
 
 

 
 
Diagnóstico eixo temático Gestão Institucional: CORPO DOCENTE - PERFIL DOS 
DOCENTES E DE TUTORES DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
 

 

O corpo Docente é composto por servidores oriundos de diversas regiões do país,             

selecionados por meio de concurso público com publicação de edital com critérios e requisitos              

detalhados para cada área do conhecimento, conforme as necessidades identificadas pelos 10            

Campi e aprovados pelas Comissões de Curso e pelo Conselho de Campus, com amparo na               

Lei nº 8.112/1990 e na Lei nº 12.772/2012. A Universidade prioritariamente seleciona docentes             

doutores. Os editais são abertos para doutores na área de conhecimento pretendida e somente              

após a comprovação de inexistência de candidatos doutores os editais são reabertos com             

exigência de mestres. Nessa perspectiva, atraiu-se a maioria do corpo docente com            

doutorado, possuindo um menor número de docentes com titulação de mestre, especialista ou             

apenas graduado. O perfil dos docentes concursados é devidamente justificado e aprovado            

pelo Conselho Campus, nesse processo, são avaliadas diversas competências e habilidades. 

  

A experiência profissional dos últimos cinco anos, a produção científica, tecnológica,           

artística e cultural, a didática para a sala de aula, o domínio técnico-científico, a capacidade de                

estruturação coerente do texto, a clareza e precisão de linguagem, o planejamento da aula, o               

domínio do tema, a capacidade de comunicação, a postura pedagógica, a capacidade do             

candidato de refletir sobre a própria formação escolar e acadêmica, as experiências e             

expectativas profissionais, bem como sua capacidade de formular uma proposta de trabalho na             

UNIPAMPA, envolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão são aspectos considerados           

e pontuados no concurso público, por meio das provas escrita, didática, de memorial descritivo              

e de títulos. 

 

 

 

 

 



 

Plano de Carreira e Regime de Trabalho 
  

O Plano de Carreira do Servidor Docente é regido pela Lei nº 12.772/2012 está              

estruturado nas classes A, B, C, D e E, e respectivos níveis de vencimento. Essas classes                

receberão as seguintes denominações de acordo com a titulação do ocupante do cargo: 

I - Classe A, com as denominações de: 

a) Professor Adjunto A, se portador do título de doutor; 

b) Professor Assistente A, se portador do título de mestre; ou 

c) Professor Auxiliar, se graduado ou portador de título de especialista; 

II - Classe B, com a denominação de Professor Assistente; 

III - Classe C, com a denominação de Professor Adjunto; 

IV - Classe D, com a denominação de Professor Associado; e 

V - Classe E, com a denominação de Professor Titular. 

 

Esses docentes devem atender um regime de trabalho, que pode ser de 20h, 40h e               

40h com dedicação exclusiva (DE). Na UNIPAMPA, os concursos têm sido prioritariamente no             

regime de 40 horas semanais e dedicação exclusiva (DE), no entanto as peculiaridades             

apresentadas pelos novos cursos como o de Medicina tem mudado essa configuração, pois o              

Docente de Medicina possui 20 horas. Esse aspecto é relevante, pois permite que esses              

Docentes realizem um paralelo entre a teoria e a prática, é pertinente que eles optem em                

continuar atuando em sua área com sua clientela. 

 

Ainda, é pertinente mencionar que não somente o Regime de Trabalho é motivo de um               

novo olhar  como também a Política de Qualificação. 

 

Avaliação do Desempenho dos Servidores - Docentes  
 

A avaliação do desempenho, em relação aos Docentes, constou como objetivo do            

último PDI, tendo como proposta de iniciativa a “Avaliação do Desempenho Qualitativo dos             

Servidores”, proposta esta que é expressa por meio de três indicadores: Norma de Programa              

de Avaliação de Desempenho; elaboração de instrumentos e sistema informatizado, Relatório           

de Avaliação de Desempenho com dados qualitativos publicados. 

 



Com relação aos objetivos anteriormente elencados, estes foram atingidos em parte.            

Até a presente data são aplicados os seguinte instrumentos: Resolução que normatiza a             

Avaliação do Desempenho; sistema de informatização no processo de avaliação e relatório de             

avaliação realizado pela Comissão Própria de Avaliação do Desempenho. 

 

Entende-se que embora não se tenha atingido completamente os objetivos planejados           

no último PDI, estes ainda seguem sendo meta para o desenvolvimento adequado do             

Processo de Avaliação de Desempenho. 

 

Política de Qualificação dos Docentes 
  

A Política de Qualificação dos servidores encontra amparo no Decreto nº 5.707/2006,            

que institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da Administração              

Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional e é regida na instituição pela Resolução             

24/2010. 

