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RESUMO 

 

PAREDES, Luis Fabiano Pereira. Retenção de talentos e demissão: Estudo de 
caso dos docentes da Universidade de São Paulo. 2018. 95f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração de Empresas) – Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. São Paulo, 
2018.  

A retenção de talentos se transformou em um tema de grande relevância. As 
organizações e os gestores devem compreender os mecanismos que envolvem este 
assunto. A USP tem como uma das suas principais bases o capital intelectual 
composto por todos aqueles que compõe a universidade, mas principalmente, os seus 
docentes que transmitem habilidades e conhecimento promovendo a excelência do 
ensino que é uma das mais importantes bandeiras da USP. Dessa forma, a retenção 
dos docentes é um tema importante e que deve ser tratado com a devida atenção pela 
universidade, sendo necessário elaborar estratégias de retenção eficazes e que levem 
os docentes a permanecerem na universidade.  

A pesquisa realizada buscou estudar este aspecto ao analisar as ferramentas 
e práticas que norteiam a retenção de talentos dentro de uma organização. 
Analisamos como o capital humano está sendo administrado, pois, se ele for bem 
gerenciado, a empresa, neste caso uma instituição educacional, está com um bom 
encaminhamento no processo de retenção de talentos.  Primeiramente, entramos em 
contato com o DRH USP e as seções de pessoal das unidades para obter informações 
sobre os processos de retenção na universidade e a lista de ex- docentes. No total, 
levantamos que 156 docentes pediram demissão no período 2009-2018, sendo a 
EACH (16 docentes), POLI (17 docentes) e FEA (12 docentes) com as maiores 
quantidades. Aplicamos 18 questionários, com uma amostra de professores da USP 
que solicitaram desligamento por iniciativa própria nos últimos nove anos. Porém, a 
pequena dimensão da amostra obtida não permite com segurança generalizar o 
resultado como uma representação de todo o grupo estudado. 

Foi constatado, após obtenção dos resultados de pesquisa, que a USP possui 
uma imagem muito positiva para os docentes que se sentiram orgulhosos e satisfeitos 
em exercer suas atividades na instituição. Porém, observamos que a universidade não 
possui um programa de retenção específico e alguns aspectos como salário, plano de 
carreira e ações do RH foram as principais lacunas apontadas. Esses pontos deverão 
ser revistos revistas pelos gestores para evitar a evasão.  
 
 
Palavras-chaves: retenção de talentos; recursos humanos nas universidades; 
carreira docente; gestão de pessoas; capital intelectual.  
 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

PAREDES, Luis Fabiano Pereira. Talent retention and resignation: Case study of 
the University of São Paulo’s professors. 2018. 95f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Bacharelado em Administração de Empresas) – School of Economics, 
Business and Accounting of the University of São Paulo- São Paulo. São Paulo, 2018.  

Talent retention has become a subject of great relevance. Organizations and 
managers should understand the mechanisms involved in this subject. USP has as 
one of its main bases the intellectual capital composed of all those who make up the 
university, but mainly, its teachers who transmit skills and knowledge promoting the 
excellence of teaching, one of the most important priorities of USP. Teachers retention 
is an important issue and must be treated with due attention by the university, and it is 
necessary to create effective retention strategies that lead teachers to remain in 
university. 

The research studied this aspect by analyzing the tools and practices that guide 
the retention of talent within an organization. We analyze how human capital is being 
managed, because if it is well managed, the company, in this case an educational 
institution will have success in the talent retention process. First of all, we contact the 
DRH USP and the human resources sections to obtain information about the university 
retention processes and the list of ex-professors. In total, 156 teachers resigned in 
2009-2018, with EACH (16 teachers), POLI (17 teachers) and FEA (12 teachers) with 
the biggest numbers. We applied 18 questionnaires, with a sample of USP professors 
who requested to give up their job by their own initiative in the last nine years. However, 
the small size of the sample obtained does not allow a generalization of the result as 
a representation of the whole group studied. 

We concluded, after obtaining the research results, that USP has a very positive 
image for teachers who were proud and satisfied working in the institution. However, 
we found that the university does not have a specific retention program and some 
aspects such as salary, career plan and HR actions were the main shortcomings 
pointed out. These points should be reviewed by managers to avoid professor to quit 
their jobs.  
 
 

Keywords: talent retention; human resources in universities; professors career; 
people management; intellectual capital.    
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1 INTRODUÇÃO 

 

No mundo globalizado, ter vantagem competitiva se tornou algo de extrema 

importância para as organizações. Com isso, elas passaram a se preocupar com as 

exigências do mercado, dos consumidores, e principalmente, com as pessoas que 

compõe as empresas. O capital humano e o capital intelectual se tornaram uma 

moeda valiosa para as empresas permitirem que suas atividades sejam realizadas de 

forma eficiente, trazendo resultados sólidos e seu sucesso. Dessa forma, a retenção 

de talentos se transformou em um tema de grande relevância. As organizações e os 

gestores devem compreender os mecanismos que envolvem este assunto.   

A capacitação e retenção de talentos são temas de grande relevância que 

devem ser tratados pelas empresas, inclusive instituições educacionais como a USP.  

As vagas ofertadas têm maior visibilidade e os profissionais sabem exatamente onde 

procurar o trabalho que desejam. Assim, o capital humano é hoje umas das grandes 

vantagens competitiva que uma empresa pode ter para alcançar resultados de 

sucesso. Nessa perspectiva, Matos e Lopes (2008) mostram que no quadro do mundo 

globalizado, as empresas enfrentam diversos desafios, e o conhecimento é algo 

imprescindível para atingir a produtividade e a competitividade. As organizações 

devem valorizar o conhecimento e administrá-lo com a mesma atenção que qualquer 

outro ativo. Elas precisam incentivar a disseminação e a construção de uma formação 

de conhecimento que permita sua disseminação e inovação. Matos e Lopes (2008) 

também afirmam: 

Este património intelectual pode ser usado, mas torna-se propriedade das 
organizações apenas quando é disponibilizado voluntariamente a seu favor. 
Nessa altura, passamos então a falar de capital intelectual. A gestão do 
capital intelectual deve verificar se cada indivíduo da organização está a 
aplicar o seu saber em benefício desta, pois se não existirem factores que 
propiciem a aplicação do conhecimento, de nada vale o saber de cada 
indivíduo. 
 

Para Chiavenato (2010), na Era da Informação, as pessoas passaram a ser 

consideradas como parceiras da organização que tomam decisões sobre suas 

atividades, cumprem metas, atendem os clientes e alcançam os resultados 

negociados. Dessa forma, os indivíduos se tornaram uma solução para as 

organizações, pois passaram a ser uma vantagem competitiva. O terceiro milênio 

trouxe mudanças cada vez mais velozes e intensas no ambiente, nas organizações e 
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nas pessoas. O mundo moderno é caracterizado por tendências ligadas à: 

globalização, tecnologia, informação, conhecimento, serviços, ênfase no cliente, 

qualidade, produtividade e competitividade. Essas tendências afetem o modo que as 

organizações lidam com as pessoas, já que o mundo dos negócios se tornou mais 

exigente, dinâmico, mutável e incerto. Assim, a administração de recursos humanos 

pode dar apoio para que os líderes e gerentes consigam fazer com que as pessoas 

se moldem nesse novo contexto. Nessa lógica, para Malschitzky (2011), os 

profissionais atuais assumem novas funções com um ritmo acelerado, as antigas 

funções estão mudando rapidamente e as exigências por capacitação e 

desenvolvimentos são cada vez maiores. As necessidades de desenvolvimento para 

a geração atual não param de crescer, já que as transformações que estão ocorrendo 

nas empresas do século XXI estão baseadas no Capital Intelectual, tornando o 

conceito de organizações de aprendizagem fundamentais para acelerar o 

conhecimento e as competências necessárias para ter resultados, e assim obter um 

diferencial competitivo. Para Souza V. et al (2015), as transformações que ocorreram 

no mundo do trabalho, a partir dos anos 1990, fizeram com que o mundo corporativo 

se tronasse turbulento e imprevisível. As demandas econômicas fizeram com que os 

profissionais com conhecimentos e habilidades diferenciadas, considerados como 

talentos, se transformassem em algo importante para a sobrevivência de uma 

organização. A saída do capital intelectual agrava os problemas da empresa, pois com 

isso, o indivíduo leva o conhecimento acumulado durante sua trajetória na empresa, 

o que pode fazer com que a organização tenha uma queda nos seus níveis de 

entregas e na sua competitividade. Ilustrando a importância do conhecimento das 

pessoas para o sucesso da organização, Caracol et al. (2016) afirmam:  

Na virada do milênio, um novo paradigma de carreira surgiu no contexto 
organizacional, em virtude da necessidade de os desempenhos individual e 
institucional estarem alinhados, na medida das necessidades e expectativas 
de trabalhador e empresa, em uma responsabilização de ambos em 
oportunidades ditadas e aproveitadas, tendo como objetivo o ganho mútuo. 

 
Neste trabalho trataremos sobre a retenção de talentos, tendo como objeto de 

estudo a retenção de docentes na Universidade de São Paulo. Veremos como as 

organizações, mas especificamente o caso da USP e seus docentes, podem lidar com 

o desafio de identificar, e principalmente reter seus docentes talentosos que 

constituem a base do seu capital intelectual. 
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2 MÉTODO  

 

Para este trabalho, realizamos uma pesquisa exploratória qualitativa. Segundo 

McDaniel e Gates (2004), a pesquisa qualitativa é um tipo de pesquisa na qual os 

dados não estão sujeitos a análises de quantificação, e a pesquisa exploratória é uma 

pesquisa, geralmente de pequena escala, realizada para definir a natureza exata de 

um problema, e obter um melhor entendimento do contexto no qual ele ocorre. Assim, 

entramos em contato com o DRH USP e seções de alunos de algumas unidades da 

USP para enviar perguntas sobre processos de retenção e permanência dos 

docentes.  

