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Resumo

Esta dissertação tem por objetivo geral caracterizar o processo de desenvolvimento
de competências docentes no Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc), localizado
em Montes Claros, Minas Gerais. Fundamenta-se em pesquisa descritiva envolvendo
a análise de dados quantitativos e qualitativos. O referencial teórico contempla
aspectos sobre as competências individuais e organizacionais, relacionados ao ensino
superior no país. Como modelo teórico, utilizou-se a abordagem proposta por Paiva e
Melo (2009). A coleta de dados envolveu a aplicação de questionário impresso e de
entrevista semiestruturada em docentes que atuam nos cursos de graduação de
Administração, Direito, Engenharia Civil, Medicina e Psicologia, além da Pró-reitora
da Instituição. Para aprofundamento, foram realizadas 15 entrevistas com docentes
dos referidos cursos, com duração média de 60 minutos. As entrevistas foram
gravadas com o consentimento dos sujeitos de pesquisa e, posteriormente, foram
transcritas. Os dados quantitativos apurados na pesquisa foram tratados por meio de
estatística descritiva com utilização do Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS). Os dados qualitativos foram analisados conforme os procedimentos descritos
por Silva (2005). A pesquisa revelou que a Instituição dispõe de adequada
infraestrutura e, em termos de ensino aprendizagem, adota uma concepção
pedagógica inovadora e uma metodologia baseada na pedagogia ativa. As atividades
de formação fundamentam-se em diretrizes institucionais, de modo a conferir ao corpo
discente a formação integral, focada no desenvolvimento individual e social. O
UNIFIPMoc procura formar profissionais com competência para a atuação reflexiva e
crítica. A Instituição cumpre relevante papel social no contexto regional. Atua
ativamente na comunidade por meio de seus centros de extensão e de apoio aos seus
cursos, projetos interdisciplinares e programas de estágio. Sobre a noção de
competência, os pesquisados consideram que ela se manifesta por meio de ações
concretas na resolução de problemas. Dentre as competências destacadas pelo grau
de importância, constatou-se a presença das seguintes modalidades constituintes do
modelo teórico adotado: competência cognitiva, competência funcional e competência
comportamental. Os resultados mostram que o desenvolvimento de competências é
um processo complexo que envolve iniciativas empreendidas pelo UNIFIPMoc e
esforços individuais por parte dos docentes. A falta de tempo e a sobrecarga de
atividades foram mencionadas como desafios que afetam o processo. A pesquisa
revela que o UNIFIPMoc envida consideráveis esforços para promover uma formação
de qualidade nos diversos cursos ofertados e o desenvolvimento de competências é
vetor desse processo. O alinhamento entre planejamento, acompanhamento e
avaliação de resultados torna-se essencial no contexto institucional. A instituição
avança na disseminação de conhecimentos e construção de saberes, engajando
parceiros e contribuindo para o desenvolvimento econômico

Palavras-chave: Competências. Docentes. Ensino superior. Centro universitário.
Instituição de ensino.

Abstract

This dissertation aimed to characterize the process of teaching competencies
development at the FIPMoc University Center (UNIFIPMoc), located in Montes Claros,
Minas Gerais. It is based on descriptive research that involved the analysis of
quantitative and qualitative data. The theoretical framework includes aspects about
individual and organizational competence, and related to higher education in the
country. As a theoretical model we used the approach proposed by Paiva and Melo
(2009). Data collection involved the application of a printed questionnaire and semistructured interview. Teachers who work in the undergraduate courses in
Administration, Law, Civil Engineering, Medicine and Psychology were obtained, as
well as the Dean of the Institution. For further study, 15 interviews were conducted with
teachers of these courses, which had an average duration of 60 minutes. The
interviews were recorded with the consent of the research subjects and subsequently
transcribed. The quantitative data obtained in the research were treated using
descriptive statistics using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
Qualitative data were analyzed according to the procedures described by Silva (2005).
The research revealed that the institution has adequate infrastructure and, in terms of
teaching and learning, adopts an innovative pedagogical conception and a
methodology based on active pedagogy. The training activities are based on
institutional guidelines in order to provide the student body with integral training,
focused on individual and social development. UNIFIPMoc seeks to train professionals
with competence for reflective and critical performance. The Institution plays a relevant
social role in the regional context and acts actively in the community through its
extension and support centers for its courses, interdisciplinary projects and internship
programs. Regarding the notion of competence, the respondents consider that it
manifests itself through concrete actions in problem solving. Among the competences
highlighted by the degree of importance, it was found the presence of the following
modalities, constituent of the adopted theoretical model: cognitive competence,
functional competence and behavioral competences. The results showed that
competence development is a complex process involving initiatives undertaken by
UNIFIPMoc and individual efforts by teachers. Lack of time and overload of activities
were mentioned as challenges that affect the process. The survey revealed that
UNIFIPMoc makes considerable efforts to promote quality training in the various
courses offered and the development of competences is a vector of this process.
Alignment between planning, monitoring and evaluation of results becomes essential
in the institutional context. Certainly, not without problems, the institution advances in
the dissemination of knowledge and knowledge building, engaging partners and
contributing to economic development.

Keywords: Competencies. Teachers. University education. University center.
Educational institution.
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1 Introdução

As rápidas transformações políticas, econômicas e sociais verificadas na sociedade
do conhecimento têm produzido repercussões na educação (Machado et al., 2017). O
advento das novas tecnologias da informação e a alta competividade do mundo
globalizado, vem transformando o contexto organizacional, exigindo a mobilização de
conhecimentos, habilidades e outras competências mais complexas e desafiadoras
(Obata, Mocrosky & Kalinke, 2018; Comini, Konuma & Santos, 2008).

Nesse cenário, destacam-se as Instituições de Ensino Superior (IES), sendo
consideradas como as principais organizações educacionais que foram reordenadas
para o contexto social e competitivo da atualidade (Weber & Werle, 2017). Essas
organizações têm sido desafiadas, uma vez que carecem de transformações no seu
ambiente de atuação, por meio de novas práticas de ensino nos processos de
formação profissional (Mancebo, 2017), além da necessidade de conciliar suas
intenções de crescimento, com as exigências impostas pelo Ministério da Educação
(MEC). Em face das exigências contextuais, as IES envidam esforços para prestar
serviços de qualidade, tendo como referência os indicadores de avaliação
estabelecidos pelo MEC (Cunha, 2017; Guerra; Brito & Soares, 2017).

A abordagem da competência, amplamente debatida nos cenários acadêmico e
empresarial, estimula reflexões relevantes no âmbito das IES a partir das dimensões
econômicas, políticas e sociais (Fleury & Fleury, 2001; Souza & Zambalde, 2015).
Pode-se discutir a competência no plano individual e, nessa direção, há vasta
literatura. Embora haja diversas óticas analíticas, a definição proposta por Fleury &
Fleury tem sido amplamente aplicada, “competência é um saber agir responsável e
reconhecido, o que implica em mobilizar, integrar, transferir conhecimento, recursos,
habilidades que agreguem valor à organização e valor social ao indivíduo” (Fleury &
Fleury, 2000, p. 17). Contudo, a literatura especializada abarca discussões sobre
competências no nível da organização, envolvendo estratégias e estruturas. Nessa
direção, a gestão baseada em competências, representa uma alternativa relevante
para potencializar os resultados da organização, considerando os recursos
disponíveis.
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Esta dissertação aborda o desenvolvimento de competências docentes priorizando a
perspectiva individual, sem perder de vista a influência de fatores ambientais. O
desenvolvimento de competências docentes representa um processo complexo, na
medida em que os profissionais não devem considerar apenas aquelas no domínio
teórico, metodológico e avaliativo, mas, também, a aplicabilidade do conhecimento e
a difusão das iniciativas de relevância na realidade em que estão inseridos
(Zwierewicz, Cruz & Garrote, 2018). Sua relevância envolve a possibilidade de
alavancar o processo de aprendizagem e provocar novas relações com o saber e a
geração de conhecimentos (Karawejczyk & Stivalete, 2003).

A partir dos apontamentos anteriores e considerando a importância do processo de
desenvolvimento de competências docentes no âmbito das IES, coloca-se como ponto
de partida a seguinte questão geradora: Como se dá o desenvolvimento de
competências docentes em um centro universitário?

Com a finalidade de responder à questão central, realizou-se uma pesquisa descritiva
no Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc), localizado em Montes Claros, na região
norte do Estado de Minas Gerais. A escolha da instituição se deu em função de sua
relevância na região, sendo que, no ano de 2018, foi intitulada Centro Universitário, o
único do norte de Minas Gerais.

A partir da questão geradora, foram estabelecidos os objetivos de pesquisa.

1.1 Objetivo geral

Caracterizar o processo de desenvolvimento de competências docentes no Centro
Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc), localizado em Montes Claros, Minas Gerais.

1.2 Objetivos específicos

. Descrever o Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc).
. Mapear as competências docentes requeridas aos docentes.
. Identificar as iniciativas que possuem por finalidade o desenvolvimento de
competências docentes.
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1.3 Justificativa

A proposição e a realização da pesquisa justificam-se por diversas razões. A primeira
delas, refere-se à contribuição do ponto de vista acadêmico, na medida em que
contribuirá para o debate sobre o tema. Neste sentido, deve-se destacar que a
competência docente tem sido alvo de inúmeras discussões e análises por parte de
diversos autores e profissionais como Slomski (2007), Garcia, Santos, Vasconcellos,
Evaristo & Machado (2016), Machado et al. (2017), Zanella, Antonelli & Bortoluzzi
(2017) e Zwierewicz et al. (2018), dentre outros.

Em segundo lugar, a dissertação poderá suscitar reflexões e possíveis iniciativas
sobre o processo de desenvolvimento de competências docentes no âmbito do
UNIFIPMoc. Espera-se que o estudo possa subsidiar dirigentes e docentes na
implementação de estratégias para promover e manter a qualidade de ensino, uma
vez que as IES atravessam, atualmente, um momento de mudanças decorrente da
crescente competitividade e das novas tecnologias.

A terceira justificativa diz respeito à formação da autora desta dissertação enquanto
pesquisadora. Dessa forma, além de atuar como membro do corpo gerencial do
Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc), a autora poderá desenvolver a visão crítica
sobre o contexto institucional a partir da pesquisa de natureza teórica-empírica.

Esta dissertação está vinculada à área de concentração denominada Gestão em
Organizações, pertencente à linha de pesquisa Inovação e Organizações, do curso
de Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo (FPL). Ela
integra o projeto de pesquisa intitulado Competências e Comportamento
Organizacional, coordenado pelo Professor Orientador Dr. Reginaldo de Jesus
Carvalho Lima, atendendo aos parâmetros do Programa de Pós-graduação em
Administração da FPL.

Em relação à estrutura, esta dissertação está organizada em cinco capítulos. O
primeiro deles corresponde a esta Introdução, que apresenta a questão geradora, os
objetivos e as justificativas da pesquisa. O segundo capítulo, contempla o Referencial
Teórico, com seções que tratam do ensino superior no Brasil, a abordagem de
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competências e competências docentes. O terceiro capítulo, descreve os
procedimentos metodológicos adotados na pesquisa, especificando a sua natureza e
os procedimentos para a coleta e o tratamento dos dados. No quarto capítulo, temse a discussão e a análise dos resultados. Finalmente, no quinto capítulo, são tecidas
as considerações finais, as limitações da pesquisa e sugestões para futuros estudos,
além das recomendações gerenciais.
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2 Referencial Teórico

Este capítulo contempla a fundamentação teórica da pesquisa. Resgata-se o objetivo
geral desta dissertação: “caracterizar o processo de desenvolvimento de
competências docentes no Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc), localizado em
Montes Claros, Minas Gerais.” Para tanto, o referencial teórico recupera
apontamentos relevantes sobre os diversos aspectos amplamente discutidos na
literatura. Para favorecer a compressão do contexto educacional brasileiro,
inicialmente, faz-se uma síntese da trajetória da educação superior no País. Na
sequência, abarca elementos que caracterizam o debate sobre competências no
plano individual e coletivo e, em seguida, apresenta os aspectos relacionados à
competência docente.
2.1 O ensino superior no Brasil: aspectos centrais

O sistema de ensino superior no Brasil foi consolidado em dois segmentos bem
definidos e distintos: público e privado. Abarca, atualmente, um sistema complexo e
diversificado de IES públicas (federais, estaduais e municipais) e privadas
(confessionais, particulares, comunitárias e filantrópicas), sendo sua estrutura
formalizada pela Constituição Federal de 1988, pela lei Nacional de Diretrizes e Bases
da Educação, decretos e resoluções do Conselho Nacional de Educação.
A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 1996, favoreceu
a expansão da oferta de cursos superiores na rede privada e pública de ensino e
intensificou as reformas do ensino superior (Agapito, 2016). Assim, deu-se início ao
processo de ensino baseado em competências, com princípios orientadores que
direcionaram a: flexibilidade na organização curricular, dinamicidade do currículo,
adaptação às demandas do mercado de trabalho, integração entre graduação e pósgraduação, ênfase na formação geral, definição e desenvolvimento de competências
e habilidades gerais (MEC, 1997).
Além dos princípios orientadores para as instituições de ensino superior à Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, que promoveu uma remodelação geral na educação,
estabelece, prioritariamente, que a educação superior tem por finalidade: a) estimular
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a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;
b) formar diplomados, nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção
em setores profissionais, para a participação no desenvolvimento da sociedade
brasileira e colaborar na sua formação contínua; c) incentivar o trabalho de pesquisa
e investigação científica visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da
criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e
do meio em que vive; d) promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos
e técnicos que constituem o patrimônio da humanidade e comunicar o saber do
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; e) suscitar o desejo
permanente

de

aperfeiçoamento

cultural

e

profissional,

possibilitando

a

correspondente concretização ao integrar os conhecimentos que vão sendo
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora 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 ela uma
relação de reciprocidade; g) promover a extensão, aberta à participação da população,
visando a difusão das conquistas e os benefícios da criação cultural e da pesquisa
científica e tecnológica geradas na instituição (Lei n. 9.394, 1996).
Assim, o ensino superior brasileiro estruturou-se como um campo acadêmico
complexo e heterogêneo, com grande diversidade institucional. Essa estruturação e
as políticas públicas de desenvolvimento do ensino superior, nas últimas décadas,
possibilitaram a sua expansão e “a transição de sistemas de elite, voltados para
formação de uma pequena parcela de jovens bem-nascidos, para sistemas de massa,
que atendem a um contingente maior e mais diversificado de estudantes” (Meneghel,
2017, p. 341).

O censo da educação superior, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ([INEP], 2017), corrobora com as informações
apontadas por Meneghel, apresentando indicadores que discorrem sobre o aumento
do número de IES e alunos matriculados.

Em 2017, existia no Brasil 2.448 Instituições de Ensino Superior, 88% são instituições
privadas e 12% são públicas. As instituições privadas concentram 6.058.623 alunos
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matriculados, o que representa, aproximadamente, 75% do total de alunos
matriculados em IES no Brasil (INEP, 2017).

Quanto à organização acadêmica (Figura 1), 199 (8%) são universidades, 189 (5,6%)
são centros universitários e 2.020 (84,7%) são faculdades. As 40 (1,7%) instituições
restantes caracterizam-se por ser institutos federais e centros federais de educação
tecnológica (INEP, 2017).
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Figura 1
Número de IES de acordo com a organização acadêmica
Fonte: Adaptada de Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2017, p.
5). Censo da Educação Superior: notas estatísticas 2017 . Brasília: Diretoria de Estatísticas
Educacionais. Recuperado de
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/censo_da_educaca
o_superior_2017-notas_estatisticas2.pdf

Na região Sudeste, o estado de Minas Gerais apresenta o segundo maior índice de
matrículas no ensino superior. As 817.164 matrículas estão distribuídas nas 298 IES,
sendo que a relação de alunos matriculados em IES privadas nesse estado
corresponde à média brasileira (INEP, 2017). Em Montes Claros, interior de Minas
Gerais, há 36.935 mil alunos matriculados, sendo que cerca de 81% deles em IES
privadas. Deste total, conforme dados do INEP (2017), aproximadamente 14%, são
alunos do UNIFIPMoc, objeto deste estudo.
Nos últimos dois anos, o desenvolvimento de políticas públicas e programas
governamentais possibilitaram o aumento do número de matrículas nas IES privadas.

20

Quando comparados aos anos de 2006 e 2016 observa-se o aumento de,
aproximadamente, 66% no número de matrículas. Relacionados entre 2015 e 2016, a
rede privada teve uma variação negativa de 0,2% (INEP, 2017).
Diante desse cenário, as IES privadas ocupam papel importante na prestação de
serviços de educação superior no Brasil. No entanto, nos últimos anos, a atual
conjuntura econômica e política que o País vivencia, o ensino superior brasileiro passa
por um processo de ascensão (Mancebo, 2017; Paula et al., 2017). Mesmo com a
variação negativa apontada pelo INEP (2017), é notório que o setor privado de ensino
superior tornou-se uma oportunidade de negócios atrativa.

No Brasil, essas instituições são, em sua maioria, de pequeno porte e-+ veem se
organizando e disputando espaço com os grandes grupos educacionais. Isso
desencadeia um ambiente altamente competitivo e com constantes necessidades de
mudanças nos processos de gestão, uma vez que o faturamento é atrelado ao número
de matrículas e o pagamento das mensalidades. Esse comportamento leva essas
instituições, que antes se preocupavam apenas com o processo de ensino, a
desenvolver habilidades de gestão e planejamento (H. Sampaio, 2011; Queiroz,
Queiroz & Hékis, 2011).
Paralelo à competitividade, as IES privadas enfrentam os desafios de um novo
momento econômico globalizado e de profundas mudanças tecnológicas (Beneke,
2011; Cunha, 2017), fazendo com passem por transformações no seu ambiente de
atuação, na tentativa de conquistar e manter vantagens competitivas em um mercado
caracterizado por incertezas, concorrência acirrada e turbulências que interferem na
realização de suas estratégias (Silva & Sauaia, 2014). Nesse contexto, enfrenta ainda,
questões que abrangem a inadimplência, a evasão, a retenção, a demanda de novos
alunos, o cumprimento das exigências governamentais e o aumento da
competitividade, a fim de captar alunos e aumentar as receitas (Cunha, 2017). Com
isso, as IES percebem a necessidade de se adaptarem à realidade do mercado,
promovendo mudanças na estrutura organizacional que devem estar em consonância
com as constantes alterações na política educacional, flutuações de demanda por
cursos e do setor produtivo, além das expectativas dos alunos.
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Meyer, Pascucci e Mangolin (2012) afirmam que essas variáveis proporcionam a
necessidade de modelos de gestão que diferem do modelo tradicional adotado pelas
IES. Isso, aumenta o nível de complexidade de gestão e dificulta a mensuração dos
resultados em detrimento do modelo adotado. Com base nisso, os autores explicam
que as IES’s devem adotar um modelo de gestão educacional contemporâneo
apoiado nas competências profissionais.
A visão tradicional da escola como espaço pedagógico e de formação levou os
gestores a desenvolverem um processo de gestão escolar conservador. Nos últimos
anos, esse processo vem sofrendo mudanças no que tange a necessidade do uso de
ferramentas de gestão bem como a de unir os interesses dos discentes ao seu
processo pedagógico. Dessa maneira, a consolidação e a permanência da IES
baseia-se na necessidade do mercado em relação ao seu egresso. Assim, o lucro é
consequência do processo de ensino bem como a inserção do egresso no mercado
de trabalho (Meyer, Pascucci & Mangolin, 2012).
Nessa perspectiva, H. Sampaio (2011) descreve que a IES deve desenvolver
estratégias direcionadas a inovação, seguindo as necessidades impostas pelo
mercado, atendendo as expectativas dos alunos que assumem a posição de clientes
e que devem seguir diversas exigências impostas pela legislação que rege o ensino
superior no Brasil. A busca contínua por alunos leva a IES a construir ações para
mantê-los sempre por perto, seja por meio de retenção ou da fidelização de clientes.
Esses apontamentos, segundo Meyer e Lopes (2008), direcionam as IES’s a construir
um novo modelo de gestão, pautado em processos que levam em consideração a sua
imagem em relação aos clientes (alunos), o desenvolvimento e a execução dos
processos internos, a qualidade do processo de ensino, o aprimoramento contínuo e
sua perspectiva financeira. Os autores complementam afirmando que o processo de
gestão dever ser contínuo, sistêmico e intuitivo.
Nessa direção, a abordagem da competência representa uma perspectiva
interessante para analisar o alinhamento dos recursos institucionais e a busca de
resultados organizacionais. O desenvolvimento das competências docentes torna-se
assunto decisivo para potencializar a performance dos professores no processo de
ensino-aprendizagem e sustentar as estratégias da instituição.
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A próxima seção resgata os aspectos centrais do debate que favorecem a
compreensão das principais linhas teóricas relacionadas ao tema.
2.2 Competências organizacionais e individuais
A literatura especializada mostra que, há tempos, a competência tem sido objeto de
estudos no campo das ciências sociais. Especialmente, no âmbito da gestão, o
assunto tem motivado estudos sob óticas distintas.

No âmbito coletivo, o assunto envolve estratégias e ações no contexto institucional.
Em relação ao nível individual, interessa discutir as competências requeridas aos
profissionais em um dado contexto organizacional. Os diversos autores concordam,
de forma geral, que há uma intima relação entre esses níveis e que as competências
organizacionais são sustentadas pelas competências individuais. Deste prisma, tornase evidente a relevância do investimento no desenvolvimento das competências
profissionais como alternativa na geração de valor para a organização.

Dentro das organizações, a noção de competência começou a ganhar ênfase em
meados da década de 1990, a partir da restruturação produtiva, da aceleração da
concorrência, das mudanças nas relações de trabalho e da intensificação da
tecnologia. Nesse contexto, o termo competência, segundo Ruas, Antonello e Boff
(2005), começou a tomar forma e a se caracterizar como o desenvolvimento de
capacidades que podem ser, posteriormente, mobilizadas em situações pouco
previsíveis. Nessa conjuntura, o indivíduo, “além de saber fazer, deve apresentar a
capacidade de identificar e selecionar o como fazer, a fim de se adaptar à situação
especifica (customizada) que enfrenta” (RUAS et al., 2005, p. 36).

No campo corporativo, a competência organizacional é compreendida como
competência coletiva associada as estratégias organizacionais (Ruas et al, 2005).
Bitencourt,

Azevedo

e

Froehlich

(2013)

discorrem

que

as

competências

organizacionais e individuais se influenciam mutuamente e os autores sugerem que
estas estejam alinhadas para possibilitar a sua contribuição para a vantagem
competitiva da organização. No âmbito organizacional, conforme Prahalad e Hamel
(1990), as competências organizacionais são denominadas core competence, ou seja,
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a capacidade de uma organização construir competências capazes de interagir com
o ambiente interno e externo, fortalecendo assim a estratégia organizacional e sua
competitividade (Ruas et al., 2005).
Para a construção dessas competências, as organizações devem seguir três critérios
de validação: a) construção de valor percebido pelos clientes; b) ampliação da
variedade de mercados, negócios e produtos; e c) ser de difícil imitação (Hamel &
Hamel, 1995).

Prahalad e Hamel (2005) apontam que as core competence são essenciais para a
organização e proporcionam a sua vantagem competitiva. Elas são construídas por
meio do “aprendizado coletivo da organização, especialmente, como coordenar as
diversas habilidades de produção e integrar as múltiplas correntes tecnológicas”
(Prahalad & Hamel, 1998, p. 298). Na visão dos autores, as competências
organizacionais estão relacionadas à organização do trabalho e à entrega de valor
aos clientes e são desenvolvidas à medida que são aplicadas e compartilhadas.
Ressaltam que “o que era uma competência essencial em uma década, pode se tornar
uma mera capacidade na década seguinte (Prahalad & Hamel, (2005, p. 241)”. Logo,
o desenvolvimento de competências coletivas organizacionais ou core competence
devem ser direcionadas para o futuro, ser parte integrante do processo administrativo
como um todo e estarem conectadas com a necessidades do mercado, considerando
as competências individuais em meio a coletividade organizacional.

Rosa e Bitencourt (2010) entendem que a construção de competências no âmbito
coletivo envolve os grupos de trabalho e o desenvolvimento de uma base de
conhecimentos necessários para o desempenho das atividades. Silva e Ruas (2016),
por seu turno, discorrem que a competência coletiva deve ser construída com relação
à dimensão coletiva do trabalho. Os autores consideram que a atuação coletiva
sobrepõe a individual e, que as ações do coletivo, devem ser desenvolvidas sob a
perspectiva das estratégias da organização. Em sintonia com essa ótica, Rosa e
Bitencourt (2010, p. 12) concordam que as “competências coletivas requerem
habilidade para dar sentido às ações individuais e habilidade para ajustar essas ações
no ambiente coletivo, considerando as informações dadas pelos indivíduos e pelo
contexto”. Assim, consideram que na interação e na inter-relação, o sentido e o
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conhecimento comum ou coletivo são dinâmicos, essenciais para a construção das
competências coletivas.

Sem a pretensão de esgotar a complexidade inerente ao tema, a Figura 2, embasada
em Silva e Ruas (2016), apresenta um recorte com diversos conceitos relacionados à
noção de competência coletiva.
Autores

Frohm (2002)
Zarifian (2001)

Hansson (2003)

Heene e Sanchez
(1997)
Javidan (1998); Mills
et. al. (2002);
Sanchez e Heene
(2004)
Nelson e Winter
(1982)
Sandberg (1996) e
de Sandberg e
Targama (2006)
Sandberg e
Tagarma (2006)
Michaux (2005;
2011).

