0000 9,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 9,0000 9,0000 10,0000 9,0000 10,0000 10,0000 10,0000 9,0000 10,0000 10,0000 9,0000 10,0000 

Modo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Desvio-padrão ,82746 ,77761 1,02667 ,95992 1,21297 1,16248 1,03105 1,34003 1,02261 1,06745 1,05355 ,89426 1,37761 1,65132 1,54106 1,26935 1,17742 1,74138 1,48671 

Variância ,8665 ,605 1,054 ,921 1,471 1,351 1,063 1,796 1,046 1,139 1,110 ,800 1,898 2,727 2,375 1,611 1,386 3,032 2,210 

Mínimo 7,00 7,00 5,00 6,00 2,00 5,00 5,00 2,00 5,00 4,00 5,00 7,00 ,00 1,00 2,00 3,00 3,00 ,00 00 

Máxino 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Fonte: Dados da pesquisa 
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a) Mais importantes: 

. Apresentação de forma clara os objetivos de aprendizagem de sua disciplina no 

plano de curso. 

. Definição dos conteúdos relevantes da disciplina e organização em unidades de 

ensino coerentes. 

. Tomar como referência os objetivos definidos e conteúdos desenvolvidos, na 

elaboração das provas ou outros instrumentos de avaliação. 

. Permissão para os alunos manifestarem suas dúvidas e posicionamentos quanto 

aos conteúdos elaborados. 

b) Importantes: 

. Indicação de bibliografia atualizada. 

. Incentivo ao aluno para participar da discussão do conteúdo. 

. Abordagem do conteúdo de forma contextualizada e atualizada. 

. Explicitação da sistemática de avaliação e os instrumentos a serem utilizados. 

. Estabelecimento de um relacionamento interpessoal com os alunos favorável 

à comunicação. 

. Propiciar feedback aos alunos quanto ao alcance dos objetivos. 

. Desenvolvimento de conteúdos com referência a textos indicados 

(bibliografia básica). 

. Estabelecimento de relação entre o conteúdo abordado e o perfil profissional 

buscado. 

. Discussão com o coordenador do curso sobre os problemas de aprendizagem 

identificados em classe. 

. Reorganização e reapresentação da matéria para atender aos interesses do 

aluno ou melhorar o seu nível de compreensão. 

. Desenvolvimento de atividades didáticas diversificadas e adequadas ao 

conteúdo e ao alcance dos objetivos.  

c) Menos importantes: 

. Previsão das estratégias de ensino e recursos didáticos diversificados. 

. Comunicação e comentários sobre os resultados da avaliação logo que seja 

realizada. 

. Informação sobre a sua disponibilidade de atendimento aos alunos fora da 

sala de aula. 

. Orientação, de forma particular, os alunos com dificuldade de aprendizagem. 
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Os pontos mais importantes, de acordo com os respondentes, referentes às 

competências individuais analisadas pelos docentes na autoavaliação podem ser resumidos em 

uma única competência, que é a capacidade do professor de organizar e dirigir situações de 

aprendizagem, relacionada por Antunes (2011, p. 37) e que implica a capacidade do professor 

de conhecer os meios para propiciar as aprendizagens, adaptando-os à sua disciplina, ao nível 

etário de seus alunos e às condições ambientais que dispõe. 

 

 

5.4.4 Competências individuais não avaliadas pela instituição 

 

Neste item, os sujeitos da pesquisa identificaram as competências que julgam 

importantes e que não são avaliadas pela instituição. Foram obtidas as seguintes respostas ao 

questionamento: “Você identifica algum tipo de competência que julga importante que não é 

avaliada pela instituição?”. Dos 75 respondentes, 16 responderam que sim; 55, que não 

responderam ao questionamento, 4.  

Os 16 que responderam que sim, - ou seja, que identificam competências que não são 

avaliadas pela instituição – citaram o nome de cada uma. Ressalta-se que não foram 

informadas competências em comum entre os docentes. Cada docente informou um tipo de 

competência diferente do outro, não havendo coincidência de informações. 

1. Liderança   

2. Comunicação   

3. Integração  

4. Valores pessoais, respeito e amor à instituição  

5. Realização de pesquisa, extensão  

6. Conteúdo   

7. Maturidade intelectual   

8. Aprendizagem constante   

9. Incentivo de pós-graduação em cursos de mestrado e doutorado  

10. Capacidade de interação com alunos que apresentem distúrbios de comportamento 

em sala de aula  

11. Compartilhamento de produção acadêmica dos docentes  

12. Produção científica   

13. O perfil do professor em relação à disciplina que ministra  
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14. Capacidade de contribuir para a redução da diversidade em sala de aula   

15. Falar e escrever corretamente  

16. Capacidade de explicar e esclarecer conteúdos   

17. Falta de interesse em disciplina essencial ao dia a dia do profissional  

As respostas obtidas foram confrontadas com as informações colhidas na pesquisa 

documental e com a pesquisa bibliográfica. Foi possível constatar que algumas das 

competências informadas pelos respondentes não correspondem de fato a uma competência 

individual. A exemplificar, incentivo de pós-graduação em cursos de mestrado e doutorado. 

Também, com base na pesquisa documental, fica evidente que competências como 

comunicação, conteúdo, realização de atividades de pesquisa e extensão são avaliadas pela 

instituição.  

Algumas das competências listadas, de fato, não são avaliadas em nenhum dos 

processos de avaliação da instituição pesquisada, sendo, portanto, sugestão interessante incluí-

las nos formulários de avaliação, a citar:  

. Liderança  

. Integração  

. Capacidade de interação com alunos que apresentem distúrbios de comportamento 

em sala de aula  

. Capacidade de contribuir para a redução da diversidade em sala de aula  

As competências liderança e integração, ainda não avaliadas pela empresa pesquisada, 

correspondem ao “saber mobilizar”, como definido por Fleury e Fleury (2010). A integração 

pode ser interpretada num sentido amplo. Em sentido estrito, inclui-se a capacidade de 

interação com alunos que apresentem distúrbios de comportamento em sala de aula. Pode, 

também, ser associada à competência capacidade de relacionamento interpessoal, identificada 

por Sant’Anna (2002). 

As competências capacidade de interação com alunos que apresentem distúrbios de 

comportamento em sala de aula e capacidade de contribuir para a redução da diversidade em 

sala de aula podem ser associadas à competência identificada por Perrenoud (2000) como 

essencial ao professor: capacidade de elaborar, executar e avaliar práticas pedagógicas que 

respeitem a diversidade da sala de aula. 
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5.4.5 Competências individuais requeridas pelo mercado de trabalho e essenciais ao 

exercício do magistério 

 

No item 5, da seção 1, foi feita a seguinte pergunta aberta: “Quais competências 

individuais têm sido requeridas pelo mercado de trabalho que você considera essenciais para o 

exercício do magistério?”. As respostas obtidas estão resumidas no TAB. 8. 

 

Tabela 8 Competências essenciais ao exercício do magistério  

COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO SEGUNDO OS 

DOCENTES DO INSTITUTO CAMILLO FILHO 

Nº 

respostas 

Manter-se atualizado, aprimorar-se permanentemente 19 

Domínio de conteúdo   14 

Domínio de tecnologia 11 

Postura ética 10 

Expressar-se com clareza 7 

Domíno de novos meios de trabalho e ensino 6 

Capacitação, capacitação com mestrados e doutorados, formação continuada 5 

Conteúdos atualizados 5 

Experiência profissional 5 

Capacidade de comunicar-se de forma eficiente 4 

Conhecimento e habilidades técnicas (relação teoria-prática) 4 

Desenvolver trabalho pedagógico interdisciplinar 4 

Disponibilidade   4 

Realizar pesquisas 4 

Comprometimento 3 

Qualificação - que inclui titulação 3 

Relacionamento interpessoal com os alunos favorável à comunicação 3 

Abordar assuntos atuais 2 

Capacidade de explicar e esclarecer os conteúdos de forma contextualizada 2 

Competência 2 

Compromisso com o aprendizado do aluno e a preparação para o desenvolvimento de ações no 

mercado de trabalho 
2 

Criatividade 2 

Desenvolver trabalhos em grupos 2 

Diálogo 2 

Didática 2 

Habilidade para lidar com pessoas 2 

Habilidade para trabalhar com as diferenças 2 

Prática de mercado 2 

Desenvolver produção científica 2 

Fonte: Dados da pesquisa         (Continua...) 
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Tabela 8 Competências essenciais ao exercício do magistério  

COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO SEGUNDO OS 

DOCENTES DO INSTITUTO CAMILLO FILHO 

Nº 

respostas 

Publicar artigos 2 

Titulação 2 

Apresentar de forma clara os objetivos da disciplina 1 

Possuir autoconhecimento 1 

Capacidade de analisar o contexto e adequar à realidade sem perder de vista a qualidade 1 

Capacidade de negociação 1 

Competência pedagógica 1 

Competência política 1 

Competência técnica 1 

Competência técnico-disiciplinar 1 

Compreender ou ter formação em uma licenciatura voltada para o seu curso 1 

Conhecimento   1 

Conhecimento das teorias referentes à disciplina que ministra 1 

Conhecimento interdisciplinar 1 

Conhecimento sistematizado 1 

Conhecimento técnico 1 

Contribuir para a formação profissional em sintonia com o mercado de trabalho 1 

Coordenar e fomentar a própria formação 1 

Curiosidade e leitura de bibliografia atualizada 1 

Destacada atuação profissional 1 

Domínio da escrita 1 

Domínio da fala 1 

Domínio de conteúdo e técnicas pedagógicas diversificadas 1 

Empatia 1 

Ensinar aos outros o que aprendeu e apreendeu 1 

Estar antenado com ambimentes acadêmicos 1 

Estimular o interesse do aluno 1 

Experiência docente 1 

Experiência em outras atividades que não seja a docência 1 

Experiência prática do conteúdo 1 

Feedback da matéria dada 1 

Flexibilidade com responsabilidade no foco 1 

Habilidade de manusear instrumentos e técnicas pedagógicas inovadoras 1 

Habilidade Social 1 

Hábito de leitura 1 

Incentivar a criatividade dos alunos 1 

Incentivar o aprendizado 1 

Incentivar pesquisa por parte dos alunos 1 

Iniciativa 1 

Fonte: Dados da pesquisa         (Continua...) 