Também escolhemos fazer uma pesquisa descritiva e quantitativa. Para 

Malhotra (2011), a pesquisa quantitativa busca quantificar os dados e tirar evidências 

a partir de amostras grandes e representativas. Os resultados da pesquisa quantitativa 

são conclusivas e podem ser utilizadas para recomendar uma solução. Já a pesquisa 

descritiva pode ser realizada com questionários, entrevistas, grupos específicos e 

discussões, com o objetivo de encontrar respostas especificas para casos específicos. 

Segundo Malhotra (2011), a pesquisa descritiva é do tipo conclusiva, tem como 

principal objetivo a descrição de algo, e é útil para a elaboração de previsões. Ela 

supõe que o pesquisador tenha conhecimento anterior. Os dados da pesquisa são 

coletados de forma estruturada, as amostras são, geralmente, grandes e 

representativas, e os resultados são utilizados para fazer generalização e a descrição 

sobre todo um grupo.  Isto é, ela tem por finalidade identificar as opiniões de um grupo 

possibilitando que o pesquisador conheça suas características.  

Já o método escolhido foi por survey, indicado para descrever, a partir de uma 

análise quantitativa, os aspectos que ocorrem dentro da população escolhida. O 

instrumento de pesquisa selecionado foi o questionário, com o objetivo de coletar 

dados, informações e opiniões da população estudada. Segundo Kotler e Keller 

(2012), a pesquisa por survey é utilizada para: “[...] aprender sobre o conhecimento, 

as convicções, as preferências e o grau de satisfação das pessoas e mensuram essas 

magnitudes na população em geral.”. Já, os questionários podem ser definidos como 

um conjunto de perguntas que são feitas para os entrevistados, Kotler e Keller (2012) 

mostram que são uma das melhores formas para obter dados primários. Eles precisam 

ser desenvolvidos, testados e aperfeiçoados antes de serem aplicados em grande 
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escala. O formato, a linguagem e a sequência das perguntas podem influenciar o 

entrevistado e suas respostas. As perguntas fechadas especificam de antemão todas 

as possíveis respostas e geram respostas fáceis de interpretar e tabular. As perguntas 

abertas permitem ao entrevistado responder com as suas próprias palavras e, de 

modo geral, revelam mais sobre a sua opinião. São particularmente úteis em 

pesquisas exploratórias, nas quais o pesquisador procura saber como as pessoas 

pensam e não mensurar quantas pessoas pensam de determinado modo.  

Por conveniência e facilidade, escolhemos uma amostra do tipo não 

probabilística que, segundo McDaniel e Gates (2004), ocorre quando todos os 

elementos de uma população não têm a mesma probabilidade de serem selecionados.   

O questionário foi realizado com ex- docentes da USP de diversas unidades 

que pediram demissão nos últimos dez anos. No trabalho, foi elaborado um 

questionário composto por 55 perguntas que foram agrupadas em grupos que 

representam os principais tópicos relativos ao tema estudado na parte teórica do 

trabalho. As perguntas serão, como definem Kotler e Keller (2012), perguntas 

fechadas dicotômica (uma pergunta com duas respostas), perguntas fechadas do tipo 

completamente desestruturada (os entrevistados respondem à pergunta de diversas 

maneiras escrevendo uma frase), “Escala de Likert” (uma afirmação em que o 

entrevistado mostra seu grau de concordância ou discordância). No questionário deste 

trabalho, foi elaborada uma escala com 7 opções (concordo totalmente, concordo, 

concordo parcialmente, discordo parcialmente, discordo, discordo totalmente e não 

sei opinar) e os entrevistados poderão escolher somente uma delas. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

  

O conhecimento dos indivíduos, ou seja, o capital intelectual, se tornou uma 

ferramenta essência para a organização. Segundo Matos e Lopes (2008): “o capital 

intelectual está a tornar-se o factor de produção mais importante, deixando para trás 

os factores tradicionais da fórmula da produtividade: o capital e a mão-de-obra.” Para 

Chiavenato (2010), o capital intelectual de uma organização, diferentemente do capital 

financeiro que é algo quantitativo, numérico e baseado em ativos tangíveis, é algo 

intangível e invisível. Por essa razão que é difícil geri-lo e quantificá-lo de forma 

correta.  
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Nessa perspectiva, Gil (2001) mostra que as mudanças verificadas no contexto 

do sistema de treinamento e desenvolvimento mostram as pessoas como o principal 

patrimônio das empresas, o capital humano se tornou um diferencial competitivo. 

Parte do funcionamento dos processos de uma organização dependem das pessoas 

que a compõem, ou seja, do seu capital humano. Dessa forma, reter os empregados 

que são comprometidos e contribuem para o bom funcionamento da empresa é algo 

que deve ser estudado, por ser uma prática eficaz para as organizações conduzirem 

seus negócios.  Cada vez mais é necessária uma equipe com talento, qualificação e 

motivação para resolver novos desafios. Os profissionais de RH estão mais 

preocupados com essa questão, e buscam planos de retenção de talentos, pois o 

mercado atual está tornando mais fácil a rotatividade dos profissionais que estão 

insatisfeitos com seu emprego atual. As organizações devem olhar além do ponto de 

vista financeiro que geralmente é visto como o principal fator de retenção. Para Dutra 

(2002), existe uma relação entre remuneração carreira e desenvolvimento. Desde o 

final da década de 1990, as pessoas estão mais propensas a trocarem salários por 

desenvolvimento, já que percebem que quando se desenvolvem, seu valor no 

mercado cresce. Vemos então, que o dinheiro ainda é um atrativo, mais outros fatores 

também são importantes para profissionais qualificados que buscam possibilidade de 

crescimento e aprendizado dentro das organizações, com o objetivo de obter 

satisfação profissional e pessoal. Assim, Souza V. et al. (2015) mostra que a 

valorização profissional é um fator condicionante para a retenção de talentos, e o 

desenvolvimento profissional é uma expectativa para um profissional de qualquer 

geração.  

 É preciso que as empresas mostrem aos colaboradores que elas proporcionam 

um desenvolvimento profissional, pois desta forma terão motivos para permanecer na 

organização. A empresa deve criar planos que permitam que seus funcionários 

possam crescer e mostrar o motivo para ficar, criando planos de salários, benefícios 

e motivação. Além disso, ao reter empregados ela elimina novos custos com seleção, 

treinamentos e tempo de adaptação.  Segundo Malschitzky (2011), os indicadores de 

Gestão de Pessoas tais como o absenteísmo e a rotatividade podem ser causados 

por motivos como qualidade da liderança, ambiente físico de trabalho, falta de 

desenvolvimento, reconhecimentos e recompensas, o que consequentemente 

contribui para o nível de satisfação e comprometimento do empregado para com a 
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organização. Dessa forma, podemos perceber a importância do estudo desse tema, 

pois ao reter indivíduos diferenciados que entregam resultados de excelência e que 

possuem a expertise dos processos e operações, muitas vezes adquiridos depois de 

vários anos na empresa, a organização evita perder e ter que contratar outra pessoa 

que levará mais tempo para adquirir o conhecimento da anterior, e que no final pode 

não entregar um trabalho da mesma qualidade. Segundo Souza.V et al. (2015): “Os 

desafios causados pela turbulência e inconstância atual do contexto corporativo 

demandam estratégias flexíveis que assegurem a sobrevivência da organização.” As 

organizações precisam buscar profissionais que inovam e adicionam valor aos 

negócios, por isso, é necessário manter aqueles que contribuem com a alta 

performance. As pessoas que auxiliam de forma continua com o aumento da 

qualidade, redução de custos, e com inovação constante são convidadas a ingressar 

e permanecer nas organizações que valorizam os talentos. 

 

4 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar e analisar os principais motivos que influenciam a permanência dos 

professores e as práticas de retenção de docentes utilizadas pela USP.  

 

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar uma revisão bibliográfica para analisar as práticas de retenção de 

talentos e as razões para a permanência dos talentos nas organizações. 

 Pesquisar com o RH da universidade e as seções de pessoal das unidades, as 

formas de retenção e identificação de talentos na USP. 

 Detectar os motivos da permanência dos docentes, a partir da análise dos 

pedidos de demissão de ex- docentes da USP por meio de um questionário.  
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6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

6.1 PLANO DE CARREIRA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

6.1.1 Carreira e Plano de Carreira 

O plano de carreira é uma estrutura de sucessões que mostra o caminho que 

o empregado irá percorrer dentro de uma organização, mostrando cada posição que 

pode ser ocupada, as competências e expectativas solicitadas para cada posição 

hierárquica, ou seja, são os cargos que ele terá que galgar para crescer dentro da 

organização. O plano deve ser construído para atrair e reter talentos, permitindo um 

desenvolvimento contínuo do empregado. Com um plano de carreira claro e 

estruturado, o profissional saberá quais etapas existem na hierarquia da empresa e 

quais são os critérios e exigências para passar por cada uma delas. Nessa 

perspectiva, Dutra (2002) mostra que a estrutura de carreira define as sucessões de 

posições, sua valorização, e os requisitos de acesso a elas. A empresa deve gerenciar 

a carreira, oferecendo informações estruturadas sobre oportunidades profissionais 

internas e externas, e construir uma comunicação entre as pessoas e a organização, 

criando processos de negociação de objetivos de carreira e desenvolvimento. Para o 

autor, a estrutura de carreira deve ter certas características como: transparência (os 

indivíduos devem ter acesso às informações sobre a estrutura e a empresa deve saber 

as expectativas das pessoas), honestidade de intenções (transparência e honestidade 

entre as partes envolvidas), sentimento de segurança (as partes envolvidas devem 

sentir-se seguras na relação exigindo então transparência), clareza de regras (as 

regras, nas quais está baseada a estrutura de carreira, devem ser claras e acordadas 

entre ambas as partes).  