Nordhaug e
Grönhaug, 1994
Rosa e Bitencourt
(2010

Conceito de competência coletiva

A competência coletiva acontece de acordo com duas lógicas: interativa e
inter-relacional.
A competência coletiva começa pelos indivíduos cuja sinergia pode provocar
interações sociais ativadas no interior de um grupo, gerando uma dinâmica
coletiva importante para a organização.
A competência coletiva é formada por dois elementos da competência
individual: a competência prática (ligada à execução das tarefas); e a
interpessoal (interação social para realizar as atividades).
As competências da organização são sistêmicas, holísticas e cognitivas e
precisam equilibrar duas realidades distintas: a dinâmica e a complexidade
do mundo real e as capacidades cognitivas do homem frente a essa
complexidade
Destacam a presença de uma dimensão intermediária de competências,
posicionadas entre as competências estratégicas e as competências
individuais, o que certamente posiciona essas figuras como dimensões
coletivas de competências.
A competência coletiva são as práticas coletivas de trabalho, na forma de
Rotinas Organizacionais.
A competência coletiva é a compreensão que as pessoas atuando num
mesmo contexto precisam ter sobre suas atribuições. Ou seja, o
conhecimento do que precisa ser feito pode dar sentido às atividades e
tornar-se fator de estímulo para se alcançar um resultado adequado.
A competência coletiva qualifica os processos de interação,
compartilhamento e cooperação entre os indivíduos, grupos ou atores sociais
que integram uma organização, como a dimensão social das competências
coletivas.
A competência coletiva é o resultado da mobilização de duas dinâmicas
simultâneas: os processos de interação e compartilhamento entre indivíduos
e grupos e os processos de direcionamento e gestão dos coletivos.
A competência coletiva é vista como um conjunto de recursos que
complementam ou reforçam as competências organizacionais,
representando os diferentes setores ou principais funções coletivas da
organização, sendo correspondentes a atribuições específicas de grupos ou
processos.
As competências coletivas podem ser compreendidas e analisadas através
de suas naturezas funcional e social.

Figura 2
Autores e conceitos de competência coletiva
Fonte: Adaptada de Silva, F. M., & Ruas, R. L. (2016). Competências coletivas: considerações acerca
de sua formação e desenvolvimento. Read. Rev. Eletrôn. Adm., 22(1), 252-278. Recuperado de
http://dx.doi.org/10.1590/1413-2311.0102015.54938.SPENCER, L.M.
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Os conceitos de competências coletivas apresentam variáveis que estão conexas a
coletividade organizacional e, segundo Silva e Ruas (2016), essas competências
podem ser concebidas por
[...] (i) políticas de gestão que estimulam processos de interação, compartilhamento
e socialização do trabalho; (ii) práticas de GRH capazes de operacionalizar os
princípios e políticas voltadas a “socialização” do trabalho gerando configurações
coletivas; (iii) os atributos de competências coletivas, que são atributos resultantes
da recorrência de atividades de modo coletivo e que acabam por formar e
desenvolver competências coletivas (Silva & Ruas, 2016, p. 270).

Completando, Silva e Ruas (2016) e Janini (2003) explicam que a competência
coletiva é uma combinação de competências individuais, envolvendo interação e
cooperação entre os indivíduos, e não, a mera soma dessas competências. A autora
afirma que a “competência coletiva é uma competência em rede, onde cada ator
depende da competência do próximo para que o conjunto obtenha ou supere o
resultado desejado” (Janini, 2003, p. 25).

Bitencourt et al. (2013) salientam que competências coletivas se referem à
mobilização de pessoas, recursos e estratégias, sendo algo muito maior, e que pode
gerar além de resultados mais efetivos, maior comprometimento e sentimento de
pertença para as pessoas envolvidas nesta ação coletiva.

O desenvolvimento da competência coletiva, segundo Silva e Ruas (2016), pode ser
construído por meio de um processo de relacionamento capaz de estimulá-lo. Com
isso, a partir das análises do seu estudo e das reflexões teóricas acerca das
competências coletivas, se constrói um framework (Figura 3) do seu processo de
formação.
O framework define condições e relacionamentos envolvendo os seguintes
elementos:
a) Fatores Mobilizadores: políticas de gestão que incentivem e reforcem
processos de interação e cooperação do trabalho individual no contexto de
práticas de gestão de RH;
b) Atributos de Competências Coletivas: resultantes da recorrência e
continuidade de processos de interação entre indivíduos, constituindo um
coletivo de trabalho consolidado e atributos específicos às configurações
coletivas, tais como engajamento subjetivo no grupo, memória coletiva,
linguagem compartilhada, etc.;
c) Competências Coletivas – desempenho superior de coletivo de trabalho em
função da recorrência de processos de interação e da consolidação de
atributos de competência coletiva (Silva & Ruas, 2016, p. 270).
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Fatores mobilizadores

• Práticas de gestão e
recursos humanos;
• Participação;
• Relacionamento;
• Comunicação.

Atributos de
competências coletivas

• Engajamento
subjetivo;
• Memória coletiva;
• Referenciais
comuns;
• Linguagem
compartilhada.

Competências
coletivas
• Resultados de
mobilização das
práticas de gestão
de recursos
humanos,do
contexto da
interação, do
aprendizado e da
colaboração.

Figura 3
Processo de relacionamento de elementos capazes de estimular o desenvolvimento
das competências coletivas
Fonte: Silva, F. M., & Ruas, R. L. (2016, p. 271). Competências coletivas: considerações acerca de
sua formação e desenvolvimento. Read. Rev. Eletrôn. Adm., 22(1), 252-278. Recuperado de
http://dx.doi.org/10.1590/1413-2311.0102015.54938.SPENCER, L.M.

O processo e a formação de competências coletivas, de acordo com Michaux (2011),
corresponde a capacidade coletiva da organização e a integração de saberes e
saberes fazer, apoiada nos fatores cognitivos (aprendizagem coletiva, repertório de
saberes e know‑hows compartilhados, práticas compartilhadas, roteiro de interações,
normas, etc.) e fatores cooperativos (solidariedades identitárias ligadas às redes,
normas de reciprocidade, confiança, etc.).

Ainda sobre o processo de formação de competências coletivas, Rosa e Bittencourt
(2010) evidenciam que esse processo deve envolver a construção do sentido coletivo,
desenvolvendo uma base de conhecimento coletiva.

Diante o exposto as competências coletivas são capazes de criar uma vantagem
competitiva para as organizações e facilitar o processo de solução de problemas
(Grimand, 2011). Essa vantagem competitiva, segundo esclarecem Ruas et al. (2005),
está associada a elementos da estratégia competitiva da organização envolvendo as
definições de missão, visão e intensão estratégica. Além disso, entram em cena as
iniciativas organizacionais com foco no desenvolvimento de competências
profissionais, por meio de processos de aprendizagem.

No intuito de ampliar a visão acerca das competências profissionais, a partir deste
ponto, a ênfase recai sobre a questão das competências, priorizando o nível individual.
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A literatura sobre competências, no nível individual, é vasta e tem motivado
discussões em diversas áreas do conhecimento. No âmbito da gestão, o debate
iniciou-se em 1973, quando McClelland publicou o artigo Testing for Competence
rather than Intelligence, na busca de uma abordagem mais efetiva que os testes de
inteligência para desígnio das pessoas para as organizações (Fleury & Fleury, 2001;
Dutra, 2008).

O conceito de competência ganhou mais força nos anos seguintes, a partir dos
estudos de Boyatzis (1982), Spencer e Spencer (1993), McLagan (1996) e Mirabile
(1997). Esses autores marcaram significativamente a literatura americana a respeito
do tema competência ao tomarem como referência o mercado de trabalho por
centrarem em aspectos ligados a parâmetros de desempenho requeridos pelas
organizações (Barato, 1998).

Outra linha teórica refere-se à corrente francesa, que sugere uma visão construtivista
e destaca os processos de aprendizagem. Zarifian (2001) e Le Boterf (2003) são
representantes dessa abordagem que enfatiza o vínculo entre trabalho e educação,
indicando as competências como resultantes de processos sistemáticos de formação
e de aprendizagem (Barato, 1998). Há que se mencionar, ainda, a corrente anglosaxônica que representa uma terceira alternativa e que enfatiza o desempenho em
função das diretrizes organizacionais.

No contexto brasileiro, destacam-se autores como Dutra (2001; 2008), Fleury e Fleury
(2000; 2001), Ruas (2001) e Ruas et al. (2005). De forma geral, as competências são
vistas como o somatório de aspectos ligados às correntes mencionadas
anteriormente. Os diversos autores concordam que a definição de competências tem
sido concebida a partir de óticas distintas em função de seus aspectos determinados
pela história, cultura e desenvolvimento da sociedade (Bomfim, 2012).

Durad (1998, como citado em Brandão & Guimarães, 2001) considera a competência
como ponto de convergência de três elementos, a saber: conhecimento, habilidade e
atitude (Figura 4).

28

Figura 4
As três dimensões da competência
Fonte: Brandão, H. P., & Guimarães, T. A. (2001, p. 10). Gestão de competências e gestão de
desempenho: tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo construto? RAE - Revista de
Administração de Empresas, 41(1), 8-15.
Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/rae/v41n1/v41n1a02.pdf

Conforme explicam Fleury e Fleury (2001), as competências compreendem a soma
dos conhecimentos presentes nas habilidades individuais e organizacionais e geram
valor para o indivíduo e para organização. Para os autores, a competência envolve o
saber agir, saber mobilizar, saber transferir, saber aprender, saber engajar, ter visão
estratégica e assumir responsabilidades que agreguem valor econômico para a
organização por meio do diferencial competitivo e valor social para o indivíduo com
base nos conhecimentos, habilidade e atitudes adquiridas no processo.

Fleury e Fleury (2001) descrevem as competências como sendo o conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes que levam ao alto desempenho da organização
por meio da realização de um grupo de tarefas que estão associadas aos saberes
mencionados. Entendem que a competência deve gerar diferencial competitivo para
a organização e valor social para os indivíduos.
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Le Boterf (2003) e Fleury e Fleury (2004), em seus estudos sobre competências,
descrevem que o seu conceito encontra se em construção e assumindo diversos
significados. Esse posicionamento decorre das instabilidades presentes no mundo do
trabalho que, em face das transformações tecnológicas, torna-se dinâmico.

A Figura 5, sem a pretensão de abarcar as inúmeras definições, apresenta um recorte
com os aspectos que possibilitam visualizar as distintas perspectivas empregadas em
relação ao conceito de competências.

Autores
McClelland (1973)

Boyatzis (1982)

Spencer & Spencer (1993)

Zarifian (2001)
Fleury e Fleury (2001)

Ruas et al. (2005)

Prahalad e Hamel (2005)

Conceitos de competência
Característica subjacente a uma pessoa que é casualmente
relacionada com desempenho superior na realização de uma
tarefa ou em determinada situação.
Uma característica subjacente de uma pessoa que pode ser
um motivo, traço, habilidade, aspecto da autoimagem ou papel
social, ou um conjunto de conhecimento que usa.
Uma característica subjacente de um indivíduo que tem uma
relação causal com critérios de eficácia e/ou realização
superior num trabalho ou situação.
Inteligência prática das situações que se apoia em
conhecimentos adquiridos e os transforma à medida que a
diversidade das situações aumenta.
Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que
justificam um alto desempenho.
Capacidade de combinar e mobilizar adequadamente
recursos já desenvolvidos do que um stock de conhecimentos
e habilidades. É a combinação de recursos apropriada ao
evento, ou seja, adequada à situação específica a ser
enfrentada.
Conjunto de habilidades e tecnologias que permite a empresa
oferecer determinados benéficos aos clientes.

Figura 5
Conceitos de competência
Fonte: Elaborado pela autora

O estudo de Sant’Anna, Moraes e Kilimnik (2005) corrobora os conceitos de
competência apresentados, considerando a capacidade do indivíduo mobilizar
múltiplos saberes, conhecimentos e habilidades com vistas ao alcance dos resultados
esperados.

O desenvolvimento de competências, segundo Bitencourt et al. (2013), está
relacionado à apropriação do conhecimento (saber) em ações do trabalho (saber agir)
e devem ser construídas com “ações voltadas à formação e à educação com a
experiência concreta, construída pelo indivíduo ao longo de sua trajetória profissional
e de vida” (Bitencourt et al., p. 60, 2013).
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Bitencourt et al. (2013) esclarecem que mais importante que discutir a ordem que se
estabelece na relação entre as competências organizacionais e individuais, é
compreender a importância da sinergia que deve prevalecer no link entre elas.

A próxima seção contempla os aspectos relacionados à caracterização da
competência docente, o seu processo de desenvolvimento e descreve as
competências requeridas no atual contexto educacional.

2.3 Competências docentes

O conceito de competência surge para atender uma demanda empresarial no que
corresponde à formação profissional. Em seguida, migra para o contexto educacional,
sobrepondo o ensino baseado apenas na memorização (Zabala & Arnaur, 2010;
Perrenoud, 2013b).

Perrenoud (2013b), Perrenoud e Magne (1999) e Paquay, Perrenoud, Altet e Charlier
(2001) consideram que a competência docente envolve a capacidade de organizar
diversos recursos cognitivos para enfrentar uma família de situações analógicas, bem
como estabelecer rapidamente algumas conexões essenciais que abarcam múltiplos
recursos cognitivos, como por exemplo: saberes, capacidades, micro competências,
informações, valores, atitudes, esquemas de percepção, de avaliação e raciocínio.
Nessa linha, Perrenoud (2007) afirma que a competência docente resulta na
[...] coerência entre diferentes elementos presentes em uma situação
problema, por exemplo, e pode manifestar-se por intermédio de aptidão para
resolvê-los, ou seja, de habilidades que expressa a capacidade que o
indivíduo possui para encontrar uma solução para a questão que se apresenta
a ele (Perrenoud, 2007, p. 164).
Zabala e Arnau (2010) relatam que as competências docentes devem
possibilitar o processo de construção de conhecimento de forma que possibilite aos
envolvidos no processo responder problemas reais aos quais podem ser expostos.
Assim, para as autoras, a competência docente consiste na “intervenção eficaz nos
diferentes âmbitos da vida, mediante ações nas quais se mobilizam, ao mesmo tempo
e de maneira inter-relacionada, componentes atitudinais, procedimentais e
conceituais” (Zabala & Arnau, 2010, p. 11).

31

Outras perspectivas sobre as competências docentes podem ser encontradas na
literatura. Pereira (2007, p. 83) entende que a competência para o docente de uma
IES é “o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes interdependentes e
necessárias para o exercício das atividades de ensino e pesquisa na educação
superior”. No entanto, ela não se baseia apenas nisso, pois envolve aspectos
profissionais, pessoais e administrativos (Machado et al., 2017). Esses são os
aspectos profissionais relacionados a construção da identidade e os dilemas do
exercício profissional, fontes de satisfação e insatisfação no trabalho, situações e
problemas pessoais que acompanham os docentes e os aspectos administrativos,
como as condições contratuais, capacitações, incentivos e obrigações vinculadas à
atuação profissional do docente (Zabalza, 2004).

Durand (1998, p. 3, como citado por Karawejczyk & Stivalete, 2003), por sua vez,
descreve a competência como “o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes
interdependentes e necessárias a consecução de determinados propósitos”. Deve-se
levar em conta que a prática docente carece de competências básicas, uma vez que
é preciso aprender e, acima de tudo, inventar novas formas de trabalhar (Karawejczyk
& Stivalete, 2003).

Nesta perspectiva, Sacristán et al. (2011) alega que as competências docentes são
constructos que definem as capacidades que os sujeitos devem conseguir por
intermédio da sua composição complexa e integrada de elementos cognitivos,
motivacionais, atitudinais e de conduta.

Para Tardif (2000), as competências docentes são como saberes ou conhecimentos
profissionais pragmáticos e direcionados a uma situação- problema, em que o docente
é exposto. Para isso, exige-se dos docentes a improvisação e a adaptação diante as
situações as quais estão expostos.

Complementando essas abordagens Perrenoud (2013b) coloca as competências
como produto de uma aprendizagem e, ao mesmo tempo, como fundamento da ação
humana, ou seja, um conjunto de recursos internos e externos. Os recursos externos,
correspondem às ferramentas, documentos, cooperação dos atores. Um conjunto de
recursos que, unidos aos recursos internos possibilitam o desenvolvimento de uma
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ação competente. Por sua vez, os recursos internos são invisíveis e só podem ser
percebidos se o docente for questionado ou a sua ação observada. Esses recursos
podem ser divididos em três categorias: saberes, habilidades e outros recursos.

Perrenoud (2013b) relata que essas categorias são amplas e, embora questionáveis,
são fundamentais no processo de formação ou construção das competências
docentes. Os saberes para Perrenoud (2013b, p. 47) podem ser classificados como,
“saberes declarativos, modelos da realidade; – saberes processuais (saber como
fazer), métodos, técnicas; – saberes condicionais (saber quando intervir de uma
determinada – maneira)”. Esses saberes, para o autor, podem ser universais ou
específicos. Os saberes específicos ou saberes locais são construídos no contexto
organizacional em que o sujeito está inserido, levando em consideração as suas
experiências pessoais e profissionais.

Esses saberes são convergentes com as habilidades que, por sua vez, correspondem
a “esquemas que orientam as operações mentais e as operações concretas”
(Perrenoud, 2013b, p. 48). É importante destacar que as habilidades se diferenciam
das competências, por corresponderem a ações automáticas necessárias para o
desenvolvimento de alguma operação. Assim, as competências estão relacionadas a
um conjunto de situações e, as habilidades, a operações ou a esquemas que podem
funcionar como recursos a serviço de múltiplas competências.

A categoria correspondente a recursos, para Perrenoud ( 2013b, p. 49), é heterogênea
e, até mesmo, enigmática, pois está relacionada a valores, identidades e preferências
do indivíduo, uma vez que ela categoria abrange “atitudes, posturas; – valores,
princípios, normas; – relações com o saber, com a ação, com o outro, com o poder; –
recursos ‘emocionais’ e relacionais.”

Tardif (2000) admite que os saberes docentes são variados, heterogêneos,
atemporais e adquiridos ao longo do tempo. Estes, por sua vez, correspondem a “um
sentido amplo, que engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou
aptidões) e as atitudes, isto é, aquilo que, muitas vezes, foi chamado de saber, saberfazer e saber-ser” (Tardif, 2000, p. 10). Os saberes tidos como necessários a profissão
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docente, suas fontes de aquisição e modos de integração ao trabalho, são
apresentados na Figura 6.

Saberes dos professores
Saberes pessoais.
Saberes da formação escolar
anterior.
Saberes da formação
profissional para o
Magistério.
Saberes dos programas e
livros didáticos usados no
trabalho.
Saberes da própria
experiência na docência
(sala de aula e na escola.)

Fontes sociais de
aquisição
Família, sociedade. A
educação no sentido lato.
Formação primária e
secundária. Os estudos não
especializados.
Instituições de formação de
professores. Estágios,
cursos capacitação etc.
Na utilização das
“ferramentas” de trabalho.
Programas, livros didáticos,
de exercícios etc.
O exercício da docência na
escola, na sala de aula, a
experiência dos pares etc.

Modos de integração no
trabalho docente
Pela história de vida e pela
socialização primária.
Pela formação e socialização
pré-profissionais.
Pela formação e socialização
profissionais nas instituições
de formação de professores.
Pela utilização e adaptação
dos instrumentos de trabalho
às tarefas de ensinar.
Pela realização do trabalho
de sala de aula e pela
socialização profissional.

Figura 6
Os saberes dos docentes
Fonte: Slomski, V. G. (2007, p. 97). Saberes e competências do professor universitário: contribuições
para o estudo da prática pedagógica do professor de ciências contábeis do Brasil. RCO – Revista de
Contabilidade e Organizações, 1(1), 87-103. Recuperado de
http://www.revistas.usp.br/rco/article/view/34699/37437.

Zwierewicz et al. (2018) mapearam as competências docentes em publicações do
Brasil, Espanha e Suécia na transição do século XX para o XXI, destacando o estudo
de Masetto (2003) no contexto brasileiro, uma vez que ele afirma que as atuais
mudanças no ensino superior evidenciaram as competências básicas e necessárias
para a prática docente. Citam como competências o domínio de conhecimentos
básicos, domínio da área pedagógica, a habilidade de gerir o currículo, disponibilidade
para compreender as relações docente-estudante, a compreensão dos aspectos
teóricos e práticos da tecnologia educacional e o exercício da dimensão política de
cidadania, participando da construção da vida e da história da sociedade. A partir
desta afirmação Zwierewicz et al. (2018) relatam que estas competências docentes
são decorrentes da velocidade das transformações, dos novos perfis acadêmicos e
profissionais, dos recursos tecnológicos, das demandas da globalização e do
problema do desemprego de grupos não qualificados.

Complementando Zwierewicz et al. (2018), Garcia, Rabelo, Silva e Amaral (2011)
relatam que o desenvolvimento das competências docentes encontra o desafio de
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ultrapassar a lógica do ensino baseado na transferência de conhecimento, para isso,
faz-se necessário a adoção de didáticas flexíveis a adaptáveis aos diversos contextos.
Como resultado do seu estudo, Garcia et al. (2011) propõem que as competências
docentes sejam organizadas em quatro grandes eixos:

1) Tecnológico - que envolve o domínio de ferramentas e aplicativos para
integrar as tecnologias no processo de ensino-aprendizagem: saber fazer
escolhas conscientes das tecnologias e ter o domínio de ferramentas de criação
e aplicações com o uso da internet.
2) Pedagógico - abrange a capacidade de criar materiais e produzir tarefas,
adaptação a novos formatos e processos de ensino, produção de ambientes
que potencializem a aprendizagem e compreensão intelectual do meio digital.
3) Sujeito - correspondente a compreensão das diferenças interculturais dos
estudantes, competência comunicacional, linguística, contextual e interativa
(considerar o afeto nas relações entre professor e o aluno e do meio digital).
4) Exploratória - saber como aprender e conhecer os estilos de aprendizagem.
Formação para o uso livre e criativo das mensagens, conhecer as tecnologias
de comunicação de massa e explorá-las como ferramentas capazes de
potencializar a relação de ensino aprendizagem.

Maduro (2013) sugere que são necessárias cinco competências para o
desenvolvimento

docente:

competências

básicas,

competências

sociais,

competências de soluções de problemas, competências técnico-profissionais e
competências de valores e ética.

Por sua vez, Perrenoud (2013a) descreve as famílias de competências prioritárias que
podem nortear a formação contínua do docente da seguinte maneira:

1. Organizar e estimular situações de aprendizagem.
2. Gerar a progressão das aprendizagens
3. Conceber e fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam.
4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e no trabalho.
5. Trabalhar em equipe.
6. Participar da gestão da escola.
7. Informar e envolver os pais.
8. Utilizar as novas tecnologias.
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9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão.
10. Gerar sua própria formação contínua (Perrenoud, 2013a, p. 14).
Em relação ao desenvolvimento das competências docentes, Perrenoud (2013a, p.
14) afirma que nas características ideais do docente devem constar: “organizador de
uma pedagogia construtivista; garantia do sentido dos saberes, criador de situações
de aprendizagem; administrador da heterogeneidade, regulador dos processos e
percursos de formação”. Paiva (2007), referindo-se ao ensino superior, destaca a
relevância das readequações e ajustes necessários em face das especificidades do
contexto.
Pereira (2007, p. 83) destaca que as competências de um docente universitário “é o
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes interdependentes e necessárias
para o exercício das atividades de ensino e pesquisa na educação superior”

Vasconcellos (2002) menciona o que um profissional completo para a função docente
necessita possuir:
a) formação técnico-científica - para ter domínio técnico do conteúdo a ser
ministrado; b) formação prática - conhecimento da prática profissional para a
qual os seus alunos estão se formando;
c) formação política - reconhecer a educação como uma prática isenta de
neutralidade, cujas ações são políticas e intencionais;
d) formação pedagógica - edificada no fazer cotidiano da profissão docente,
metodologicamente desenhada. Ou seja, para ensinar, em qualquer nível, o
professor necessita ter conhecimento didático (Vasconcellos ,2002, p. 92).
Em seu estudo, Zanella et al. (2017) cita 14 competências necessárias para a prática
docente, tendo como referência, Pereira (2007), conforme podem ser observadas na
Figura 7.
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Dimensão

Competência
Domínio área de
conhecimento

Conhecimento
Didático-Pedagógica

Relacionamento
interpessoal

Trabalho em equipe
Criatividade

Habilidades

Visão Sistêmica

Comunicação

Liderança
Planejamento

Comprometimento

Ética

Atitudes

Proatividades

Empatia

Flexibilidade

Definição da Competência
É a capacidade de possuir conhecimentos sólidos em
uma área específica, bem como experiência
profissional adquirida por meio da pesquisa científica.
É o conhecimento de conceitos fundamentais didático
pedagógicos, adquirido por meio de cursos e/ou
treinamentos específicos.
É a capacidade de estabelecer um relacionamento
harmônico e saudável com os seus alunos, inclusive
sabendo administrar de forma equilibrada as eventuais
situações conflitantes que possam surgir.
É a capacidade de cooperar e obter cooperação de
seus colegas nas atividades de ensino com objetivos
comuns.
É a capacidade de criar soluções inovadoras na
condução do processo ensino-aprendizagem.
É a capacidade de perceber a integração e a
interdependência de assuntos diversos que contribuem
para uma maior eficácia do processo ensino
aprendizagem.
É a capacidade de ouvir, processar, compreender e
expressar-se de diversas formas e usar o feedback de
forma adequada para facilitar a interação com seus
alunos.
É a capacidade de incentivar e influenciar seus alunos
a atingirem ou superarem seus objetivos pessoais do
seu processo de aprendizagem.
É a capacidade de planejar e organizar as diversas
atividades do processo ensino-aprendizagem.
É o comportamento relacionado com o nível de
envolvimento na obtenção de resultados positivos nos
processos
ensino-aprendizagem
sob
a
sua
responsabilidade
É o comportamento orientado por princípios e valores
universais de cidadania, em especial, na relação com
seus alunos.
É o comportamento relacionado ao ato de praticar
ações concretas por iniciativa pessoal para aprimorar o
processo ensino-aprendizagem.
É a capacidade de se colocar no lugar do aluno, e, a
partir disso, criar uma relação de confiança e harmonia
que conduza a um maior grau de abertura, por parte dos
estudantes, para aceitar conselhos e sugestões.
É a capacidade de adaptar-se a novas situações e de
rever posturas, quando necessário, na sua atuação no
processo de ensino-aprendizagem.