 



96 

Tabela 8 Competências essenciais ao exercício do magistério  

COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO SEGUNDO OS 

DOCENTES DO INSTITUTO CAMILLO FILHO 

Nº 

respostas 

Inovação 1 

Integridade 1 

Inteligência interpessoal e de relacionamento 1 

Interesse 1 

Manter-se atualizado com novas exigências do mercado 1 

Multidisciplinaridade 1 

Objetividade 1 

Organização 1 

Participar de atividades de extensão 1 

Participar de congressos 1 

Partipar de grupos de pesquisa 1 

Permitir que os alunos se manifestem livremente 1 

Postura investigativa 1 

Postura multidisciplinar 1 

Procurar demandas coletivas 1 

Desenvolver um pensar complexo 1 

Professor corporeificador das palavras 1 

Professor vigilante com afetividade no fazer docente 1 

Propositivo 1 

Publicar constantemente 1 

Realizar estudos especializados 1 

Realizar práticas em sala de aula ou em ambiente externo 1 

Relacionar o conteúdo da disciplina com o mercado 1 

Respeitar as diferenças 1 

Responsabilidade em relação às atividades docentes 1 

Segurança no conhecimento do conteúdo 1 

Ser crítico 1 

Ser reflexivo 1 

Sociabilidade 1 

Vivência 1 

Desenvolver atividades didáticas diversificadas 1 

Acabamento e pontualidade 1 

Visitar obras em diferentes etapas 1 

Prazo de entrega 1 

Rapidez na apresentação 1 

Palestras com profissionais da área que possam ajudar o aluno na sua especialização 1 

Aulas práticas em obras 1 

Estudar mais após o curso 1 

Estudar mais durante o curso 1 

Fonte: Dados da pesquisa         (Conclusão) 
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 Pelo exposto na TAB. 8, foram listadas pelos docentes 107 competências. Isso reflete 

uma exigência pelo mercado de múltiplas competências. Entretanto, os professores não estão 

preparados para atender a toda essa demanda, pois muitos não sabem o que de fato 

corresponde uma competência individual e suas formas de desenvolvimento, conforme 

constatado na presente pesquisa. É necessário que as instituições de ensino e os docentes se 

unam e sejam capazes de formular estratégias facilitadoras para o aprimoramento e 

desenvolvimento dessas competências. 

 Isaias (2006) afirma que a construção do desenvolvimento profissional docente e, 

como consequência, a formação de cada professor têm levado a muitas discussões entre 

pesquisadores que propõem estratégias de formação e de desenvolvimento profissional que, 

aos poucos, estão sendo incorporadas às iniciativas de instituições ou setores isolados, não 

sendo ainda uma prática corrente. 

 Afirma ainda que (2006, p. 76) “professores e instituições, tendo em vista o 

incremento da educação superior, precisam desenvolver um trabalho articulado e 

cooperativo”. 

As competências que apresentaram maior número de respostas foram: 

1. Manter-se atualizado, aprimorar-se permanentemente. 

1. Domínio de conteúdo.  

1. Domínio de tecnologia. 

1. Postura ética. 

A competência Domínio de conteúdo foi apontada pelos docentes como uma das mais 

importantes daquelas avaliadas pelos alunos, conforme resultado apresentado nas TAB. 1 e 

TAB. 2. Manter-se atualizado, aprimorar-se permanentemente e Ter uma postura ética foram 

competências avaliadas pelos docentes como “Muito utilizadas” em sua área de atuação, de 

acordo com o apurado nas TAB. 4 e TAB. 5. Com relação a Domínio de tecnologia, os 

docentes declararam que é utilizada em sua área de atuação, entretanto não está entre as mais 

utilizadas, conforme análise constante no item 5.4.2. 

Aprimorar-se permanentemente é uma competência identificada por Sant’Anna (2002) 

quando trata da capacidade de domínio de novos conhecimentos técnicos associados ao 

exercício da função. A atualização é apontada por Perrenoud (2000) quando trata da 

competência de coordenar e fomentar a própria formação, cotidianamente, como Antunes 

(2011), ao apontar como uma das competências do professor a capacidade de administrar sua 

própria formação e enriquecimento contínuos. 



98 

O domínio de conteúdo é um saber aprender, na definição de Fleury e Fleury (2010). 

O domínio de tecnologia é uma competência apontada por diversos autores, como Perrenoud 

(2000), Corrêa (2010), Sant’Anna (2002) e Antunes (2011). 

 

5.5 Análise dos dados com relação às competências individuais 

 

 As competências individuais requeridas dos docentes foram avaliadas com a aplicação 

do questionário aos sujeitos da pesquisa. A seção 1 refere-se à identificação das competências 

individuais. Compõe-se de cinco partes. 

Inicialmente, os docentes atribuíram nota de zero a 10 sobre o grau de importância que 

cada um dá às competências individuais dos docentes avaliadas pelos alunos. Em seguida, 

avaliaram a importância do uso de determinadas competências na sua área de atuação, 

atribuindo nota de zero a 10 conforme a importância de cada uma. 

Na terceira parte, os docentes avaliaram, com nota de zero a 10, a importância das 

competências individuais que constam no formulário de autoavaliação docente usado na 

instituição.  Passando-se, então, para a identificação das competências que julgam importantes 

e que não são avaliadas pela instituição e finalizando com a resposta ao seguinte 

questionamento: “Quais competências individuais têm sido requeridas pelo mercado de 

trabalho que você considera essenciais para o exercício do magistério?”. 

Os respondentes consideram como uma competência muito importante e que é 

avaliada pelo aluno Demonstrar domínio de conteúdo e também afirmaram que utilizam 

muito em sua área de atuação a competência Coordenar e fomentar a própria formação, 

cotidianamente.  Uma competência precisa da outra para que possam ser bem desenvolvidas. 

assim, percebe-se uma coerência entre as respostas.  

As competências Desenvolver atividades de ensino diversificadas, para estimular o 

interesse dos alunos e Previsão de estratégias de ensino e recursos didáticos diversificados 

foram julgadas pelos docentes como menos importantes. Esse resultado apresenta-se 

incoerente com a competência apontada como a mais utilizada na área de atuação Envolver os 

alunos nas aprendizagens e nos trabalhos pedagógicos, “tocar” o aluno, sensibilizá-lo  para a 

aprendizagem.  

A competência Estar disponível para esclarecimentos adicionais à matéria foi 

classificada como menos importante no item referente às competências avaliadas pelos 

alunos, coerente com as competências classificadas como menos importantes e julgadas pelos 

docentes na autoavaliação Informação sobre a sua disponibilidade de atendimento aos alunos 
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fora da sala de aula e Orientação, de forma particular, aos alunos com dificuldade de 

aprendizagem. Entretanto, entre as competências avaliadas na autoavaliação os docentes 

julgaram como mais importante a competência Permissão para os alunos manifestarem suas 

dúvidas e posicionamentos quanto aos conteúdos elaborados. Tal fato apresenta-se como uma 

divergência, pois a permissão dada aos alunos para manifestarem suas dúvidas não está 

relacionada à disponibilidade do professor para prestar esclarecimentos, atender os alunos e 

orientá-los? 

No item referente às competências que os docentes julgam importantes e que não são 

avaliadas pela instituição foram identificadas 17 competências, entre essas a “Integração”. Tal 

competência está relacionada com a competência Envolver os alunos nas aprendizagens e nos 

trabalhos pedagógicos, “tocar” o aluno, sensibilizá-lo para a aprendizagem, que os docentes 

afirmaram usar na sua área de atuação, sendo uma sugestão interessante para a instituição, que 

poderá passar a avaliar esta competência em suas avaliações. 

Os docentes identificaram diversas competências que têm sido requeridas pelo 

mercado de trabalho e que são essenciais ao exercício de magistério. As competências que 

apresentaram maior número de respostas foram: Manter-se atualizado, aprimorar-se 

permanentemente, Domínio de conteúdo, Domínio de tecnologia e Postura ética. Essas 

respostas convergem com alguns dos resultados apresentados nas demais análises, pois, com 

relação às competências avaliadas pelos alunos, foi classificada como mais importante 

Demonstrar domínio de conteúdo e entre as competências mais utilizadas na área de atuação 

dos docentes estão duas: Desenvolver e vivenciar posturas éticas no desempenho da profissão 

e Coordenar e fomentar a própria formação, cotidianamente.  

 

 

5.6 Análise dos dados com relação às formas de desenvolvimento das competências 

individuais pelos docentes   

 

Para a avaliação das formas de desenvolvimento das competências individuais foram 

feitos questionamentos na seção 2 do questionário. A primeira parte (A) refere-se às formas 

de desenvolvimento de competências individuais com base na literatura. Os docentes 

avaliaram com nota de zero a 10 o grau de uso das formas de desenvolvimento de 

competências. Na segunda parte (B), foram feitas 10 perguntas com três possíveis respostas, 

“Sim”, “Não”, “Às vezes/parcialmente”, e duas perguntas abertas, todas com foco no 

desenvolvimento de competências. 
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5.6.1 Identificação das formas de desenvolvimento de competências individuais usadas 

pelos docentes 

 

Na seção 2, parte A, item 1, foram apresentados aos sujeitos da pesquisa 19 formas de 

desenvolvimento das competências, que avaliaram, atribuindo nota de zero a 10, conforme o 

grau de importância. 

1.1 Cursos, treinamentos ou eventos de atualização pedagógica. 

1.2 Cursos, treinamentos ou eventos na sua área de atuação, que não seja a docência. 

1.3 Seminários ou encontros de docentes. 

1.4 Intercâmbio de práticas profissionais. 

1.5 Feedback através das avaliações propostas pela instituição. 

1.6 Produção de manuais pedagógicos. 

1.7 Livros, revistas e estudos especializados. 

1.8 Auto análise - conhecimento das próprias forças e riquezas. 

1.9 Redação de obras ou artigos profissionais. 

1.10 Realização de missões específicas. 

1.11 Participação em grupos de pesquisa. 

1.12 Observação e acompanhamento de colegas mais experientes. 

1.13 Produção de artigos científicos. 

1.14 Participação em atividades de extensão. 

1.15 Orientação de trabalhos de conclusão de curso. 

1.16 Participação em reuniões de colegiados de curso e de planejamento acadêmico. 

1.17 Experiência em outras atividades que não seja a atividade docente. 

1.18 Interação e colaboração (em grupo) – trabalho em equipes multidisciplinares. 

1.19 Aprendizagem pela integração entre teoria e prática. 

A TAB. 9 apresenta um resumo dos dados obtidos das medidas descritivas das  formas 

de desenvolvimento de competências analisadas média, mediana, moda, desvio- padrão, 

variância, mínimo e máximo, para facilitar o alcance de conclusões. 