Segundo Gil (2001): “Os cargos são o conjunto de funções definidas em 

determinada estrutura organizacional.”. Como as atividades desenvolvidas na 

organização dependem das pessoas e das funções que elas ocupam, é importante 

que a organização estabeleça um desenho claro dos seus cargos, das tarefas e 

responsabilidade que serão desempenhadas. Dutra (2002) mostra que em relação 

aos papéis na administração de carreira, existe o papel da pessoa e da empresa. A 

pessoa deve conhecer-se, ter consciência do seu projeto profissional e saber as 

oportunidades oferecidas pela sua organização e o mercado de trabalho. Já, a 

organização deve definir: as decisões que determinam a estratégia de gestão de 
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recursos humanos da organização, a formatação e característica da estrutura de 

carreira, e a definição da implementação e atualização da estrutura. Para Limongi- 

França (2007 apud LONDON; STUMPH, 1982), a carreira é o conjunto de posições 

que um indivíduo ocupa e os trabalhos realizados durante a sua vida. A carreira é 

composta por um conjunto de estágios e transições que são fruto das necessidade, 

aspirações, expectativas e imposições da organização e da sociedade. Do ponto de 

vista do indivíduo, a carreira representa a sua experiência profissional, e da 

organização representa os procedimentos e decisões ligadas a espaços 

organizacionais, compensação e movimento de pessoas. A carreira está em um 

contexto de constante mudança e desenvolvimento. Para a autora, a carreira não deve 

ser tratada como uma sequência linear de experiências e trabalhos, mas como vários 

estágios e transições que mudam em função das pressões nos indivíduos, causadas 

por ele mesmo ou por seu ambiente. A carreira é o resultado da relação entre o 

indivíduo e a empresa, juntando as suas perspectivas e conciliando as expectativas 

de ambos. Fidelis e Banov (2006), o desenho dos cargos e suas premissas são 

essenciais pois é a partir dele que os empregados irão perceber se os cargos 

oferecem possibilidades de carreira. As empresas que se preocupam com esse ponto, 

formam uma estrutura forte que trará efeitos motivadores, já que os indivíduos vão 

perceber que a organização é responsável e justa. Já, Dutra (2002) define carreira 

como algo não rígido, formado por uma série de posições e trabalhos realizado por 

alguém. Essa sequência quando concilia o desenvolvimento das pessoas e da 

empresa pode ser entendida como carreira. Chiavenato (2010), da mesma forma, 

define carreira como a sequência de posições e atividades desenvolvidas por um 

indivíduo ao longo do tempo em uma organização. Nessa perspectiva, Malschitzky 

(2011) define a carreira como uma progressão de cargos que cada pessoa ocupa 

durante sua vida profissional. Esses cargos são colocados em patamares crescentes 

e para crescer é necessário desenvolvimento de competências. Os indivíduos se 

interessam quando a organização oferece um plano de carreira estruturado com 

perspectivas de progressão e com recompensas oferecidas em cada patamar 

transitado. A construção dos planos de carreiras (com diferentes patamares, com 

velocidades para transitar entre os cargos, com remuneração e benefícios atrativos 

oferecidos) influência na atração e no sucesso da retenção dos empregados.  
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A movimentação é algo, então, essencial para a carreira do indivíduo, e pode 

ser considerada como uma ferramenta de retenção, se for bem implementada. Souza 

V et al (2015) mostram que o desenvolvimento funcional do empregado pode ocorrer 

de duas maneiras: ele pode crescer de nível salarial, mas mantendo o cargo 

(progressão) ou mudando de cargo para um nível mais complexo (promoção). Dessa 

forma, caso sejam bem implementados, planos de carreiras podem auxiliar na 

retenção de talentos, porém, se não forem bem conduzidos provocam evasão. Os 

empregados abandonam seus empregos caso não existam instrumentos de gestão 

ou se os critérios de desenvolvimento não sejam transparentes. Segundo Dutra 

(2016), o fluxo de carreira implica:  

[...] oferecer uma progressão profissional aos empregados, abrir posições no 

topo de carreira, estimulando as pessoas que lá chegam a pensarem em 

alternativas de carreira, preparar as pessoas para saírem da carreira ou da 

organização a parti de um determinado ponto de suas trajetórias, oferecer, 

aos profissionais localizados no topo de suas carreiras, desafios ligados à 

formação de profissionais que estão iniciando suas carreiras. 

 

  Para Souza V. et al. (2015), o planejamento de carreira refere-se à trajetória 

profissional. Os talentos tendem a permanecer quando as suas carreiras profissionais 

são orientadas para o alinhamento entre os interesses organizacionais e profissionais. 

Assim, os planos de carreira definem o crescimento funcional dentro da organização, 

mas, nem todos são um incentivo para a retenção. Para que seja um incentivo, ele 

deve orientar as carreiras dos profissionais com base nos novos paradigmas de 

gestão caracterizado pelo equilíbrio entre interesse pessoal e organizacional. Caracol 

et al. (2016) afirmam que:  

Nesse contexto, enquanto novo paradigma de carreira, a "nova carreira 

organizacional" figura-se como caracterizada por uma responsabilidade 

partilhada entre o trabalhador e a organização, em que o primeiro aproveita 

as oportunidades conferidas pela segunda para o seu desenvolvimento; a 

organização, por sua vez, procura mobilizar o talento do trabalhador, 

reconhecendo-o. 

 

Para Dutra (2002), o processo de retenção exige um diálogo com as pessoas-

alvo. Segundo o autor, as carreiras estão mais curtas, ou seja, os indivíduos estão 

alterando suas carreiras em um menor espaço de tempo. As pessoas também estão 
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mais ligadas ao seu desenvolvimento, mas o mercado tem oferecido, como fator de 

retenção, a aceleração na carreira, isto é, em um intervalo de tempo menor o indivíduo 

se desenvolve e passa a valer mais como profissional. Além disso, elas estão se 

preparando para ter diferentes carreiras durante a sua vida, dessa forma, auxiliá-las a 

se tornarem aptas para outras carreiras se tornou algo bem valorizado pelo mercado.  

6.1.2 Desenvolvimento e Treinamento  

Em relação ao desenvolvimento de pessoas, Dutra (2002) mostra que podemos 

definir o desenvolvimento de pessoas como: “[...] capacidade para assumir atribuições 

e responsabilidades em níveis crescentes de complexidade”. A questão do 

desenvolvimento de pessoas se tornou fundamental para a organização, pois as 

empresas estão cada vez mais pressionadas, pelo ambiente externo e pelas pessoas 

com as quais ela mantém relação de trabalho, a investir no desenvolvimento humano. 

As organizações estão estimulando o desenvolvimento para garantir uma vantagem 

competitiva, e os indivíduos, por sua vez, o buscam para obter maior segurança na 

sua inserção no mercado de trabalho. Nessa perspectiva, segundo Souza V et al 

(2015), a capacitação e o desenvolvimento são as variáveis que mais interferem na 

retenção de talentos. A manutenção da empregabilidade no mercado de trabalho 

exige que a pessoas adquira e comprove a aquisição contínua de conhecimentos da 

sua área profissional. O desenvolvimento profissional está relacionado com a 

valorização profissional, que por sua vez, é um fator de retenção de talentos, 

principalmente para a geração Y. Dessa forma, trabalhar em uma organização que 

investe no desenvolvimento dos seus profissionais é uma demanda frequente dos 

empregados. As reclamações têm origem na falta de oportunidades de ter desafios 

que ofereçam um desenvolvimento na prática. As organizações que oferecem 

oportunidades de crescimento e desenvolvimento são mais atrativas e retêm com 

maior facilidade.  

Segundo Gil (2001), para que as pessoas estejam preparadas para prestar 

serviços e produzir bens competitivos, elas precisam ser treinadas. Atualmente, 

necessitamos de processos capazes de desenvolver competências para que os 

indivíduos se tornem mais produtivos e inovadores para a organização. Para Gil 

(2001):  

Desenvolver pessoas não significa apenas proporcionar-lhes conhecimentos 

e habilidades para o adequado desempenho de suas tarefas. Significa dar-
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lhes formação básica para que modifiquem antigos hábitos, desenvolvam 

novas atitudes e capacitem-se para aprimorar seus conhecimentos, com vista 

em tornarem-se melhores naquilo que fazem. 

 

Para Malschitzky (2011), o indivíduo precisa se atualizar e adquirir de forma 

constante novos conhecimentos e as empresas devem fornecer uma política de 

desenvolvimento permanente, tornando as atividades dos seus empregados 

desafiadoras e permitindo a implementação de novos métodos por meio de processos 

organizacionais. Muitas organizações possuem gerentes que não permitem que seus 

colaboradores participem de programas de treinamento, pois, acreditam que eles 

podem desenvolver competências que prejudicarão seu desempenho. Porém, os 

talentos buscam outras oportunidades quando veem que não estão crescendo e 

desenvolvendo suas habilidades.  

Nessa perspectiva, Robbins (2010) mostra que a organização deve dar o apoio 

necessário para que os empregados desenvolvam continuamente suas capacidades, 

habilidades e conhecimentos. Para isso a empresa deve: comunicar de forma clara as 

metas e estratégias futuras; criar oportunidades de crescimento (o empregado deve 

ter oportunidade ganhar experiencias novas em outras funções profissionalmente 

desafiadoras); prestar assistência financeira (custear treinamentos e cursos para a 

atualização dos empregados); oferecer um período de aprendizagem para o 

funcionário (conceder um tempo livre remunerado para poder fazer cursos e 

treinamentos). 