 

Conforme previsto no Art. 5º da Resolução nº 24, de 16 de dezembro de 2010, são                

objetivos específicos e permanentes do Programa de Capacitação: 

  

I. promover ações que desenvolvam a capacidade crítica quanto ao papel da Instituição             

e do servidor;  

II. proporcionar ações de desenvolvimento focadas na construção e no reforço de            

valores próprios da função pública; 

III. estabelecer ações de desenvolvimento de competências individuais e grupais          

visando à qualificação do ambiente organizacional de trabalho; 

IV. propiciar a capacitação para o desempenho de cargos e de atividades gestoras; 

V. promover ações de educação formal; 

VI. estimular a qualificação dos servidores por meio da participação em cursos de             

graduação, de pós-graduação e em outras modalidades e níveis de educação profissional; 

VII. promover a qualidade de vida dos servidores da UNIPAMPA; 

VIII. criar condições que assegurem o desenvolvimento do servidor na carreira. 

    Quadro 1. Perfil atual do professor do Magistério Superior. 

     

  20 horas 40 horas DE* TOTAL 



Graduação - - 4 4 

Especialização 6 - 9 15 

Mestrado 1 - 166 167 

Doutorado 1 3 655 659 

     * Dados Progepe junho de 2018. 

 

Ao analisar o quadro acima, demonstra-se que os 845 docentes apresentam o seguinte             

nível de escolaridades: 79% de Doutores, 19,7% Mestres, 1,8 % Especialistas e 0,5%             

Graduados. A tendência é que,nos próximos quatro anos em que estará vigendo o PDI , 25%                

dos Mestres sejam beneficiados com a licença para afastamento total  para doutoramento. 

               Quadro 2. Professor do Magistério Superior. 

      

  2014 2015 2016 2017 2018 

Ensino Superior 11 11 11 5 4 

Especialização 3 3 3 15 15 

Mestrado 205 210 210 175 167 

Doutorado 510 548 548 650 659 

Total  729 772 772 845 845 

               * Dados Progepe junho de 2018. 

 

Pode-se perceber o incremento do nível de qualificação do quadro de docentes ao             

longo dos anos, assim descritos: o decréscimo do número de Mestres, que atualmente é de               

163 (2018), representando um declínio de 22% dos mestres presentes no ano de 2014. Ao               

mesmo tempo, houve um aumento no número de doutores, representando um índice de 30%              

do número destes em relação ao ano de 2014. Observa-se assim que a qualificação de               

docentes vem aumentando gradativamente nos últimos  quatro anos. 

 

   Quadro 3. Qualificação docente. 

      

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ensino Superior 9 8 8 17 20 



Especialização 10 5 5 10 13 

Mestrado 15 25 25 41 41 

Doutorado 5 7 7 21 20 

Total 39 45 45 89 94 

                * Dados Progepe junho de 2018. 

 
Corpo docente da EaD: docentes e tutores de Educação a Distância 
 

Organização e Gestão de Pessoal 
 

Na UNIPAMPA, os profissionais que atuam nos cursos a distância atendem ao Decreto             

Nº 9.057. De acordo com o Capítulo VI, que dispõe dos profissionais da educação, Parágrafo 1                

do Art 8 do Decreto, constitui o corpo docente, na modalidade EaD, todo profissional, a ela                

vinculado, que atue como: autor de materiais didáticos, coordenador de curso, professor            

responsável por disciplina, e outras funções que envolvam o conhecimento de conteúdo,            

avaliação, estratégias didáticas, organização metodológica, interação e mediação pedagógica,         

junto aos estudantes, descritas no PDI, PPI e PPC. 

 

O tutor, de acordo com o parágrafo 2, é todo profissional de nível superior, a ela                

vinculado, que atue na área de conhecimento de sua formação, como suporte às atividades              

dos docentes e mediação pedagógica, junto a estudantes, na modalidade de EaD.  

  
a)      Profissionais da Educação 

  

Os profissionais da educação que atuam na EaD da UNIPAMPA possuem formação            

condizente com a legislação em vigor e preparação específica para atuar nessa modalidade             

educacional.  

  
Além dos docentes e técnicos que atuam na Diretoria de Educação a Distância, há os               

docentes da Instituição que desenvolvem suas atividades tanto no ensino presencial quanto no             

a distância. 

Segue o número atual de docentes envolvidos nos cursos a distância. 
Quadro 4. Número de docentes envolvidos nos Cursos a distância. 



  2017 2018 A partir de 2019 

Docentes exclusivos EaD - curso     

Institucional  

4 5 Aumento condicionado à liberação    

de novas vagas docentes. 

Docentes substitutos EaD - curso     

Institucional 

2 Término do 

contrato 

Estima-se a abertura de processo     

seletivo para docente substituto. 

Docentes da Instituição – bolsistas     

Capes/UAB 

20 45 Um para cada componente    

curricular ofertado. 