Figura 7
Competências necessárias à atividade docente de ensino
Fonte: Fonte: Adaptada de Zanella, P., Antonelli, R. A., & Bortoluzzi, S. C. (2017). Avaliação das
competências docentes: análise no curso de ciências contábeis da UTFPR. Revista de Educação e
Pesquisa em Contabilidade - REPeC, 11(2), 150-167. Recuperado de
https://doi.org/10.17524/repec.v11i2.1417
Pereira, M. A. C. (2007). Competências para o ensino e a pesquisa: um survey com docentes de
engenharia química. (Tese de doutorado em Engenharia da Produção. Universidade de São Paulo,
São Paulo, SP, Brasil). Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde08082007-170909/publico/TeseMarcoFINAL.pdf
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Frente a nova realidade de ensino, as competências desenvolvidas pelos docentes
tornam a relação professor-aluno profícua e contribui “de forma efetiva na construção
do conhecimento, que é um importante instrumento para interferir na realidade na qual
o aluno está inserido” (Marques, 2017, p. 42). Por fim, na percepção construtivista,
desenvolver competências docentes corresponde ao desenvolvimento de um
processo de ensino que é adaptado as diversas realidades do discente e do meio ao
qual ele está inserido (Zabala & Arnau, 1998).

Pode-se notar que a fundamentação teórica apresentada neste capítulo se revela
indispensável diante do objetivo geral da dissertação que é caracterizar o processo
de desenvolvimento de competências docentes em um centro universitário localizado
na região norte do estado de Minas Gerais.

Inicialmente, o resgate dos aspectos inerentes ao ensino superior no Brasil,
possibilitou um panorama que favorece a contextualização do objeto de estudo,
discorrendo sobre elementos centrais do cenário educacional. A abordagem da
competência, em suas vertentes coletiva e individual, pontuaram os aspectos
decisivos para a compreensão do tema no campo empresarial e no mundo do
trabalho. A seção sobre competências docentes trouxe um recorte teórico com as
contribuições de diversos autores que discutem sobre os desafios inerentes ao seu
desenvolvimento.

O próximo capítulo, descreve os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa.
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3 Procedimentos metodológicos

3.1 Caracterização da pesquisa

Esta pesquisa é caracterizada quanto aos fins e aos meios de investigação. Com
relação a sua finalidade, é uma pesquisa descritiva. O estudo descritivo, segundo
Cervo, Bervian e Silva. (2007 p. 61), coleta dados próprios da realidade da unidade
de estudo e “observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis)
sem manipulá-los” com o intuito de descrever as características de um grupo de
indivíduos. Quanto aos meios de investigação, caracteriza-se por ser um estudo de
caso (Yin, 2010), por descrever o processo de desenvolvimento de competências
docentes em um centro universitário localizado na região norte do estado de Minas
Gerais. Em relação à abordagem, é uma pesquisa fundamentada na análise de dados
qualitativos e quantitativos.

3.2 Unidade de análise e sujeitos de pesquisa

A unidade de análise foi o Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc), localizado em
Montes Claros, Minas Gerais, cujo objetivo institucional divulgado é ofertar ensino
superior com uma concepção pedagógica e inovadora nas áreas de saúde, exatas e
humanas. A escolha da instituição se deu em função de sua relevância na região,
sendo que no ano de 2018 foi intitulada como Centro Universitário, o único do norte
de Minas Gerais.
O UNIFIPMoc possui infraestrutura moderna de salas de aula, laboratórios de
informática, biblioteca e extensões de práticas que funcionam como empresas
júniores e auxiliam os alunos na vivência da realidade do mercado de trabalho ainda
durante a realização dos cursos. O centro universitário preza pela qualidade e
excelência dos serviços prestados atendendo, aproximadamente, 4.200 discentes
matriculados em 12 cursos de graduação.
O processo de construção do conhecimento adotado pelo Centro Universitário FIPMoc
(UNIFIPMoc) é embasado em metodologias ativas, por meio de uma política interna
de formação de docentes, com o intuito de possibilitar a construção de competências
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necessárias ao processo de ensino aprendizagem. Pelas suas características esta
instituição foi escolhida como objeto de estudo.
Os sujeitos da pesquisa foram os docentes da instituição e a pró-reitora de ensino.
Para a seleção dos docentes, foram escolhidos os cinco cursos com maior
representatividade no contexto institucional, tendo como referência o número de
matrículas. Com base nesse critério, foram selecionados os seguintes cursos:
Administração, Direito, Engenharia Civil, Medicina e Psicologia. No total, estes cursos
envolvem 243 docentes, cuja distribuição pode ser observada na Tabela 1.
Tabela 1
Distribuição dos docentes por curso
Curso

Número de
Número de
discentes
docentes
Administração
235
16
Direito
1001
47
Engenharia Civil
513
31
Medicina
671
130
Psicologia
352
19
Fonte: Dados da pesquisa obtidos em relatórios internos

3.3 Coleta de dados
A coleta de dados primários foi realizada com a aplicação de questionário e realização
de entrevistas semiestruturadas. A obtenção de dados secundários envolveu a análise
dos seguintes documentos institucionais: Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI); Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC´s); site institucional; e encartes.
O questionário pode ser considerado uma técnica que favorece a obtenção de
resultados, garante o anonimato dos respondentes, fornece subsídios reais dos
sujeitos e possibilita a comparação das variáveis da pesquisa (Oliveira, 2011).
A aplicação do questionário impresso, disponível no Apêndice A, foi realizada nas
dependências do UNIFIPMoc, tendo sido direcionado a 50 respondentes presentes
na ocasião da pesquisa.
No intuito de aprofundar a análise e obter a leitura dos sujeitos envolvidos no contexto
institucional,

foram

realizadas

entrevistas

semiestruturadas

(Apêndice

B).

Participaram das entrevistas três professores de cada um dos cursos selecionados,
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totalizando 15 sujeitos que foram acessados por conveniência. Além dos docentes,
também foi inquerida a pró-reitora do UNIFIPMOc. Assim, as entrevistas completaram
os dados apurados por meio do questionário, possibilitando uma análise intrínseca do
objeto de estudo a partir da percepção da pró-reitora de ensino e dos docentes. Os
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, expressando
a autorização para participar da pesquisa.
3.4 Modelo de pesquisa
Considerando o objetivo da pesquisa: “caracterizar o processo de desenvolvimento
de competências docentes em um centro universitário localizado na região norte do
estado de Minas Gerais”, foi utilizado como referência o modelo teórico conceitual
proposto por Paiva e Melo (2009) (Figura 8). Trata-se de um modelo “no qual se pode
visualizar atores sociais, aspectos relevantes de sua atuação no campo das
competências e do profissionalismo, relações entre eles e contextos que os
permeiam” (Paiva & Melo, 2008, p. 357).

Figura 8
Modelo teórico conceitual proposto para a pesquisa
Fonte: Adaptada de Paiva, K. C. M., & Melo, M. (2009, p. 5). Competências
profissionais docentes e sua gestão em universidades mineiras. Anais do 2º
Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho - EnGPR. Curitiba,
PR, Brasil. Recuperado de
http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2009_ENGPR52.pdf.
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Na construção do modelo, Paiva e Melo (2008, 2009) citam como referência a
abordagem proposta por Cheetham e Chivers (1996, 1998, 2000), que procura
integrar as abordagens: prático reflexivo; técnico-racional; competência funcional;
competência pessoal; e metacompetência. Além da integração, os autores
consideraram os aspectos processuais e dinâmicos, assim como individuais, coletivos
e sociais, e observaram os resultados em nível macro (atividade profissional), micro e
parciais (atividades específicas).

O modelo proposto por Cheetham e Chivers (1996, 1998, 2000), descrito por Paiva e
Melo (2008, 2009), é constituído por quatro componentes centrais apresentados na
Figura 9, que são sobrepostos pelas metacompetências e as transcompetências, as
quais são exemplificadas pelos autores por: comunicação, criatividade, solução de
problemas, aprendizagem e autodesenvolvimento, agilidade mental, análise e
reflexão.

Componente
Competência cognitiva
Competência funcional
Competência comportamental ou
pessoal
Competência ética

Descrição do componente
Técnica, teórica, especialista; composta por conhecimento
tácito/prático, procedural, contextual e aplicado.
Específica da ocupação, processual, organizacional,
administrativa e relativa a capacidades mentais e físicas.
Relacionada ao âmbito social, vocacional, interpessoal e
intraprofissional.
Relativa aos valores pessoais e profissionais.

Figura 9
Componentes centrais do modelo teórico de Cheetham e Chivers (1996, 1998, 2000)
Fonte: Adaptada de Paiva, K. C. M., & Melo, M. C. O. L. (2008). Competências, gestão de
competências e profissões: perspectivas de pesquisas. Revista de Administração
Contemporânea,12(2), 339-368. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/rac/v12n2/a04v12n2
Paiva, K. C. M., & Melo, M. (2009). Competências profissionais docentes e sua gestão em
universidades mineiras. Anais do 2º Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho - EnGPR.
Curitiba, PR, Brasil. Recuperado de http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2009_ENGPR52.pdf

Com relação ao caráter integrativo relacionado à profissão dos docentes e ao
ambiente em que eles atuam, Paiva e Melo (2008) acrescentaram a esse modelo os
componentes da competência profissional do modelo de Cheetham e Chivers (1998,
como citado por Paiva & Melo, 2009) e a competência política, “com vistas a
considerar as relações de poder inerentes a qualquer estrutura organizacional e, daí,
as razões e formas de atuação do profissional na teia política intra e
interorganizacional.” (Paiva & Melo, 2009, p. 4). A competência política, atribuída ao
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modelo de Paiva e Melo (2009), é composta por capacidades pessoais, profissionais,
organizacionais e sociais.

As habilidades correspondentes à competência política apontadas por Paiva e Melo
(2008) são:
Pessoal (percepção acerca dos jogos políticos inerentes as organizações,
daqueles relacionados ás pessoas individualmente e dos derivados dos
interesses particulares do profissional etc.); Profissional (adoção de
comportamentos apropriados à manutenção do profissionalismos etc.);
Organizacional (ações voltadas para o domínio ou fluência nas fontes
estruturais e normativas de poder na organização onde desenvolve suas
atividades produtivas etc.); e social (ações voltadas para o domínio ou fluência
nas pessoas, relacionais e afetivas de poder etc.) (Paiva & Melo, 2008, p. 46).
Por fim, para Paiva e Melo (2008) ,o conceito de competência profissional corresponde
a
[...] mobilização de forma particular pelo profissional na sua ação produtiva de
um conjunto de saberes de naturezas diferenciadas (que formam as
competências intelectual, técnico-funcionais, comportamentais, éticas e
políticas) de maneira a gerar resultados reconhecidos individual (pessoal),
coletiva (profissional), econômica (organização) e socialmente (sociedade).
Concebe-se, então, competência profissional como a meta-reunião de
maneira singular e produtiva de competências compostas por saberes
variados. Acrescentou-se a ‘competência política’, com vistas a considerar as
relações de poder inerentes a qualquer estrutura organizacional e, daí, as
razões e formas de atuação do profissional na teia política intra e
interorganizacional (Paiva & Melo, 2008, p. 349).
A escolha desse modelo teórico tornou-se apropriada para atingir o objeto geral da
pesquisa que é “caracterizar o processo de desenvolvimento de competências
docentes em um centro universitário localizado na região norte do estado de Minas
Gerais”.

3.5 Tratamento e análise de dados

Para a análise dos dados provenientes da aplicação dos questionários, foi utilizado o
software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para oferecer suporte ao
método de estatística descritiva das variáveis quantitativas.
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A análise dos dados qualitativos das entrevistas realizadas, teve início por meio da
transcrição integral das entrevistas e, posteriormente, foi utilizado o modelo de análise
proposto por Silva (2005), que compreendeu um ciclo de análise compreensiva
interpretativa, em seis etapas: a) leitura com o objetivo adquirir uma visão sistêmica
da entrevista; b) realizou-se uma leitura linha por linha, possibilitando a codificação
dos discursos, tendo em mente a questão geradora da pesquisa. Esse processo
resultou em um protocolo codificado para cada sujeito da pesquisa; c) leitura e
releitura de todos os protocolos para identificação dos temas; d) realizou-se o
agrupamento do relato dos docentes; e) efetuou-se o preenchimento dos quadros
temáticos; f) estruturou-se os resultados em texto com base nos quadros; e g) fez-se
a análise compreensiva e interpretativa dos resultados (Silva, 2005).

44

4 Resultados da pesquisa

Este capítulo apresenta os resultados obtidos na pesquisa cujo objetivo geral foi
“caracterizar o processo de desenvolvimento de competências docentes em um centro
universitário localizado na região norte do estado de Minas Gerais”. Para tanto, optouse por apresentá-los de acordo com os objetivos específicos estabelecidos no estudo.
Dessa forma, inicialmente, tem-se a descrição do Centro Universitário FIPMoc
(UNIFIPMoc). Na sequência, os dados referem-se ao mapeamento das competências
docentes. Na última seção, discorre-se acerca das iniciativas com foco no
desenvolvimento de competências docentes.

4.1 Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc): descrição geral

No ano de 1999, a empresa Sociedade Educacional Turano Ltda., com larga
experiência em educação básica e fundamental e atuação de mais de 20 anos na
cidade de Montes Claros, Minas Gerais, associou-se a outras empresas sediadas em
Belo Horizonte, capital do estado. Juntas, fundaram a Mantenedora Sociedade Padrão
de Educação Superior Ltda.

Em 2001, a partir da associação entre o Pitágoras Administração e Participações Ltda.
e Sociedade Padrão de Educação Superior Ltda., foi fundada a FIPMOC com a
denominação de Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros Ltda. A IES foi
recredenciada pela Portaria MEC nº. 1.285, de 19 de abril de 2005, publicada no DOU
em 20 de abril de 2005, para operar com foco no ensino de 3º grau, com uma
concepção pedagógica inovadora e uma metodologia diferenciada baseada em
pesquisa. Após as seguidas qualificações do Ministério da Educação, no segundo
semestre de 2018, uma portaria do MEC publicada no Diário Oficial União (DOU)
autorizou a transformação de faculdades integradas para centro universitário,
possibilitando maior maturidade no cenário educacional e ampliando as possibilidades
no contexto acadêmico.

A estrutura organizacional do UNIFIPMoc é representada na Figura 10.
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Figura 10
Estrutura organizacional do UNIFIPMoc
Fonte: Dados da pesquisa

O Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc) foi criado dentro de uma concepção
pedagógica inovadora, apoiada em metodologias ativas do processo ensinoaprendizagem e que integram, necessariamente, a pesquisa e a extensão.
Atualmente, a IES oferece os cursos de graduação de Administração, Arquitetura e
Urbanismo, Contabilidade, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de
Energias

Renováveis,

Engenharia

da

Computação,

Engenharia

de

Telecomunicações, Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Produção, Engenharia
Química, Engenharia Mecânica, Engenharia de Minas, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecatrônica, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Pedagogia,
Psicologia, Publicidade e Propaganda. Os cursos são ministrados nos turnos
matutino, vespertino e noturno e possui, aproximadamente, 4.200 alunos de
graduação.
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A graduação, na instituição, é voltada para a formação de profissional generalista,
dotado de referenciais teórico-básicos que possibilitem o trâmite em diversas direções
e capacitado para atuar de forma criativa, com qualificação intelectual suficientemente
ampla, base sólida para a aquisição de conhecimentos específicos ao longo do
processo de educação. O Centro Universitário FIPMoc tem discutido e promovido a
utilização

de

novos

métodos,

entre

eles

o

aprendizado

colaborativo,

o

empreendedorismo como metodologia de ensino/aprendizagem, o aprendizado
baseado em problemas e o aprendizado baseado em projetos integrados, tudo isso
em paralelo ao programa de qualificação docente.

Os cursos de pós-graduação lato-sensu ofertados são: Saúde Pública com ênfase em
Saúde da Família, Urgência e Emergência; Docência do Ensino Superior: Novas
Linguagens e Novas Abordagens; Direito Público; Direito Militar; Construção Civil;
Engenharia de Produção; Segurança no Trabalho; e Medicina do Trabalho.

A oferta dos cursos de graduação e pós-graduação refletem as vocações do norte de
Minas Gerais e sul do Estado da Bahia. Nesse sentido, as práticas dos cursos de
graduação e pós-graduação são contextualizadas para que as demandas locais
possam ser atendidas sem o alijamento da compreensão global dos problemas em
cada uma das áreas de conhecimento específicas.
Os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC’s) de graduação estão ancorados nas
Diretrizes Curriculares do MEC. Fundamentam-se numa pedagogia crítica que
enfatiza a realidade e a identificação de problemas reais. As estratégias de ensino
baseiam-se nos princípios e nos valores institucionais, de modo a conferir ao corpo
discente a formação integral, focada no desenvolvimento individual e social. São
incentivadas práticas pedagógicas inovadoras, alinhadas aos pressupostos das
metodologias ativas. Busca-se, com isso, conferir ao discente a compreensão do seu
papel de protagonista na prática pedagógica.

O Centro Universitário FIPMoc declara comprometimento com a construção do saber,
com a pesquisa, com as inovações, com o ensino e a formação profissional que
contemplem conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à atuação do cidadão
e a transformação da região em que se encontra, de forma a contribuir com um
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desenvolvimento sustentável. Como centro de formação de recursos humanos, a
instituição preocupa-se com a dinâmica do desenvolvimento regional em todas as
áreas do conhecimento. Busca no processo de tradução do seu corpo discente a
formação comprometida com o progresso da região.

A instituição afirma ter compromisso com o desenvolvimento econômico, político e
social da região. Dessa maneira, a escolha da proposta de ensino baseia-se na
problematização da realidade, discutida de forma coletiva, tendo como ponto básico a
construção da cidadania como patrimônio coletivo da sociedade civil.

Nesse sentido, o ensino, a pesquisa e a extensão constituem elementos de uma
política institucional que objetiva combinar a qualidade acadêmica com o
compromisso social. Para tanto, o ensino, a pesquisa e a extensão constituem
espaços de diálogo da faculdade com a sociedade, num esforço de encontrar formas
de comunicação adequada. Para isso, o UNIFIPMoc se insere ativamente na
comunidade por meio dos seus centros de extensão e de apoio aos seus cursos,
promovendo intercâmbio de saberes e oportunidades reais de aprendizagem e
aprimoramento dos seus estudantes.

Juntamente com o curso de Direito foi instalado no centro da cidade o Núcleo de
Prática Jurídica (NPJ), com os escritórios advocatícios e salas de conciliação. Além
de possibilitar o estágio dos alunos desse curso, o NPJ atende a grande demanda da
população carente da cidade.

Com o curso de Publicidade e Propaganda, foi criado o Laboratório de Publicidade e
Propaganda (LAPP), que permite a prática da profissão, prestando atendimento às
instituições filantrópicas da cidade. Nesse laboratório, funciona a rádio e TV-FIP, com
um programa inserido regularmente na TV Cultura, que tem emissora local (TV
Geraes) e na TV por assinatura, canal 20.

Para a área de saúde, o Centro Universitário FIPMoc criou o Núcleo de Atenção à
Saúde e Práticas Profissionalizantes (NASPP). Com ele foram implantadas as clínicas
de Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia, Farmácia, Análises Clínicas e um
Ambulatório de Especialidades Médicas para o curso de Medicina. A criação do
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NASPP faz parte de um projeto institucional de implantação de serviços sociais
prestados à população. Tem por finalidade a consolidação de uma formação plural
que possibilite a referência generalista aos acadêmicos e assegurar uma forma
integrada e contínua para a atuação do profissional nos diferentes níveis de atenção
à saúde com ações de promoção, prevenção recuperação e reabilitação.

Ressalta-se que todas as clínicas estão voltadas para atendimento à população
carente da cidade. O NASPP já abrigou duas equipes da Estratégia Saúde da Família
e, em 2008, transformou-se em centro de referência do município, devido às suas
instalações e os serviços prestados. No NASPP são realizados 12.000 atendimentos
mês.

Para as Engenharias, Arquitetura e Administração a instituição criou o Centro de
Pesquisa e Práticas de Engenharia, Arquitetura e Gestão (CEPEAGE). É um
diferenciado centro de serviços, pesquisas, estudos e inovação e que ainda se
destaca pela sua construção considerada ecologicamente correta.

O CEPEAGE é um ambiente criado para atender acadêmicos, professores,
colaboradores e a comunidade em geral. Sua estrutura inovadora conta com um
grande centro comercial em serviços e tecnologias. Além disso, possui um espaço
para a aplicação de tecnologias e inovação para as mais diversas áreas do
conhecimento, possibilita ao acadêmico uma visão prática da atividade profissional.

Além de contribuir para a formação de profissionais com excelência, beneficia
diretamente a comunidade, mediante o desenvolvimento de projetos, equipamentos e
prestação de serviços. As atividades práticas acadêmicas são realizadas no
CEPEAGE, utilizando diferentes centros de atividades específicos e equipados com
alta tecnologia: Centro de Análise e Resistência de Materiais, Centro de Informática,
Centro de Sistemas Térmicos, Centro de Topografia e Solos, Centro de Fabricação
Mecânica, Centro de Tratamento de Minérios, Centro de Análises de Conforto
Ambiental, Centro de Análises Geológicas, Centro de Impressora 3D, Centros
Interativos e Sala de Videoconferência/Webconferência.
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O Centro Universitário FIPMoc tem como missão formar profissionais capacitados
para ingressarem no mercado de trabalho, buscando o aprimoramento contínuo e
tendo a ética como suporte para as relações interpessoais. A sua visão é o ser
reconhecida como uma instituição que busca a vanguarda das transformações
educacionais, assegurando a qualidade do processo ensino-aprendizagem e das
relações entre as pessoas. Seus valores estão fundamentados na ética, nas relações,
trabalho coletivo, no melhoramento contínuo e na abertura para o novo.

Em relação aos objetivos institucionais, destacam se: a) adequar o trabalho realizado
em cada curso, com base nas necessidades do mercado de trabalho apontados pelas
avaliações institucionais; b) adquirir equipamentos tecnológicos de ponta, lançados
no mercado; c) incentivar a pesquisa científica, custeando projetos por área do
conhecimento, além de buscar outras formas de financiamento; d) criar um programa
de mestrado interdisciplinar, procurando abranger os diversos cursos; e) criar o
mestrado próprio da instituição com o grupo de estudos atualmente em ação; f)
custear o mestrado para docentes dos cursos das áreas de exatas e humanas; g)
manter o pessoal docente e técnico-administrativo atualizado, promovendo
treinamento específico em cada semestre.

Dentre as ações institucionais, é importante ressaltar:

. criação de um sistema de acompanhamento do professor, preparando-o para
aulas interativas e avaliações mais eficazes, de acordo com a proposta
pedagógica da instituição;
. criação do Canal de Ensino e Aprendizagem Digital (CEAD), para coordenar
os processos ligados à Educação a Distância (EAD);
. oferta de ajuda de custo ao corpo docente e discente para participação em
eventos científicos;
. oferta de cursos de aperfeiçoamento aos professores das diversas áreas
buscando a melhoria da qualidade do ensino;
. aquisição de equipamentos modernos e mais eficientes para Engenharia,
Arquitetura e Gestão;
. ampliação do Projeto de Iniciação Científica da instituição, com o objetivo de
aumentar a participação e o número de docentes e discentes;
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. fortalecimento da proposta de trabalho por competência, aumentando em
25%, semestralmente, os cursos de atualização para docentes, coordenadores
e pessoal técnico-administrativo;
. ampliação do acervo da biblioteca, oferecendo aos alunos livros da bibliografia
básica e complementar, atendendo as necessidades apontadas pelos NDEs
dos cursos;
. ampliação do Unidade Avançada de Simulações das Faculdades Integradas
Pitágoras (UNASFIP) - hospital de simulação;
. Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade nos cursos, com articulação entre
a graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, mediante projetos de
extensão no NASPP; CEPEAGE e NPJ;
. práticas pedagógicas inovadoras, sendo essas um diferencial em relação às
outras instituições;
. estímulo da cultura empreendedora Maker, inovadora e Fab Lab;
. Centro de Estudos (CENA), que estuda novas metodologias ativas e prepara
os coordenadores e professores para novas demandas educacionais. Estimula
os docentes a obtenção dos títulos de especialista, mestre e doutor, tendo em
vista a ampliação do nível de qualificação;
. incentivo aos docentes a produzir pelo menos um trabalho científico por ano,
concedendo uma gratificação como prêmio;
. ajuda financeira para o ingresso de professores nos cursos de mestrado e
doutorado, aumentando 10% o número de profissionais com titulação na
instituição; e
. realização do SIMFIP - simpósio destinado ao debate de temas científicos
envolvendo todos os acadêmicos da instituição.