Nessa mesma lógica, para Malschitzky (2011), os líderes devem ter uma 

mentalidade direcionada para o desenvolvimento de talentos, através da 

demonstração de entusiasmo, coragem e determinação para adotar medidas ousadas 

para poder retê-los. Os gestores devem fornecer as ferramentas para auxiliar os 

colaboradores na elaboração de planos de crescimento profissional, além de 

aceitarem transferências horizontais, permitindo que o empregado possa mudar de 

cargo na empresa sempre que houver necessidade e que ele tenha a qualificação 

para ocupar o posto. Se for necessária uma maior qualificação, a empresa pode 

fornecer treinamentos internos ou externos. Dessa forma, para conseguir evita a 

evasão de talentos, a organização deve oferecer oportunidades de crescimento, 

novos desafios, oportunidades de aprendizagem e crescimento profissional. Para 

Fidelis e Banov (2006), o treinamento tem como significado qualificar, capacitar, suprir 
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carências profissionais, preparar pessoas para desempenhar tarefas específicas do 

cargo que ocupa. Assim para Fidelis e Banov (2006 apud MILKOVICH, 2000):  

Treinamento é um processo sistemático para promover a aquisição de 

habilidades, regras, conceitos ou atitudes que resultem em uma melhoria da 

adequação entre as características dos empregados e as exigências dos 

papéis funcionais. 

6.2 SATISFAÇÃO DO EMPREGADO  

Segundo Robbins (2010), a satisfação no trabalho pode ser definida como a 

atitude de um indivíduo em relação ao seu trabalho. As funções que desempenham 

um empregado são compostas por interações com colegas, chefes, regras e políticas 

organizacionais, ou seja, sua satisfação é o resultado de uma somatória de elementos 

separados do trabalho. Para o autor, a satisfação no trabalho é determinada pelo: 

desafio do trabalho, recompensas justas, condições que apoiem o trabalho e colegas 

que deem apoio. Os empregados tendem a preferir trabalhos que ofereçam 

oportunidade de usar suas habilidades, capacidades e que possuem uma variedade 

de tarefas, tornando o seu trabalho mentalmente desafiador. Um trabalho que não traz 

desafios levará ao tédio e terá como consequência frustações e sentimentos de 

fracasso. Se houver condições para um desafio moderado, grande parte dos 

empregados experimentará prazer e satisfação. 

Para Robbins (2010), as promoções oferecem oportunidades de crescimento 

pessoal, mais responsabilidades e crescimento do seu status social.  Dessa forma, a 

empresa deve criar sistemas de pagamentos e regras de promoções que os 

empregados percebam como justas sem que crie ambiguidades ou dúvidas e que 

sejam alinhadas com suas expectativas. Se os pagamentos são vistos como justos e 

compatíveis com o mercado, com as habilidades, e com as exigências do trabalho do 

indivíduo, o empregado provavelmente terá satisfação. A satisfação no trabalho está 

estritamente ligada com a percepção de justiça. Os empregados buscam políticas e 

práticas de promoções justas, tomadas de forma imparciais. A insatisfação pode fazer 

com o funcionário busque uma nova posição ou peça demissão. Para Robbins (2010), 

a teoria da equidade mostra que os indivíduos comparam esforços realizados e as 

recompensas obtidas de seu trabalho com aqueles de outros funcionários e 

respondem de maneira a eliminar qualquer injustiça percebida. Da equidade decorre 

a justiça organizacional que se refere a uma percepção sobre o que é justo no local 
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de trabalho. Segundo Assmar, Ferreira, Souto (2005), a justiça organizacional é a 

psicologia da justiça aplicada aos ambientes organizacionais, sendo focalizadas as 

percepções de justiça existentes nas relações entre trabalhadores e suas 

organizações. Ainda de acordo com Assmar, Ferreira, Souto (2005 apud BEUGRÉ, 

1998): 

[...] a justiça é um fenômeno psicossocial e penetra na vida social e 

organizacional; o ativo mais importante de qualquer organização é sua força 

de trabalho e o modo com que ela é tratada afeta suas atitudes e 

comportamentos subsequentes, como o comprometimento, confiança, 

desempenho, rotatividade, agressão; o movimento em direção a uma força 

de trabalho mais qualificada faz supor que os trabalhadores mais habilitados 

passem a reivindicar não a penas bons empregos, mas também tratamento 

digno e respeitoso dentro de suas organizações [...]a justiça organizacional 

refere-se à justiça percebida nas trocas que ocorrem dentro da organização, 

sejam elas econômicas ou sociais, e que envolvem o indivíduo em suas 

relações com seus superiores, subordinados, pares e a organização como 

um todo. 

 

 Nessa perspectiva, Dubrin (2003), mostra que a justiça percebida pelo 

empregado pode alterar sua motivação e o seu comportamento em relação ao 

trabalho que realiza:  

Quando os funcionários acreditam que estão recebendo resultados 

equivalentes a seus inputs, geralmente ficam satisfeitos. Quando acreditam 

que estão sendo tratados equitativamente, estão mais dispostos a trabalhar 

duro. De outro modo, quando acreditam que estão dando mais do que estão 

recebendo da organização, um estado de tensão e insatisfação se instala. 

6.3 QUALIDADE DE VIDA E AMBIENTE DE TRABALHO 

O ambiente de trabalho é outro fator que influência na satisfação do 

empregado. Para Robbins (2010), os empregados se importam com seu ambiente de 

trabalho para o seu conforto pessoal e para poder realizar um bom trabalho. Os 

empregados preferem ambientes que não apresentem perigos ou algum desconforto. 

Segundo Gil (2001), a qualidade em uma empresa era um tema ligado ao que ela 

produzia, porém, hoje se trata também da qualidade de vida dos empregados. Quando 

percebem que o trabalho é adequado a suas habilidades e que são tratados da 

maneira correta, eles tendem a ser mais produtivos. Os colaboradores desejam 
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trabalhar em organizações que ofereçam um ambiente agradável. Dessa forma, as 

empresas devem investir no ambiente, para atrair talentos e melhorar a produtividade 

no trabalho. Elas devem, então, implementar programas de qualidade de vida no 

trabalho que englobem também dimensões relacionadas ao estilo gerencial, à 

liberdade, à autonomia para tomada de decisões e ao oferecimento de tarefas 

significativas. Para Souza V et al (2015), a definição da OMS para qualidade de vida 

no trabalho é:  

A qualidade de vida no trabalho é a percepção do indivíduo sobre sua posição 

na vida, no contexto de sua cultura e sistema de valores em que ele vive, e 

em relação com seus objetivos, expectativas, padrões e conceitos. Trata-se 

de um conceito amplo que inclui a saúde física, o estado psicológico, crenças 

pessoais, relações sociais e suas relações com o ambiente.  

 

Segundo Souza V et al (2015), a importância que a empresa dá à qualidade de 

vida no ambiente de trabalho fortalece a percepção que a organização valoriza as 

contribuições dos empregados, e consequentemente é uma forma de estimular o 

indivíduo a permanecer no emprego atual.  

Além disso, outro fator que influencia na satisfação do empregado é a relação 

que ele possui com seus colegas e com a chefia imediata. Segundo Robbins (2010), 

para grande parte dos empregados, o trabalho preenche uma necessidade de 

interação social. Ter colegas e um ambiente de trabalho amigáveis e que dão apoio 

aumentam a sua satisfação. O comportamento do supervisor imediato também é 

determinante nesse processo. Quando a chefia é compreensiva, amigável, oferece 

elogios pelo bom desempenho, ouve as suas opiniões e mostram interesse pessoal 

pelo colaborador, a sua satisfação tende a aumentar.  

6.4 MOTIVAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO COM A EMPRESA E RECONHECIMENTO 

Para Robbins (2010), motivação é: “o processo responsável pela intensidade, 

direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de determinada 

meta”. A intensidade seria o esforço que a pessoa faz na direção para alcançar seus 

objetivos e a persistência se refere a quanto tempo ela consegue manter seus 

esforços. Se o indivíduo está motivado, ele realiza suas tarefas até que seus objetivos 

sejam atingidos. Dessa forma, podemos inferir que uma organização que não motiva 

seus empregados, correrá riscos de perdê-los. Para Robbins (2010 apud MASLOW, 
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1954), existe uma hierarquia de cinco categorias de necessidade: fisiológicas (fome, 

sede, abrigo, necessidades corporais...), segurança (segurança e proteção de danos 

físicos), social (afeição, aceitação, amizade, sentimento de pertencer a um grupo, 

estima (respeito próprio, realização e autonomia, reconhecimento e atenção); 

autorrealização (crescimento, alcance do próprio potencial e autodesenvolvimento). 

Para motivar um indivíduo, precisamos saber em qual patamar ele se encontra e focar 

a sua satisfação naquele nível até que atinja o nível superior. Para Robbins (2010), a 

teoria da expectativa mostra que um empregado se sente motivado quando acredita 

que um esforço trará uma boa avaliação de desempenho e que essa boa avaliação 

por sua vez resultará em uma recompensa organizacional (aumento de salário, 

promoção...) que irão satisfazer suas metas pessoais.  