Docentes externos bolsistas   

Capes/UAB 

1 1 Aumento se houver necessidade    

dos cursos. . 

Fonte: DEaD. 

 

Quadro 5. Atuação docente nos Cursos a distância. 

  Perfil Bolsista 

CAPES/UAB- 

requisitos 

Encargos Atividades Coordenador de 

Curso 

Docentes EaD  

Institucional 

Docente 

Unipampa 

40h DE. 

Não. Computados 

nas 

atividades 

docentes. 

Professor 

conteudista, 

formador , tutor. 

  

O Coordenador de   

curso também atua nas    

atividades de ensino,   

NDE, Comissão de   

Ensino e Conselho de    

Campus sede. 

Docentes EaD/  

UAB 

Docente 

Unipampa 

e/ou professor  

externo 

vinculado a  

outra IES. 

20h semanais. 

Sim. 

 

Portaria 

CAPES nº  

183, de  

21/10/2016, 

da Portaria  

CAPES no  

15, de 23 de    

janeiro de  

2017 e da   

Instrução 

Normativa no  

2, de 19 de    

abril de 2017. 

Encargos de  

ensino não  

são 

computados. 

Professor 

conteudista e  

formador. 

  

O Coordenador de   

curso poderá atuar nos    

cursos a distância   

ofertados no sistema   

UAB, porém não   

acumula bolsas. 

Projeta-se que também   

possa participar de   

Comissão de Ensino e    

Conselho do Campus   

sede. 



 Fonte: DEaD. 

 
 

 Quadro 6. Coordenação de polo. 

Coordenador de Polo 

Institucional - servidor da Unipampa sem bolsa. 

2017 2018 2019-2023 

Alegrete 01 01 01 

Jaguarão 01 01 01 

Santana do Livramento Não há. Não há. 01 

Previsão para os demais campi polos (em fase de         

credenciamento). 

01 01 01 

Fonte: DEaD 

 
 Os coordenadores de polos externos - UAB, seguem editais da Capes. A UNIPAMPA             

não tem gerência nenhuma sobre a seleção.  

  
b)    Mediação Pedagógica 
  
Segundo o parecer nº 564/2015 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de           

Educação Superior, a EaD é uma modalidade educativa cuja mediação didático-pedagógica,           

nos processos de ensino e de aprendizagem, efetiva-se por meio da utilização de meios e               

tecnologias de informação e comunicação, envolvendo estudantes, professores e tutores. Nos           

cursos EaD, o tutor atua como orientador da aprendizagem e auxilia no processo de              

desenvolvimento do aluno, desempenhando, assim, importante papel na mediação         

didático-pedagógica. 

  

Na UNIPAMPA, os tutores que atuam nos polos institucionais são servidores da Universidade.             

Enquanto os tutores que atuam nos polos UAB são selecionados por meio de edital específico.               

Ambos possuem formação adequada, em consonância com a legislação, e conhecem o material             

didático, além, de acessar as tecnologias e conteúdos sob sua responsabilidade com a finalidade de               

auxiliar e acompanhar o processo formativo dos acadêmicos. 
Quadro 7. Tutoria nos polos. 



Cursos 2017 

  

2017: tutores 

presencias e a 

distância 

Cursos 2018 

  

2018: tutores 

presencias e a 

distância 

Previsão para os demais 

anos 

Letras 

  

13 Letras 

  

23 Um tutor presencial a cada     

polo e um tutor a distância a       

cada 18 alunos. 

Gestão Pública  

–latu sensu 

14 Gestão Pública  

–latu sensu 

14   

    Geografia 37   

    Pedagogia 19   

    Administração 

Pública 

10   

 Fonte: DEaD. 

 

O perfil do corpo docente que atua em curso a distância institucional (sem fomento              

externo) pertence ao quadro de docentes efetivos e DE da Unipampa e, portanto, possuem              

suas horas de ensino computadas. Os tutores presenciais e coordenadores de campi/polos            

são servidores da Unipampa. 

 

Docentes que atuam em cursos a distância que possuem fomento externo podem ser             

docentes da Unipampa e docentes externos (seguindo a normativa de porcentagem da            

CAPES). Os encargos de ensino (20h) não computam na carga horária do docente que              

recebem bolsas CAPES/UAB.  

 

A seleção de docentes e tutores presenciais e a distância que atuam em cursos a               

distância com fomento externo (UAB) seguem as orientações de Portarias da CAPES/UAB            

para bolsas, tais como: Portaria CAPES nº 183, de 21/10/2016, da Portaria CAPES n° 15, de                 

23 de janeiro de 2017, e da Instrução Normativa n° 2, de 19 de abril de 2017. 

 

O número de docentes e tutores envolvidos com a modalidade a distância tende a se               

expandir com a oferta de novos cursos a distância. 
Quadro 8. Requisitos para tutoria. 