Dessa maneira, o processo de ensino busca a indissociabilidade do ensino, pesquisa
e extensão no espaço da sala de aula. Promove-se a orientação do currículo para o
desenvolvimento de competências que fortalecem a utilização do ciclo ação-reflexãoação e a utilização de problemas simulados para promover aprendizagem significativa
respeitando os pré-requisitos institucionais e a motivação do estudante, utilização de
conhecimento prévio, (produção de desequilíbrio / novo equilíbrio e funcionalidade do
conteúdo).
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O valor educativo da proposta pedagógica da IES está na capacidade de proporcionar
aos

estudantes

experiências

(atividades

educacionais)

que

produzam

um

desequilíbrio em seu conjunto de conhecimentos (previamente organizado) e uma
modificação desses esquemas (revisão, construção e enriquecimento). Isso resulta
na construção de novos saberes, os quais possibilitam a orientação de sua atuação e
intervenção nessa realidade de maneira compromissada, privilegiando a participação
ativa do aluno na construção do conhecimento e a integração entre os conteúdos.

O Centro Universitário FIPMoc compreende que as tecnologias de informação e
comunicação transformaram as relações institucionais e a relação do aluno com o
processo de ensino-aprendizagem. Para isso, vem desenvolvendo o formato híbrido
de ensino, em que a oferta de conteúdo deve acontecer a qualquer hora e em qualquer
lugar. A sala de aula invertida prevê que tudo que está relacionado com a oferta de
conteúdo aconteça online, enquanto os momentos presenciais são utilizados para a
aplicação desse conteúdo, por intermédio das metodologias ativas de aprendizagem.

Para atender a essas ações, o Centro Universitário FIPMOC criou o CEAD, que é um
instrumento desenvolvido para a aplicação da modalidade ensino que oferece um
processo de aprendizagem completo, dinâmico e eficiente por intermédio de recursos
tecnológicos. O canal funciona como um grande catalizador, idealizador e
multiplicador de conhecimento, onde os alunos podem, de maneira simples, rápida e
dinâmica, consumirem conteúdos cada vez mais personalizados e eficientes por meio
da internet, a partir de uma plataforma e-learning. Tendo em vista a melhoria da
qualidade da sua plataforma online, instaurou-se um moderno sistema para ensino e
aprendizagem digital, o Canvas, que é um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

O Centro Universitário FIPMoc considera que o professor deve compreender o
estudante como uma pessoa concreta, objetiva, que determina os aspectos político,
econômico e sua história de vida, e por eles é determinado. Deve conhecer e
considerar o conhecimento prévio dos problemas pelos estudantes, tendo como ponto
de partida o que eles conhecem sobre o conteúdo que se pretende ensinar. Deve,
ainda, orientar o método de busca dessas respostas e a elaboração da síntese dos
conteúdos construídos pelos alunos.
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Nessa perspectiva, o Centro Universitário FIPMoc trabalha a partir da concepção de
competência. Com o intuito de formar profissionais com competência para uma
atuação reflexiva e crítica considera o conjunto de habilidades que abrange:

. o comportamento com os valores estéticos, políticos e éticos, inspiradores da
sociedade democrática;
. a compreensão do seu papel social; o domínio dos conteúdos a serem
socializados, dos seus significados em diferentes contextos e da sua
articulação interdisciplinar;
. o domínio do conhecimento do objeto específico da sua área de atuação; o
conhecimento

dos

processos

de

investigação

que

possibilitam

o

aperfeiçoamento da prática; o gerenciamento do desenvolvimento profissional;
. a reparação de cada profissional para fazer o gerenciamento e a
administração da força de trabalho, recursos físicos, materiais e da informação,
como deve estar apto a assumir funções de gestão e liderança nos serviços; a
liderança, que envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidades
para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento;
. a valorização e o desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipe,
prestar cuidados compatíveis com as diferentes necessidades apresentadas
pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade;
. a análise crítica e contextualizada da realidade social, para identificar os
problemas e as maneiras de intervir para transformá-los;
. o desenvolvimento, a participação e a divulgação de pesquisas e outras
formas de produção de conhecimento que objetivam a prática profissional;
. o planejamento de programas de educação e promoção dos indivíduos,
considerando as especialidades dos diferentes grupos sociais e dos distintos
processos de vida, saúde e de trabalho;
. o respeito ao código ético, aos valores políticos e aos atos normativos da
profissão escolhida;
. a atitude de aprender a aprender sempre, desenvolvendo a habilidade de
busca, seleção e avaliação crítica de dados, de informações disponibilizadas
em publicações e bases de dados locais e remotas, além das fontes pessoais
de informação, incluindo aquela advinda da sua própria experiência
profissional; e
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. a educação permanente, configurando a graduação como uma etapa inicial
de formação, e não como um momento finalístico, tendo responsabilidade e
compromisso com a educação e a capacitação das futuras gerações de
profissionais.

Com a finalidade de apoiar a comunidade discente no desenvolvimento do seu
percurso acadêmico, o Centro Universitário FIPMoc tem o compromisso de viabilizar
sua expansão para acompanhar a trajetória do aluno, desde sua entrada no nível
superior até a sua inserção no mercado de trabalho. Para isso, foi criado o programa
de estágios que prevê o desenvolvimento da atitude ética e científica, pluralismo e
flexibilidade teórica e metodológica e comprometimento com a inovação. Assim, o
estágio tem por objetivo garantir o desenvolvimento das competências específicas
previstas para os diversos cursos, capacitando o aluno a exercer eficientemente suas
atividades.

A qualidade da formação proporcionada pelo Centro Universitário FIPMoc é
constantemente acompanhada em

seus diversos aspectos

pela

avaliação

institucional. Além disso, o acompanhamento permanente da inserção profissional dos
egressos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, auxilia a definição e a
condução de políticas para o aperfeiçoamento dos cursos.

Com o objetivo de promover estudos específicos sobre as pedagogias ativas e seus
fundamentos metodológicos e o aprofundamento da sua proposta pedagógica para
melhorar o desempenho profissional dos professores, foi criado o CENA. Espaço em
que professores, coordenadores e diretores, mediante as atividades de estudo e
discussão, têm uma aprendizagem ativa baseada nas experiências vividas e, por meio
delas exploram e expressam seus pensamentos, seus valores e seus sentimentos.

O CENA tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento e a formação
educacional, social, ética e científica no âmbito da Educação de todos os professores
dos diversos cursos da instituição. Especificamente, pretende: incentivar a
participação de todos os envolvidos no Centro de Estudos; desenvolver o
conhecimento dos fatos e do pensamento crítico e reflexivo; proporcionar o
entendimento de como se dá a construção de conhecimento, com base no
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construtivismo; analisar e diferenciar as diversas metodologias ativas e sua
aplicabilidade prática; melhorar o desempenho dos professores na sala de aula,
possibilitando ao acadêmico a construção do conhecimento por meio da
problematização da realidade; apoiar os professores, fornecendo-lhes ferramentas
para que possam melhorar seu desempenho escolar; acompanhar os professores na
realização dos trabalhos científicos, nos estudos, na preparação dos testes/exames e
na elaboração e revisão de artigos científicos; promover o estudo do embasamento
didático-pedagógico da proposta pedagógica da instituição; e desenvolver nos
professores a autoconfiança em seus conhecimentos pedagógicos e capacidades,
incrementando a autoestima, a autonomia e, buscando sempre, o aperfeiçoamento;
buscar, mediante estudos, novas metodologias ativas que poderão aperfeiçoar a
pedagogia da instituição.

O Centro Universitário FIPMoc contempla os programas: a) Programa de Formação e
Aperfeiçoamento de Recursos Humanos; b) Programa de Qualificação Docente e
Técnica; c) Programa de Melhoria da Gestão Acadêmica e Administrativa; d)
Programa de Cooperação Interinstitucional; e e) Programa de Apoio à Comunidade
Estudantil. A instituição se esmera na preparação dos planos de capacitação de
docentes dos seus diversos cursos, visando ao desenvolvimento pessoal e
profissional dos educadores, para o bem dos acadêmicos e o seu crescimento
instituição.

4.2 Competências docentes no UNIFIPMoc

Esta seção aborda o segundo objetivo específico da pesquisa: mapear as
competências docentes requeridas aos docentes no contexto do UNIFIPMoc. Esse
mapeamento envolveu três etapas: a definição do termo “competência” na ótica dos
pesquisados, a classificação das competências por grau de importância e, finalmente,
a classificação das competências por nível de domínio expresso pelos respondentes
(Tabelas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8).
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Tabela 2
Dados estatísticos: média, mediana e desvio padrão para tempo de experiência
acadêmica e tempo de trabalho na instituição
N

Válido

Tempo de experiência
acadêmica
58

Tempo de trabalho
na instituição
58

0
13,386
11,250
10,7896

0
8,566
8,000
5,3303

Ausente
Média
Mediana
Desvio Padrão
Fonte: Dados da pesquisa

Tempo no cargo
58
0
8,352
7,700
5,5429

Tabela 3
Tempo de experiência acadêmica
Frequência
Válido

2,1
3,0
3,3
4,0
4,1
4,3
5,3
5,4
5,5
5,7
5,8
6,0
6,9
7,0
8,0
8,4
8,8
9,0
9,3
10,0
10,4
11,0
11,5
11,8
12,0
12,3
12,4
13,0
14,0

Fonte: Dados da pesquisa

Porcentagem
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1
2
2
1
4
1
1
2
1

1,7
1,7
1,7
3,4
1,7
3,4
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
3,4
1,7
1,7
3,4
1,7
1,7
5,2
1,7
1,7
1,7
3,4
3,4
1,7
6,9
1,7
1,7
3,4
1,7

Porcentagem
válida
1,7
1,7
1,7
3,4
1,7
3,4
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
3,4
1,7
1,7
3,4
1,7
1,7
5,2
1,7
1,7
1,7
3,4
3,4
1,7
6,9
1,7
1,7
3,4
1,7

Porcentagem
acumulativa
1,7
3,4
5,2
8,6
10,3
13,8
15,5
17,2
19,0
20,7
22,4
25,9
27,6
29,3
32,8
34,5
36,2
41,4
43,1
44,8
46,6
50,0
53,4
55,2
62,1
63,8
65,5
69,0
70,7
(Continua...)
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Tabela 3
Tempo de experiência acadêmica
Frequência
Válido

14,2
15,0
15,3
16,0
16,4
17,0
20,0
21,3
24,0
28,0
30,0
32,0
33,1
40,0
65,0
Total

Porcentagem
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
58

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
3,4
1,7
1,7
1,7
1,7
3,4
1,7
1,7
1,7
1,7
100,0

Porcentagem
válida
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
3,4
1,7
1,7
1,7
1,7
3,4
1,7
1,7
1,7
1,7
100,0

Porcentagem
acumulativa
72,4
74,1
75,9
77,6
79,3
82,8
84,5
86,2
87,9
89,7
93,1
94,8
96,6
98,3
100,0
(Conclusão)

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 4
Tempo de trabalho na instituição
Frequência
Válido

Porcentagem
válida
1,7

Porcentagem acumulativa
1,7

1,0

1

Porcentagem
1,7

2,0

2

3,4

3,4

5,2

2,1

1

1,7

1,7

6,9

2,3

1

1,7

1,7

8,6

3,0

2

3,4

3,4

12,1

3,3

1

1,7

1,7

13,8

4,0

4

6,9

6,9

20,7

4,1

1

1,7

1,7

22,4

4,3

2

3,4

3,4

25,9

4,7

1

1,7

1,7

27,6

5,0

2

3,4

3,4

31,0

5,3

1

1,7

1,7

32,8

5,4

1

1,7

1,7

34,5

5,8

1

1,7

1,7

36,2

6,0

2

3,4

3,4

39,7

6,5

1

1,7

1,7

41,4

6,9

1

1,7

1,7

43,1
(Continua...)

Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 4
Tempo de trabalho na instituição
Frequência
Válido

Porcentagem
válida
3,4

Porcentagem acumulativa
46,6

7,0

2

Porcentagem
3,4

7,8

1

1,7

1,7

48,3

8,0

2

3,4

3,4

51,7

8,4

1

1,7

1,7

53,4

8,8

1

1,7

1,7

55,2

9,0

3

5,2

5,2

60,3

9,3

1

1,7

1,7

62,1

10,0

2

3,4

3,4

65,5

10,4

1

1,7

1,7

67,2

11,0

2

3,4

3,4

70,7

11,5

1

1,7

1,7

72,4

11,8

1

1,7

1,7

74,1

12,0

4

6,9

6,9

81,0

12,3

1

1,7

1,7

82,8

12,4

1

1,7

1,7

84,5

13,0

2

3,4

3,4

87,9

14,0

2

3,4

3,4

91,4

15,0

1

1,7

1,7

93,1

17,0

3

5,2

5,2

98,3

33,1

1

1,7

1,7

100,0

Total

58

100,0

100,0
(Conclusão)

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 5
Tempo no cargo
Frequência
Válido

Porcentagem
válida

1,0

1

Porcentagem
1,7

1,4

1

1,7

1,7

3,4

2,0

3

5,2

5,2

8,6

2,1

1

1,7

1,7

10,3

2,3

1

1,7

1,7

12,1

3,0

3

5,2

5,2

17,2

3,3

1

1,7

1,7

19,0

4,0

5

8,6

8,6

27,6

4,1

1

1,7

1,7

29,3

4,3

2

3,4

3,4

32,8
(Continua...)

Fonte: Dados da pesquisa

Porcentagem acumulativa
1,7
1,7
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Tabela 5
Tempo no cargo
Frequência
Válido

5,0

2

Porcentagem
3,4

5,3

1

5,8
6,0
6,5

Porcentagem
válida
3,4

Porcentagem acumulativa
36,2

1,7

1,7

37,9

1

1,7

1,7

39,7

1

1,7

1,7

41,4

1

1,7

1,7

43,1

6,9

1

1,7

1,7

44,8

7,0

2

3,4

3,4

48,3

7,6

1

1,7

1,7

50,0

7,8

1

1,7

1,7

51,7

8,0

2

3,4

3,4

55,2

8,4

1

1,7

1,7

56,9

8,8

1

1,7

1,7

58,6

9,0

1

1,7

1,7

60,3

10,0

2

3,4

3,4

63,8

10,4

1

1,7

1,7

65,5

11,0

2

3,4

3,4

69,0

11,5

1

1,7

1,7

70,7

11,8

1

1,7

1,7

72,4

12,0

4

6,9

6,9

79,3

12,3

1

1,7

1,7

81,0

12,4

1

1,7

1,7

82,8

13,0

3

5,2

5,2

87,9

14,0

2

3,4

3,4

91,4

15,0

1

1,7

1,7

93,1

17,0

3

5,2

5,2

98,3

33,1
Total

1
58

1,7
100,0

1,7
100,0

100,0
(Conclusão)

Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 6
Exerce outra atividade profissional
22

37,9

Porcentagem
válida
37,9

5

8,6

8,6

46,6

Sim, Médico

12

20,7

20,7

67,2

Sim, Jurista

12

20,7

20,7

87,9

3

5,2

5,2

93,1

1

1,7

1,7

94,8

2

3,4

3,4

98,3

1

1,7

1,7

100,0

58

100,0

100,0

Frequência
Válido

Não
Sim, Psicólogo

Sim,
Autônomo/Empreendedorism
o
Sim, Engenheiro
Sim, Professor em outra
instituição/horário
Sim, Empregado em
empresa pública ou privada
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Porcentagem

Porcentagem
acumulativa
37,9

Tabela 7
Estado civil
Estado civil

Válido

Solteiro
Casado
União estável
Divorciado/Separado
Viúvo
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
11
34
3
9
1
58

Porcentagem
19,0
58,6
5,2
15,5
1,7
100,0

Porcentagem
válida
19,0
58,6
5,2
15,5
1,7
100,0

Porcentagem
acumulativa
19,0
77,6
82,8
98,3
100,0

Tabela 8
Nível que atua – Frequências (Variável considerada de respostas múltiplas)
Porcentagem de
Respostas
N
Em que_nível_atuaa

casos

Porcentagem

Tecnólogo

1

1,4%

1,7%

Graduação

42

60,0%

72,4%

19

27,1%

32,8%

8

11,4%

13,8%

70

100,0%

120,7%

Pós-graduação - lato
sensu
Pós-graduação - strictu
sensu
Total
a. Grupo
Fonte: Dados da pesquisa
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A definição do termo “competência” representa um elemento importante para a
compreensão da noção predominante no contexto institucional. Para a Pró-Reitora de
ensino, a competência docente corresponde à “capacidade que se tem em mobilizar
recursos (habilidades, atitudes, conhecimentos) para resolver os diversos problemas
que aparecem no cotidiano da empresa” (Entrevista - Pró-reitora de ensino, 2019).
Essa noção guarda relação com as definições empregadas por autores como Le
Boterf (2003) e Zarifian (2001, 2003).
Os docentes entrevistados, por sua vez, caracterizaram a competência: “E ao mesmo
tempo uma atitude [...] de saber se posicionar na hora certa, de saber colocar,
enfrentar situações com aquilo que está em jogo, sobretudo os aspectos... os
aspectos éticos profissionais” (E1, 2019). “Essa competência profissional a gente
constrói no dia a dia, com as habilidades que a gente vai adquirindo, né?” (E2, 2019).
Competência profissional é o compromisso com aquilo que você faz. [...] é seu
envolvimento como professor, é sua busca de melhorar a cada dia as suas
atividades de aula, as suas metodologias [...]. Tudo que você contribui para a
formação do aluno como cidadão e para ele atuar no país que a gente está
vivendo e melhorar isso tudo aí. Eu acho que é competência do docente ir
além de, simplesmente, a formação de área de conteúdo (E11, 2019).
“A palavra “competência” está associada à qualidade de quem é capaz de apreciar e
resolver determinado assunto, conflito ou de realizar determinada tarefa. É a aptidão,
habilidade e capacidade de resolver problemas” (E13, 2019).
“Para falar de competência eu preciso falar de habilidade. O que a gente proporciona
é o desenvolvimento de habilidades que levam as competências” (E14, 2019).

Os trechos destacados apontam o caráter dinâmico e situacional da competência.
Novamente, se revelam aspectos inerentes à corrente francesa que adota uma
perspectiva construtivista e exalta a necessidade de ação. Os autores Le Boterf (2003)
e Zarifian (2001, 2003) destacaram essa linha teórica ao discutirem a competência no
mundo do trabalho.

Todavia, a noção de competência atrelada à aptidão também emergiu, como se pode
notar neste fragmento: “Competência, eu acho que ela está muito relacionada à
questão de aptidão. Então, envolve a questão do conhecimento, envolve as questões
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da habilidade. Mas é você ter uma aptidão e saber lidar com aquela aptidão” (E7,
2019). Nesta perspectiva, tem-se uma visão relacionada à escola norte-americana.

Com relação às características do professor competente, a Pró-Reitora de ensino
declara que este profissional é
[...] aquele que acompanha e preocupa-se com o processo de aprendizagem
dos alunos. Planeja suas aulas com a intenção de envolver seus alunos e
considerando a diversidade da sala de aula. Busca novas formas de ensinar
priorizando metodologias ativas em suas aulas (aluno como centro do
processo). É mediador e não protagonista. Preocupa-se em estar sempre se
atualizando, buscando conhecer as teorias pedagógicas e envolvendo-se nos
cursos de capacitação docente (Entrevista Pró-reitora de ensino, 2019).
O docente E15 aponta que o professor competente

[...] é aquele que busca uma conexão muito além da sala de aula. É quando
se faz a relação professor-aluno-mercado. É quando somos capazes de
perceber e conhecer o nosso aluno e apresentar para ele um processo de
ensino “personalizado” (E15, 2019).
Ao professor competente, segundo a Pró-reitora de ensino, faz-se necessário a
abertura para o novo. A busca de uma prática docente inovadora, trabalho em equipe,
proatividade e ética (Pró-reitora de ensino, 2019).

De forma geral, pode-se notar que a noção de competência tem sido relacionada à
ação e à conjunção dos elementos citados por Durand (2000, como citado por
Karawejczyk & Stivalete, 2003): conhecimentos, habilidades e atitudes.

No que se refere ao mapeamento das competências docentes requeridas no contexto
do UNIFIPMoc utilizou-se o questionário (Apêndice A). Este apresentou uma relação
de 52 competências. A Tabela 9 mostra a classificação das competências pelo grau
de importância com base na média.
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Tabela 9
Classificação de competências pelo grau de importância com base na média
Média
4,88
4,84
4,82
4,79
4,79
4,78

Dp
0,33
0,37
0,38
0,45
0,49
0,42

4,78

0,42

4,76
4,74
4,74
4,74
4,72
4,72
4,72
4,72
4,69
4,68
4,67
4,67
4,67
4,66

0,43
0,48
0,48
0,52
0,45
0,49
0,49
0,59
0,47
0,47
0,54
0,51
0,51
0,58

4,66

0,55

4,64
4,64

0,55
0,52

4,62

0,56

4,61
4,61
4,61
4,61
4,60
4,59
4,59
4,59
4,59
4,57
4,55
4,55
4,54
4,52

0,56
0,59
0,62
0,62
0,62
0,59
0,56
0,65
0,56
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57

40 Capacidade de estabelecer relações com os diretores da instituição
Conhecimento das finalidades e dos valores educativos dos seus
41 fundamentos filosóficos e históricos
Capacidade de aprender e dominar novas tecnologias de comunicação e
42 informação
43 Capacidade de transferência do conteúdo abordado

4,49

0,69

4,44

0,68

4,43

0,6

4,43

0,78

44 Domínio da cena na sala de aula
45 Conhecer o perfil do público-alvo desta instituição

4,43

0,8

4,42

0,65

46 Conhecimento de novas tecnologias de informação e comunicação

4,40

0,59
(Continua...)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Competência
Capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e prática, em sala de aula
Capacidade de contextualização do conteúdo abordado
Conhecimento didático do conteúdo
Capacidade de ouvir e comunicar
Conhecimento sobre o processo de aprendizagem
Capacidade de adotar condutas apropriadas ao ambiente profissional
Capacidade de interpretar e agir em conformidade com os valores, crenças
e normas da instituição de ensino
Compromisso com atualização contínua
Capacidade mental para ler
Capacidade de manter o equilíbrio emocional
Capacidade de análise e reflexão
Capacidade de promover a reflexão crítica sobre a prática, em sala de aula
Comprometimento com as políticas e princípios da educação superior
Autoconfiança
Capacidade de solucionar problemas
Capacidade de gerenciar conflitos
Capacidade de adotar conteúdos coerentes com as políticas institucionais
Capacidade de administrar sua própria formação contínua
Habilidade de lidar as diferenças individuais e dos grupos
Conhecimento do Curriculum
Sociabilidade, capacidade de desenvolver e manter empatia
Capacidade de estimular o aluno a adotar postura crítica diante dos
problemas sociais
Tradução dos conteúdos para a linguagem e cotidiano dos alunos
Capacidade de estabelecer relações com a equipe de apoio administrativo
Conhecimento pedagógico (conhecimento didático geral); conhecimento
prático adquirido em experiências dentro e fora desta instituição ou em
outro ambiente acadêmico
Capacidade de estabelecer relações com o coordenador do curso
Capacidade de estabelecer relações com outros docentes
Criatividade
Conhecer a visão, a missão e os valores desta instituição
Espírito democrático e conciliador
Capacidade de planejar as atividades
Capacidade de avaliar as atividades
Capacidade de preparar o aluno para o mercado de trabalho
Capacidade de estabelecer elações com a equipe de suporte acadêmico
Capacidade mental para escrever
Capacidade de síntese do conteúdo abordado
Capacidade de administrar o tempo
Persistência
Capacidade de monitorar e acompanhar as atividades

Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 9
Classificação de competências pelo grau de importância com base na média
Competência
47 Conhecer as características socioculturais da região em que se localiza
esta instituição
48 Flexibilidade
Capacidade de imprimir rigor metodológico no processo de ensino49 aprendizagem
50 Capacidade de visualizar o aluno como cliente da instituição de ensino
51 Capacidade de operar com números
52 Capacidade física, destreza e coordenação

Média

Dp

4,39

0,76

4,36

0,72

4,33

0,64

4,27

0,77

3,91

0,82

3,91
0,98
(Conclusão)

Fonte: Dados da pesquisa

Deve-se considerar que, de forma geral, todas as competências receberam notas
elevadas em relação ao grau de importância, máximo de 4,88 e mínimo de 3,91.
Observou-se que 96% das competências obtiveram notas no intervalo de 4,27 a 4,88.
Em relação ao grau de importância, conforme mostra a Figura 11, destacaram-se pela
média as Competências capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e prática, em
sala de aula, Capacidade de contextualização do conteúdo abordado, Conhecimento
didático do conteúdo, Capacidade de ouvir e comunicar e Conhecimento sobre o
processo de aprendizagem.

4,88

4,84
4,82

4,79

Capacidade de
estabelecer vínculos
entre teoria e prática,
em sala de aula

4,79

Capacidade de
Conhecimento didático Capacidade de ouvir e Conhecimento sobre o
contextualização do
do conteúdo
comunicar
processo de
conteúdo abordado
aprendizagem

Figura 11
Média das competências com maior nível de importância para os docentes
Fonte: Dados da pesquisa
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As competências Capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e prática, em sala
de aula e Capacidade de contextualização do conteúdo abordado, correspondem à
modalidade denominada competência cognitiva, de acordo com o modelo teórico
adotado por Paiva e Melo (2009). Essas competências estão relacionadas aos
aspectos procedimentais e técnicos do processo de ensino aprendizagem. Verificouse que a UNIFIPMoc busca o desenvolvimento dessas competências por meio das
conexões com organizações externas, conforme revela a Pró-Reitora de ensino:
“Desde 2018, por meio do nosso Projeto Interdisciplinar, temos feito parcerias com
empresas para resolução de problemas apresentados por elas” (Entrevista PróReitora de ensino, 2019).