Segundo Gil (2001), a motivação tem origem na necessidade que variam entre 

as pessoas e em uma mesma pessoa (dependendo do momento). O autor cita formas 

eficazes de motivar os indivíduos no ambiente de trabalho e consequentemente 

melhorar as suas atitudes em relação ao seu trabalho, que seriam: valorizar as 

pessoas, ou seja, não ter preconceitos e concentrar-se em fatores relacionados ao 

desempenho; reconhecer os avanços dos empregados, isto é, incentivar a progressão 

em função das metas alcançadas, oferecendo reconhecimentos para os êxitos; 

encorajar as iniciativas ao solicitar a participação da equipe para propostas e soluções 

de problemas; oferecer incentivos que não podem ser somente aumentos salarias ou 

de benefícios pessoais ou familiares; enriquecer as funções, ou seja, tornar o trabalho 

mais diversificado, desafiador e não repetitivo. Enfim, os gerentes devem estar atentos 

às necessidades dos empregados para que os incentivos sejam motivadores 

Segundo Gil (2001), os empregados mais produtivos são aqueles que se 

identificam com a estrutura e os objetivos da empresa e se sentem parceiros da 

organização. Dessa forma, a empresa precisa desenvolver estratégias para atrair e 

manter empregados que possuam essas características. Para isso, ela deve ser 

transparente no estabelecimento das bases da sua política pessoal, mostrando que 

não estão lidando com recurso, mas sim com pessoas.  

Com relação ao reconhecimento do empregado, Robbins (2010) mostra que os 

programas de reconhecimento dos funcionários podem ter diversas formas. Elas 

podem ser um agradecimento espontâneo ou um programa formal explícito, nos quais 



28 
 

tipos de comportamentos são encorajados e os procedimentos para a conquista de 

reconhecimento são identificados claramente.  

6.5 TALENTO, CAPITAL HUMANO E INTELECTUAL 

Segundo Chiavenato (2010), gerir talentos se tornou algo indispensável para a 

organização. Um talento é uma pessoa especial dotada de competências e que possui 

um diferencial competitivo que a valorize. O talento tem alguns aspectos essenciais: 

conhecimento (saber e aprender continuamente); habilidade (usar o conhecimento de 

forma concreta e proveitosa para aplicação na solução de problemas, na inovação e 

na contribuição com o sucesso organizacional); julgamento (analisar e discernir para 

tomar decisões de como aplicar as suas habilidades e definir as necessidades e 

prioridades a serem atendidas); atitude (sair da zona de conforto, assumindo 

responsabilidades e iniciativas com o objetivo de trabalhar como parceiro da 

organização, não sendo um indivíduo passivo que depende da somente orientação 

das chefias). O talento, então, consegue mobilizar os conhecimento e habilidades 

necessárias para atingir os objetivos e garantir o sucesso da organização na qual ele 

trabalha. Gil (2001) mostra que as organizações possuem um sistema de papéis nos 

quais cada indivíduo ocupa uma posição devendo desempenhar uma série de 

atividades e manter certos comportamentos. Por isso que as organizações precisam 

selecionar empregados que exerçam seus papéis com a maior eficácia, e deve fazer 

avaliações periódicas para verificar se estão sendo bem desempenhados. Quando a 

empresa percebe que pessoas capazes de realizar determinados papéis são raras, 

ou seja, são talentos, elas devem oferecer maiores salários e outros benefícios com o 

objetivo de mantê-las.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

Figura 1-  CARACTERÍSTICAS DE UM TALENTO 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ainda para Chiavenato (2010), o conceito de talento está ligado com o conceito 

de capital humano. O capital humano é composto por dois aspectos principais: talento 

(possui conhecimento, habilidade e competências que são constantemente 

reforçadas, atualizadas e recompensadas, ele deve existir e coexistir em um contexto 

que permita ter liberdade, autonomia e apoio para poder se desenvolver), e contexto 
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(o ambiente interno no qual o talento está inserido para crescer e se desenvolver). 

Dessa forma, os talentos devem estar inseridos em um contexto favorável e 

incentivador para que possam se desenvolver e crescer. Se não é adequado a 

empresa não conseguirá retê-los.  

A gestão de pessoas deve também trabalhar o contexto. Daí o seu novo papel, 

que segundo Chiavenato (2010) é:  

[...] lidar com pessoas, com a organização do trabalho delas, com a cultura 

organizacional que as envolve e com o estilo de gestão utilizado pelos 

gerentes como gestores de pessoas. E principalmente o fato de que o 

conceito de capital humano conduz ao conceito de capital intelectual. 

 

Para Stewart (1998), o capital intelectual é:  

[...] a matéria intelectual -conhecimento, informação, propriedade intelectual, 

experiência- que pode ser utilizada para gerar riqueza. É a capacidade mental 

coletiva. É difícil identificá-lo e mais difícil ainda distribuí-lo de forma eficaz. 

Porém, uma vez que o descobrimos e o exploramos somos vitoriosos. 

 

Nessa perspectiva, Chiavenato (2009) mostra que o capital humano é um dos 

componentes do capital intelectual, junto com o capital interno (estruturas internas da 

empresa como conceitos, modelos, processos e sistemas administrativos) e externo 

(relações com clientes e fornecedores, marcas, imagem e reputação).  Segundo 

Malschitzky (2011), o diferencial nas empresas de sucesso está no seu capital 

humano. Os indivíduos são um tipo de ativo que pensam e estão em busca de novas 

competências que tenham conexões com as exigências do mercado. As empresas 

precisam adequar seus talentos humanos, desde a definição do perfil adequado para 

cada posto de trabalho até a retenção e manutenção, com investimentos em 

conhecimento pela aprendizagem formal ou informal. Ainda segundo Malschitzky 

(2011), o capital humano pode ser considerado como a fonte do saber 

(conhecimentos), fonte do fazer (habilidades) e do querer fazer (atitudes e 

comportamentos). Esses elementos são fundamentais na constituição das 

competências necessárias para as atividades e para a obtenção de resultados na 

organização. A empregabilidade exige o desenvolvimento constante dessas 

competências enquanto que a empresabilidade trata do uso dessas competências em 

atividades que exijam a busca de inovações. 
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Segundo Souza V et al (2015), os talentos podem ser identificados pelo seu 

interesse em se desenvolver de forma continua. Levam em conta a aquisição de novos 

conhecimentos para atender as necessidades da organização que são sempre novas 

e desafiadoras. Além disso, têm consciência que os avanços tecnológicos e as novas 

configurações de trabalho causam mudanças nas empresas. Eles percebem a si 

próprios (autopercepção), suas fraquezas e forças, conseguindo usá-las em seu 

benefício, e reparam os outros (heteropercepção). Também conseguem trabalhar em 

equipe de forma a contribuir e auxiliar os demais na execução das tarefas.  

Ainda, para Souza V. et al. (2015), reter talentos implica que a organização 

desperte o desejo de ficar, e para isso, eles devem se sentirem motivados e felizes. 

Dessa forma, a retenção desses indivíduos exige que a empresa ofereça estímulos 

para que ele se sinta pertencendo e fazendo parte da organização. Para isso, ela deve 

oferecer desafios crescentes, estimular a transferência de conhecimento e 

“expertises”, dar autonomia para inovar, estimular a geração de soluções e reconhecer 

a produtividade e excelência nas entregas. Nessa perspectiva, para Gil (2001), à 

medida que a organização percebe que o capital intelectual é o seu principal capital, 

ela constatará que pode perder a qualquer momento seus empregados para outras 

empresas. A saída de talentos pode prejudicar os processos de inovação e o 

lançamento de novos produtos. Dessa forma, a empresa deve criar práticas que 

diminuam as evasões e não somente tentar evitá-las com compensação salarial ou 

com benefícios indiretos, mas sim com a elaboração de condições que façam com 

que os seus empregados queiram realmente ficar na organização e que sintam a 

contribuição da organização para com o seu desenvolvimento profissional.  

6.6 REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS 

Segundo Dutra (2002), a remuneração pode ser definida como a forma mais 

importante de concretizar a valorização da pessoa pela organização, ela é a 

contrapartida econômica ou financeira de um trabalho realizado pelo indivíduo. A 

remuneração mostra em muitos casos a importância relativa da pessoa para a 

empresa e seu status profissional para o mercado. Existe a remuneração direta que é 

o total do dinheiro que o empregado recebe em troca do seu trabalho realizado, e a 

remuneração indireta, que é o conjunto de benefícios que a pessoa recebe em 

contrapartida do trabalho realizado. Malschitzky (2011) define salário como: “[...] o 
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pagamento recebido periodicamente. É a contrapartida do trabalho em sentido 

restrito”, e remuneração como: “a totalidade das retribuições- mais frequentes de 

ordem financeira- que o empregado recebe por seu trabalho. A remuneração total 

engloba salários e outras retribuições financeiras.” 

 Chiavenato (2010) mostra que os benefícios são regalias e vantagens 

concedidas pelas organizações, eles são uma maneira de facilitar a vidas dos 

colaboradores e oferecer benefícios e serviços que se a organização não ofertasse, 

teriam que comprar com o próprio salário. Os benefícios podem ser classificados 

quanto à sua natureza ou seus objetivos. Quanto à natureza, eles podem ser 

monetários (concedidos em dinheiro, pagos na folha de pagamentos e gerando 

encargos sociais) ou não monetários (benefícios oferecidos na forma de serviços, 

vantagens ou facilidades). Quanto aos seus objetivos, são divididos em: benefícios 

assistenciais (visam dar ao funcionário e sua família certas condições de segurança e 

previdência em caso de imprevistos), benefícios recreativos (visam proporcionar aos 

funcionários condições físicas e psicológicas de repouso, diversão, recreação...), 

planos supletivos (serviços e benefícios que proporcionam certas facilidades, 

conveniências e utilidades para melhorar a qualidade de vida). Segundo Malschitzky 

(2011), a capacidade de uma organização de atrair e reter seu capital humano 

depende também da competitividade dos seus salários e dos seus benefícios. Assim, 

para Malschitzky (2011): “Salários mais altos e benefícios tangíveis, associados a 

planos de carreira com perspectivas clara de avanço, significam maior capacidade de 

atrair e reter material humano de melhor qualidade.” 