 



 

 

Tabela 9 - Medidas descritivas das formas de desenvolvimento de competências 

Estatística Seção 2 

 A_1.1 A_1.2 A_1.3 A_1.4 A_1.5 A_1.6 A_1.7 A_1.8 A_1.9 A_1.10 A_1.11 A_1.12 A_1.13 A_1.14 A_1.15 A_1.16 A_1.17 A_1.18 A_1.19 

Espaço Amostral 75 74 74 74 75 74 75 74 73 74 74 74 73 74 74 74 75 74 75 

 Faltante 0 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 

Média 9,0400 8,9595 8,6081 8,6486 8,6000 7,9054 8,8933 9,0811 8,8493 7,6216 8,2568 8,5135 8,4521 8,2703 8,0811 8,4189 8,5333 8,4865 9,1600 

Mediana 10,0000 10,0000 9,0000 9,0000 9,0000 8,0000 10,0000 10,0000 10,0000 8,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 10,0000 

Modo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Desvio-padrão 1,21299 1,66708 1,21427 2,05695 1,50674 2,16554 1,61558 1,58552 1,59575 2,35077 2,30580 1,92491 2,21761 2,04268 2,86096 2,10678 2,02907 2,0634 1,33599 

Variância 1,471 2,779 1,474 4,231 2,270 4,690 2,610 2,514 2,546 5,525 5,317 3,705 4,918 4,173 8,185 4,439 4,117 4,253 1,785 

Mínimo 4,00 ,00 5,00 ,00 3,00 ,00 2,00 ,00 2,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 

Máxino 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Apenas três competências alcançaram média acima de 9: Aprendizagem pela 

integração entre teoria e prática; Autoanálise – conhecimento das próprias forças e riquezas; e 

Cursos, treinamentos ou eventos de atualização pedagógica. Já a competência Realização de 

missões específicas apresentou a menor média (7,62). A maioria dos docentes entende que a 

autoanálise é uma forma de desenvolvimento de competência muito utilizada. Assim, reforça 

a aplicação da autoavaliação docente por parte da instituição, pois é um instrumento que 

permite ao professor fazer uma reflexão sobre suas competências e identificar pontos forte e 

pontos fracos, que precisam ser aprimorados. 

As competências foram divididas em três categorias para fins de análise: Mais 

utilizada, Utilizada e Menos utilizada. Para a classificação de cada uma das 19 competências 

analisadas em cada categoria, foi usada a divisão dos quartis das médias obtidas para as 

competências: 

. Mais utilizada = quartil superior = 25% das maiores médias apuradas. 

. Utilizada = mediana = onde se encontra 50% das médias apuradas. 

. Menos utilizada = quartil inferior = 25% das menores médias apuradas. 

O posicionamento das competências foi o seguinte: 

a) Mais utilizada: 

. Aprendizagem pela integração entre teoria e prática. 

. Auto análise - conhecimento das próprias forças e riquezas. 

. Cursos, treinamentos ou eventos de atualização pedagógica. 

. Cursos, treinamentos ou eventos na sua área de atuação, que não seja a 

docência. 

b) Utilizada: 

. Livros, revistas e estudos especializados. 

.  Redação de obras ou artigos profissionais. 

. Intercâmbio de práticas profissionais. 

. Seminários ou encontros de docentes. 

. Feedback através das avaliações propostas pela instituição. 

. Experiência em outras atividades que não sejam a atividade docente. 

. Observação e acompanhamento de colegas mais experientes. 

. Interação e colaboração (em grupo) – trabalho em equipes multidisciplinares. 

.  Produção de artigos científicos. 

. Participação em reuniões de colegiados de curso e de planejamento 

acadêmico. 
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. Participação em atividades de extensão. 

c) Menos utilizada: 

. Participação em grupos de pesquisa. 

. Orientação de trabalhos de conclusão de curso. 

. Produção de manuais pedagógicos. 

. Realização de missões específicas. 

As formas de desenvolvimento de competências mais utilizadas, conforme os docentes 

do Instituto Camillo Filho, referem-se a ações desenvolvimento formais e não formais, 

conforme Dutra (2010). 

A aprendizagem pela integração entre teoria e prática é uma forma de experenciar, 

conforme Silva (2008), com base nos estudos de Antonelo (2005), que também aponta a 

autoanálise e treinamentos formais e informais como formas de desenvolvimento de 

competências. 

Para o desenvolvimento das competências, é necessário o desenvolvimento de ações 

relacionadas à educação formal, profissional e continuada, como também a experiência social 

e profissional, conforme Le Boterf
5
 (1994), citado por Fleury e Fleury (2010). 

Le Boterf (2003) aponta tipos de oportunidade de aprendizagem que irão auxiliar no 

desenvolvimento de competência. Assim, a aprendizagem pela integração teoria e prática é 

um dos tipos identificados pelo autor, em que situações de trabalho sem objetivos de 

formação podem tornar-se oportunidades de produção ou de desenvolvimento de 

competências. Os cursos, treinamentos ou eventos de natureza pedagógica ou não, conforme o 

autor, são também situações de aprendizagem, seja com finalidade principal ou tradicional de 

formação, ou situações criadas para serem formativas, mas que não correspondem às 

situações habituais de formação. Bitencourt (2001) afirma que o desenvolvimento de 

competências demanda capacitação e pode ser traduzido na capacidade de mobilizar recursos 

em práticas de trabalho. 

Na seção 2, parte B, foram apresentados questionamentos abordando o 

desenvolvimento de competências.  

a) A instituição da qual faço parte como docente tem apontado preocupações para o 

desenvolvimento de competências individuais? 

 

 

                                                 
5
 LE BOTERF, G. De La compétence. Paris: Les Éditions d´Organisation, 1994. 
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Gráfico 27 - A preocupação do ICF no desenvolvimento de competências 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Dos 75 respondentes, 66,67% responderam que sim (GRÁF. 27). Ou seja, é a opinião 

de 50 docentes, enquanto cinco docentes responderam que não. Para 20, a instituição, às 

vezes, tem preocupação com o desenvolvimento de  competências individuais dos docentes. 

 Conforme Fleury e Fleury (2010), o desenvolvimento de competências percorre o 

caminho que vai da aprendizagem individual à aprendizagem em grupo, até chegar à  

aprendizagem na organização. Dessa forma, a instituição de ensino deve preocupar-se em 

promover o desenvolvimento de competências de seus professores. 

b) A instituição da qual faço parte como docente tem se proposto a contribuir na 

formação docente com uma visão crítica, inovação e principalmente o “saber-fazer”? 

 
Gráfico 28 - A contribuição do ICF na formação docente 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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 Para 77,33% dos respondentes a instituição tem se proposto a contribuir para a 

formação docente com uma visão crítica, inovação e, principalmente, o “saber-fazer”. 

 De acordo com os estudos de Le Boterf
6
 (1994), citado por Fleury e Fleury (2010), o 

saber como fazer é desenvolvido com base na experiência profissional. Dessa forma, a 

instituição, ao promover encontro de docentes, contribui de forma efetiva na formação de seus 

professores. 

 Isaias (2006) afirma que uma das prioridades das instituições de ensino é o 

estabelecimento de políticas voltadas para o desenvolvimento profissional docente de forma 

sistematizada e contínua. 

c) O professor pode ser o elo para difundir as competências entre os docentes na 

instituição? 

 Conforme evidenciado no GRÁF. 29, 89,33% dos respondentes, ou 67, entendem que 

o professor pode ser um interlocutor e contribuir para o desenvolvimento de competências 

dentro da instituição. Ressalte-se que apenas um docente respondeu ao questionamento 

negativamente. Silva (2008), com base nos estudos de Bitencourt (2001), afirma que o 

desenvolvimento de competências é transferido e consolidado por meio do relacionamento 

com outras pessoas (interação). 

 Isaias (2006, p. 76) afirma que “aprender a ser professor ocorre na relação com seus 

pares, nas mediações e nas interações decorrentes desse processo”. 

Fleury e Fleury (2010) apontam que a aprendizagem pode ocorrer em nível do grupo, 

em que será constituída por um processo social e coletivo. Assim, o professor pode constituir 

um grupo, ou grupos, de trabalho para difundir as competências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 LE BOTERF, G. De La compétence. Paris: Les Éditions d´Organisation, 1994. 
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Gráfico 29 - O professor como elo para difundir as competências. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

d) Os Encontros Pedagógicos de Docentes, promovidos pela instituição, ajudam no 

desenvolvimento das competências individuais? 

 Os Encontros Pedagógicos de Docentes são promovidos pela instituição nos meses de 

janeiro e julho. Têm duração média de três dias e abordam diversos assuntos relacionados ao 

processo ensino-aprendizagem, relação professor-aluno, avaliação, recursos e métodos de 

ensino, entre outros de interesse dos docentes e que podem ser úteis ao dia a dia em sala de 

aula. 

 Dos 75 respondentes, 40, ou 53,33%, responderam que os Encontros ajudam no 

desenvolvimento de competências individuais; seis, ou 8%, que não ajudam; e 29, ou 38,67%, 

às vezes. Esse posicionamento é um sinal de alerta para a instituição, pois por pequena 

maioria a resposta à pergunta foi positiva. É necessário identificar se os Encontros estão de 

fato abordando assuntos que correspondem às fraquezas e se precisam de melhoria. Carece 

também, de avaliar os resultados alcançados, por exemplo, realizando uma avaliação de cada 

Encontro. Esses encontros são ações de desenvolvimento não formais que possibilitam o 

desenvolvimento de competências, conforme Dutra (2010).  
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Gráfico 30 - O Encontro Pedagógico de Docentes e o desenvolvimento  

das competências individuais 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

e) O resultado da avaliação docente feita pelos alunos quando apresentado ao professor 

ajuda na reflexão sobre as práticas das competências individuais? 