Além dos aspectos apontados por ela, a metodologia de ensino da instituição preza
pelas metodologias ativas, aprendizagem baseada em problemas e outras
metodologias que possibilitam ao docente desenvolver competências para aproximar
o aluno da prática profissional e das demandas impostas pelo mercado de trabalho.
Para o desenvolvimento dessas ações a instituição tem-se inserido ativamente na
comunidade por meio dos seus centros de extensão e do apoio aos seus cursos,
promovendo intercâmbio de saberes e oportunidades reais de aprendizagem e
aprimoramento dos seus estudantes, por meio dos projetos interdisciplinares e
programas de estágio.

Aspectos relacionados a essas competências podem ser observados nos fragmentos
dos relatos dos docentes quando discorrem sobre a interação com agentes externos:
“Eu acho que essa interação é que alimenta o conteúdo e o processo de formação,
de um egresso mais atento às necessidades do mercado de trabalho” (E1, 2019). Ou
ainda: “Eu acho que a gente precisa tirar o conhecimento de dentro da academia, pois
não justifica fazer ciência por ciência, ou seja, eu não posso fazer um TCC e por ele
na gaveta. Ele tem que ter utilidade prática. É exatamente isso que devemos fazer”
(E6, 2019).
Sem dúvidas, eu, inclusive, busco isso via CREA. o sistema CONFEA/CREA
eu participo, sou coordenador estadual e participo da ABENDI que é a
Associação Brasileira de Engenharia. Além disso, a gente faz trabalhos
sociais com associações e eu acho isso muito importante, pois é a extensão
(E8, 2019).
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Tem-se também: “Eu acho que quando você faz parcerias, existe um crescimento
muito grande no processo de ensino e aprendizagem dele (acadêmico)” (E9, 2019).
Ou: “Então, a gente sempre busca a atuação da comunidade. Fazemos as visitas
técnicas. A gente vê o que aquilo tem relacionado com a nossa disciplina ou não (E11,
2019).
No exercício da docência é inevitável interagir com agente externo mais do
que associação, sindicatos, parceiros, a comunidade e a sociedade civil. Eu
acho que nenhuma universidade se faz só com ensino. É preciso ter pesquisa.
É preciso ter uma dimensão de extensão. Esse comprometimento com as
comunidades é fundamental, até mesmo, porque a educação só tem sentido
assim. É uma educação que prepara pessoas para lidar com pessoas. Então,
eu acho que o maior laboratório de uma universidade não é necessariamente
a sala de aula, mas uma comunidade que é externa (E12, 2019).
“Em meu caso, tenho parceiros como a OAB, TJMG (fórum) e PROCON para levar
alunos em visitas orientadas de minhas disciplinas nos programas institucionais
destes órgãos” (E13, 2019). Ou: “A finalidade da instituição de ensino é atender ao
mercado. Então, há a necessidade de o tempo inteiro dessa relação com as
organizações lá fora. Se eu não conheço as organizações lá fora, eu não sei o que
ofertar” (E14, 2019).

Em relação à competência Conhecimento didático do conteúdo e Conhecimento sobre
o

processo

de

aprendizagem,

classificadas

em

terceiro

e

quinto

lugar

respectivamente, correspondem à modalidade denominada competência funcional, de
acordo com o modelo teórico adotado por Paiva e Melo (2009). Elas estão
relacionadas com as técnicas pedagógicas que o docente utiliza para construir o
conhecimento. Com isso, o UNIFIPMoc desenvolve ações para qualificar esses
docentes a utilizarem metodologias de ensino que dialogam com o Projeto
Pedagógico. A Pró-reitora de ensino explica:
A maioria dos nossos professores são bacharéis que não receberam
formação pedagógica em seus cursos de graduação. Por isso, as
capacitações pedagógicas oferecerem a esses docentes a oportunidade não
só de conhecerem as teorias pedagógicas, como também de debatê-las e
colocá-las em prática em sala de aula. O CENA possui o GEP – Grupo de
estudos e Pesquisas, que se reúne todos os meses, conforme calendário
acadêmico, para leitura e debate de textos. Em 2017, nosso foco foi na
construção das Matrizes de Referência de cada curso. Em 2018, discutimos
as várias metodologias ativas existentes e, em 2019, o foco é Avaliação. São
promovidos encontros docentes no início de cada semestre e reuniões de
acompanhamento pedagógico (Entrevista Pró-reitora de ensino, 2019).
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A competência Capacidade de ouvir e comunicar está relacionada com a modalidade
denominada competência comportamental, de acordo com o modelo teórico adotado
por Paiva e Melo (2009). Essa competência está em consonância com visão do
UNIFIPMoc, que preza pelas relações entre as pessoas, possibilitando um ambiente
acadêmico propício a transmissão de mensagens que geram feedback no processo
de ensino e aprendizagem. É importante ressaltar que a instituição incentiva seus
colaboradores, docentes ou não, na construção de um ambiente propício ao
desenvolvimento dessa competência.

As competências que obtiveram as menores médias em relação ao seu nível de
importância para os docentes correspondem a: Flexibilidade (média

4,36),

Capacidade de imprimir rigor metodológico no processo de ensino-aprendizagem
(média 4,33), Capacidade de visualizar o aluno como cliente da instituição de ensino
(média 4,27), Capacidade de operar com números (média 3,91) e Capacidade física,
destreza e coordenação (média 3,91).

As competências que apresentaram maior dispersão em relação à média são:
Capacidade física, destreza e coordenação (média 0,98), Capacidade de operar com
números (média 0,82), Domínio da cena na sala de aula (média 0,80), Capacidade de
transferência do conteúdo abordado (média 0,78), Capacidade de visualizar o aluno
como cliente da instituição de ensino (média 0,77).

Pode-se considerar que, tendo como referência o grau de importância das
competências apresentadas no instrumento de inquérito, notou-se o destaque
daquelas relacionadas às seguintes modalidades constituintes do modelo teórico
proposto por Paiva e Melo (2009): competência cognitiva, competência funcional e
competência comportamental.

Para além das alternativas indicadas no questionário, os entrevistados evidenciaram
as seguintes competências como relevantes no exercício da atividade docente:
Habilidades sociais, Relacionamento interpessoal (competência apontada por quatro
docentes), Inovação, Flexibilidade, Formação, Atualização, Responsabilidade,
Formação ética e política, Criatividade (competência apontada por três docentes),
Domínio teórico, Experiência prática, Multidisciplinaridade (competência apontada por
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dois docentes), Equilíbrio emocional (competência apontada por dois docentes),
Competência teórica, Inteligência emocional (competência apontada por dois
docentes), Pesquisa, Conhecimento do conteúdo (competência apontada por dois
docentes), Inovação, Liberdade, Autonomia, Saber ouvir e saber cativar os docentes,
Competências atitudinais e cognitivas, Organizar e dirigir situações de aprendizagem,
Conhecimento multidisciplinar, Integração, Gestão de pessoas, Gestão de conflitos,
Comunicação, Empatia, Instigador, Estimulador, Observador, Dinâmico, Alegre,
Comprometido e Responsável.

Visando o aprofundamento analítico, realizou-se a estratificação dos dados por curso,
conforme mostra a Tabela 10.

Tabela 10
Grau de importância das competências por curso
COMPETÊNCIA

Medicina
µ

Capacidade de contextualização do
conteúdo abordado
Capacidade de síntese do conteúdo
abordado
Capacidade mental para escrever
Capacidade mental para ler
Capacidade de aprender e dominar
novas tecnologias de comunicação
e informação
Capacidade de operar com números
Capacidade de transferência do
conteúdo abordado
Capacidade de planejar as
atividades
Capacidade de administrar o tempo
Capacidade de avaliar as atividades
Capacidade de estabelecer vínculos
entre teoria e prática, em sala de
aula
Capacidade de imprimir rigor
metodológico no processo de
ensino-aprendizagem
Capacidade de monitorar e
acompanhar as atividades
Capacidade física, destreza e
coordenação
Domínio da cena na sala de aula
Fonte: Dados da pesquisa

S

Direito
µ

S

Engenharia
Administração Psicologia
Civil
µ
S
µ
S
µ
S

4,9 0,35 4,8 0,38 4,7

0,5

5

0

5

0

4,6 0,51 4,4 0,71 4,6

0,53

4,7

0,58

5

0,71

4,7 0,49 4,6 0,61 4,3
4,8 0,41 4,7 0,58 4,4

0,5
0,53

4
4,7

1
0,58

5
5

0
0

4,3 0,49 4,4 0,62 4,6

0,53

4,7

0,58

4

1,41

3,8 0,94 3,7 0,75 4,3

0,71

4,3

0,58

4

0,71

4,5 0,52 4,4 0,71 4,2

0,83

5

0

5

0,71

4,8 0,41 4,6 0,51 4,3

0,87

4,3

0,58

5

0,71

4,5 0,64 4,5 0,51 4,4
4,5 0,52 4,7 0,49 4,1

0,73
0,78

4,3
5

0,58
0

5
5

0
0

4,8 0,41 4,9 0,32 4,8

0,44

5

0

5

0

4,5 0,52 4,4 0,62 4,3

0,5

3,7

1,53

5

0,71

4,6 0,63 4,5 0,51 4,3

0,5

4,3

0,58

5

0

4,2 0,86 3,8 1,04 3,4

1,01

4,7

0,58

4

0,71

4,7 0,62 4,6 0,61 4,3

0,87

4,7

0,58

3
0
(Continua...)
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Tabela 10
Grau de importância das competências por curso
COMPETÊNCIA

Medicina
µ

Tradução dos conteúdos para a
linguagem e cotidiano dos alunos
Capacidade de preparar o aluno
para o mercado de trabalho
Capacidade de manter o equilíbrio
emocional
Flexibilidade
Sociabilidade, capacidade de
desenvolver e manter empatia
Capacidade de adotar condutas
apropriadas ao ambiente
profissional
Capacidade de estabelecer relações
com a equipe de apoio
administrativo
Capacidade de estabelecer elações
com a equipe de suporte acadêmico
Capacidade de gerenciar conflitos
Espírito democrático e conciliador
Capacidade de administrar sua
própria formação contínua
Capacidade de interpretar e agir em
conformidade com os valores,
crenças e normas da instituição de
ensino
Capacidade de promover a reflexão
crítica sobre a prática, em sala de
aula
Habilidade de lidar as diferenças
individuais e dos grupos
Capacidade de estimular o aluno a
adotar postura crítica diante dos
problemas sociais
Capacidade de visualizar o aluno
como cliente da instituição de
ensino
Compromisso com atualização
contínua
Comprometimento com as políticas
e princípios da educação superior
Capacidade de adotar conteúdos
coerentes com as políticas
institucionais
Capacidade de estabelecer relações
com o coordenador do curso
Capacidade de estabelecer relações
com os diretores da instituição
Capacidade de estabelecer relações
com outros docentes
Autoconfiança
Fonte: Dados da pesquisa

S

Direito
µ

S

Engenharia
Administração Psicologia
Civil
µ
S
µ
S
µ
S

4,7 0,46 4,7 0,59 4,3

0,71

4,3

0,58

5

0,71

4,7 0,46 4,4 0,78 4,3

0,71

5

0

5

0

4,8 0,56 4,8 0,43 4,7

0,5

4,7

0,58

5

0

4,7 0,49 4,2 0,81 4,1

0,78

4,3

0,58

5

0

4,8 0,41 4,7 0,59 4,2

0,83

5

0

5

0

4,9 0,26 4,7 0,49 4,6

0,53

4,7

0,58

5

0

4,7 0,46 4,6 0,62 4,3

0,5

4,7

0,58

5

0

4,7 0,49 4,4 0,71 4,2

0,44

4,7

0,58

5

0

4,7 0,46 4,7 0,49 4,6
4,8 0,41 4,6 0,71 4,2

0,53
0,83

4,7
4,3

0,58
0,58

5
5

0
0

4,9 0,35 4,6 0,5

4,2

0,83

4,7

0,58

5

0

4,9 0,35 4,8 0,43 4,7

0,5

4,3

0,58

5

0

4,9 0,35 4,7 0,46 4,3

0,5

4,7

0,58

5

0

4,7 0,46 4,8 0,43 4,3

0,71

4,3

0,58

5

0

4,7 0,49 4,8 0,43 4,3

0,71

4

1

5

0

4,3 0,62 4,3 0,84

0,87

4,7

0,58

3

0

4,9 0,35 4,8 0,43 4,6

0,53

4,3

0,58

5

0

4,8 0,41 4,8 0,43 4,3

0,71

4,7

0,58

5

0

4,8 0,41 4,7 0,49 4,4

0,53

4,7

0,58

5

0,71

4,7 0,46 4,6 0,62 4,2

0,67

4,7

0,58

5

0

4,7 0,49 4,4 0,92 4,2

0,67

4,3

0,58

5

0

4,7 0,46 4,6 0,71 4,3

0,5

5

0

5

0

4,9 0,35 4,6 0,61 4,3

0,5

5

0

5
0
(Continua...)
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Tabela 10
Grau de importância das competências por curso
COMPETÊNCIA
Capacidade de ouvir e comunicar
Persistência
Capacidade de análise e reflexão
Criatividade
Capacidade de solucionar
problemas
Conhecer as características
socioculturais da região em que se
localiza esta instituição
Conhecer a visão, a missão e os
valores desta instituição
Conhecer o perfil do público-alvo
desta instituição
Conhecimento didático do conteúdo
Conhecimento do Curriculum
Conhecimento sobre o processo de
aprendizagem
Conhecimento das finalidades e dos
valores educativos dos seus
fundamentos filosóficos e históricos

Medicina

Direito

µ

S

µ

S

4,9
4,7
4,9
4,6

0,35
0,46
0,35
0,63

4,8
4,5
4,8
4,7

0,38
0,62
0,55
0,46

Engenharia
Administração Psicologia
Civil
µ
S
µ
S
µ
S
4,7
4,3
4,4
4,4

0,5
0,5
0,53
0,88

4,7
4,3
4,7
4,7

0,58
0,58
0,58
0,58

5
5
5
5

0
0
0
0

4,8 0,41 4,8 0,38 4,7

0,5

4,7

0,58

5

0

4,6 0,51 4,3 0,84 3,9

1,05

4,3

0,58

5

0

4,9 0,35 4,4 0,71 4,2

0,83

4,3

0,58

5

0

4,5 0,64 4,3 0,69 4,2

0,67

4,3

0,58

5

0,71

4,9 0,26 4,9 0,32 4,6
4,7 0,59 4,7 0,49 4,6

0,53
0,53

4,7
4,7

0,58
0,58

5
5

0
0

4,9 0,35 4,8 0,55 4,6

0,73

4,7

0,58

5

0

4,5 0,52 4,6 0,62 4,1

0,78

4

1

5

0

(Conclusão)
Fonte: Dados da pesquisa

Conforme apresenta a Tabela 10, com relação ao grau de importância, as
competências que obtiveram a maior média para o curso de Medicina apontaram
média igual a 4,9. Elas correspondem a : Capacidade de promover a reflexão crítica
sobre a prática, em sala de aula, Capacidade de contextualização do conteúdo
abordado, Espírito democrático e conciliador, Capacidade de administrar sua própria
formação contínua, Capacidade de interpretar e agir em conformidade com os valores,
crenças e normas da instituição de ensino, Compromisso com atualização contínua,
Autoconfiança, Capacidade de ouvir e comunicar, Capacidade de análise e reflexão,
Conhecer a visão, a missão e os valores desta instituição, Conhecimento didático do
conteúdo, e Conhecimento sobre o processo de aprendizagem.

As competências que apontaram as menores médias em relação ao grau de
importância para os docentes do curso de medicina foram: Capacidade de operar com
números (média 3,8), Capacidade de visualizar o aluno como cliente da instituição de
ensino (média, 4,3), Capacidade de aprender e dominar novas tecnologias de
comunicação (média, 4,3), Capacidade de transferência do conteúdo abordado
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(média, 4,5), Capacidade de administrar o tempo (média, 4,5), Capacidade de avaliar
as atividades (média, 4,5), Capacidade de imprimir rigor metodológico no processo de
ensino-aprendizagem (média, 4,5), Conhecer o perfil do público-alvo desta instituição
(média, 4,5) e Conhecimento das finalidades e dos valores educativos dos seus
fundamentos filosóficos e históricos (média, 4,5).

Para o curso de Direito, as maiores médias com relação ao grau de importância das
competências apontaram média igual a 4,8. Essas competências correspondem a:
Capacidade de contextualização do conteúdo abordado, Capacidade de manter o
equilíbrio emocional, Capacidade de interpretar e agir em conformidade com os
valores, crenças e normas da instituição de ensino, Habilidade de lidar as diferenças
individuais e dos grupos, Capacidade de estimular o aluno a adotar postura crítica
diante

dos

problemas

sociais,

Compromisso

com

atualização

contínua,

Comprometimento com as políticas e os princípios da educação superior, Capacidade
de ouvir e comunicar, Capacidade de análise e reflexão, Capacidade de solucionar
problemas e Conhecimento sobre o processo de aprendizagem.

As competências que apresentaram as menores médias para o curso de Direito em
relação ao seu grau de importância correspondem a: Capacidade de operar com
números (média 3,7), Capacidade física, destreza e coordenação (média 3,8),
Flexibilidade (média 4,2), Capacidade de visualizar o aluno como cliente da instituição
de ensino (média, 4,3), Conhecer as características socioculturais da região em que
se localiza esta instituição (média, 4,3) e Conhecer o perfil do público-alvo desta
instituição (média, 4,3).

O curso de Engenharia Civil, com relação ao grau de importância das competências,
apontou as maiores médias para as competências: Capacidade de contextualização
do conteúdo abordado (média, 4,7), Capacidade de interpretar e agir em conformidade
com os valores, crenças e normas da instituição de ensino (média, 4,7), Capacidade
de ouvir e comunicar e capacidade de solucionar problemas (média, 4,7) e
Capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e prática em sala de aula (média 4,8).

As competências que apresentaram as médias mais baixas, com relação ao grau de
importância das competências para o curso de Engenharia Civil, são: Capacidade de
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avaliar as atividades (média 4,1), Flexibilidade, Conhecimento das finalidades e dos
valores educativos dos seus fundamentos filosóficos e históricos (média 4,1),
Capacidade física, destreza e coordenação (média, 3,4), Capacidade de visualizar o
aluno como cliente da instituição de ensino (média, 4) e Conhecer as características
socioculturais da região em que se localiza esta instituição (média, 3,9).

No curso de Administração, com relação ao grau de importância, as competências
que obtiveram média igual a 5 foram: Capacidade de contextualização do conteúdo
abordado, Capacidade de avaliar as atividades, Capacidade de estabelecer vínculos
entre teoria e prática em sala de aula, Capacidade de preparar o aluno para o mercado
de trabalho, Sociabilidade, capacidade de desenvolver e manter empatia, Capacidade
de estabelecer relações com outros docentes e Autoconfiança.

As menores médias em relação ao grau de importância das competências apontadas
pelos docentes do curso de Administração foram: Capacidade mental para escrever
(média, 4), Capacidade de estimular o aluno a adotar postura crítica diante dos
problemas sociais (média, 4), Conhecimento das finalidades e dos valores educativos
dos seus fundamentos filosóficos e históricos (média, 4) e Capacidade de imprimir
rigor metodológico no processo de ensino-aprendizagem (média, 3,7).

O curso de Psicologia, com relação ao grau de importância das competências,
apresentou média inferior a 5 para as competências: Capacidade de aprender e
dominar novas tecnologias de comunicação e informação (média, 4), Capacidade de
operar com números Capacidade física, destreza e coordenação (média, 4), Domínio
da cena na sala de aula (média, 3) e Capacidade de visualizar o aluno como cliente
da instituição de ensino (média, 3).

A categoria sexo também foi utilizada como base para estratificação de dados. A
Tabela 11 mostra o grau de importância das competências por sexo.
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Tabela 11
Grau de Importância das Competências por sexo
Classificação Geral
Grau de Importância das Competências - por sexo
COMPETÊNCIA
Capacidade de contextualização do conteúdo abordado
Capacidade de síntese do conteúdo abordado
Capacidade mental para escrever
Capacidade mental para ler
Capacidade de aprender e dominar novas tecnologias de
comunicação e informação
Capacidade de operar com números
Capacidade de transferência do conteúdo abordado
Capacidade de planejar as atividades
Capacidade de administrar o tempo
Capacidade de avaliar as atividades
Capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e
prática, em sala de aula
Capacidade de imprimir rigor metodológico no processo
de ensino-aprendizagem
Capacidade de monitorar e acompanhar as atividades
Capacidade física, destreza e coordenação
Domínio da cena na sala de aula
Tradução dos conteúdos para a linguagem e cotidiano
dos alunos
Capacidade de preparar o aluno para o mercado de
trabalho
Capacidade de manter o equilíbrio emocional
Flexibilidade
Sociabilidade, capacidade de desenvolver e manter
empatia
Capacidade de adotar condutas apropriadas ao ambiente
profissional
Capacidade de estabelecer relações com a equipe de
apoio administrativo
Capacidade de estabelecer elações com a equipe de
suporte acadêmico
Capacidade de gerenciar conflitos
Espírito democrático e conciliador
Capacidade de administrar sua própria formação
contínua
Capacidade de interpretar e agir em conformidade com
os valores, crenças e normas da instituição de ensino
Capacidade de promover a reflexão crítica sobre a
prática, em sala de aula
Habilidade de lidar as diferenças individuais e dos grupos
Capacidade de estimular o aluno a adotar postura crítica
diante dos problemas sociais
Capacidade de visualizar o aluno como cliente da
instituição de ensino

Feminino
DesvioMédia
padrão
4,88
0,34
4,63
0,58
4,67
0,56
4,79
0,51

Masculino
DesvioMédia
padrão
4,79
0,41
4,46
0,59
4,46
0,59
4,63
0,49

4,46

0,51

4,46

0,66

4
4,33
4,79
4,71
4,63

0,83
0,92
0,41
0,46
0,49

3,83
4,46
4,42
4,33
4,54

0,82
0,72
0,65
0,64
0,66

4,88

0,34

4,83

0,38

4,58

0,5

4,17

0,7

4,58
4,17
4,54

0,5
0,87
0,66

4,46
3,58
4,42

0,59
1,02
0,83

4,75

0,44

4,46

0,66

4,75

0,53

4,42

0,72

4,83
4,58

0,38
0,58

4,67
4,17

0,56
0,82

4,79

0,41

4,58

0,72

4,83

0,38

4,67

0,48

4,63

0,49

4,58

0,58

4,58

0,5

4,46

0,66

4,83
4,79

0,38
0,41

4,58
4,42

0,5
0,78

4,71

0,55

4,58

0,58

4,79

0,41

4,71

0,46

4,83

0,38

4,58

0,5

4,83

0,38

4,54

0,59

4,75

0,44

4,54

0,66

4,33

0,64

4,17

0,92
(Continua...)

Fonte: Dados da pesquisa

73

Tabela 11
Grau de Importância das Competências por sexo
Classificação Geral
Grau de Importância das Competências - por sexo
COMPETÊNCIA
Compromisso com atualização contínua
Comprometimento com as políticas e princípios da
educação superior
Capacidade de adotar conteúdos coerentes com as
políticas institucionais
Capacidade de estabelecer relações com o coordenador
do curso
Capacidade de estabelecer relações com os diretores da
instituição
Capacidade de estabelecer relações com outros
docentes
Autoconfiança
Capacidade de ouvir e comunicar
Persistência
Capacidade de análise e reflexão
Criatividade
Capacidade de solucionar problemas
Conhecer as características socioculturais da região em
que se localiza esta instituição
Conhecer a visão, a missão e os valores desta instituição
Conhecer o perfil do público-alvo desta instituição
Conhecimento didático do conteúdo
Conhecimento do Curriculum
Conhecimento sobre o processo de aprendizagem
Conhecimento das finalidades e dos valores educativos
dos seus fundamentos filosóficos e históricos
Conhecimento pedagógico (conhecimento didático
geral); conhecimento prático adquirido em experiências
dentro e fora desta instituição ou em outro ambiente
acadêmico
Conhecimento de novas tecnologias de informação e
comunicação

Feminino
DesvioMédia
padrão
4,83
0,38

Masculino
DesvioMédia
padrão
4,67
0,48

4,83

0,38

4,63

0,58

4,71

0,46

4,63

0,49

4,71

0,46

4,46

0,66

4,67

0,48

4,29

0,86

4,67

0,48

4,58

0,65

4,71
4,83
4,63
4,83
4,67
4,79

0,46
0,38
0,49
0,38
0,56
0,41

4,67
4,79
4,5
4,67
4,67
4,79

0,56
0,41
0,59
0,56
0,64
0,41

4,63

0,65

4,17

0,87

4,79
4,58
4,92
4,71
4,96

0,41
0,58
0,28
0,55
0,2

4,38
4,25
4,75
4,67
4,63

0,77
0,68
0,44
0,48
0,65

4,63

0,49

4,33

0,76

4,71

0,46

4,46

0,66

4,46

0,51

4,29

0,69
(Conclusão)

Fonte: Dados da pesquisa

Conforme apresentado na Tabela 11, na classificação do grau de importância das
competências por sexo, as mulheres apresentam médias acima dos homens em todas
as competências, exceto em Capacidade de transferência do conteúdo abordado
(média 4,46 para os homens e média 4,33 para as mulheres). Ambos os sexos
apresentam média igual para as competências: Capacidade de aprender e dominar
novas tecnologias de comunicação e informação (média 4,46), Criatividade (média
4,76) e Capacidade de solucionar problemas (média 4,79).
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A partir deste ponto, a análise de dados enfatiza o nível de domínio das competências.
Além do grau de importância atribuído a elas, os respondentes se pronunciaram em
relação ao seu domínio.