Também, Malschitzky (2011) esclarece que a organização deve manter uma 

estrutura salarial definida com níveis crescentes de remuneração em função das 

qualificações exigidas dos ocupantes dos cargos. A estrutura salarial deve ser um 

atrativo para a permanência das pessoas e levá-las a fazer uma carreira na 

organização. Segundo Souza V. et al (2015), a organização deve oferecer critérios 

transparentes para a remuneração e recompensas financeiras.  Quando isso ocorre, 

há uma maior probabilidade de existir um equilíbrio entre as expectativas do 

empregado e da organização, e consequentemente um fortalecimento da relação 

entre os dois. Para que as recompensas sejam um fator de retenção, a organização 

deve levar em conta certa questões, ou seja, se existe equidade interna e externa no 

âmbito da recompensa não financeira oferecida pela empresa, se há um equilíbrio 
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entre a demanda de determinado cargo e o valor financeiro oferecido (se os valores 

pagos realmente traduzem as contribuições dos empregados). Para Robbins (2010), 

a remuneração é uma importante ferramenta para a satisfação dos funcionários, por 

isso que os gestores devem tomar decisões estratégicas sobre ela. O processo de 

remuneração deve equilibrar o valor do trabalho para a organização, geralmente 

estabelecido por um processo técnico. Dessa forma, ao remunerar de maneira 

eficiente, as empresas conseguem funcionários mais bem qualificados e mais 

motivados que ficarão por mais tempo. Nessa perspectiva, Malschitzky (2011) mostra 

que as recompensas impactam na percepção da equidade e o sentimento de justiça 

entre os salários e benefícios recebidos, pois as pessoas comparam seus salários 

com o dos outros. O indivíduo pode considerar que não está recebendo a recompensa 

adequada pelo seu esforço, o que pode influenciar sua satisfação e o seu 

desempenho no trabalho. As pessoas esperam que a sua remuneração e benefícios 

traduzam: a sua contribuição para os objetivos e o desempenho da empresa, sua 

qualificação, e seus esforços desenvolvidos. Além disso, as recompensas interferem 

na administração de carreiras, que deve estabelecer níveis crescentes de 

remuneração em função das qualificações exigidas pelos ocupantes dos cargos, 

tornando a estrutura salarial atraente para a permanência de pessoas e interessante 

para a construção de uma carreira na empresa. 

6.7 DEMISSÕES 

Para Limongi- França (2007), as demissões e o absenteísmos são problemas 

que preocupam os dirigentes empresariais e os administradores. Essa preocupação 

é causada pela dificuldade em saber quais são as origens das faltas e pedido de 

demissões, e as políticas de pessoal que devem ser estabelecidas para reverter esses 

problemas. As causas são diversas, mas as mais frequentes são: doenças do 

empregado, dificuldade em se relacionar com a chefia e colegas, falta de oportunidade 

de ascensão profissional na organização ou de reconhecimento do valor do trabalho.  
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7 ESTUDO DE CASO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

7.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 
A Universidade de São Paulo (USP) é uma das universidades 

públicas mantidas pelo Governo do Estado de São Paulo, além da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) e a Universidade Estadual Paulista (UNESP). 

Atualmente, ela pode ser considerada a maior e mais importante universidade do 

Brasil e da América Latina e uma das maiores e mais prestigiadas do mundo. A USP 

foi criada em 1934 e durante sua trajetória se tornou uma das mais importantes 

instituições de nível superior do Brasil. A universidade está presente em oito cidades 

no Estado de São Paulo, com atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as 

áreas do conhecimento, contando com: 42 unidades de ensino, cerca de 90 mil alunos, 

14 mil funcionários e 6 mil professores. Informações, obtidas no site da instituição, 

mostram que esse desempenho e a busca pela excelência, durante sua história, 

permitiu que a USP integrasse um seleto grupo de instituições de padrão mundial. 

Sua graduação é formada por 249 cursos, dedicados a todas as áreas do 

conhecimento, distribuídos em 42 Unidades de Ensino e Pesquisa, com mais de 58 

mil alunos. A pós-graduação possui 239 programas, dos quais fazem parte 332 cursos 

de mestrado e 309 de doutorado e que têm mais de 28 mil matriculados. Atualmente, 

a USP é responsável por 22% da produção científica do país. Para desenvolver suas 

atividades, a USP conta com diversos campi, distribuídos pelas cidades de São Paulo, 

Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, além 

de Unidades de Ensino, Museus e Centros de pesquisa. Como é informado no site da 

USP, o talento e dedicação dos docentes, alunos e funcionários são reconhecidos por 

diversos rankings mundiais que medem a qualidade das universidades.  

A USP é conhecida com uma das melhores universidades da América Latina, 

e um dos fatores dessa excelência é o seu quadro de docentes, formado por 

especialistas em diversas áreas do conhecimento e com grande capacidade 

intelectual. Dessa forma, vemos que seus docentes traduzem a definição de talento 

apresentada na parte teórica do trabalho, pois conduzem pesquisas e um método de 

ensino de qualidade reconhecidos internacionalmente. A USP, então, é considerada 

uma universidade de ponta, e seus professores são caracterizados pela excelência 
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do trabalho e conhecimento oferecido, o que reforça o nome da universidade e a sua 

fama como centro de excelência de ensino.  

7.2 ESTRUTURA DO RH DA USP  

Rengel, Souza e Eboli (2009) mostram que a USP é composta pela Reitoria e 

seus órgãos, Pró- reitoria, Órgãos centrais e unidades de pesquisa e ensino (Escolas, 

Faculdades e Institutos). As políticas de RH da USP são de responsabilidade da 

Reitoria (Órgão Central), do CCRH (Comissão Central de RH composto por 

representantes de docentes e não docentes) do diretor de RH e coordenador de 

Administração Geral (com poderes decisórios). A reitoria possui um departamento de 

RH que dá suporte e operacionaliza os programas definidos pela CCRH. O CCRH 

defini as políticas e diretrizes para a Administração de Recursos Humanos da USP, 

entre outras funções. 

Cada Unidade ou Órgão da USP também possui uma Seção de Departamento 

Pessoal, que administra os processos das unidades, ela é ligada ao Departamento 

(DRH), órgão central, normatizador, controlador e assessor que, por sua vez, faz parte 

da Coordenadoria de Administração Geral (CODAGE). O Departamento de Recursos 

Humanos (DRH USP) é um órgão administrativo ligado ao CODAGE. O DRH é 

responsável por gerenciar o quadro de pessoal da USP. Algumas das suas atividades 

são: contratação de novos servidores, a gestão dos benefícios e dos contratos de 

trabalho, a progressão na carreira, o acompanhamento e a divulgação da legislação 

pertinente. O objetivo do DRH é fazer com que a Universidade tenha profissionais com 

uma preparação técnica adequada, preocupados em evoluir para executar de forma 

correta suas funções e motivados para a prestação de serviços que atendam às metas 

da Universidade de São Paulo. 

7.3 CARREIRA DE DOCENTE NA USP 

Segundo Rengel, Souza e Eboli (2009), a USP por ser autarquia estadual e por 

possuir um excesso de regulamentações internas, tem processos administrativos 

burocráticos e baseados em uma estrutura hierárquica rígida. Dessa forma, o 

desempenho individual acaba não sendo reconhecido, já que os critérios de avaliação 

são controlados pelas regulamentações internas aprovadas pelo órgão fiscalizador do 

Estado, já que a USP é uma autarquia subordinada ao Governo do Estado. O ingresso 
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é feito por concurso público ou processo seletivo, como no caso dos professores 

temporários, e os funcionários precisam passar por seleções internas para solicitar 

uma promoção e assumir posições superiores. Muitos, então, permanecem no mesmo 

cargo durante anos. As autoras também mostram que o trabalho de apoio aos 

docentes (setores administrativos da USP) é baseado em uma estrutura hierárquica 

rígida e burocratizada, porém, a produção acadêmica feita nos laboratórios, pesquisas 

e nos departamentos de ensino, ou seja, a atividade fim é realizada com bastante 

autonomia e flexibilidade.  

Existem três categorias de docentes: Professor Doutor; Professor Associado; e 

Professor Titular. A seleção para os cargos de Professor Doutor e Professor Titular é 

feito mediante concurso público, bem como à Livre-Docência. A Universidade, ainda, 

poderá contratar professores, por tempo determinado (professores temporários), 

obedecendo uma regulamentação específica. No Regimento Geral da USP (1990), 

consta que o Professor Doutor deve ser portador, no mínimo, do título de Doutor, 

outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional. O Professor Titular 

deve ser portador do título de Livre-Docente outorgado pela USP ou por ela 

reconhecido. Para os Professores Temporários existem as categorias docentes: 

Professor Contratado I (Auxiliar de Ensino) para os que possuem no mínimo o curso 

de Graduação; Professor Contratado II (Assistente) para aqueles que possuem no 

mínimo o curso de Pós-Graduação no nível de Mestre; Professor Contratado III 

(Professor Doutor) para os que possuem no mínimo o curso de Pós-Graduação no 

nível de Doutor. Após sua aprovação no processo seletivo, o docente é contratado por 

prazo determinado, podendo, a critério de cada Unidade de Ensino e Pesquisa, ser 

renovado, desde que a soma dos períodos não ultrapasse o prazo de dois anos. A 

jornada de 12 Horas Semanais de Trabalho. Todos os docentes, exceto os 

temporários possuem um Regime de Trabalho Docente. Segundo o Regimento Geral 

da USP (1990), os regimes de trabalho docente na Universidade de São Paulo são 

três RDIDP, RTC e RTP:  

Capítulo III 
Do Regime de Trabalho 
Artigo 196 – O Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa 
(RDIDP) é o regime preferencial do trabalho docente na Universidade, tendo 
como objetivo estimular e favorecer a pesquisa, contribuir para a eficiência e 
o aprimoramento do ensino e difundir conhecimentos. 
Artigo 197 – O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatício 
exclusivo com a USP, com atividade permanente na Unidade respectiva, 
vedado o exercício de outra atividade pública ou privada. 
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Parágrafo único – Serão explicitadas em regulamentação aprovada pelo Co, 
mediante proposta da CERT, as exceções às atividades vedadas neste 
artigo. 
Artigo 198 -O docente em Regime de Turno Completo (RTC) deverá 
trabalhar vinte e quatro horas semanais em atividades de ensino, pesquisa 
e extensão de serviços à comunidade. 
Artigo 199 – O docente em Regime de Turno Parcial (RTP) deverá 
trabalhar doze horas semanais em atividades de ensino. 
Artigo 200 – O docente em RTC ou RTP, respeitadas as normas legais 
sobre acumulação, poderá exercer outra atividade pública ou privada, 
compatível com o respectivo regime. 
Artigo 201 – A permanência em um determinado regime de trabalho não é 
definitiva, podendo o docente, a qualquer tempo, por decisão prévia do 
Conselho do Departamento, ouvido o CTA, com anuência da CERT, ser 
transferido de um regime de trabalho para outro. 
 