  Perfil Bolsa - 

requisitos 

Atividades CH 



Tutor presencial– 

Institucional EaD 

Servidor da Unipampa. 

Chamada interna via   

campus polo. 

Não. Participar das atividades de capacitação e      

atualização promovidas pela EaD/UNIPAMPA; 

Participar de reuniões quando solicitado pela:      

Direção do Campus/Polo Institucional,    

Coordenação de curso na modalidade a      

distância, Diretoria de Educação a     

Distância(DEaD), Coordenadoria de Apoio aos     

Polos Institucionais ou Reitoria ou Pró-reitorias da       

UNIPAMPA; 

Ser responsável pelo registro de todas as       

atividades realizadas no Polo de Apoio      

presencial, tais como: frequência dos alunos nos       

encontros presenciais e frequência das     

orientações técnicas ou acadêmicas aos alunos      

(uso da Plataforma Moodle e MConf, orientação       

de matrícula, estágio, entre outros); Manter      

permanente comunicação tanto com os     

estudantes quanto com a equipe pedagógica do       

curso; Participar, quando for solicitado ou indicar       

substituto, dos encontros presenciais obrigatórios     

no polo de apoio Institucional, tais como: aula        

inaugural, avaliação presencial, aula teórica ou      

prática; Agendar no polo sala de aula ou        

laboratório e equipamentos necessários para os      

encontros presenciais; Orientar os alunos no uso       

da Plataforma Moodle; Apoiar os alunos no       

entendimento da estrutura e dinâmica dos      

Módulos; Comunicar ao professor do     

componente, caso tenham dificuldade em     

solucionar dúvidas dos alunos; - Encaminhar      

relatório Semestral de Acompanhamento da     

Turma para a Coordenação de Curso e       

Coordenação de apoio ao Polo Presencial da       

Instituição. 

8h semanais 

dentro das suas 

40h semanais. 



Tutor presencial 

EaD/ UAB 

Exercício mínimo de   

um ano no magistério    

básico ou superior. 

Deve atender aos   

requisitos postos nos   

editais de acordo com    

aderência ao curso. 

Sim. 

Portaria 

CAPES nº  

183, de  

21/10/2016, 

da Portaria  

CAPES no  

15, de 23 de    

janeiro de  

2017, e da   

Instrução 

Normativa 

no 2, de 19    

de abril de   

2017. 

A tutoria presencial atende os estudantes nos       

polos, em horários pré-estabelecidos. Esse     

profissional deve conhecer o projeto pedagógico      

do curso, o material didático e o conteúdo        

específico dos conteúdos sob sua     

responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes       

no desenvolvimento de suas atividades     

individuais e em grupo, fomentando o hábito da        

pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a      

conteúdos específicos, bem como ao uso das       

tecnologias disponíveis. Participar de momentos     

presenciais obrigatórios, tais como avaliações,     

aulas práticas em laboratórios e estágios      

supervisionados, quando se aplicam. O tutor      

presencial deve manter-se em permanente     

comunicação tanto com os estudantes quanto      

com a equipe pedagógica do curso. (SEED,       

2007). 

20h semanais. 

Tutor a distância 

EaD/UAB 

Exercício mínimo de   

um ano no magistério    

básico ou superior. 

Deve atender aos   

requisitos postos nos   

editais de acordo com    

aderência ao curso. 

Sim. 

Portaria 

CAPES nº  

183, de  

21/10/2016, 

da Portaria  

CAPES no  

15, de 23 de    

janeiro de  

2017, e da   

Instrução 

Normativa 

no 2, de 19    

de abril de   

2017. 

A tutoria a distância atua a partir da instituição,         

mediando o processo pedagógico junto a      

estudantes geograficamente distantes, e    

referenciados aos pólos descentralizados de     

apoio presencial. Sua principal atribuição deste      

profissional é o esclarecimento de dúvidas por       

meio fóruns de discussão pela Internet, pelo       

telefone, participação em videoconferências,    

entre outros, de acordo com o projeto       

pedagógico. O tutor a distância tem também a        

responsabilidade de promover espaços de     

construção coletiva de conhecimento, selecionar     

material de apoio e sustentação teórica aos       

conteúdos e, frequentemente, faz parte de suas       

atribuições participar dos processos avaliativos     

de ensino aprendizagem, junto com os docentes       

(SEED, 2007). 

20h semanais. 

Fonte: DEaD. 

 

 

 

 



 

Fragilidades: seleção, atuação e regulação da atuação tanto do coordenador de polo quanto             

do tutor institucional tendo em vista que não recebem bolsa tampouco FG para desempenhar a               

atividade.  

 
Projeções: projeta-se que esse trabalho seja regulado institucionalmente mediante termo de           

colaboração voluntária, emissão de portaria.  

 
 
 
 

 