A Tabela 12 mostra a classificação das competências em função do nível de domínio
dos respondentes.

Tabela 12
Classificação de competências por nível de domínio
1
2
3
4

COMPETÊNCIA
Capacidade de adotar condutas apropriadas ao ambiente
profissional
Capacidade de interpretar e agir em conformidade com os
valores, crenças e normas da instituição de ensino
Capacidade de estabelecer relações com a equipe de apoio
administrativo
Compromisso com atualização contínua

Média

Dp

4,74

0,48

4,74

0,44

4,71

0,46

4,67

0,47

Conhecimento didático do conteúdo
6 Capacidade de promover a reflexão crítica sobre a prática, em
sala de aula
7 Capacidade de estabelecer relações com o coordenador do
curso
8 Capacidade mental para ler
9 Capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e prática, em
sala de aula
10 Sociabilidade, capacidade de desenvolver e manter empatia
11 Capacidade de estabelecer elações com a equipe de suporte
acadêmico
12 Espírito democrático e conciliador
13 Capacidade de ouvir e comunicar

4,67

0,51

4,66

0,55

4,65

0,55

4,64

0,58

4,64

0,55

4,64

0,61

4,64

0,52

4,64

0,55

4,63

0,52

14 Capacidade de contextualização do conteúdo abordado
15 Tradução dos conteúdos para a linguagem e cotidiano dos
alunos
16 Capacidade de solucionar problemas
17 Habilidade de lidar as diferenças individuais e dos grupos

4,62

0,49

4,60

0,56

4,60

0,56

4,59

0,56

4,58

0,57

4,58

0,57

5

18 Capacidade de adotar conteúdos coerentes com as políticas
institucionais
19 Capacidade de análise e reflexão
20 Capacidade de manter o equilíbrio emocional

4,57

0,60

21 Capacidade de estabelecer relações com outros docentes
22 Autoconfiança

4,56

0,68

4,56

0,60

23 Persistência
24 Capacidade de síntese do conteúdo abordado

4,56

0,54

4,54

0,57

25 Capacidade de planejar as atividades
26 Capacidade de estimular o aluno a adotar postura crítica diante
dos problemas sociais

4,53

0,63

4,52

0,63
(Continua...)

Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 12
Classificação de competências por nível de domínio
COMPETÊNCIA
27 Comprometimento com as políticas e princípios da educação
superior
28 Conhecimento do Curriculum
29 Capacidade de gerenciar conflitos

Média

Dp

4,49

0,63

4,49

0,63

4,48

0,66

30 Cena na sala de aula
31 Conhecer a visão, a missão e os valores desta instituição

4,47

0,73

4,47

0,68

32 Conhecimento sobre o processo de aprendizagem
33 Capacidade mental para escrever

4,45

0,66

4,45

0,68

34 Capacidade de preparar o aluno para o mercado de trabalho
35 Capacidade de administrar sua própria formação contínua

4,41

0,65

4,40

0,70

36 Capacidade de transferência do conteúdo abordado
37 Conhecimento pedagógico (conhecimento didático geral);
conhecimento prático adquirido em experiências dentro e fora
desta instituição ou em outro ambiente acadêmico
38 Capacidade de monitorar e acompanhar as atividades
39 Capacidade física, destreza e coordenação

4,36

0,67

4,36

0,64

4,33

0,67

4,32

0,78

4,32

0,79

4,31

0,73

4,30

0,74

4,29

0,56

4,29

0,65

4,26

0,84

4,23

0,78

4,18

0,72

4,18

0,78

4,16

0,62

4,02

0,66

3,93

0,79

3,81

0,81
(Conclusão)

40 Capacidade de visualizar o aluno como cliente da instituição de
ensino
41 Capacidade de avaliar as atividades
42 Criatividade
43 Capacidade de administrar o tempo
44 Domínio em Flexibilidade
45 Capacidade de estabelecer relações com os diretores da
instituição
46 Conhecer as características socioculturais da região em que se
localiza esta instituição
47 Conhecer o perfil do público-alvo desta instituição
48 Conhecimento das finalidades e dos valores educativos dos
seus fundamentos filosóficos e históricos
49 Capacidade de imprimir rigor metodológico no processo de
ensino-aprendizagem
50 Conhecimento de novas tecnologias de informação e
comunicação
51 Capacidade de aprender e dominar novas tecnologias de
comunicação e informação
52 Capacidade de operar com números
Fonte: Dados da pesquisa

Deve-se considerar que, de forma geral, conforme a Tabela 12, todas as
competências receberam notas elevadas em relação ao nível de domínio, máximo
4,74 e mínimo 3,81. Observou-se que 96% das competências obtiveram notas no
intervalo de 4,02 a 4,74.

76

Em relação ao nível de domínio, como mostra a Figura 12, destacaram-se pela média
as seguintes competências: Capacidade de adotar condutas apropriadas ao ambiente
profissional, Capacidade de interpretar e agir em conformidade com os valores,
crenças e normas da instituição de ensino, Capacidade de estabelecer relações com
a equipe de apoio administrativo, Compromisso com atualização contínua e
Conhecimento didático do conteúdo.

4,74

4,74

4,71

4,67

Capacidade de adotar
Capacidade de
, Capacidade de
condutas apropriadas ao interpretar e agir em
estabelecer relações
ambiente profissional
conformidade com os com a equipe de apoio
valores, crenças e
administrativo
normas da instituição de
ensino

Compromisso com
atualização contínua

4,67

Conhecimento didático
do conteúdo

Figura 12
Média das competências com maior nível de domínio para os docentes
Fonte: Dados da pesquisa

As competências Capacidade de adotar condutas apropriadas ao ambiente
profissional e Capacidade de interpretar e agir em conformidade com os valores,
crenças e normas da instituição de ensino, correspondem à categoria ética descrita
por Paiva e Melo (2009), que envolve os valores pessoais e profissionais construídos
no ambiente da organização. A pesquisa revelou que o UNIFIPMoc cria um ambiente
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propício para o desenvolvimento dessas competências por meio das ações do CENA,
que atua em consonância com a missão, visão e valores institucionais.

A competência Capacidade de estabelecer relações com a equipe de apoio
administrativo, corresponde à categoria política descrita por Paiva e Melo (2009),
estando relacionada às relações interpessoais e sociais construídas no ambiente de
trabalho.

As competências Compromisso com atualização contínua e Conhecimento didático
do conteúdo, de acordo com o modelo de Paiva e Melo (2009), correspondem à
competência funcional que é desenvolvida com ações da instituição relacionadas à
qualificação constante do docente por meio das ações do CENA e das iniciativas
individuais dos docentes na busca de meios para sua qualificação profissional.

As competências que obtiveram a menor média em relação ao nível de domínio foram:
Conhecer o perfil do público-alvo desta instituição (média 4,18), Conhecimento das
finalidades e dos valores educativos, dos seus fundamentos filosóficos e históricos
(média 4,18), Capacidade de imprimir rigor metodológico no processo de ensinoaprendizagem (média 4,16), Conhecimento de novas tecnologias de informação e
comunicação (média 4,02), Capacidade de aprender e dominar novas tecnologias de
comunicação e informação (média 3,93) e Capacidade de operar com números (média
3,81).

As variáveis que apresentam a maior dispersão em relação à média correspondentes
ao nível de domínio das competências foram: Capacidade de estabelecer relações
com os diretores da instituição (média 0,84), Capacidade de operar com números
(0,81), Capacidade de aprender e dominar novas tecnologias de comunicação e
informação (0,79), Capacidade de visualizar o aluno como cliente da instituição de
ensino (média 0,79), Capacidade física, destreza e coordenação (média 0,78),
Conhecimento das finalidades e dos valores educativos dos seus fundamentos
filosóficos e históricos (média 0,78) e Conhecer as características socioculturais da
região em que se localiza esta instituição (média 0,78).
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Visando o aprofundamento analítico, realizou-se a estratificação dos dados por curso,
conforme mostra a Tabela 13.

Tabela 13
Nível de domínio das competências por curso
Competências
Medicina
µ

S

Direito
µ

S

Cursos
Engenharia
Administração Psicologia
Civil
µ
S
µ
S
µ
S

Capacidade de contextualização
4,71 0,47 4,65 0,49 4,44 0,53
do conteúdo abordado
Capacidade de síntese do
4,57 0,51 4,71 0,47 4,33 0,71
conteúdo abordado
Capacidade mental para escrever 4,43 0,76 4,65 0,49 4,11 0,93
Capacidade mental para ler
Capacidade de aprender e
dominar novas tecnologias de
comunicação e informação
Capacidade de operar com
números
Capacidade de transferência do
conteúdo abordado
Capacidade de planejar as
atividades
Capacidade de administrar o
tempo
Capacidade de avaliar as
atividades
Capacidade de estabelecer
vínculos entre teoria e prática, em
sala de aula
Capacidade de imprimir rigor
metodológico no processo de
ensino-aprendizagem
Capacidade de monitorar e
acompanhar as atividades
Capacidade física, destreza e
coordenação
Domínio da cena na sala de aula
Tradução dos conteúdos para a
linguagem e cotidiano dos alunos
Capacidade de preparar o aluno
para o mercado de trabalho
Capacidade de manter o
equilíbrio emocional
Flexibilidade
Sociabilidade, capacidade de
desenvolver e manter empatia
Capacidade de adotar condutas
apropriadas ao ambiente
profissional

4

0

4,67

0,58

4,5 0,71

4

1

4,5 0,71

4,64 0,63 4,71 0,59 4,33 0,71

4,33

0,58

5

0

3,71 0,73 4,12 0,78

0,87

4,33

0,58

3

1,41

3,57 0,76 3,71 0,69 4,89 0,33

3,67

0,58

3

1,41

5

0

5

0

4,71 0,47 4,65 0,61 4,22 0,83

4,67

0,58

5

0

4,14 0,36 4,41 0,51 3,89 0,78

4,67

0,58

4

0

4

1

4

1,41

4,67

0,58

5

0

0,71

3,67

0,58

4,5 0,71

4,21 0,7 4,53 0,62 4,11

0,6

4

1

4,5 0,71

4,21 0,7 4,47 0,72

0,87

5

0

4,5 0,71

4,43 0,65 4,65 0,61 4,44 0,73

5

0

4,64 0,5 4,59 0,62 4,22 0,67

4,67

0,58

4,36 0,74 4,47 0,51 4,11 0,78

4,33

0,58

5

0

4,36 0,74 4,71 0,47 4,78 0,44

4,33

1,15

5

0

4,21 0,8 4,29 0,59 4,33

4,33

0,58

4,5 0,76 4,82 0,39 4,44 0,73

5

0

5

0

4,71 0,61 4,82 0,39 4,56 0,53

4,33

0,58

5

0

4,29 0,61 4,35

0,7

4,07 0,73 4,59 0,51

4

4

4

0,87

1

4,71 0,47 4,71 0,47 4,11 0,78

4

0,68 4,35 0,61

4

4

0,5

5

4

0

1,41

4,5 0,71

4,5 0,71

(Continua...)
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 13
Nível de domínio das competências por curso
Competências
Medicina

Direito

Cursos
Engenharia
Administração Psicologia
Civil
µ
S
µ
S
µ
S

µ
S
µ
S
Capacidade de estabelecer
relações com a equipe de apoio
4,79 0,43 4,76 0,44 4,44 0,53
administrativo
Capacidade de estabelecer
elações com a equipe de suporte 4,71 0,47 4,59 0,62 4,33 0,5
acadêmico
Capacidade de gerenciar conflitos 4,21 0,8 4,71 0,47 4,33 0,71

5

0

5

0

5

0

5

0

4,67

0,58

5

0

4,67

0,58

5

0

4

1

4

1,41

4,67

0,58

5

0

5

0

5

0

4,5 0,65 4,76 0,44 4,33 0,71

4,33

0,58

5

0

4,43 0,65 4,65 0,61 4,22 0,67

4

1

5

0

4,14 0,77 4,53 0,72 4,22 0,83

5

0

3,5 0,71

4,64 0,5 4,76 0,44 4,44 0,53

4,67

0,58

4,5 0,71

4,36 0,74 4,59 0,62 4,33 0,71

4,33

0,58

4,5 0,71

4,36 0,74 4,76 0,44 4,44 0,53

4,67

0,58

5

0

4,71 0,47 4,59 0,62 4,33 0,71

5

0

5

0

4,5 0,65 4,12 0,93 3,78 1,09

4,67

0,58

4

1,41

5

0

4,5 0,71

4,57 0,51 4,53 0,72 4,44 0,53

4,67

0,58

4,5 0,71

Capacidade de ouvir e comunicar 4,57 0,51 4,71 0,47 4,44 0,73

4,67

0,58

5

0

Persistência

4,43 0,51 4,71 0,47 4,44 0,53

4,67

0,58

5

0

Capacidade de análise e reflexão

4,5 0,65 4,76 0,44 4,33

0,5

4,33

0,58

5

0

Criatividade
Capacidade de solucionar
problemas

3,93 0,83 4,53 0,62 4,44 0,88

4,33

0,58

5

0

4,5 0,52 4,82 0,39 4,44 0,73

4,67

0,58

5

0

Espírito democrático e conciliador
Capacidade de administrar sua
própria formação contínua
Capacidade de interpretar e agir
em conformidade com os valores,
crenças e normas da instituição
de ensino
Capacidade de promover a
reflexão crítica sobre a prática,
em sala de aula
Habilidade de lidar as diferenças
individuais e dos grupos
Capacidade de estimular o aluno
a adotar postura crítica diante dos
problemas sociais
Capacidade de visualizar o aluno
como cliente da instituição de
ensino
Compromisso com atualização
contínua
Comprometimento com as
políticas e princípios da educação
superior
Capacidade de adotar conteúdos
coerentes com as políticas
institucionais
Capacidade de estabelecer
relações com o coordenador do
curso
Capacidade de estabelecer
relações com os diretores da
instituição
Capacidade de estabelecer
relações com outros docentes
Autoconfiança

4,64 0,5 4,71 0,47 4,44 0,53
4,57 0,51 4,41 0,62

4

0,87

4,71 0,47 4,76 0,44 4,44 0,53

4,79 0,43 4,82 0,39

4

4,57 0,65 4,53 0,72 4,33

0,71

1

(Continua...)
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 13
Nível de domínio das competências por curso
Competências
Medicina
µ
Conhecer as características
socioculturais da região em que
se localiza esta instituição
Conhecer a visão, a missão e os
valores desta instituição
Conhecer o perfil do público-alvo
desta instituição
Conhecimento didático do
conteúdo
Conhecimento do Curriculum
Conhecimento sobre o processo
de aprendizagem
Conhecimento das finalidades e
dos valores educativos dos seus
fundamentos filosóficos e
históricos
Conhecimento pedagógico
(conhecimento didático geral);
conhecimento prático adquirido
em experiências dentro e fora
desta instituição ou em outro
ambiente acadêmico
Conhecimento de novas
tecnologias de informação e
comunicação

S

Direito
µ

S

Cursos
Engenharia
Administração Psicologia
Civil
µ
S
µ
S
µ
S

4,14 0,86 4,41 0,71 3,89 0,78

4

1

4,43 0,76 4,47 0,72 4,11

0,6

4

1

3,79 0,8 4,24 0,66

0,5

4,33

1,15

4,64 0,63 4,76 0,44 4,44 0,53

4,33

0,58

5

0

4,21 0,89 4,65 0,49 4,33

0,5

4,33

0,58

5

0

4,43 0,65 4,53 0,62 4,22 0,83

4,33

0,58

3,93 0,73 4,41 0,71 3,89 0,78

4

1

5

0

4,33

0,58

5

0

4

0

3

1,41

4

4,21 0,7 4,47 0,62 4,11

4

0,55 4,12

0,6

0,6

4,11 0,78

4,5 0,71
5

0

4,5 0,71

4,5 0,71

(Conclusão)
Fonte: Dados da pesquisa

Observa-se que o curso de Medicina apontou as maiores médias em relação ao nível
de domínio para as competências: Capacidade de estabelecer relações com a equipe
de apoio administrativo e Capacidade de promover a reflexão crítica sobre a prática
em sala de aula. Ambas as competências com média correspondente a 4,79.

As competências Capacidade de contextualização do conteúdo abordado,
Capacidade de planejar as atividades, Capacidade de estabelecer vínculos entre
teoria e prática em sala de aula, Capacidade de adotar condutas apropriadas ao
ambiente profissional, Capacidade de estabelecer relações com a equipe de suporte
acadêmico, Capacidade de interpretar e agir em conformidade com os valores,
crenças e normas da instituição de ensino, apontam médias igual a 4,71.
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As competências que apontaram a menor média em relação ao nível de domínio para
o curso de Medicina foram: Capacidade de operar com números (média 3,57),
Capacidade de aprender e dominar novas tecnologias de comunicação e informação
(média 3,71), Conhecer o perfil do público-alvo da instituição (média 3,79),
Criatividade (média 3,93) e Conhecimento das finalidades e dos valores educativos
dos seus fundamentos filosóficos e históricos (média 3,93).

Com relação ao curso de Direito, o nível de domínio das competências que apontaram
as médias mais elevadas foram: Sociabilidade, capacidade de desenvolver e manter
empatia, Capacidade de adotar condutas apropriadas ao ambiente profissional,
Capacidade de promover a reflexão crítica sobre a prática em sala de aula e
Capacidade de resolver problemas. Essas competências apontaram médias igual a
4,82. As competências Capacidade de estabelecer relações com a equipe de apoio
administrativo, Capacidade de interpretar e agir em conformidade com os valores,
crenças e normas da instituição de ensino, Habilidade de lidar as diferenças
individuais e dos grupos, apontaram médias igual a 4,76.

As competências Capacidade de síntese do conteúdo abordado, Capacidade mental
para ler, Capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e prática em sala de aula,
Capacidade de manter o equilíbrio emocional, Capacidade de gerenciar conflitos,
Espírito democrático e conciliador, Capacidade de ouvir e comunicar e Persistência,
apontaram média 4,71.

As competências que apontaram a menor média em relação ao nível de domínio para
o curso de Direito foram: Capacidade de operar com números (média 3,71),
Capacidade de aprender e dominar novas tecnologias de comunicação e informação
(média 4,12), Capacidade de estabelecer relações com os diretores da instituição
(média 4,12), Conhecimentos de novas tecnologias de informação e comunicação
(média 4,12).

Para os docentes do curso de Engenharia Civil, o nível de domínio das competências
com maior média foram: Capacidade de operar com números (média 4,89),
Capacidade de manter o equilíbrio emocional (média 4,78) e Capacidade de adotar
condutas apropriadas ao ambiente profissional (média 4,56).

82

As competências que apresentaram a menor média com relação ao nível de domínio
para o curso de Engenharia Civil foram: Capacidade de estabelecer relações com os
diretores da instituição (média 3,78), Capacidade de administrar o tempo (média 3,89),
Conhecer as características socioculturais da região em que se localiza esta
instituição (média 3,89) e Conhecimento das finalidades e dos valores educativos dos
seus fundamentos filosóficos e históricos (média 3,89).

O Curso de Administração apontou média igual a 5 para Capacidade de transferência
do conteúdo abordado, Capacidade física, destreza e coordenação, Domínio da cena
na sala de aula, Sociabilidade, capacidade de desenvolver e manter empatia,
Capacidade de estabelecer relações com a equipe de apoio administrativo,
Capacidade de estabelecer relações com a equipe de suporte acadêmico,
Capacidade de promover a reflexão crítica sobre a prática em sala de aula,
Capacidade de visualizar o aluno como cliente da instituição de ensino, Capacidade
de estabelecer relações com o coordenador do curso e Capacidade de estabelecer
relações com outros docentes.

As competências com menores médias em relação ao nível de domínio para o curso
de Administração foram: Capacidade de operar com números (3,67) e Capacidade de
imprimir rigor metodológico no processo de ensino-aprendizagem (3,67).

O curso de Psicologia apontou média igual a 5 para Capacidade de contextualização
do conteúdo abordado, Capacidade mental para ler, Capacidade de transferência do
conteúdo abordado, Capacidade de planejar as atividades, Capacidade de
estabelecer vínculos entre teoria e prática em sala de aula, Capacidade de preparar o
aluno para o mercado de trabalho, Capacidade de manter o equilíbrio emocional,
Sociabilidade, capacidade de desenvolver e manter empatia, Capacidade de adotar
condutas apropriadas ao ambiente profissional, Capacidade de estabelecer relações
com a equipe de apoio administrativo, Capacidade de estabelecer relações com a
equipe de suporte acadêmico, Capacidade de gerenciar conflitos, Espírito
democrático e conciliador, Capacidade de interpretar e agir em conformidade com os
valores, crenças e normas da instituição de ensino, Capacidade de promover a
reflexão crítica sobre a prática em sala de aula, Habilidade de lidar as diferenças
individuais e dos grupos, Capacidade de estimular o aluno a adotar postura crítica
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diante dos problemas sociais, Capacidade de adotar conteúdos coerentes com as
políticas institucionais, Capacidade de estabelecer relações com o coordenador do
curso, Autoconfiança, Capacidade de ouvir e comunicar, Persistência, Capacidade de
análise e reflexão, Criatividade, Capacidade de solucionar problemas, Conhecer a
visão, a missão e os valores desta instituição, Conhecimento didático do conteúdo,
Conhecimento do Curriculum, Conhecimento das finalidades e dos valores educativos
dos

seus

fundamentos

filosóficos

e

históricos,

Conhecimento

pedagógico

(conhecimento didático geral) e Conhecimento prático adquirido em experiências
dentro e fora desta instituição ou em outro ambiente acadêmico.

As competências com os menores níveis de domínio para o curso de Psicologia,
apontaram média igual a 3. Essas competências foram: Capacidade de aprender e
dominar novas tecnologias de comunicação e informação, Capacidade de operar com
números e Conhecimento de novas tecnologias de informação e comunicação.

A tabela 14 mostra o nível de domínio das competências por faixa etária.

Tabela 14
Nível de domínio das Competências relacionadas por faixa etária
Classificação Geral
Por faixa etária: Nível de domínio das Competências
De 41 a 60
De 26 40 anos
anos
COMPETÊNCIA
DesvioDesvioMédia
Média
padrão
padrão
Capacidade de contextualização do conteúdo
4,6
0,5
4,65
0,49
abordado
Capacidade de síntese do conteúdo abordado 4,42
0,65
4,63
0,49
Capacidade mental para escrever
4,36
0,76
4,48
0,63
Capacidade mental para ler
4,48
0,71
4,74
0,44
Capacidade de aprender e dominar novas
3,96
0,93
3,94
0,68
tecnologias de comunicação e informação
Capacidade de operar com números
3,88
0,78
3,77
0,84
Capacidade de transferência do conteúdo
4,48
0,59
4,29
0,74
abordado

Acima de 60
anos
DesvioMédia
padrão
4,5

0,71

4,5
5
5

0,71
0
0

3,5

0,71

3,5

0,71

4

0

Capacidade de planejar as atividades

4,36

0,76

4,65

0,49

5

0

Capacidade de administrar o tempo

4,2

0,58

4,35

0,55

4,5

0,71

Capacidade de avaliar as atividades

4,24

0,88

4,35

0,61

4,5

0,71
(Continua...)

Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 14
Nível de domínio das Competências relacionadas por faixa etária
Classificação Geral
Por faixa etária: Nível de domínio das Competências
Capacidade de estabelecer vínculos entre
4,52
0,59
4,71
0,53
teoria e prática, em sala de aula
Capacidade de imprimir rigor metodológico no
4,12
0,6
4,17
0,65
processo de ensino-aprendizagem
Capacidade de monitorar e acompanhar as
4,25
0,74
4,39
0,63
atividades
Capacidade física, destreza e coordenação
4,38
0,71
4,26
0,86
Domínio da cena na sala de aula
4,24
0,78
4,65
0,66
Tradução dos conteúdos para a linguagem e
4,48
0,65
4,68
0,48
cotidiano dos alunos
Capacidade de preparar o aluno para o
4,28
0,68
4,52
0,63
mercado de trabalho
Capacidade de manter o equilíbrio emocional
4,52
0,59
4,61
0,62
Flexibilidade
4,12
0,67
4,42
0,62
Sociabilidade, capacidade de desenvolver e
4,52
0,71
4,77
0,43
manter empatia
Capacidade de adotar condutas apropriadas
4,64
0,57
4,81
0,4
ao ambiente profissional
Capacidade de estabelecer relações com a
4,64
0,49
4,74
0,44
equipe de apoio administrativo
Capacidade de estabelecer elações com a
4,56
0,58
4,71
0,46
equipe de suporte acadêmico
Capacidade de gerenciar conflitos
4,4
0,71
4,58
0,62
Espírito democrático e conciliador
4,6
0,65
4,68
0,48
Capacidade de administrar sua própria
4,12
0,67
4,58
0,67
formação contínua
Capacidade de interpretar e agir em
conformidade com os valores, crenças e 4,68
0,48
4,77
0,43
normas da instituição de ensino
Capacidade de promover a reflexão crítica
4,6
0,58
4,68
0,54
sobre a prática, em sala de aula
Habilidade de lidar as diferenças individuais e
4,52
0,59
4,61
0,56
dos grupos
Capacidade de estimular o aluno a adotar
4,48
0,59
4,55
0,68
postura crítica diante dos problemas sociais
Capacidade de visualizar o aluno como cliente
4,24
0,93
4,38
0,68
da instituição de ensino
Compromisso com atualização contínua
4,54
0,51
4,76
0,44
Comprometimento com as políticas e
4,36
0,64
4,6
0,62
princípios da educação superior
Capacidade de adotar conteúdos coerentes
4,48
0,59
4,67
0,55
com as políticas institucionais
Capacidade de estabelecer relações com o
4,6
0,58
4,7
0,53
coordenador do curso
Capacidade de estabelecer relações com os
4,04
0,84
4,43
0,82
diretores da instituição
Capacidade de estabelecer relações com
4,4
0,82
4,73
0,45
outros docentes
Autoconfiança
4,4
0,71
4,67
0,48
Fonte: Dados da pesquisa

5

0

4,5

0,71

4,5

0,71

4,5
4,5

0,71
0,71

5

0

4,5

0,71

4,5
4,5

0,71
0,71

4

1,41

5

0

5

0

4,5

0,71

4
4,5

0
0,71

5

0

5

0

5

0

5

0

4,5

0,71

4,5

0,71

5

0

4,5

0,71

4,5

0,71

4,5

0,71

4,5

0,71

4

1,41

5

0
(Continua...)
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Tabela 14
Nível de domínio das Competências relacionadas por faixa etária
Classificação Geral
Por faixa etária: Nível de domínio das Competências
Capacidade de ouvir e comunicar
4,56
0,58
4,7
0,47
Persistência
4,52
0,59
4,6
0,5
Capacidade de análise e reflexão
4,44
0,65
4,67
0,48
Criatividade
4,29
0,69
4,37
0,76
Capacidade de solucionar problemas
4,48
0,65
4,7
0,47
Conhecer as características socioculturais da
4,16
0,75
4,3
0,79
região em que se localiza esta instituição
Conhecer a visão, a missão e os valores desta
4,48
0,65
4,43
0,73
instituição
Conhecer o perfil do público-alvo desta
4,21
0,66
4,17
0,75
instituição
Conhecimento didático do conteúdo
4,6
0,58
4,7
0,47
Conhecimento do Curriculum
4,4
0,71
4,53
0,57
Conhecimento sobre o processo de
4,28
0,68
4,55
0,63
aprendizagem
Conhecimento das finalidades e dos valores
educativos dos seus fundamentos filosóficos e 4,08
0,81
4,27
0,78
históricos
Conhecimento das finalidades e dos valores
educativos dos seus fundamentos filosóficos e 4,08
0,81
4,27
0,78
históricos
Conhecimento pedagógico (conhecimento
didático geral); conhecimento prático adquirido
4,32
0,63
4,35
0,66
em experiências dentro e fora desta instituição
ou em outro ambiente acadêmico
Conhecimento de novas tecnologias de
3,8
0,76
4,23
0,5
informação e comunicação

4,5
4,5
5
3,5
4,5

0,71
0,71
0
0,71
0,71

4

1,41

5

0

4

1,41

5
5

0
0

5

0

4

0

4

0

5

0

3,5

0,71
(Conclusão)

Fonte: Dados da pesquisa

Ao correlacionar o nível de domínio das competências com a idade dos docentes,
observa-se que a faixa etária entre 26 e 40 anos apresentam média superior as
demais para as competências: Capacidade de aprender e dominar novas tecnologias
de comunicação e informação (média 3,96), Capacidade de operar com números
(média 3,88), Capacidade de transferência do conteúdo abordado (média 4,48),
Criatividade (média 4,29), Conhecer as características socioculturais da região em
que se localiza esta instituição (média 4,16) e Conhecer o perfil do público-alvo desta
instituição (média 4,21).

Os docentes com idade entre 41 e 60 anos apontaram médias acima das demais com
relação ao nível de domínio para as competências: Capacidade de contextualização
do conteúdo abordado (média 4,75), Capacidade de síntese do conteúdo abordado
(média 4,63), Domínio da cena na sala de aula (média 4,65), Capacidade de preparar
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o aluno para o mercado de trabalho (média 4,52), Capacidade de manter o equilíbrio
emocional (média 4,61), Sociabilidade, capacidade de desenvolver e manter empatia
(média 4,77), Capacidade de estabelecer relações com a equipe de suporte
acadêmico (média 4,71), Capacidade de gerenciar conflitos (média 4,58), Espírito
democrático e conciliador (média 4,68), Capacidade de administrar sua própria
formação contínua (média 4,58), Capacidade de estimular o aluno a adotar postura
crítica diante dos problemas sociais (média 4,55), Comprometimento com as políticas
e princípios da educação superior (média 4,60), Capacidade de adotar conteúdos
coerentes com as políticas institucionais (média 4,67), Capacidade de estabelecer
relações com o coordenador do curso (média 4,7), Capacidade de estabelecer
relações com outros docentes (média 4,73), Capacidade de ouvir e comunicar (média
4,7), Persistência (média 4,6), Conhecimento das finalidades e dos valores educativos
dos seus fundamentos filosóficos e históricos (média 4,27) e Conhecimento de novas
tecnologias de informação e comunicação (média 4,23).

A Tabela 15 mostra o nível de domínio das competências por atuação como professor.

Tabela 15
Nível de domínio das competências por de atuação como professor
Classificação Geral
Nível de domínio das Competências - Pelo nível de atuação
Pós-graduação
Pós-graduação
Graduação
lato sensu
scricto sensu
COMPETÊNCIA
DesvioDesvioDesvioMédia
Média
Média
padrão
padrão
padrão
Capacidade de contextualização
4,62
0,49
4,67
0,49
4,71
0,49
do conteúdo abordado
Capacidade
de
síntese
do
4,54
0,6
4,59
0,51
4,71
0,49
conteúdo abordado
Capacidade mental para escrever
4,48
0,74
4,33
0,59
4,57
0,53
Capacidade mental para ler
4,69
0,56
4,61
0,61
4,71
0,49
Capacidade de aprender e dominar
novas tecnologias de comunicação
3,83
0,76
4,39
0,85
4,14
0,69
e informação
Capacidade de operar com
3,71
0,74
3,89
0,83
4,14
0,9
números
Capacidade de transferência do
4,29
0,67
4,44
0,7
4,71
0,49
conteúdo abordado
Capacidade
de
planejar
as
4,52
0,63
4,44
0,78
4,86
0,38
atividades
(Continua...)
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 15
Nível de domínio das competências por de atuação como professor
Classificação Geral
Nível de domínio das Competências - Pelo nível de atuação
Capacidade de administrar o tempo
Capacidade
de
avaliar
as
atividades
Capacidade
de
estabelecer
vínculos entre teoria e prática, em
sala de aula
Capacidade de imprimir rigor
metodológico no processo de
ensino-aprendizagem
Capacidade de monitorar e
acompanhar as atividades
Capacidade física, destreza e
coordenação
Domínio da cena na sala de aula
Tradução dos conteúdos para a
linguagem e cotidiano dos alunos
Capacidade de preparar o aluno
para o mercado de trabalho
Capacidade de manter o equilíbrio
emocional
Flexibilidade
Sociabilidade,
capacidade
de
desenvolver e manter empatia
Capacidade de adotar condutas
apropriadas
ao
ambiente
profissional
Capacidade
de
estabelecer
relações com a equipe de apoio
administrativo
Capacidade
de
estabelecer
elações com a equipe de suporte
acadêmico
Capacidade de gerenciar conflitos
Espírito democrático, conciliador
Capacidade de administrar sua
própria formação contínua
Capacidade de interpretar e agir
em conformidade com os valores,
crenças e normas da instituição de
ensino
Capacidade de promover a
reflexão crítica sobre a prática, em
sala de aula
Habilidade de lidar as diferenças
individuais e dos grupos
Capacidade de estimular o aluno a
adotar postura crítica diante dos
problemas sociais
Capacidade de visualizar o aluno
como cliente da instituição de
ensino

4,26

0,54

4,33

0,59

4,29

0,76

4,33

0,72

4,33

0,77

4,57

0,53

4,62

0,58

4,72

0,46

4,86

0,38

4,12

0,64

4,28

0,57

4,29

0,49

4,32

0,7

4,39

0,7

4,57

0,53

4,24

0,79

4,5

0,71

4,43

0,98

4,4

0,73

4,5

0,79

4,86

0,38

4,57

0,59

4,72

0,46

4,71

0,49

4,38

0,7

4,44

0,62

4,57

0,53

4,48

0,63

4,67

0,59

4,86

0,38

4,26

0,63

4,22

0,65

4,71

0,49

4,6

0,63

4,83

0,38

4,86

0,38

4,76

0,48

4,72

0,46

4,86

0,38

4,67

0,48

4,78

0,43

4,86

0,38

4,62

0,49

4,67

0,59

4,86

0,38

4,4
4,62

0,7
0,54

4,61
4,72

0,5
0,46

4,71
4,86

0,49
0,38

4,43

0,7

4,28

0,83

4,71

0,49

4,76

0,43

4,78

0,43

4,71

0,49

4,64

0,58

4,67

0,49

4,86

0,38

4,55

0,59

4,56

0,51

4,86

0,38

4,48

0,67

4,44

0,7

4,71

0,49

4,35

0,77

4,39

0,85

4,57

0,53
(Continua...)

Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 15
Nível de domínio das competências por de atuação como professor
Classificação Geral
Nível de domínio das Competências - Pelo nível de atuação
com atualização
4,62
0,49
4,72
0,46
5

Compromisso
contínua
Comprometimento com as políticas
e princípios da educação superior
Capacidade de adotar conteúdos
coerentes
com
as
políticas
institucionais
Capacidade
de
estabelecer
relações com o coordenador do
curso
Capacidade
de
estabelecer
relações com os diretores da
instituição
Capacidade
de
estabelecer
relações com outros docentes
Autoconfiança
Capacidade de ouvir e comunicar
Persistência
Capacidade de análise e reflexão
Criatividade
Capacidade
de
solucionar
problemas
Conhecer
as
características
socioculturais da região em que se
localiza esta instituição
Conhecer a visão, a missão e os
valores desta instituição
Conhecer o perfil do público-alvo
desta instituição
Conhecimento
didático
do
conteúdo
Conhecimento do Curriculum
Conhecimento sobre o processo de
aprendizagem
Conhecimento das finalidades e
dos valores educativos dos seus
fundamentos filosóficos e históricos
Conhecimento
pedagógico
(conhecimento didático geral);
conhecimento prático adquirido em
experiências dentro e fora desta
instituição ou em outro ambiente
acadêmico
Conhecimento
de
novas
tecnologias de informação e
comunicação

0

4,49

0,6

4,44

0,7

4,86

0,38

4,51

0,6

4,78

0,43

4,86

0,38

4,61

0,59

4,72

0,46

4,86

0,38

4,17

0,83

4,39

0,78

4,86

0,38

4,54

0,71

4,67

0,59

4,86

0,38

4,63
4,61
4,49
4,59
4,2

0,54
0,54
0,55
0,55
0,79

4,67
4,67
4,67
4,61
4,82

0,59
0,49
0,49
0,5
0,39

4,43
4,71
4,57
4,71
4,43

0,53
0,49
0,53
0,49
0,53

4,54

0,6

4,67

0,59

4,86

0,38

4,1

0,8

4,39

0,78

4,57

0,79

4,41

0,74

4,61

0,61

4,71

0,49

4,03

0,73

4,53

0,62

4,43

0,53

4,66

0,53

4,67

0,49

4,71

0,49

4,49

0,68

4,67

0,49

4,43

0,53

4,45

0,64

4,56

0,62

4,71

0,49

4,05

0,8

4,33

0,84

4,57

0,53

4,31

0,68

4,56

0,51

4,43

0,53

4

0,62

4,17

0,79

4,29

0,49
(Conclusão)

Fonte: Dados da pesquisa

Observa-se que os indicadores correlacionados com o domínio das competências por
atuação do docente, apontam para a maioria das competências o aumento da média,
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de acordo com o nível de ensino em que o docente atua em ordem crescente. No
entanto, o nível de atuação scricto sensu apresenta média inferior em relação as
demais para as competências: Capacidade mental para escrever (média 4,33),
Capacidade mental para ler (média 4,61), Capacidade de aprender e dominar novas
tecnologias de comunicação e informação (média 4,39), Capacidade de planejar as
atividades (média 4,44), Flexibilidade (média 4,22) e Capacidade de administrar sua
própria formação contínua (média 4,28).

O nível de atuação lato sensu possui média superior à Graduação e à Pós-graduação
scricto sensu para as competências: Capacidade de administrar o tempo (média 4,33),
Capacidade física, destreza e coordenação (média 4,50), Capacidade de interpretar e
agir em conformidade com os valores, crenças e normas da instituição de ensino
(média 4,78), Autoconfiança e persistência (média 4,67) e Criatividade (média 4,82).

A Tabela 16 mostra o nível de domínio das competências por sexo.

Tabela 16
Nível de domínio das competências por sexo
Classificação Geral
Nível de domínio das Competências por sexo
Feminino
COMPETÊNCIA
DesvioMédia
padrão
Capacidade de contextualização do conteúdo abordado
4,54
0,51
Capacidade de síntese do conteúdo abordado
4,58
0,5
Capacidade mental para escrever
4,58
0,58
Capacidade mental para ler
4,67
0,56
Capacidade de aprender e dominar novas tecnologias
3,88
0,68
de comunicação e informação
Capacidade de operar com números
3,83
0,76
Capacidade de transferência do conteúdo abordado
4,25
0,61
Capacidade de planejar as atividades
4,75
0,44
Capacidade de administrar o tempo
4,33
0,48
Capacidade de avaliar as atividades
4,29
0,62
Capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e
4,54
0,59
prática, em sala de aula
Capacidade de imprimir rigor metodológico no processo
4,21
0,72
de ensino-aprendizagem
Capacidade de monitorar e acompanhar as atividades
4,46
0,59
Capacidade física, destreza e coordenação
4,38
0,65
Fonte: Dados da pesquisa

Masculino
DesvioMédia
padrão
4,64
0,49
4,59
0,59
4,23
0,81
4,5
0,67
4,05

0,9

3,86
4,41
4,45
4,14
4,18

0,94
0,8
0,74
0,64
0,91

4,64

0,58

4,05

0,58

4,18
4,23

0,73
0,87
(Continua...)
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Tabela 16
Nível de domínio das competências por sexo
Classificação Geral
Nível de domínio das Competências por sexo
Domínio da cena na sala de aula
Tradução dos conteúdos para a linguagem e cotidiano
dos alunos
Capacidade de preparar o aluno para o mercado de
trabalho
Capacidade de manter o equilíbrio emocional
Flexibilidade
Sociabilidade, capacidade de desenvolver e manter
empatia
Capacidade de adotar condutas apropriadas ao ambiente
profissional
Capacidade de estabelecer relações com a equipe de
apoio administrativo
Capacidade de estabelecer elações com a equipe de
suporte acadêmico
Capacidade de gerenciar conflitos
Espírito democrático, conciliador
Capacidade de administrar sua própria formação
contínua
Capacidade de interpretar e agir em conformidade com
os valores, crenças e normas da instituição de ensino
Capacidade de promover a reflexão crítica sobre a
prática, em sala de aula
Habilidade de lidar as diferenças individuais e dos grupos
Capacidade de estimular o aluno a adotar postura crítica
diante dos problemas sociais
Capacidade de visualizar o aluno como cliente da
instituição de ensino
Compromisso com atualização contínua
Comprometimento com as políticas e princípios da
educação superior
Capacidade de adotar conteúdos coerentes com as
políticas institucionais
Capacidade de estabelecer relações com o coordenador
do curso
Capacidade de estabelecer relações com os diretores da
instituição
Capacidade de estabelecer relações com outros
docentes
Autoconfiança
Capacidade de ouvir e comunicar
Persistência
Capacidade de análise e reflexão
Criatividade
Capacidade de solucionar problemas
Conhecer as características socioculturais da região em
que se localiza esta instituição

4,54

0,51

4,55

0,8

4,58

0,58

4,55

0,6

4,42

0,65

4,45

0,6

4,5
4,42

0,66
0,65

4,73
4,23

0,55
0,53

4,58

0,65

4,82

0,5

4,71

0,55

4,73

0,46

4,75

0,44

4,77

0,43

4,63

0,49

4,68

0,57

4,54
4,67

0,66
0,48

4,55
4,64

0,6
0,49

4,58

0,58

4,14

0,77

4,79

0,41

4,64

0,49

4,71

0,55

4,68

0,57

4,67

0,48

4,5

0,67

4,58

0,5

4,45

0,74

4,42

0,72

4,32

0,84

4,67

0,48

4,68

0,48

4,63

0,58

4,36

0,66

4,54

0,66

4,68

0,48

4,71

0,55

4,55

0,6

4,33

0,87

4,14

0,94

4,5

0,83

4,64

0,58

4,54
4,67
4,63
4,63
4,13
4,58

0,59
0,48
0,49
0,58
0,74
0,5

4,59
4,64
4,55
4,59
4,64
4,77

0,59
0,58
0,51
0,5
0,66
0,53

4,38

0,77

4,14

0,77
(Continua...)

Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 16
Nível de domínio das competências por sexo
Classificação Geral
Nível de domínio das Competências por sexo
Conhecer a visão, a missão e os valores desta instituição
Conhecer o perfil do público-alvo desta instituição
Conhecimento didático do conteúdo
Conhecimento do Curriculum
Conhecimento sobre o processo de aprendizagem
Conhecimento das finalidades e dos valores educativos
dos seus fundamentos filosóficos e históricos
Conhecimento pedagógico (conhecimento didático
geral); conhecimento prático adquirido em experiências
dentro e fora desta instituição ou em outro ambiente
acadêmico
Conhecimento de novas tecnologias de informação e
comunicação

4,58
4,17
4,71
4,5
4,54

0,58
0,7
0,55
0,66
0,59

4,27
4,09
4,64
4,5
4,36

0,77
0,75
0,49
0,6
0,73

4,25

0,68

4,14

0,89

4,33

0,64

4,36

0,66

4,04

0,62

4,09

0,68
(Conclusão)

Fonte: Dados da pesquisa

Quando analisado o nível de domínio das competências por sexo, observa-se maior
disparidade das variáveis, se comparado ao grau de importância, apontado
anteriormente na Tabela 11. A Figura 13, originada da Tabela 16, revela média
superior dos homens para as competências em relação às mulheres. Estas foram:
Capacidade de contextualização do conteúdo abordado (média 4,64), Capacidade de
aprender e dominar novas tecnologias de comunicação e informação (média 4,05),
Capacidade de operar com números (média 3,86), Capacidade de transferência do
conteúdo abordado (média 4,41), Capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e
prática em sala de aula (média 4,64), Capacidade de manter o equilíbrio emocional
(média 4,73), Sociabilidade, capacidade de desenvolver e manter empatia (média
4,82), Criatividade (média 4,64) e Capacidade de solucionar problemas (média 4,77).
Estas foram variáveis em que o sexo masculino obteve média superior em relação às
mulheres.
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4,64

4,41
4,05

4,64 4,73

4,82

4,64 4,77

4,54
4,25

4,54 4,5 4,58

3,88 3,83

3,86

Homens

4,58
4,13

Mulheres

Capacidade de contextualização do conteúdo abordado
Capacidade de aprender e dominar novas tecnologias de comunicação e informação
Capacidade de operar com números
Capacidade de transferência do conteúdo abordado
Capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e prática, em sala de aula
Capacidade de manter o equilíbrio emocional
Sociabilidade, capacidade de desenvolver e manter empatia (média 4,82)
Criatividade
Capacidade de solucionar problemas

Figura 13
Nível de domínio das competências por sexo
Fonte: Dados da pesquisa

4.3 Desenvolvimento de competências docentes

O terceiro objetivo específico da pesquisa: “identificar as iniciativas com foco no
desenvolvimento de competências docentes” é tratado nesta seção que discorre sobre
as alternativas e iniciativas empregadas para o desenvolvimento das competências.
Esse processo é complexo e conjuga diversos esforços que variam em natureza e
forma. Os trechos destacados são esclarecedores.
[...] faço cursos, tenho participação em congressos, converso muito com
professores, professores de outros cursos. Quando estou em congresso e
encontro com professores de outras instituições, sempre pergunto como é que
eles fazem nas aulas, que textos usam, as dinâmicas que adotam, como
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avaliam. Em algumas situações, sento um pouco para pesquisar. Então, eu
acho que é uma qualificação constante (E1, 2019).
Ou ainda: “Leitura, participação em cursos e encontros, em seminários, discussão
com outros professores, planejamento de aulas. São essas as estratégias” (E4, 2019).

A inserção em cursos stricto sensu também tem sido considerada uma via para o
desenvolvimento de competências docentes: “Como eu já entrei aqui com o mestrado,
então, agora, é dar o passo para o doutorado, para ampliar a formação e docência”
(E1, 2019).
Ter buscado o mestrado, por exemplo, foi uma dessa alternativa. Foi vendo
essa necessidade essa importância vendo que isso iria agregar valor, iria
agregar qualidade para minha formação é para minha, para o desempenho
dessa missão é que eu busquei aí o mestrado (E3, 2019).
As iniciativas individuais e os investimentos por conta própria também foram relatados
“Eu faço cursos extras, por exemplo o curso de design Sprint que fiz por minha conta.
As capacitações contribuem porque tudo isso eu consigo trazer para dentro de sala
de aula, então isso enriquece” (E6, 2019)”.

O entrevistado E14 apontou a relevância da interação com as turmas no que se refere
à obtenção de feedback necessário para potencializar aspectos positivos e corrigir
possíveis fragilidades. Esse posicionamento favorece o desenvolvimento de
competências e a adaptação da dinâmica em sala de aula:
Eu procuro participar dos grupos de estudos que são colocados e que são de
grande valia. Procuro ter o feedback dos alunos. Acho fundamental, porque as
turmas são diferentes. Às vezes, você dá aula em um semestre e os alunos
adoram. No outro semestre você dá aquela mesma aula e os alunos detestam.
Esses perfis nós precisamos identificar. É como um termômetro dentro de sala
(E14, 2019).
As iniciativas utilizadas pela instituição para o desenvolvimento das competências
docentes são realizadas por meio do CENA, que desenvolve ações com o objetivo de:
a) incentivar a participação de todos os envolvidos no Centro de Estudos; b)
desenvolver o conhecimento dos fatos e do pensamento crítico e reflexivo; c)
proporcionar o entendimento de como se dá a construção de conhecimento, com base
no construtivismo; d) analisar e diferenciar as diversas metodologias ativas e sua
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aplicabilidade prática; e) melhorar o desempenho dos professores na sala de aula,
possibilitando ao acadêmico a construção do conhecimento por meio da
problematização da realidade; f) apoiar os professores, fornecendo-lhes ferramentas
para que possam melhorar seu desempenho escolar; g) acompanhar os professores
na realização dos trabalhos científicos, nos estudos, na preparação dos
testes/exames e na elaboração e revisão de artigos científicos; h) promover o estudo
do embasamento didático-pedagógico da proposta pedagógica da instituição; i)
desenvolver nos professores a autoconfiança em seus conhecimentos pedagógicos e
capacidades, incrementando a autoestima, autonomia e buscando sempre o
aperfeiçoamento; e j) buscar, mediante estudos, novas metodologias ativas que
poderão aperfeiçoar a pedagogia da instituição.

Estas ações são realizadas por meio de capacitações pedagógicas, reuniões com a
reitoria, oficinas, palestras, grupos de estudos, reuniões com as coordenações para
trabalhar aspectos específicos a cada curso, incentivo aos docentes em realizar
cursos de pós graduação, como por exemplo, a oferta de pós graduação latu senso
em metodologias ativas para os docentes da instituição.

A infraestrutura da instituição foi apontada nas entrevistas como facilitadora do
processo de desenvolvimento das competências, uma vez que a instituição prima para
este aspecto, disponibilizando aos docentes todos os recursos necessários ao
processo de ensino e aprendizagem.

Além das práticas realizadas pela instituição para o desenvolvimento das
competências docentes. A Tabela 17 apresenta as ações realizadas pelos docentes
para o desenvolvimento das competências.
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Tabela 17
Fontes que os docentes utilizam para desenvolver as competências docentes
Tabela de Frequência
Fontes que utiliza para desenvolver competências profissionais docentes
Porcentagem de
FONTES
N
Porcentagem
casos
Cursos
56
27%
98%
Palestras
40
19%
70%
Eventos, congressos, seminários
50
24%
88%
Experiência profissional
52
25%
91%
Redes sociais
2
1%
4%
Pesquisa
10
5%
18%
TOTAL
210
100%
Fonte: Dados da pesquisa

Com relação aos desafios inerentes ao processo de desenvolvimento de
competências, os docentes concordaram que escassez de tempo tem sido um desafio
vivenciado, de forma geral.
“Estar sempre estudando é um desafio, porque isso exige tempo e, com as outras
coisas do dia a dia, pesam” (E2, 2019). “A falta de tempo é, talvez, o maior limitador”
(E4, 2019). “Talvez o maior desafio seja o tempo, o ser humano hoje, o mantenedor
de família, ele tem como prioridade a criação da família.” (E8, 2019).
[...] falta de tempo [...] a gente tem que correr atrás de dinheiro. Então a gente
não fica assim com essa bola toda para fazer tudo que a gente queria,
entende? Uma rotina que acaba massacrando muita gente. Por causa disso,
muita coisa eu não fiz porque tinha de trabalhar, entendeu? (E5, 2019).
Conforme destacaram diversos autores, o contexto do trabalho mudou muito nas
últimas décadas. A necessidade de atender as inúmeras demandas em tempo hábil e
a aplicação de novas tecnologias afetaram a dinâmica e a natureza das atividades.
Essa transformação foi bastante discutida por autores como Le Boterf (2003) e Zarifian
(2001, 2003). No cenário da educação, as mudanças demandaram novas posturas
por parte dos professores, conforme apontaram autores como Perrenoud (2013a),
Tardif (2000), Zabalza (2004). A falta de tempo, portanto, resulta da necessidade de
realizar diversas atividades que demandam preparo prévio e planejamento. Há
exigência por contínuo aperfeiçoamento e atualização e, nesse sentido, os docentes
devem se ocupar da busca incessante por informações que favoreçam o exercício de
suas atividades.
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O relato a seguir faz menção a certa precarização do trabalho e à necessidade do
docente atuar em várias IES’s para obter renda.
O desafio maior é o tempo. Eu posso estar errada, mas falta de tempo, hoje,
vem sendo um problema muito grande para os professores em geral. Porque
nós não conseguimos trabalhar em uma instituição só para manter todas as
despesas que a gente tem. A gente acaba abraçando muita coisa e não dando
conta (E9, 2019).
Autores como Paiva e Melo (2009) discutiram as transformações na atividade docente
e na profissão, sinalizando as dificuldades presentes no cenário educacional. Uma
das questões que afeta a dinâmica do docente é a necessidade de atuar em sintonia
com os procedimentos, as exigências institucionais e o estabelecimento de relações
harmoniosas com os pares.
Quebra da zona de conforto, pois as aulas em modelos alternativos exigem
muito mais preparo e tempo para estudo. A burocratização com prazos de
lançamento de provas e notas, que nem sempre se ajustam ao calendário
acadêmico. Além da dificuldade de sintonia entre demais professores que
criticam os modelos utilizados com os alunos (E13, 2019).
Outros desafios apontados pelos respondentes em relação ao desenvolvimento de
competências são: Tempo; Falta de incentivo à qualificação; Manter-se atualizado;
Falta de oportunidades regionais para formação acadêmica; Conciliar a vida pessoal
com a profissional; Baixa remuneração; Exigências trabalhistas; Diversidade de
discentes; Encontrar forma adequada para desenvolver competências e habilidade;
Novas tecnologias; Pouco acesso a treinamento, limitação financeira; Diversidade de
alunos; Falta de interesse; Resistência e falta de confiança dos estudante; Falta de
curso em tecnologia na região; Comportamento do acadêmico; Turmas grandes;
Apatia dos discentes; Distância dos grandes centros; Acesso a práticas de
metodologias ativas; Planejamento cotidiano; Desvalorização dos discente para
certas disciplinas; Quebra de paradigmas; Discentes com pouca formação e
Formação continuada.