O RDIDP e o RTC são considerados regimes especiais de trabalho. No 

Estatuto da USP (1988), os artigos 88 e 89 definem:   

Artigo 88 – O regime preferencial de trabalho da atividade docente será o 
da dedicação integral à docência e à pesquisa (RDIDP). 
Artigo 89 – O docente em RDIDP obriga-se a manter vínculo empregatício 
exclusivo com a USP, com atividade permanente na Unidade respectiva, 
ocupando-se exclusivamente com trabalhos de ensino, pesquisa e extensão 
de serviços à comunidade, admitindo-se a necessária flexibilidade no 
desempenho de atividades de interesse da Universidade, que não 
prejudiquem o exercício regular da função. 
 

Também no Estatuto do Docente (2016), nos artigos 13, 14 e 15 está previsto 

que o docente em RDIDP deve ter dedicação plena e exclusiva aos trabalhos de seu 

cargo ou função e está proibido de exercer outra atividade pública ou particular salvo 

em casos previstos no próprio estatuto. O artigo 15 do Estatuto Docente (2016) 

mostra:  

 
Artigo 15 – Ao docente em RDIDP é vedada a prática das seguintes 
atividades remuneradas: 
I – acumulação com outro cargo público, independentemente da carga 
horária; 
II – exercício de emprego privado, independentemente da carga horária; 
III – participação no quadro associativo de pessoa jurídica, na condição de 
gerente ou administrador; 
IV – exercício de atividade profissional em empresa onde figure como 
proprietário ou acionista; 
V – prestação de serviços ou atividades a outra pessoa física ou jurídica, 
com as exceções previstas nesta Seção. 
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7.4 PROGRESSÃO DA CARREIRA DOCENTE NA USP  

Segundo o Estatuto da USP (1988), no artigo 76:  
 

Artigo 76 – O desempenho das atividades docentes, obedecido o princípio 
de integração de atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária, 
far-se-á dentro das seguintes categorias docentes: (alterado 
pela Resolução nº 5529/2009) 
I – Professor Doutor; 
II – Professor Associado; 
III – Professor Titular. 
§ 1º – A categoria inicial, de Professor Doutor, e a final, de Professor Titular, 
constituem cargos. 
§ 2º – A categoria de Professor Doutor terá os níveis Professor Doutor 1 e 
Professor Doutor 2 e a categoria de Professor Associado terá os níveis 
Professor Associado 1, Professor Associado 2 e Professor Associado 3. 
§ 3º- Decorridos, preferencialmente, 5 anos de permanência de nível na 
carreira docente, poderá ser pleiteada avaliação de mérito por Professor 
Doutor 1 para ascender a Professor Doutor 2; por Professor Associado 1 
para Professor Associado 2; e por Professor Associado 2 para Professor 
Associado 3. 
§ 4º – A solicitação deverá ser na forma de Memorial circunstanciado 
encaminhado para avaliação por intermédio da Diretoria da Unidade e com 
a ciência da Chefia do Departamento ou equivalente. 
§ 5º – A avaliação será realizada nos termos do parágrafo único do artigo 
78, conforme regulamentação própria, aprovada pelo Conselho 
Universitário. 
§ 6º – Cumpridos os requisitos exigidos, o Professor Doutor 1 e os 
Professores Associados 1 e 2 poderão ascender, respectivamente, aos 
níveis de Professor Associado 1 e Professor Titular, sem a obrigatoriedade 
de passar por todos os níveis da carreira. 
 

Existe uma carreira para Professor Doutor com os níveis 1 e 2, e para Professor 

Associado com níveis 1, 2 e 3. Com a obtenção do título de livre docente, o professor 

doutor se tornará automaticamente professor associado. Para ser Professor Titular, é 

necessário prestar outro concurso para o cargo, o Professor Titular pode ser 

considerado como o “topo da carreira” para um docente da USP. Existe então uma 

progressão horizontal na qual o docente passa para a referência seguinte, mantendo 

o mesmo nível, após aprovação em uma avaliação de desempenho e a progressão 

Vertical na qual o docente passa para o nível subsequente, após aprovação em prova 

e avaliações. Para essa movimentação o Estatuto da USP nos artigos 76, 77 e 78 

prevê a forma como se dará as avaliações e aprovação da promoção. Para concorrer 

à progressão na carreira docente, o professor precisa se candidatar pelo sistema de  

deve  de avaliação da Comissão Central de Avaliação para Progressão de Nível na 

Carreira Docente (CCAD), escolher uma Comissão de Avaliação Setorial, enviar um  

memorial e um requerimento de inscrição. Os docentes contratados em caráter 
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temporário não possuem carreira, pois, são contratados por um prazo determinado. A 

estrutura de cargos é a mesma independentemente do regime de trabalho.  

7.5 SALÁRIO E BENEFÍCIOS 

7.5.1 Salário 

Segundo Rengel, Souza e Eboli (2009), os salários são determinados por 

fatores como tempo na universidade e posição hierárquica. Os salários variam em 

função do regime de trabalho do docente. No regime de dedicação exclusiva RDIDP, 

por exemplo, a estrutura de salários é a maior em comparação com os outros regimes 

de trabalho. Os salários poderão ter um acréscimo em função do tempo de serviço do 

docente, após um período cinco anos ou quando completar vinte anos de efetivo 

exercício, o docente terá direito a um adicional por tempo de serviço. 

Segundo dados do site do DRH USP, em maio de 2016 um docente em regime 

RTP ganhava entre 893,95 R$ e 2.749,56 R$, RTC entre 2.269,22 R$ e 6.979,53 R$ 

e RDIDP entre 5.157,25 R$ e 15.862,33 R$. Podemos perceber que o valor pago pela 

instituição é maior quando há mais dedicação do docente em relação às atividades 

desenvolvidas na universidade. Além disso, os maiores valores pagos são destinados 

para os Professores Titulares, seguido do Professores Associados, Professores 

Doutores, e por fim, os professores contratados em caráter temporário (Assistente e 

Auxiliar de Ensino).  

 

7.5.2 Benefícios 

Os benefícios oferecidos pela USP para os docentes (em alguns casos também 

para seus beneficiários) são: auxílio alimentação, auxílio creche; auxílio educação 

especial, auxílio funeral, auxílio-transporte, salário-família, saúde / hospitais (SAS – 

Superintendência de Assistência Social; HU – Hospital Universitário) e vale-refeição. 

 

7.6 DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DO DOCENTE NA USP 

Segundo Rengel, Souza e Eboli (2009), as unidades possuem autonomia para 

decidir e ministrar cursos que se fizerem necessários aos seus funcionários e dispõem 

de uma verba de treinamento destinada anualmente pela comissão de orçamento e 

recursos da USP.  
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Com relação ao desenvolvimento e treinamento, segundo o DRH, não existe 

um programa ou setor que cuida especificamente de treinamento e desenvolvimento. 

Porém, a universidade oferece diversas facilidades e oportunidades para o docente 

se atualizar prevendo, nesses casos, o pagamento do salário total, nas situações 

previstas nos artigos 40 e 42 do Estatuto do Docente (2016). O docente deve por 

iniciativa própria buscar os programas de aperfeiçoamento com o apoio da 

universidade. Eles podem participar de projetos de pesquisa, congressos e 

especializações sem prejuízo no seu salário, ou seja, a USP possibilita o afastamento 

para o próprio professor realizar a atualização dos seus conhecimentos. 

7.7 CRISE NA USP E IMPACTO PARA O DOCENTE 

7.7.1 Impacto da crise para o docente 

Segundo Fraga e Balthazar (2017), a crise financeira pela qual está passando 

a USP e a competição com instituições privadas que oferecem altos salários estão 

causando a saída de docentes da universidade. Outro motivo apresentado, é a 

mudança do Estatuto do Docente que dificultou aos professores de realizarem 

atividades externas sem relações com universidade, o que compromete alguma 

complementação de renda. Ainda para Fraga e Balthazar (2017), com a recessão 

vivida pela USP, houve restrições orçamentárias que congelaram investimentos, o que 

diminuiu o oferecimento de incentivos ou aumento de salários, isso pode levar muitos 

a trocarem a USP por instituições privadas que oferecem maiores salários, ainda mais 

por não poderem complementar a renda com serviços externos, como consultorias. 