Com relação a este item, 62,67% dos respondentes entendem que o resultado da 

avaliação feita pelos alunos ajuda na reflexão sobre as práticas das competências individuais. 

Esta é uma informação importante, na medida em que reforça a aplicação desta sistemática de 

avaliação por parte da instituição. 

O recebimento de feedback, conforme Reis (2010), permite que a pessoa possa ter 

acesso a informações mais completas e válidas dos próprios comportamentos no ambiente 

organizacional.  

 
Gráfico 31 - A avaliação dos alunos e sua contribuição nas práticas das 

 competências individuais  

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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f) A autoavaliação ajuda na reflexão sobre as práticas das competências individuais? 

 

Gráfico 32 - A autoavaliação docente 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme exposto no GRÁF. 32, a autoavaliação é um instrumento útil na reflexão 

sobre as práticas das competências individuais, pois 61 dos 75 respondentes confirmarem este 

posicionamento, o que equivale a 81,33%. Esse resultado afirma o que já foi detectado na 

análise das formas de desenvolvimento de competências. A autoanálise - conhecimento das 

próprias forças e riquezas - foi um dos itens mais bem utilizados pelos docentes. Bitencourt 

(2001) destaca que o desenvolvimento de competências produz questionamento constante e 

desencadeia um processo de aprendizagem individual, na qual a responsabilidade maior deve 

ser atribuída ao próprio indivíduo (autodesenvolvimento). 

 Isaias (2006) diz que  

 

[...] ser professor, em outra dimensão, implica a vontade de 

por em andamento um processo autoreflexivo, para que as 

atividades educativas sejam conscientemente executadas, à 

medida que for possível pensar e refletir no porquê, no como 

e no para quê delas (ISAIAS, 2006, p. 78). 

 

 A autora reforça ainda dizendo que “a reflexão na prática, e sobre ela, vai agregar 

novas formas de atuação docente, em termos individuais ou coletivos; neste último caso, 

quando há espaço institucional para tanto” (ISAIAS, 2006, p. 78). 

Esses posicionamentos ressaltam mais ainda a necessidade e importância da 

autoavaliação docente aplicada na instituição pesquisada. 

g) O Núcleo de Planejamento Acadêmico tem ajudado no desenvolvimento das 

competências individuais dos docentes? 
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 O Núcleo de Planejamento Acadêmico (NPA) é um setor da instituição vinculado à 

Diretoria Acadêmica. Tem a responsabilidade de coordenar, aplicar e analisar as avaliações 

docentes e de participar do processo de seleção e organizar os Encontros Pedagógicos, 

reuniões e palestras; enfim diversas atividades relacionadas ao exercício da docência. Seus 

membros devem estar disponíveis para prestar atendimento a coordenadores e professores da 

instituição. É um setor que possibilita, conforme Fleury e Fleury (2010), estabelecer um 

processo de aprendizagem em nível da organização e que poderá contribuir para o 

desenvolvimento de competências. 

 Conforme exposto no GRÁF. 33, 57,33% dos docentes afirmaram que o Núcleo de 

Planejamento Acadêmico ajuda no desenvolvimento das competências individuais dos 

docentes. Para 33,33%, esta ajuda ocorre às vezes. Já 6,67% afirmaram que o NPA não ajuda. 

 

Gráfico 33 - Núcleo de Planejamento Acadêmico 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

h) A avaliação dos docentes feita pelos coordenadores é um instrumento importante 

para ajudar a instituição no processo de desenvolvimento de competências? 

  A grande maioria dos respondentes, exatamente 78,67%, acredita que a avaliação dos 

docentes feita pelos coordenadores é um instrumento importante para ajudar a instituição no 

processo de desenvolvimento de competências (GRÁF. 34).  
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Gráfico 34 - A avaliação dos coordenadores e o desenvolvimento de  

competências 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

i) O que você tem feito para desenvolver sua competência individual como docente? 

Suas ações são propostas pelo ICF? 

 Cada docente deve ter a capacidade de proporcionar a sua própria aprendizagem e 

desenvolver suas competências. Conforme Fleury e Fleury (2010), o primeiro nível de 

aprendizagem é o nível do indivíduo, que pode desenvolver ações de desenvolvimento 

formais ou não formais para direcionar o processo de desenvolvimento de competências, de 

acordo com Dutra (2010). 

Cada docente da instituição foi questionado quanto às ações para desenvolver a sua 

competência individual. Das ações indicadas pelos docentes, 38,67% afirmaram que são 

aquelas propostas pelo ICF. A mesma proporção também afirmou que suas ações são 

propostas parcialmente pelo ICF. Indicaram ações não propostas pelo ICF, 20%. Dessa forma, 

apresenta-se para a instituição um elenco de ações que poderão ser desenvolvidas para 

aprimorar o desenvolvimento das competências docentes. 
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Gráfico 35 - Ações propostas pelo ICF para o desenvolvimento  

de competências 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Das informações coletadas, algumas não correspondem a uma ação do docente para 

desenvolver sua competência, pois isso representa uma atitude pessoal, a citar “Ser honesto 

em pensamentos, palavras e obras”, “Disponibilidade para o alunado” e “Empenho pessoal”. 

De modo geral, os docentes têm buscado uma atualização constante e a participação em 

cursos, seminários e eventos na área pedagógica e da sua profissão, para, assim, conseguir 

desenvolver e aprimorar suas competências individuais. 

 Nos Quadros a seguir, constam as ações que os pelos docentes realizaram para o 

desenvolvimento de sua competência individual, separadas em três grupos, de acordo com as 

respostas fornecidas pelos sujeitos da pesquisa:  

. Quadro 3: Ações propostas pelo ICF. 

. Quadro 4: Ações que não são propostas pelos ICF. 

.Quadro 5: Ações que são propostas pelo ICF parcialmente. 

Verifica-se que as ações elencadas nos três Quadros estão relacionadas a processos de 

aprendizagem individual, em grupo e na organização, conforme Fleury e Fleury (2010). 

Também envolvem os três momentos do processo de aprendizagem definidos pelos autores: 

aquisição e desenvolvimento de conhecimentos; disseminação; e construção da memória. 
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Quadro 3 – Ações propostas pelo ICF 

O QUE O DOCENTE TEM FEITO PARA DESENVOLVER SUA COMPETÊNCIA INDIVIDUAL  

E É PROPOSTO PELO ICF 

Aprendendo a usar melhor a informática. 

Aprendendo sempre. 

Aprofundar e atualizar o conteúdo jurídico em geral e o específico de magistério. 

Assimilando novas tendências. 

Atualização constante. 

Atualização sobre o tema ministrado. 

Auto-análise. 

Auto-avaliação. 

Busca constante por qualificação. 

Busca de novas bibliografias. 

Capacitação. 

Construção de grupos de pesquisa e estudos sistemáticos. 

Correção dos pontos fracos apontados em avaliação. 

Dar atenção a avaliação docente. 

Desenvolvimento de pesquisas. 

Diálogo com alunos e professores sobre o processo ensino-aprendizagem, as técnicas eficientes e os resultados 

obtidos. 

Disponibilidade para o alunado. 

Empenho pessoal. 

Estudar formas e métodos de ensino/aprendizagem. 

Estudos com base em diversas fontes para o aprofundamento, atualização e sistematização do conhecimento. 

Interação com os alunos, após o encerramento da graduação, para observância das falhas cometidas. 

Interação em sala de aula com os alunos. 

Leituras frequentes. 

Ler revistas e leituras específicas. 

Manter contato com outras IES e profissionais. 

Participação em cursos. 

Participação em eventos pedagógicos. 

Participação em seminários. 

Participação nos encontros pedagógicos promovidos pelo ICF. 

Participar de cursos. 

Participar do desenvolvimento do curso. 

Participar dos eventos promovidos pela instituição. 

Planejamento. 

Preparação com espero as atividades desempenhadas. 

Procurar meios de relacionamento interpessoal. 

Produção de atividades interdisciplinares. 

Produzindo material para melhor orientar a aprendizagem. 

Qualificação profissional através da pós-graduação, cursos de aperfeiçoamento, produção científica, produção 

técnica, experiências docentes e orientações de trabalhos acadêmicos. 

Reciclagem e atualização de conteúdo. 

Relacionar a matéria ministrada à realidade do profissional. 

Renovação do conteúdo das disciplinas ministradas. 

Responsabilidade no cumprimento dos deveres. 

Ser honesto em pensamentos, palavras e obras. 

Trabalhar na área prática do conteúdo lecionado. 

Fonte: Dados da pesquisa   
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No Quadro 3 constam as ações realizadas pelos docentes para desenvolver sua 

competência individual e que foram propostas pela instituição pesquisada. A participação em 

cursos, eventos, Encontros Pedagógicos e seminários, é exemplo de ações de 

desenvolvimento formais, conforme Dutra (2010), pois envolvem metodologias didáticas, 

instrutores e material bibliográfico. Também foram relacionadas ações de desenvolvimento 

não formais, conforme o mesmo autor, como autoanálise, diálogo com alunos e professores 

sobre o processo ensino-aprendizagem, técnicas eficientes e resultados obtidos e interação 

com os alunos após o encerramento da graduação, para observância das falhas cometidas. 

 

Quadro 4 – Ações que não são propostas pelo ICF 

O QUE O DOCENTE TEM FEITO PARA DESENVOLVER SUA COMPETÊNCIA INDIVIDUAL E 

NÃO É PROPOSTO PELO ICF 

A partir da avaliação realizada pelos alunos providencio a melhoria daqueles itens com pior nota. Se for o caso, 

procuro uma literatura ou curso para o desenvolvimento da competência. 

Aprender com alunos e resultados. 

Aprofundar os conhecimentos na área. 

Aquisição de material (livros). 

Atualização anual em software. Apresentar trabalhos. Prazo de Entrega. 

Atualização constante com participação em cursos e eventos. 

Atualização de conteúdo. 

Atualização. 

Biblioteca atualizada. 

Conclusão de doutorado. 

Constantemente estudando temas relacionados à prática do ensino de adultos e em universidade. 

Cursos de atualização. 

Cursos. 

Diálogos com professores mais experientes. 

Especializações. 

Estudo. 

Grupos de estudo. 

Leituras específicas sobre o tema. 

Leituras. 