No que se refere aos desafios inerentes ao processo de ensino-aprendizagem foram
citados pelos respondentes: Critério de avaliação; Revolução tecnológica/Ensino
híbrido; Aumento dos transtornos psicológicos nos alunos; Desinteresse discente e
falta de reconhecimento para com o professor; Indisponibilidade de recursos
financeiros; Transpor conhecimento para linguagem didática; Escolher técnicas de
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ensino adequados à diversidade dos discentes; Alunos sem tempo disponível;
Necessidade de formação continuada; Nível instrução dos alunos; Atualização
contínua de informações em cenário de constante mudança; Contextualização e
integração teoria/prática; Adequação do aluno aos processo de aprendizagem;
Diversidade de discentes; Metodologias ativas; Burocratização da docência;
Disponibilidade para mudanças; Resistência a mudança; Barreira cultural; Inteligência
emocional; Falta de conhecimentos básicos/gerais; Turmas grandes; Falta de domínio
da linguagem pedagógica e Desinteresse/desmotivação discente

Para uma visão detalhada de dados, sugere-se a leitura do Apêndice D, que apresenta
o quadro-síntese com respostas às questões 3 a 5 do questionário, divididas por
curso: Administração, Direito, Engenharia Civil, Medicina e Psicologia. Essas
questões abordam outras competências requeridas, desafios relacionados ao
desenvolvimento de competências docentes e desafios inerentes ao processo de
ensino-aprendizagem.
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5 Considerações finais
Esta dissertação orientou-se pela seguinte questão geradora: “como se dá o
desenvolvimento de competências docentes em um Centro Universitário?“ Essa
indagação emergiu a partir da revisão da literatura sobre o tema e da necessidade de
contribuir para a compreensão desse processo em uma instituição que é referência
na região norte do estado de Minas Gerais.
O objetivo geral estabelecido foi o de “’caracterizar o processo de desenvolvimento de
competências docentes no Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc), localizado em
Montes Claros, Minas Gerais”. Destaca-se que o UNIFIPMoc é uma instituição com
mais de 20 anos de experiência e, em 2018, foi intitulada como centro universitário,
sendo o único do norte de Minas Gerais.

Realizou-se um estudo de caso, com a coleta de dados fundamentada na aplicação
de questionário, realização de entrevista e análise de documentos institucionais.
Foram inqueridos docentes que atuam nos cursos de Administração, Direito,
Engenharia Civil, Medicina e Psicologia, além da Pró-reitora de ensino. Pode-se
considerar que este objetivo geral foi alcançado com base na realização de cada um
dos objetivos específicos da pesquisa.

Quanto ao primeiro objetivo específico, relacionado à descrição o Centro Universitário
FIPMoc (UNIFIPMoc), percebeu-se que, em relação à dimensão física, a instituição
dispõe de adequada infraestrutura e oferta nos cursos analisados e acesso a recursos
de elevada qualidade. Quanto ao processo de ensino aprendizagem, a instituição tem
uma concepção pedagógica inovadora e uma metodologia baseada na pedagogia
ativa.

As atividades relacionadas com a formação, fundamentam-se em diretrizes e
orientações expressas no Projeto Pedagógico de Curso, em sintonia com o Plano de
Desenvolvimento Institucional. As estratégias de ensino baseiam-se nos princípios e
nos valores institucionais, de modo a conferir ao corpo discente a formação integral,
focada no desenvolvimento individual e social. Nessa perspectiva, o UNIFIPMoc
procura formar profissionais com competência para uma atuação reflexiva e crítica. A
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instituição preza pelas metodologias ativas, aprendizagem baseada em problemas e
outras metodologias que possibilitam formação coerente com a prática profissional e
com as demandas impostas pelo mercado de trabalho.

Outro aspecto relevante observado na descrição da instituição refere-se ao papel
social do UNIFIPMoc no contexto regional. Verificou-se que ela presta serviços à
comunidade, interagindo com diversos atores locais e promovendo parcerias
importantes para a disseminação do conhecimento. Considerou-se ainda que ela tem
se inserido ativamente na comunidade por meio de seus centros de extensão e de
apoio a seus cursos, promovendo intercâmbio de saberes e oportunidades reais de
aprendizagem e aprimoramento aos seus estudantes, com o desenvolvimento dos
projetos interdisciplinares e programas de estágio.
O segundo objetivo específico da pesquisa: “mapear as competências docentes
requeridas aos docentes no contexto do UNIFIPMoc”. Esse mapeamento envolveu,
incialmente, a percepção dos pesquisados sobre o conceito de competência. Em face
dos diversos entendimentos e definições possíveis, tornou-se necessário identificar,
no contexto da instituição, a visão dos profissionais acerca do termo. Observou-se o
alinhamento da percepção dos pesquisados em relação à literatura, sobretudo no que
se relaciona com a manifestação da competência por meio de ações concretas. Nesse
sentido, é na resolução dos problemas que o docente revela sua competência.

Esse mapeamento baseou-se, ainda, na classificação de competências em função do
grau de importância e nível de domínio dos respondentes. A pesquisa revelou que as
competências demandadas e classificadas em ordem de importância estão em
sintonia com os Projetos Pedagógicos de Curso que integram, necessariamente, a
pesquisa e a extensão. Tendo como referência o grau de importância das
competências apresentadas no instrumento de inquérito, notou-se o destaque
daquelas relacionadas às seguintes modalidades constituintes do modelo teórico
adotado:

competência

cognitiva,

competência

funcional

e

competência

comportamental.
O terceiro objetivo específico: “identificar as iniciativas com foco no desenvolvimento
de

competências

docentes”.

Os

resultados

mostraram

que

as

iniciativas
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empreendidas pelo UNIFIPMoc são realizadas por meio do Centro de Estudos
(CENA), por meio de capacitações pedagógicas, reuniões com a reitoria, oficinas,
palestras, grupos de estudos, reuniões com as coordenações para trabalhar aspectos
específicos a cada curso, incentivo aos docentes em realizar cursos de pós
graduação, como por exemplo, a oferta de pós graduação latu senso em metodologias
ativas para os docentes da instituição. Para além das iniciativas institucionais
realizadas pelo UNIFIPMoc, os docentes relataram que as iniciativas individuais
envolvem: realização de cursos, participação de palestras, eventos, congressos e
seminários, experiência profissional, uso de redes sociais e pesquisa.

Diversos desafios foram apontados em relação ao desenvolvimento de competências.
A falta de tempo e a sobrecarga de atividades foram mencionadas com frequência
pelos pesquisados. Esse resultado sinaliza o acúmulo de trabalho na atividade
docente que, não raro, decorre da atuação profissional em diversas instituições como
alternativa para a geração de renda. Essa situação pode comprometer o desempenho
do professor em sala de aula e afetar o esforço de aperfeiçoamento e atualização.
Contudo, trata-se de uma característica do contexto educacional brasileiro, não sendo
de forma alguma um aspecto específico do caso analisado.

A pesquisa revelou que o UNIFIPMoc envida consideráveis esforços para promover
uma formação de qualidade nos diversos cursos ofertados. O desenvolvimento de
competências docentes é considerado vetor importante nesse processo. O
alinhamento entre planejamento, acompanhamento e avaliação de resultados tornase essencial no contexto institucional. Certamente, não sem problemas, o UNIFIPMoc
avança na disseminação de conhecimentos e da construção de saberes, engajando
parceiros e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região.

5.1 Recomendações gerenciais

Com relação ao processo de desenvolvimento e de avaliação das competências
docentes, sugere-se que seja realizado um estudo com base no gap de competências.
A referida iniciativa poderia possibilitar ao UNIFIPMoc o desenvolvimento de
estratégias para direcionar as ações do Centro de Estudos (CENA), no sentido de
potencializar o processo e favorecer a obtenção de resultados mais assertivos.
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Como limitação do estudo, menciona-se o inquérito apenas com docentes presentes
no UNIFIPMoc na ocasião da pesquisa.

Sugere-se a realização de futuros estudos sobre o tema com docentes dos outros
cursos ofertados pela UNIFIPMoc.
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Apêndice A

Questionário

Prezado(a) Professor(a),

Sou aluna do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo
e estou realizando uma pesquisa acadêmica que procura analisar o desenvolvimento
de competências profissionais docentes nesta instituição, sob a orientação do Prof.
Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima.
Faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para tanto, gostaria de contar com a
sua colaboração no preenchimento deste questionário cujo tempo de resposta é de
aproximadamente 10 minutos. Os questionários serão analisados em conjunto,
preservando o sigilo das informações.

Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos por
intermédio do e-mail: gerencia.financeira@unifipmoc.edu.br

Francislene de Cássia Prates
Mestrado Profissional em Administração
Fundação Pedro Leopoldo

QUESTIONÁRIO

1- Considerando sua atuação como professor nesta IES:
a) Indique o grau de importância de cada competência/conhecimento. Escala: 1- Nulo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito
Alto
b) Indique seu nível de domínio para cada competência/conhecimento. Escala: 1- Nulo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito
Alto

Grau

de

IMPORTÂNCIA
COMPETÊNCIA
1

Capacidade de contextualização do conteúdo abordado.

2

Capacidade de síntese do conteúdo abordado.

3

Capacidade mental para escrever.

4

Capacidade mental para ler.

5

Capacidade de aprender e dominar novas tecnologias de comunicação e informação.

6

Capacidade de operar com números.

7

Capacidade de transferência do conteúdo abordado.

8

Capacidade de planejar as atividades.

9

Capacidade de administrar o tempo.

1

2

3

4

Nível de
DOMÍNIO

5

1

2

3

4

5

10

Capacidade de avaliar as atividades.

11

Capacidade de estabelecer vínculos entre teoria e prática, em sala de aula..

12

Capacidade de imprimir rigor metodológico no processo de ensino-aprendizagem.

13

Capacidade de monitorar e acompanhar as atividades.
Grau

COMPETÊNCIA

IMPORTÂNCIA
1

14

Capacidade física, destreza e coordenação.

15

Domínio da cena na sala de aula.

16

Tradução dos conteúdos para a linguagem e cotidiano dos alunos.

17

Capacidade de preparar o aluno para o mercado de trabalho.

18

Capacidade de manter o equilíbrio emocional.

19

Flexibilidade.

20

Sociabilidade, capacidade de desenvolver e manter empatia.

21

Capacidade de adotar condutas apropriadas ao ambiente profissional.

22

Capacidade de estabelecer relações com a equipe de apoio administrativo.

23

Capacidade de estabelecer relações com a equipe de suporte acadêmico.

24

Capacidade de gerenciar conflitos.

25

Espírito democrático, conciliador.

de

2

3

4

Nível de
DOMÍNIO

5

1

2

3

4

5

26

Capacidade de administrar sua própria formação contínua.

27

Capacidade de interpretar e agir em conformidade com os valores, crenças e normas da instituição
de ensino.

28

Capacidade de promover a reflexão crítica sobre a prática, em sala de aula.

29

Habilidade de lidar as diferenças individuais e dos grupos.

30

Capacidade de estimular o aluno a adotar postura crítica diante dos problemas sociais.

31

Capacidade de visualizar o aluno como cliente da instituição de ensino.

32

Compromisso com atualização contínua.

Grau
COMPETÊNCIA

IMPORTÂNCIA
1

33

Comprometimento com as políticas e princípios da educação superior.

34

Capacidade de adotar conteúdos coerentes com as políticas institucionais.

35

Capacidade de estabelecer relações com o coordenador do curso.

36

Capacidade de estabelecer relações com os diretores da instituição.

37

Capacidade de estabelecer relações com outros docentes.

38

Autoconfiança.

39

Capacidade de ouvir e comunicar.

40

Persistência.

41

Capacidade de análise e reflexão.

42

Criatividade.

de

2

3

4

Nível de
DOMÍNIO

5

1

2

3

4

5

43

Capacidade de solucionar problemas.

44

Conhecer as características socioculturais da região em que se localiza esta instituição.

45

Conhecer a visão, a missão e os valores desta instituição.

46

Conhecer o perfil do público-alvo desta instituição.

47

Conhecimento didático do conteúdo.

48

Conhecimento do curriculum.

49

Conhecimento sobre o processo de aprendizagem.

50

51
52

Conhecimento das finalidades e dos valores educativos dos seus fundamentos filosóficos e
históricos.
Conhecimento pedagógico (conhecimento didático geral); conhecimento prático adquirido em
experiências dentro e fora desta instituição ou em outro ambiente acadêmico.
Conhecimento de novas tecnologias de informação e comunicação.

2- Marque a(s) fonte(s) que o(a) Sr.(a) utiliza para desenvolver competências profissionais docentes.
(

)

Cursos

(

)

Palestras

(

)

Eventos, congressos, seminários

(

)

Experiência profissional

(

)

Outro. Especifique:

3- Considerando o contexto desta instituição de ensino, cite outras competências docentes requeridas do professor.

4- Cite os desafios que você enfrenta para desenvolver as competências docentes requeridas.

5- Cite os desafios relacionados ao processo de ensino-aprendizagem.
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Curso(s) em que atua nesta Instituição:____________________

___________________________________________________

Você atua como professor em que nível?
( )

Tecnólogo

( )

Graduação

( )

Pós-Graduação – lato sensu

( )

Pós-Graduação – stricto sensu

( )

Outro. Especifique:

Tempo de experiência acadêmica (ano, mês):_______________

Tempo de trabalho na Instituição (ano, mês):_______________

Tempo no cargo (ano, mês):_____________________________

Você exerce outra atividade profissional?
( )

Não

( )

Sim. Especifique:

Sexo
( )

Feminino

( )

Masculino

Indique sua faixa etária
( )

Até 25 anos

( )

De 26 a 30 anos

( )

De 31 a 35 anos

( )

De 36 a 40 anos

( )

De 41 a 45 anos

( )

De 46 a 50 anos
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( )

De 51 a 55 anos

( )

Acima de 60 anos

Indique seu estado civil
( )

Solteiro

( )

Divorciado / separado

( )

Casado

( )

Viúvo

( )

União estável

Muito obrigada!
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Apêndice B

Roteiro de entrevista

Carta de apresentação da pesquisa

Montes Claros, maio de 2019

Prezado (a) Senhor (a),

Sou aluna do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo
e estou realizando uma pesquisa acadêmica que procura analisar o desenvolvimento
de competências profissionais docentes nesta instituição, sob a orientação do Prof.
Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima.

Faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para tanto, gostaria de contar com a
sua colaboração, concedendo-me uma breve entrevista.

Agradeço sua contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos por meio
do e-mail: gerencia.financeira@unifipmoc.edu.br

A identificação não é necessária.

Atenciosamente;

Francislene de Cássia Prates
Mestrando em Administração Profissional
Fundação Pedro Leopoldo
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Apêndice C

Pesquisa sobre desenvolvimento de competências docentes nesta IES

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Eu, __________________________________________________, aceito livremente
participar

como

entrevistado

na

pesquisa

intitulada

“Desenvolvimento

de

Competências Docentes: estudo no Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc), em
Minas Gerais”. Esta pesquisa visa à elaboração de dissertação para o curso de
Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo, da mestranda
Francislene de Cássia Prates, orientada pelo Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho
Lima. O objetivo é analisar o desenvolvimento de competências profissionais docentes
nesta Instituição. Estou ciente de que as entrevistas serão gravadas, sem a
identificação do entrevistado, sendo analisadas de forma agregada, garantindo,
assim, sua confidencialidade, privacidade e anonimato, não correndo riscos de que
minhas opiniões e ideias possam ser utilizadas contra mim. Estou ciente, também, de
que posso recusar a participar ou retirar-me sem necessidade de qualquer
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem que isso me traga alguma punição.
Após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi
explicado, consinto em participar desta pesquisa.

Montes Claros, _____ de ____________________ de ________

Assinatura do Entrevistado

Assinatura do Pesquisador

Mestranda: Francislene de Cássia Prates - MPA/Fundação Pedro Leopoldo
(gerencia.financeira@unifipmoc.edu.br)
Orientador: Reginaldo de Jesus Carvalho Lima - MPA/Fundação Pedro Leopoldo
(reginaldo.lima@fpl.edu.br)
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Questões - Entrevista

1- Quais são os desafios enfrentados pelos professores em instituições privadas?
2- Como o(a) Sr.(a) define “competência profissional”? Comente.
3- Quais são as características de um “professor competente”?
4- Quais são as competências profissionais requeridas dos professores no
UNIFIPMoc?
5- O UNIFIPMoc adota práticas institucionais com foco no desenvolvimento de
competências dos professores? Comente.
6- Quais são as alternativas que o(a) Sr.(a) adota para desenvolver as competências
requeridas?
7- Quais sãos os desafios que enfrenta para desenvolver as competências
profissionais requeridas na docência?
8- Caso julgue necessário, comente algum aspecto relevante que não tenha sido
abordado.

Caracterização do Entrevistado

Curso(s) em que atua nesta Instituição:____________________________

Você atua como professor em que nível?
( )

Tecnólogo

( )

Graduação

( )

Pós-Graduação – lato sensu

( )

Pós-Graduação – stricto sensu

( )

Outro. Especifique: _____________

Tempo de experiência acadêmica (ano, mês):_______________

Tempo de trabalho na Instituição (ano, mês):_______________

Tempo no cargo (ano, mês):_____________________________
Você exerce outra atividade profissional?
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( )

Não

( )

Sim. Especifique:

Indique o sexo
( )

Feminino

( )

Masculino

Indique sua faixa etária
( )

Até 25 anos

( )

De 26 a 30 anos

( )

De 31 a 35 anos

( )

De 36 a 40 anos

( )

De 41 a 45 anos

( )

De 46 a 50 anos

( )

De 51 a 55 anos

( )

Acima de 55 anos

Indique seu estado civil
( )

Solteiro

( )

Casado

( )

Divorciado / separado

( )

Viúvo

( )

União estável

Muito obrigada!
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Apêndice D

Figura 14 - Quadro-síntese - Questões 3 a 5 do questionário
Questão 3: Considerando o
contexto da instituição de
ensino, outras competências
docentes citadas, que são
requeridas do professor
Capacidade de empreender
Atendimento ao novo perfil
acadêmico
Trabalhar com metodologias
ativas

Administração
Questão 4: Desafios
que enfrenta para
Questão 5: Desafios
desenvolver as
relacionados ao processo de
competências
ensino-aprendizagem
docentes requeridas
Tempo disponível,
Resistência a mudança, barreira
limitação financeira
cultural
Comportamento do
Falta de conhecimentos
acadêmico
básicos/gerais
Falta de disciplina para
Acesso a práticas de
leitura/interpretação de textos por
metodologias ativas
parte dos discentes
Direito

Questão 3: Considerando o
contexto da instituição de ensino,
outras competências docentes
citadas, que são requeridas do
professor

Questão 4: Desafios que
enfrenta para
desenvolver as
competências docentes
requeridas

Formação continuada

Questão 5: Desafios relacionados
ao processo de ensinoaprendizagem
Critério de avaliação

Atualizar-se à tecnologia,
Resolução de conflitos

Falta de incentivo a
qualificação

Formação continuada

Tempo disponível

Formação continuada

Tempo disponível

Postura do discente

Interesse do orientando
no estágio

formação continuada

Manter-se atualizado

Formação continuada

Estimular o acadêmico

Aptidão para pesquisa científica,
estimular trabalho em equipe e
senso de colaboração

Tempo disponível, falta
de oportunidades
regionais para formação
acadêmica

Revolução tecnológica
Desinteresse discente e falta de
reconhecimento para com o
professor
Indisponibilidade de recursos
financeiros
Conquistar a confiança no início

Transpor conhecimento para
linguagem didática
Conciliar teoria em prática no
mercado de trabalho
Escolher técnicas de ensino
adequados à diversidade dos
discentes
(Continua...)

Fonte: Dados da pesquisa
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Direito
Adequação do aluno aos processo
de aprendizagem

Interdisciplinaridade

Resolução de conflitos

Competência
pedagógica/técnica/prática
Competência
pedagógica/técnica/prática

Capacidade de lidar com minorias
e adequar a realidade disruptiva
Preparar o discente para um
contexto de evolução

Encontrar forma
adequada para
desenvolver
competências e
habilidade
Tempo disponível,
novas tecnologias
Pouco acesso a
treinamento, tempo
disponível, novas
tecnologias
Turmas grandes, muitos
alunos
Apatia dos discentes,
distância dos grandes
centros
Diversidade de
discentes

Revolução tecnológica/ensino
híbrido
Diversidade de discentes,
metodologias ativas
Burocratização da docência,
disponibilidade p/
mudanças/metodologias ativas
Turmas grandes, muitos alunos
Falta de domínio da linguagem
pedagógica
Desinteresse/desmotivação
discente

Engenharia Civil
Questão 3: Considerando o
contexto da instituição de
ensino, outras competências
docentes citadas, que são
requeridas do professor
Trabalho em equipe,
compreender o discente,
Fomentar projetos de pesquisa

Gestão, fomentar projetos de
pesquisa

Questão 4: Desafios que
enfrenta para desenvolver
as competências
docentes requeridas

Questão 5: Desafios
relacionados ao processo de
ensino-aprendizagem

Tempo disponível

Revolução tecnológica

Falta de interesse,
resistência e falta de
confiança dos estudante
Falta de curso em
tecnologia na região
Tempo disponível,
planejamento cotidiano

Metodologias atualizadas
Interesse dos
discentes/inteligência emocional
Desinteresse/desmotivação
discente

Formação continuada

Garantir o aprendizado

Capacidade de entender as
demandas particulares dos
alunos

Contextualização e integração
teoria/prática

Liderança, didática, criatividade

Fonte: Dados da pesquisa

Discentes com pouca
formação

Desinteresse/dificuldade na
aprendizagem
(Continua...)
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Medicina
Questão 3: Considerando o
contexto da instituição de
ensino, outras competências
docentes citadas, que são
requeridas do professor

Questão 4: Desafios que
enfrenta para desenvolver
as competências
docentes requeridas

Questão 5: Desafios
relacionados ao processo de
ensino-aprendizagem
aumento transtornos psicológicos
nos alunos

Avaliação coerente e constante
do discente

Tempo disponível

Critério de avaliação

Tolerância, gestão, formação
continuada

Baixa remuneração, tempo
disponível, exigências
trabalhistas

Compromisso/ética

Diversidade de discentes

Atualização contínua de
informações em constante
mudança
Contextualização e integração
teoria/prática
Revolução tecnológica

Contextualizar ensino com a
realidade do aluno,
implementar metodologias
ativas

Envolver os alunos por meio
de metodologias atuais

Revolução tecnológica, poucos
cursos de capacitação

Motivar os discentes
Problemas pessoais dos
discentes
Formação continuada

Desvalorização dos
discente para certas
disciplinas

Diversidade discente
Diversidade discente

Estimular alunos a postura
crítica

Quebra de paradigmas

Aplicar metodologias ativas

Formação continuada

Adequação às necessidades de
aprendizagem de cada aluno

Psicologia
Questão 3: Considerando o
contexto da instituição de
ensino, outras competências
docentes citadas, que são
requeridas do professor

Questão 4: Desafios que
enfrenta para desenvolver
as competências
docentes requeridas

Alunos com pouco tempo p/
estudar

Conciliar a vida pessoal
com a profissional

Interdisciplinaridade

Tempo disponível,
diversidade de alunos

Trabalhar em equipe,
paciência, inovação

Tempo disponível

Fonte: Dados da pesquisa

Questão 5: Desafios
relacionados ao processo de
ensino-aprendizagem
Alunos sem tempo disponível,
necessidade de formação
continuada, nível instrução dos
alunos
Tempo disponível, diversidade de
alunos
Apego a modelos tradicionais de
ensino/aprendizagem
(Conclusão)