Melhorar a prática pedagógica com a integração entre a teoria e prática. 

Muita leitura. 

Oficinas. 

Participação como ouvinte e palestrante em eventos diversos. 

Participação de grupos de pesquisa. 

Participação de pesquisa no CNPq; 

Participação em cursos e congressos. 

Participação em encontros e fóruns específicos. 

Pesquisas. 

Planejamento de atividades pedagógicas. 

Procuro estar atualizada na prática e na bibliografia, além dos meios de trabalho e ensino. 

Produção bibliográfica, artigos e pesquisas na área. 

Produção científica. 

Publicar constantemente. 

Troca de experiências. 

Vinculação da teoria com a vivência prática. 

Fonte: Dados da pesquisa  
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No Quadro 4, constam as ações realizadas pelos docentes para desenvolver sua 

competência individual e que não são propostas pela instituição pesquisada, conforme 

informado pelos respondentes. Observa-se que algumas respostas também foram elencadas no 

Quadro 3, como propostas pela instituição pesquisada, como atualização, participação em 

cursos e leituras. Assim, pode-se perceber que tais formas de desenvolvimento de 

competências são propostas pela instituição no entendimento de alguns docentes, mas para 

outros, não. 

As formas de desenvolvimento de competências não propostas pelo ICF são 

oportunidades de melhoria, pois a instituição poderá conhecer ações que ainda não foram 

promovidas e incluir no seu calendário acadêmico, aperfeiçoando, assim, suas atividades 

relacionadas ao desenvolvimento de competências. 

 

Quadro 5 – Ações que são propostas pelo ICF parcialmente 

O QUE O DOCENTE TEM FEITO PARA DESENVOLVER SUA COMPETÊNCIA INDIVIDUAL E É 

PARCIALMENTE PROPOSTO PELO ICF. 

Análise da avaliação feita pelos alunos. 

Aplicar a disciplina ministrada na atividade profissional fora de sala de aula. 

Aprimoramento da questão pedagógica. 

Aprimoramento dos conhecimentos. 

Aprimorando o conhecimento específico contextualizado. 

Aquisição de títulos e periódicos. 

Atualização bibliográfica dos conteúdos. 

Atualização constante através de práticas e vivências de mercado. 

Atualização continuada. 

Autoavaliação. 

Capacitação continuada na área da docência. 

Cursos sobre didática pedagógica oferecidos pela instituição de ensino. 

Cursos. 

Desenvolvimento da prática. 

Desenvolvimento de atividades extradocência. 

Discussão com colegas. 

Estudar e praticar arquitetura. 

Estudo intermitente. 

Internet. 

Investir em capacitação. 

Investir em cursos, publicações, congressos. 

Leitura. 

Leituras e cursos visando diversificar metodologias. 

Livros. 

Melhoria dos pontos negativos das avaliações docentes. 

Não perder de vista os paradigmas da sociedade contemporânea. 

Observação dos colegas mais experientes. 

Participação de eventos na área e em áreas afins. 

Fonte: Dados da pesquisa         (Continua...) 
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Quadro 5 – Ações que são propostas pelo ICF parcialmente 

O QUE O DOCENTE TEM FEITO PARA DESENVOLVER SUA COMPETÊNCIA INDIVIDUAL E É 

PARCIALMENTE PROPOSTO PELO ICF. 

Participação em congresso. 

Participação em cursos. 

Participação em eventos 

Participação em seminários. 

Participação em treinamentos. 

Participação nos encontros pedagógicos. 

Permitindo o conhecimento interdisciplinar. 

Pesquisa. 

Pesquisando e adquirindo títulos e periódicos. 

Planejamento das atividades visando um trabalho organizando e com qualidade. 

Pós-graduação stricto sensu. 

Produção de artigos científicos. 

Reciclagem. 

Reflexão sobre a postura do professor e as respostas dos alunos a esta. 

Reflexão sobre os pontos críticos da atuação docente. 

Reorganização dos conteúdos programados. 

Seminários. 

Viagens de observação. 

Fonte: Dados da pesquisa         (Conclusão) 

 

No Quadro 5, constam as ações realizadas pelos docentes para desenvolver sua 

competência individual e que são propostas pela instituição pesquisada apenas parcialmente. 

Atualização, participação em cursos e leitura, continuam sendo apontadas pelos respondentes, 

conforme exposto anteriormente. 

j) Relacione as principais formas ou processos de desenvolvimento de competências 

individuais por docentes. Relacionar pelo menos três. Essas formas ou processos de 

desenvolvimento de competências são propostas pelo ICF? 

Os respondentes informaram as principais formas de desenvolvimento de 

competências com base na opinião de cada um. Dessa forma, são apresentados a seguir três 

Quadros: 

. Quadro 6: Formas de desenvolvimento de competências propostas pelo ICF. 

. Quadro 7: Formas de desenvolvimento de competências não propostas pelo ICF. 

. Quadro 8: Formas de desenvolvimento de competências propostas parcialmente pelo 

ICF. 
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Quadro 6 – Formas de desenvolvimento de competências propostas pelo ICF 

PRINCIPAIS FORMAS OU PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

INDIVIDUAIS POR DOCENTES PROPOSTAS PELO ICF 

Aprimoramento contínuo de conhecimentos específicos de conteúdo. 

Aprimoramento de técnicas pedagógicas, planejamento de curso, técnicas de avaliação. 

Atualização de conteúdos. 

Aula-passeio. 

Avaliação constante dos resultados obtidos. 

Bom relacionamento com o corpo docente e discente. 

Capacitação continuada. 

Conhecer o assunto a ser ministrado. 

Conhecimento interdisciplinar. 

Cursos de aperfeiçoamento. 

Cursos de capacitação e atualização. 

Cursos sobre metodologias de ensino. 

Cursos sobre o uso da voz. 

Diálogo com alunos. 

Divulgação de estudos de casos. 

Encontros docentes. 

Experiência. 

Filmes. 

Interação entre o corpo docente. 

Intercâmbio de práticas profissionais. 

Leitura de textos. 

Leitura específica. 

Leitura específica. 

Observação de professores mais experientes. 

Participação de cursos pedagógicos. 

Participação em atividades práticas na área. 

Participação em eventos. 

Participação em pesquisas. 

Planejamento da sua própria atividade. 

Planejamento das ações. 

Reuniões com a coordenação. 

Reuniões pedagógicas, de colegiado. 

Trabalho em equipe. 

Troca de experiências. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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No Quadro 6, constam as formas de desenvolvimento de competências propostas pela 

instituição pesquisada. As respostas abrangem os diversos níveis de aprendizagem proposto 

por Fleury e Fleury (2010). Algumas ocorrem em nível do indivíduo; outras, do grupo; e 

outras, da organização. 

 

Quadro 7 - Formas de desenvolvimento de competências não propostas pelo ICF 

PRINCIPAIS FORMAS OU PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

INDIVIDUAIS POR DOCENTES NÃO PROPOSTAS PELO ICF 

Atualização através de cursos. 

Cursos de atualização profissional. 

Cursos. 

Desenvolvimento de trabalhos multidisciplinar. 

Discussão com outro professor. 

Doutorado. 

Estar atenta às novas tecnologias. 

Estudos de casos. 

Estudos. 

Eventos. 

Grupos de estudos. 

Internet. 

Leitura de livros. 

Leitura de revistas especializadas. 

Leitura de textos especializados. 

Mestrado. 

Ouvir as dificuldades dos alunos. 

Participação em cursos. 

Participação em seminários. 

Prática (fortalecendo a teoria). 

Prática profissional em sala de aula. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No Quadro 7, os respondentes identificaram formas de desenvolvimento de 

competências que não são propostas pela institução pesquisada. Entretanto, observa-se que 

algumas respostas coincidem com as que constam no Quadro 7, a exemplificar “cursos” e 

“eventos”. Dessa forma, para alguns docentes são formas de desenvolvimento de 

competências propostas pela instituição; para outros não.  
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Quadro 8 - Formas de desenvolvimento de competências propostas parcialmente pelo ICF 

PRINCIPAIS FORMAS OU PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

INDIVIDUAIS POR DOCENTES  PARCIALMENTE PROPOSTAS PELO ICF 

Acessibilidade aos alunos. 

Análise do desempenho de turmas anteriores. 

Apresentar projetos a serem aplicados em sala de aula. 

Atualização permanente do conhecimento. 

Atualização na área da docência. 

Autoavaliação. 

Buscar o conhecimento e as formas de ensinar e aprender. 

Capacitação continuada. 

Colocar-se como alguém envolvido no processo de ensino-aprendizagem. 

Compartilhamento de saberes entre os docentes. 

Construção de metodologias de ensino. 

Cursos de aperfeiçoamento. 

Cursos e eventos. 

Cursos especializados. 

Demonstrar interesse em trabalhos coletivos. 

Desenvolvimento de atividades extradocências. 

Despertar o interesse dos alunos. 

Encontros pedagógicos. 

Evento científico. 

Eventos locais, regionais, nacionais e internacionais. 

Fazer provas diversificadas. 

Formação continuada de docentes. 

Incentivar os docentes. 

Informações sobre o programa da disciplina em outra IES. 

Interagir com os discentes. 

Intercâmbio de experiências exitosas. 

Intercâmbio de práticas profissionais. 

Investimento na qualificação profissional. 

Leituras. 

Observar a diversidade da aprendizagem a nível individual. 

Oficinas de metodologias de ensino. 

Orientação de TCC. 

Participação em grupos de pesquisa. 

Participação em palestras. 

Participação em seminários. 

Passar bem a disciplina. 

Fonte: Dados da pesquisa         (Continua...) 
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Quadro 8 - Formas de desenvolvimento de competências propostas parcialmente pelo ICF 

PRINCIPAIS FORMAS OU PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

INDIVIDUAIS POR DOCENTES  PARCIALMENTE PROPOSTAS PELO ICF 

Pesquisa científica. 

Planejamento e execução de atividades pedagógicas. 

Pós-graduação. 

Preparo de material didático. 

Produção científica. 

Promover os docentes. 

Reconhecer e elogiar os docentes. 

Saber solucionar problemas diante das dificuldades na sala de aula. 

Trabalho em equipe. 

Troca de experiências. 

Fonte: Dados da pesquisa         (Conclusão) 

 

 No Quadro 8 constam as formas de desenvolvimento de competências propostas 

parcialmente pela instituição pesquisada. Percebe-se que algumas das respostas também 

foram identificadas pelos docentes nos Quadros 7 e 8. “Cursos”, “Eventos” e “Leituras” são 

exemplos de formas de desenvolvimento de competências que constam nos três Quadros. 

Assim, para uns são propostas pela instituição; para outros, não são propostas; e para outros, 

entendem que a instituição proporciona parcialmente. 

 Algumas respostas não representam formas de desenvolvimento de competências, 

como: “Acessibilidade aos alunos”, “Incentivar os docentes”, “Promover os docentes” e 

“Reconhecer e elogiar os docentes”, que são exemplos de competências organizacionais. 

 O que foi exposto nos Quadros 6, 7 e 8 representa, portanto, formas de 

desenvolvimento de competências que cada docente precisa buscar e, também, que a 

instituição deve promover. A realização destas atividades pode ocorrer, conforme Dutra 

(2010), por meio de ações de desenvolvimento formais ou não formais. 

Diante do que foi até aqui exposto, os docentes elencaram inúmeras formas de 

desenvolvimento de competências. Ficou evidente que uma mesma competência ora foi 

identificada como proposta pela instituição, ora como não proposta e ora como proposta 

parcialmente. 

Os docentes que afirmaram que as ações por eles indicadas são propostas pela instituição 

correspondem a 33,33%; que não são propostas pela instituição, 8%; e que são propostas 

parcialmente, 42,67%. Deixaram de responder a este item do questionário, 16% (GRÁF. 36). 
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Gráfico 36 - Formas de desenvolvimento de competências  

relacionadas pelos docentes e propostas pelo ICF 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

Neste item, assim como no que foi analisado anteriormente, os docentes, em alguns 

casos, confundiram formas de desenvolvimento de competências com as competências 

individuais que cada um deve ter para o exercício do magistério, a citar: “Ouvir as dificuldades 

dos alunos”, “Despertar o interesse dos alunos”, “Fazer provas diversificadas”, “Observar a 

diversidade da aprendizagem a nível individual”,  “Passar bem a disciplina”, “Preparo de 

mateiral didático”, “Saber solucionar os problemas diante das difuldades em sala de  aula”.  

 Algumas respostas, como “Incentivar o docente”, “Promover os docentes”, 

“Reconhecer e elogiar os docentes” e “Acessibilidade aos alunos” não correspondem a formas 

de desenvolvimento de competências, segundo a literatura. 

 Destacam-se algumas formas que os docentes consideram como principais meios de 

promover o desenvolvimento de competência: atualização e capacitação continuada, e 

participação em cursos, congressos e eventos na área pedagógica e profissional, como 

também em cursos de pós-graduação. 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, apresentam-se as principais conclusões sobre este trabalho, tomando-se 

como base os resultados alcançados com a pesquisa bibliográfica, documental e de campo, 

como também as sugestões para possíveis trabalhos a serem realizados com a mesma temática 

na instituição investigada, para que esta possa refletir, ajustar e aprimorar os processo de 

seleção e avaliação docente com relação às competências individuais e a suas formas de 

desenvolvimento.  

Para a realização da pesquisa, partiu-se da seguinte questão norteadora: Quais 

competências são exigidas nos processos de seleção e avaliação dos docentes do Instituto 

Camillo Filho e como se dá o desenvolvimento destas competências individuais pelos 

docentes? O trabalho foi desenvolvido com base em três temáticas. A primeira retrata um 

estudo sobre competências. A segunda faz uma abordagem sobre os processos de seleção e 

avaliação dos docentes em uma instituição de ensino superior privada. A terceira analisa o 

processo de desenvolvimento de competências pelos docentes. 

Pesquisaram-se na literatura existente os modelos de competência, desde a sua origem, 

o conceito de competência, sob a ótica de diversos autores, e sua mutação no decorrer do 

tempo, as dimensões da competência e seu reflexo na gestão de pessoas, os conceitos de 

complexidade e espaço ocupacional, o recrutamento e a seleção por competências, a 

competência individual e o conceito de entrega, como também as competências 

organizacionais, individuais e suas formas de desenvolvimento. 

Com base no referencial teórico estudado, foi possível alcançar o primeiro objetivo 

específico, que se refere à identificação na literatura dos principais conceitos e modelos de 

gestão por competência, como também elaborar uma parte do questionário utilizado na 

pesquisa de campo. 

Em seguida, partiu-se para a pesquisa documental, em que foram analisados o Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da 

instituição pesquisada, como também o formulário de avaliação docente usado no processo de 

seleção para ingresso na instituição e os de avaliação utilizados semestralmente, quando os 

docentes são avaliados pelos alunos e coordenadores e também fazem uma autoavaliação. 

Assim, o segundo e o terceiro objetivo específico foram alcançados. Ou seja, foi 

possível analisar os processos de seleção e avaliação dos docentes realizados na instituição e 

identificar as competências individuais dos docentes exigidas. 
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Com a aplicação do questionário a todos os docentes da instituição e o retorno da 

maioria (63%), foi possível alcançar o último objetivo específico, que prende-se à 

identificação de como se dá o desenvolvimento destas competências individuais pelos 

docentes.  

O método escolhido para o estudo apresenta limitações, pois os entrevistados, por 

estarem participando de uma pesquisa de responsabilidade de uma professora que colabora 

diretamente com a gestão da instituição, poderiam fornecer respostas que não traduzem suas 

próprias opiniões.  

Os resultados obtidos por meio da análise dos questionários apontam três 

competências individuais avaliadas pelos alunos como sendo mais importantes na opinião dos 

docentes: “Demonstrar domínio de conteúdo”, “Tratar a todos com imparcialidade e respeito” 

e “Expressar com clareza, para facilitar a compreensão da matéria”, que correspondem a três 

das 15 competências ressaltadas por Sant’Anna (2002): Domínio de novos conhecimentos 

técnicos associados ao exercício da função; Capacidade de relacionamento interpessoal; e 

Capacidade de comunicar-se. 

Com relação às competências individuais dos docentes usadas em sua área de atuação, 

mais de 50% dos respondentes atribuíram nota 10 para três competências “Envolver os alunos 

nas aprendizagens e nos trabalhos pedagógicos, “tocar” o aluno, sensibilizá-lo para a 

aprendizagem”, “Desenvolver e vivenciar posturas éticas no desempenho da profissão” e 

“Coordenar e fomentar a própria formação, cotidianamente”, sendo estas as mais utilizadas 

com base na análise estatística e, também, como sustentam autores como Perrenoud (2000), 

Corrêa (2010) e Antunes (2011). 

Apesar de todas as competências terem sido muito requeridas, as menos utilizadas 

foram: Coordenar os avanços das diversas aprendizagens dos alunos, Participar ativamente da 

gestão da escola e Incentivar a participação dos alunos e da comunidade em geral. 

Na autoavaliação docente promovida pela instituição pesquisada, os docentes têm a 

oportunidade de avaliar e refletir sobre diversas competências individuais. Nesta pesquisa, 

questionou-se o que cada um julga mais ou menos importante dentre 19 competências 

incluídas na autoavaliação e identificadas na pesquisa documental.  

A competência que alcançou a maior média (9,53) foi “Apresentação de forma clara os 

objetivos de aprendizagem de sua disciplina no plano de curso”. Mas, também foram julgadas 

importantes a “Definição dos conteúdos relevantes da disciplina e organizá-los em unidades 

de ensino coerentes”, “Tomar como referência os objetivos definidos e conteúdos 

desenvolvidos, na elaboração das provas ou outros instrumentos de avaliação” e “Permissão 
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para os alunos manifestarem duas dúvidas e posicionamentos quanto aos conteúdos 

elaborados”. 

Todas essas competências podem ser sintetizadas em uma única, que é a capacidade 

do professor de organizar e dirigir situações de aprendizagem, apontada por Antunes (2011) 

como essencial para ele enfrentar os atuais desafios impostos pela educação.  

Os docentes, na autoavaliação, julgam como menos importantes quatro competências: 

Previsão das estratégias de ensino e recursos didáticos diversificados, Comunicação e 

comentários sobre os resultados da avaliação logo que seja realizada, Informação sobre a sua 

disponibilidade de atendimento aos alunos fora da sala de aula e Orientação, de forma 

particular, os alunos com dificuldade de aprendizagem”. 

Duas, das quatro competências acima relacionadas, referem-se a atendimento e 

orientação a alunos que não seja no horário da aula. A instituição remunera os docentes com 

regime de trabalho tempo parcial e integral com uma gratificação chamada “horário 

pedagógico”, justamente para permitir esse tipo de atendimento particular. Ainda assim os 

docentes avaliaram as competências como menos importantes. Portanto, como oportunidade 

de melhoria poderá a instituição aumentar o valor dessa gratificação, como também concedê-

la aos docentes com regime de trabalho hora-aula. 

Os docentes relacionaram competências individuais que não são avaliadas pela 

instituição, sendo possível destacar algumas, como: Liderança, Integração, Capacidade de 

contribuir para a redução da diversidade em sala de aula e Capacidade de interação com 

alunos que apresentem distúrbios de comportamento em sala de aula.  

No questionamento sobre as competências individuais requeridas pelo mercado de 

trabalho e essenciais ao exercício do magistério, aquelas que alcançaram maior número de 

respostas foram: Manter-se atualizado, aprimorar-se permanentemente, Domínio de conteúdo, 

Domínio de tecnologia e Postura ética, sendo tais competências identificadas por autores 

como Sant’Anna (2002), Perrenoud (2000), Antunes (2011) e Fleury e Fleury (2010). 

Na instituição pesquisada, os docentes são avaliados semestralmente pelos alunos, 

pelo coordenador do curso e por eles próprios, na autoavaliação. Os três processos são 

conduzidos com base em formulários criados pela instituição, os quais foram objetos da 

pesquisa documental realizada neste trabalho. Tem-se, portanto, uma avaliação 360°, também 

chamada “Avaliação de Múltiplas Fontes”, que se caracteriza por apresentar a percepção de 

mais de um avaliado sobre o mesmo indivíduo. 

As formas de desenvolvimento de competências mais utilizadas pelos docentes  

referem-se a ações formais e não formais, conforme Dutra (2010), sendo as seguintes: 
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Aprendizagem pela integração entre teoria e prática, Autoanálise - conhecimento das próprias 

forças e riquezas, Cursos, treinamentos ou eventos de atualização pedagógica e Cursos, 

treinamentos ou eventos na sua área de atuação, que não seja a docência. As menos utilizadas 

referem-se a Participação em grupos de pesquisa, Orientação de trabalhos de conclusão de 

curso, Produção de manuais pedagógicos e Realização de missões específicas.  

Dessa forma, poderão ser propostas para a instituição sugestões para fortalecer as 

formas de desenvolvimento de competências que são menos utilizadas, como: incentivar e 

remunerar o docente, para que participe de projetos de iniciação científica; melhorar a 

remuneração já concedida na orientação de trabalhos de conclusão de cursos; incentivar o 

docente para que participe de forma mais ativa do processo de gestão da escola, não 

centralizando nos diretores. Assim, ela terá a oportunidade de produzir ou revisar normas 

acadêmicas e pedagógicas. A instituição poderá também viabilizar a realização de missões 

específicas mediante a concessão de auxílio financeiro. 

A instituição pesquisada tem apontado preocupações com o desenvolvimento de  

competências individuais, conforme a opinião de 50 dos respondentes, 66,67%. Também, tem 

se proposto a contribuir para a formação docente com uma visão crítica, inovação e 

principalmente o “saber-fazer”, conforme a opinião de 77,33% dos respondentes. 

Para a difusão das competências entre os docentes na instituição, o professor pode ser 

usado como elo. Essa é a opinião de 67 professores, ou 89,33%. Esse resultado confirma o 

entendimento de Bitencourt (2001) de que o desenvolvimento de competências é transferido e 

consolidado por meio do relacionamento com outras pessoas (interação). Também é o 

entendimento de autores como Fleury e Fleury (2010), para quem o nível de aprendizagem 

pode ocorrer em nível do grupo, em que será constituída por um processo social e coletivo.  

Dos 75 docentes que responderam ao questionário 40, ou 53,33%, responderam que os 

Encontros Pedagógicos de Docentes promovidos pela instituição ajudam no desenvolvimento 

de competências individuais, sendo ações de desenvolvimento não formais, conforme Dutra 

(2010). 

O retorno das avaliações pode ser um feedback importante para os docentes, pois eles 

poderão usar o resultado como forma de desenvolvimento de competências, refletindo nas  

avaliações feitas pelos alunos e coordenadores.  

De acordo com os resultados apresentados, a maioria dos sujeitos da pesquisa entende 

que o resultado da avaliação feita pelos alunos, pelos coordenadores e a autoavaliação ajudam 

na reflexão sobre as práticas das competências individuais, confirmando a eficácia da 

Avaliação 360º. 
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Para colaborar com os docentes, a instituição coloca à disposição deles um setor 

denominado Núcleo de Planejamento Acadêmico. De acordo com a opinião de 57,33% dos 

respondentes, o setor tem ajudado no desenvolvimento das competências individuais dos 

docentes. 

Cada docente deve ter a capacidade de proporcionar a sua própria aprendizagem e 

desenvolver suas competências. Os docentes têm buscado formas de desenvolvimento de 

competências que também julgam ser importantes e essenciais ao exercício do magistério, 

como atualização constante, capacitação continuada e participação em cursos, congressos, 

seminários e eventos na área pedagógica e da sua profissão e em cursos de pós-graduação. 

O estudo desenvolvido justificou-se por ser um tema importante para a academia, pois 

a gestão por competências tem sido alvo de constantes debates. Assim, mais uma pesquisa 

com aplicação em uma empresa de ensino superior serve para agregar mais informações sobre 

os resultados da aplicação prática da teoria. Dessa forma, contribui para a academia, pois 

foram identificadas na prática competências e suas formas de desenvolvimento previstas na 

teoria e que precisam ser apreendidas pelos docentes para que possam atuar no meio 

acadêmico. 

Este estudo será utilizado como base para definir as ações do Núcleo de Planejamento 

Acadêmico da instituição, no qual a pesquisadora trabalha, com a finalidade de dar condições 

aos docentes de aprimorar suas competências individuais e, com isso, apresentar um resultado 

positivo no processo ensino-aprendizagem. Portanto, a autora poderá aprimorar os 

formulários de avaliação com base nos resultados apresentados, como também promover 

ações voltadas ao desenvolvimento de competências. 

Assim, o trabalho, além de ser uma contribuição relevante para a pesquisadora, é 

também importante para a instituição objeto do estudo, pois apresenta um feedback sobre suas 

práticas cotidianas de avaliação dos docentes nos processos de seleção e do exercício do 

magistério. 

Com base neste estudo, a instituição pesquisada poderá fazer uma reflexão sobre as 

competências requeridas dos docentes e suas formas de desenvolvimento, proporcionando 

ações para fortalecer aquelas mais utilizadas pelos docentes e promovendo e incentivando o 

uso daquelas menos utilizadas.  

Finalizando, conclui-se que, cabe à instituição e aos docentes buscarem, 

permanentemente, o desenvolvimento das quatro formas de aprendizagens identificadas por 

Antunes (2011, p. 13) como essenciais e necessárias para enfrentar os desafios que a educação 
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impõe: “Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender a viver juntos e a viver com os 

outros e Aprender a ser”. 

 

6.1 Desenvolvimento de novas pesquisas 

Com a conclusão deste trabalho, outras pesquisas poderão ser desenvolvidas na mesma 

instituição com o objetivo de fazer uma correlação das competências individuais e suas 

formas de desenvolvimento entre: 

-  os gêneros dos sujeitos pesquisados; 

- o curso de atuação: 

- e a graduação. 

Além disso, poderão ser avaliadas pelos docentes as competências exigidas no 

processo de seleção e aquelas que são avaliadas pelos coordenadores de curso, identificadas 

neste trabalho, mas não incluídas no questionário aplicado aos docentes. 

É interessante também o desenvolvimento de pesquisas em outras instituições situadas 

na mesma cidade, de modo a fazer um estudo comparativo entre as escolas. 

Na tabela 8 constam 107 (cento e sete) competências identificadas pelos docentes 

como requeridas pelo mercado de trabalho e essenciais ao exercício do magistério. Essa lista 

poderá ser utilizada para o desenvolvimento de novas pesquisas relacionadas ao tema 

estudado. Também é relevante um estudo sobre a necessidade dos docentes desenvolverem 

múltiplas competências. 

As competências individuais dos docentes do ensino superior abordadas neste trabalho 

poderão resultar em outros estudos por categorias:  

- competências essenciais à formação docente; 

- competências pedagógicas; 

- competências políticas; 

- competências para o planejamento da carreira docente, entre outras. 
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APÊNDICE 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DOCENTES 

 

 
 

FACULDADES INTEGRADAS DE PEDRO LEOPOLDO 

 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

Prezado(a) Professor(a), 

 

As Instituições de Ensino Superior privadas são constantemente avaliadas pelo 

Ministério da Educação. Um dos segmentos objeto da avaliação é o corpo docente. Para uma 

boa avaliação por parte dos órgãos governamentais, é importante que sejam solicitadas dos 

professores, como exigência de sua qualificação para o exercício do magistério, desde o 

processo de seleção, as competências individuais compatíveis com as competências do 

exercício da profissão e da organização institucional. Por esse motivo, estou realizando uma 

pesquisa acadêmica com objetivo de identificar as competências individuais requeridas dos 

docentes no processo de seleção e no processo de avaliação no Instituto Camillo Filho, bem 

como analisar as formas de desenvolvimento dessas competências com ênfase na Gestão por 

Competências. 

Esta pesquisa é parte integrante de minha dissertação de mestrado. Está sendo 

realizada junto a todos os docentes do ICF.  Esclareço que sua participação é voluntária e o 

questionário deve ser respondido sem qualquer identificação nominal do participante. 

Contando com sua colaboração, desde já expresso os mais sinceros agradecimentos e 

me coloco à inteira disposição para quaisquer informações que se fizerem necessárias. 

 

Cordialmente, 

 

Cassandra Sousa Silveira Tomaz 

Mestranda 

Faculdade Pedro Leopoldo 

(31) 3686-1461 
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FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO DAS FACULDADES 

PEDRO LEOPOLDO 

 

ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS REQUERIDAS DOS DOCENTES 

NO PROCESSO DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO NO INSTITUTO CAMILLO FILHO. 

 

Esta pesquisa é um trabalho acadêmico que tem por objetivo avaliar as competências 

individuais dos docentes e a forma como elas são desenvolvidas no Instituto Camillo Filho. 

Não coloque nenhum tipo de identificação nominal. 

 

Em quais cursos do ICF você leciona?_________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Se você leciona em mais de um curso, por favor, responda o questionário somente uma vez. 

 

SEÇÃO 1: Identificação das Competências Individuais dos Docentes. 

 

A) Os itens abaixo descrevem competências individuais dos docentes avaliadas pelos alunos 

no processo de avaliação docente. Solicitamos registrar, à esquerda de cada um deles, um 

número, entre 0 (zero) e 10 (dez), que corresponda ao grau de importância dessas 

competências que são exigidas pela instituição. Quanto mais próximo de 0 (zero), menos 

importante é a competência; quanto mais próximo de 10 (dez), mais ela é importante para o 

desempenho do seu trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1   (___) Demonstrar domínio de conteúdo. 

1.2   (___) Expressar-se com clareza, para a facilitar a compreensão da matéria. 

1.3   (___) Abordar as questões atuais no âmbito da disciplina. 

1.4  (___) Desenvolver atividades de ensino diversificadas, para estimular o interesse dos 

alunos. 

1.5   (___) Valorizar os conhecimentos anteriores dos alunos e os incentivar à participação em 

sala de aula. 

1.6    (___) Estar disponível para esclarecimentos adicionais à matéria. 

1.7   (___) Exigir na avaliação conteúdos que correspondam aos que foram trabalhados em 

sala de aula. 

1.8    (___) Tratar a todos com imparcialidade e respeito. 

1.9    (___) Comparecer pontualmente às aulas e cumprir integralmente o horário. 

1.10 (___) Ressaltar a importância da disciplina na formação acadêmica e profissional dos 

alunos. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Menos______________________________________________________Mais 

importante             importante 
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B) Solicitamos registrar um número, entre 0 (zero) e 10 (dez), que corresponda ao grau em 

que cada uma dessas competências tem sido utilizadas na sua área de atuação. Quanto mais 

próximo de 0 (zero), menos utilizada é a competência, quanto mais próximo de 10 (dez), mais 

ela é utilizada na sua área de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1   (___) Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 

2.2   (___) Planejar e orientar os diversos contextos de aprendizagem. 

2.3   (___) Coordenar os avanços das diversas aprendizagens dos alunos. 

2.4  (___) Elaborar, executar e avaliar práticas pedagógicas que respeitem a diversidade da 

sala de aula. 

2.5  (___) Envolver os alunos nas aprendizagens e nos trabalhos pedagógicos, ‘tocar’ o aluno, 

sensibilizá-lo para a aprendizagem. 

2.6   (___) Desenvolver um trabalho pedagógico coletivo e interdisciplinar. 

2.7  (___) Participar ativamente da gestão da escola e incentivar a participação dos alunos e da 

comunidade em geral. 

2.8   (___) Dominar e utilizar novas tecnologias. 

2.9   (___) Desenvolver e vivenciar posturas éticas no desempenho da profissão. 

2.10 (___) Coordenar e fomentar a própria formação, cotidianamente. 

 

C) Os itens abaixo descrevem competências individuais dos docentes constantes no 

formulário de auto-avaliação docente. Solicitamos registrar, à esquerda de cada um deles, um 

número, entre 0 (zero) e 10 (dez), que corresponda ao grau de importância dessas 

competências que são exigidas pela instituição. Quanto mais próximo de 0 (zero), menos 

importante é a competência, quanto mais próximo de 10 (dez), mais ela é importante para o 

desempenho do seu trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  (___) Apresentação de forma clara os objetivos de aprendizagem de sua disciplina no 

plano de curso. 

3.2  (___) Definição dos conteúdos relevantes da disciplina e organização em unidades de 

ensino coerentes. 

3.3  (___)  Previsão das estratégias de ensino e recursos didáticos diversificados. 

3.4  (___)  Explicitação da sistemática de avaliação e os instrumentos a serem utilizados. 

3.5  (___)  Indicação de bibliografia atualizada. 

3.6 (___) Estabelecimento de relação entre o conteúdo abordado e o perfil profissional 

buscado. 

3.7  (___)  Incentivo ao aluno para participar da discussão do conteúdo.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Menos______________________________________________________Mais 

utilizada                 utilizada 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Menos______________________________________________________Mais 

importante             importante 
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3.8   (___) Desenvolvimento de atividades didáticas diversificadas e adequadas ao conteúdo e 

ao alcance dos objetivos. 

3.9   (___) Reorganização e reapresentação da matéria para atender aos interesses do aluno ou 

melhorar o seu nível de compreensão. 

3.10  (___) Abordagem do conteúdo de forma contextualizada e atualizada. 

3.11 (___) Desenvolvimento de conteúdos com referência a textos indicados (bibliografia 

básica). 

3.12 (___) Tomar como referência os objetivos definidos e conteúdos desenvolvidos, na 

elaboração das provas ou outros instrumentos de avaliação. 

3.13  (___) Propiciar feedback aos alunos quanto ao alcance dos objetivos. 

3.14 (___) Comunicação e comentários sobre os resultados da avaliação logo que seja 

realizada. 

3.15  (___) Informação sobre a sua disponibilidade de atendimento aos alunos fora da sala de 

aula. 

3.16 (___) Estabelecimento de um relacionamento interpessoal com os alunos favorável à 

comunicação. 

3.17 (___) Permissão para os alunos manifestarem suas dúvidas e posicionamentos quanto aos 

conteúdos elaborados. 

3.18  (___) Orientação, de forma particular, os alunos com dificuldade de aprendizagem. 

3.19 (___) Discussão com o coordenador do curso sobre os problemas de aprendizagem 

identificados em classe. 

 

 

4. Você identifica algum tipo de competência que julga importante mas que não é avaliada 

pela instituição? 

(     ) Sim. Qual(is)?___________________________________________________________ 

(     ) Não. 

 

5. Quais competências individuais têm sido requeridas pelo mercado de trabalho que você 

considera essenciais para o exercício do magistério? Citar pelo menos três. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

SEÇÃO 2 – Desenvolvimento de competências individuais 

 

A) Com relação as formas de desenvolvimento das competências, solicitamos registrar, à 

esquerda de cada um deles um número, entre 0 (zero) e 10 (dez), que melhor corresponda ao 

seu grau de concordância com cada uma das mesmas. Quanto mais próximo de 0 (zero), 

menos você utiliza a opção como forma de desenvolvimento de competências; quanto mais 

próximo de 10 (dez), ), mais você utiliza a opção como forma de desenvolvimento de 

competências 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Menos____________________________________________________________Mais 

utilizada                    utilizada 
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1.1   (___) Cursos, treinamentos ou eventos de atualização pedagógica. 

1.2   (___)  Cursos, treinamentos ou eventos na sua área de atuação, que não seja a docência. 

1.3   (___) Seminários ou Encontros de Docentes. 

1.4   (___) Intercâmbio de práticas profissionais. 

1.5   (___) Feedback através das avaliações propostas pela instituição. 

1.6   (___) Produção de manuais pedagógicos. 

1.7   (___) Livros, revistas e estudos especializados. 

1.8   (___) Auto análise - conhecimento das próprias forças e riquezas. 

1.9   (___) Redação de obras ou artigos profissionais. 

1.10 (___) Realização de missões específicas. 

1.11 (___) Participação em grupos de pesquisa. 

1.12 (___) Observação e acompanhamento de colegas mais experientes. 

1.13 (___) Produção de artigos científicos. 

1.14 (___) Participação em atividades de extensão. 

1.15 (___) Orientação de trabalhos de conclusão de curso. 

1.16 (___) Participação em reuniões de colegiados de curso e de planejamento acadêmico. 

1.17 (      ) Experiência em outras atividades que não seja a atividade docente. 

1.18 (      ) Interação e colaboração (em grupo) – trabalho em equipes multidisciplinares. 

1.19 (      ) Aprendizagem pela integração entre teoria e prática. 

 

B) Conforme sua opinião, solicitamos uma resposta aos questionamentos abaixo: 

2.1 A instituição da qual faço parte como docente tem apontado preocupações para o 

desenvolvimento de habilidades e competências individuais? 

(     ) Sim. 

(     ) Não. 

(     ) Às vezes. 

 

2.2 A instituição da qual faço parte como docente tem se proposto a contribuir na formação 

docente com uma visão crítica, inovação e principalmente o “saber-fazer”? 

(     ) Sim. 

(     ) Não. 

(     ) Às vezes. 

 

2.3 O professor pode ser o elo para difundir as competências entre os docentes na instituição? 

(     ) Sim. 

(     ) Não. 

(     ) Às vezes. 

 

2.4 Os Encontros Pedagógicos de Docentes, promovidos pela instituição, ajudam no 

desenvolvimento das competências individuais? 

(     ) Sim. 

(     ) Não. 

(     ) Às vezes. 

 

2.5. O resultado da avaliação docente, feita pelos alunos, quando apresentado ao professor 

ajuda na reflexão sobre as práticas das competências individuais? 

(     ) Sim. 

(     ) Não. 

(     ) Às vezes. 
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2.6 A auto-avaliação ajuda na reflexão sobre as práticas das competências individuais? 

(     ) Sim. 

(     ) Não. 

(     ) Às vezes. 

 

2.7 O Núcleo de Planejamento Acadêmico tem ajudado no desenvolvimento das 

competências individuais dos docentes? 

(     ) Sim. 

(     ) Não. 

(     ) Às vezes. 

 

2.8 A avaliação dos docentes, feita pelos coordenadores, é um instrumento importante para 

ajudar a instituição no processo de desenvolvimento de competências? 

(     ) Sim. 

(     ) Não. 

(     ) Às vezes. 

 

3. O que você tem feito para desenvolver sua competência individual como docente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Suas ações, com base na resposta acima, são propostas pelo ICF? 

(     ) Sim. 

(     ) Não. 

(     ) Parcialmente. 

 

5. Relacione as principais formas ou processos de desenvolvimento de competências 

individuais por docentes. Relacionar pelo menos três. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Com base na resposta do item 5, essas formas ou processos de desenvolvimento de 

competências são propostas pelo ICF? 

(     ) Sim. 

(     ) Não. 

(     ) Parcialmente. 

 

 

SEÇÃO 3: Dados Demográficos e Ocupacionais 

 

Esta parte do questionário busca informações gerais a seu respeito e à sua atividade 

profissional. Assinale com X a alternativa mais adequada ao seu caso e/ou complete com a 

informação correspondente. 

 

1 Gênero 

1.1 (   ) masculino 
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1.2 (   ) feminino 

 

2 Faixa etária: 

2.1 (   ) até 25 anos  

2.2 (   ) de 26 a 30 anos  

2.3 (   ) de 31 a 35 anos 

2.4 (   ) de 36 a 40 anos 

2.5 (   ) de 41 a 45 anos  

2.6 (   ) mais de 45 anos 

 

3 Atua como professor: 

3.1 (   ) ensino fundamental/médio/superior 

3.2 (   ) ensino superior, não tendo atuado ainda na pós-graduação 

3.3 (   ) ensino superior e pós-graduação 

 

4 Graduação: ___________________________________________________ 

 

5 Tempo de formação em nível superior: 

5.1 (   ) menos de 5 anos de formado 

5.2 (   ) de 5 a 10 anos  

5.3 (   ) de 10 a 15 anos 

5.4 (   ) 15 anos ou mais 

 

6 Possui pós graduação? 

6.1 (   ) Pós-graduação(lato sensu ou MBA) 

6.2 (   ) Pós-graduação (stricto sensu – mestrado) 

6.3 (   ) Pós-graduação (stricto sensu – doutorado) 

6.4 (   ) Não possuo 

 

7 Há quanto tempo trabalha como professor(a)? 

7.1 (   ) menos de 2 anos  

7.2 (   ) de 2 a 5 anos 

7.3 (   ) de 5 a 8 anos 

7.4 (   ) de 8 a 11 anos 

7.5 (   ) de 11 a 15 anos  

7.6 (   ) 15 anos ou mais 
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