De fato, o Estatuto do Docente de novembro de 2016 não permite que docentes em 

RDIDP possam exercer algumas atividades remuneradas como docência em cursos 

de graduação ou extensão oferecidos por outras instituições ou um emprego privado. 

Salvo em alguns casos citados no estatuto, o decente poderá solicitar um 

credenciamento para realizar alguma atividade externa.  O regime RDIDP dificulta 

qualquer atividade externa do docente, porém, os regimes RTC e RTP não possuem 

esse impedimento.  

7.7.2 Aumento do número de professores temporários  

Segundo Cafardo (2017), o número de professores temporários na USP mais 

que triplicou desde 2014. Em 2014 eram 65 docentes nesse regime de trabalho e em 
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2017 o número foi para 216. Os temporários são professores com contratos de 12 

horas de trabalho semanais e remuneração média de R$ 1,6 mil. Eles só podem ficar 

por dois anos na USP e têm a função apenas de dar aulas na graduação (não de 

trabalhar em pesquisas ou na pós-graduação). Ainda segundo Cafardo (2017), esses 

profissionais assumem vagas, em geral, de docentes que se aposentaram e o 

crescimento dos temporários se deu no período em que a universidade passa por uma 

grave crise financeira. Com isso, a reitoria proibiu a contratação de novos professores 

efetivos, já que os gastos estavam altos pois os docentes da USP não podem ser 

demitidos e têm aumentos de salário por tempo de serviço, e os temporários são 

contratados por tempo determinado. A contratação de temporários se tornou uma 

maneira de suprir as necessidades de docentes sem precisar contratar efetivos, o que 

diminuiria os custos da universidade com folhas de pagamentos, algo que estava 

bastante elevado e que foi um dos fatores da recessão da USP. Nessa perspectiva, 

Dantas (2017) mostra que para contornar a crise financeira que afeta a universidade 

desde 2014, a USP quase triplicou o número de professores temporários no seu corpo 

docente. A princípio, a contratação de temporários originalmente tinha como objetivo 

a reposição emergencial de professores em situações em casos de aposentadorias 

ou licenças. O salário varia de acordo com a formação do professor temporário é 

menor do que de um professor permanente com doutorado contratado em regime de 

dedicação exclusiva. Na matéria, é informado que desde 2014 as contratações de 

docentes e funcionários foram suspensas como medida para o reequilíbrio financeiro 

da universidade. Antes de 2014, a folha de pagamentos com servidores e docentes 

era maior do que o orçamento da USP, o que obrigou a universidade a tirar valores 

da reserva para pagar salários. Após controle das contas e programas de demissão 

voluntária, atualmente a USP diminui para 97% em 2017 seus gastos com folha de 

pagamento. 

 Segundo Cafardo (2017), essa mudança causa preocupação, pois, esses 

docentes possuem um vínculo fraco (os temporários podem trabalhar em outras 

instituições) com a instituição e não precisarem fazer pesquisa. Porém, artigos 

escritos, por professores que trabalham com pesquisas, são essenciais para garantir 

uma boa posição da universidade em rankings internacionais. Os dados apresentados 

na matéria, mostram que total de professores que têm dedicação exclusiva e 

obrigatoriedade de fazer pesquisa caiu 7% entre 2014 e 2017, mas ainda eram a 
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maioria dos docentes (4.970). Os professores com dedicação exclusiva ganham cerca 

de dez vezes mais que os temporários, que por sua vez representavam 3,7% da 

categoria 2017, e em 2014 eram 1%. Os temporários passam por processo seletivo 

mais simples que os concursos públicos, e após a aprovação, assinam contratos de 

um ano, que podem ser renovados por mais um. 

 

Figura 2- MUDANÇA NO QUADRO DE DOCENTES DA USP 

 

 

 

 
Fonte: CAFARDO (2017). O Estado de São Paulo, 28 nov. 2017. Caderno Educação. Número de 

professores temporários na USP mais que triplica desde 2014 1 

 

 

 
1 Disponível em: <http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,numero-de-professores-temporarios-
na-usp-mais-que-triplica-desde-2014,70002099343> Acesso em: 02 fev. 2018. 
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A imagem acima teve como base dados tabulados pelo Jornal O Estado de São 

Paulo a partir do Portal da Transparência da USP. A conclusão que temos é que houve 

uma diminuição do número de professores efetivos e um aumento expressivo de 

temporários. Porém em consulta ao DRH, fomos informados que os dados levantados 

pela matéria não consideram que o processo para admissão de docentes temporário 

é mais simples do que o de efetivos que é um processo mais burocrático, o que pode 

levar há um aumento por um período de temporários sem significar, no entanto, que 

a USP está contratando menos docentes efetivos. A queda do número de docentes 

efetivos também pode ser justificada pela reforma da previdência que fez com que 

muitos professores pedissem a aposentadoria antecipada. Realizamos um 

levantamento próprio de dados com base no Portal da Transparência da USP, de julho 

de 2015 até abril de 2018, similar ao da matéria para confrontar com as informações 

do DRH e da reportagem. Constatamos, conforme as tabelas abaixo, que de fato 

houve um aumento do número de professores temporários nesse período (com um 

aumento de 238%), o número de docentes efetivos (RDIDP, RTC e RTP) diminuiu de 

7% sendo que a maior queda foi a de docente no regime RDIDP. Dessa forma, 

podemos perceber que mesmo com um aumento significativo dos professores 

temporários, a sua proporção ainda é muito menor que a de efetivos. Contudo, 

também obtivemos a informação que alguns docentes mudaram de regime, o que não 

significa necessariamente que a queda no número de RDIDP signifique que todos 

saíram da USP. Para confirmação, teríamos que solicitar para o órgão de RH o regime 

de cada docente que solicitou demissão, o que não foi possível neste trabalho.  
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Gráfico 1- QUANTIDADE DE DOCENTES TEMPORÁRIOS X QUANTIDADE TOTAL DE 
DOCENTES (RDIDP, RTP E RTC) ENTRE 07/2015 E 03/18 

 
Fonte: Portal da Transparência da USP (01/05/2018) 

 

Gráfico 2- QUANTIDADE DE DOCENTES TEMPORÁRIOS ENTRE 07/2015 E 03/18 

 
Fonte: Portal da Transparência da USP (01/05/2018) 
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Gráfico 3- QUANTIDADE DE DOCENTES TEMPORÁRIOS X QUANTIDADE DE DOCENTES 
RDIDP ENTRE 07/2015 E 03/18 

 
Fonte: Portal da Transparência da USP (01/05/2018) 

 

 

Gráfico 4- QUANTIDADE DE DOCENTES RDIDP ENTRE 07/2015 E 03/18 

 
Fonte: Portal da Transparência da USP (01/05/2018) 
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7.8 PERMANÊNCIA DE DOCENTES NA USP 

Tabela 1- RESCISÃO POR INICIATIVA DO SERVIDOR (DOCENTE) 

 

RESCISÃO POR INICIATIVA DO SERVIDOR (DOCENTE) 

ANO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

UNIDADE 
           

EACH 2 6 1 1 2 2 1 
 

1 
 

16 

ECA 
 

1 
    

1 1 
  

3 

EE 
        

1 
 

1 

EEFE 1 
 

1 
       

2 

EEFERP 
   

1 
 

1 
 

1 
  

3 

EEL 
      

1 
   

1 

EERP 
 

1 
        

1 

EESC 
 

2 
        

2 

EP 1 4 3 
 

1 3 3 1 1 
 

17 

ESALQ 3 
       

1 
 

4 

FAU 
    

1 
  

1 
  

2 

FCF 
  

1 
     

1 
 

2 

FCFRP 
    

1 
     

1 

FD 
  

1 
 

1 
     

2 

FDRP 
  

1 
       

1 

FE 2 
     

2 
   

4 

FEA 1 
   

2 2 1 1 4 1 12 

FEARP 2 
 

1 1 
 

1 
 

2 1 
 

8 

FFCLRP 2 2 
  

2 2 2 
   

10 

FFLCH 1 
 

1 1 1 1 
 

1 4 
 

10 

FM 
  

1 1 
 

2 2 
   

6 

FMRP 2 
     

1 2 
 

1 6 

FMVZ 
   

1 
 

1 
   

1 3 

FO 
   

1 
      

1 

FOB 
  

1 
       

1 

FORP 
         

1 1 

FZEA 
     

1 
 

1 
  

2 

IAG 
  

1 1 
      

2 

IB 1 
       

1 
 

2 

ICB 1 1 
   

2 
    

4 

ICMC 1 1 
  

1 1 
  

4 
 

8 

IF 1 
    

1 
  

1 
 

3 
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Tabela 1- RESCISÃO POR INICIATIVA DO SERVIDOR (DOCENTE) (continuação) 

Fonte: Sistema MarteWeb (18/04/2018) 
 

A tabela representa o número de docentes que solicitaram o desligamento das 

atividades por iniciativa própria, cadastrados no Sistema MarteWeb em 18/04/2018, 

entre 2010 e 2018 (até o mês de abril quando os dados foram levantados). Para os 

números do ano de 2017 foram considerados para as vacâncias cadastradas até o dia 

18/04/2018. O levantamento foi solicitado para o DRH USP.  

Os dados mostram que as três unidades que tiveram o maior número de 

desligamentos foram: POLI (com 17 docentes no total e o maior número de saída foi 

de 4 em 2010), EACH (com 16 docentes no total e o maior número de saída foi de 6 

em 2010) e a FEA (com 12 docentes no total e o maior número de saída foi de 4 em 

2017). Com relação ao total de desligamentos por ano, identificamos que o ano com 

o maior número de desligamentos foi 2009 (24) seguido de 2010, 2014 e 2017, todos 

com 22 desligamentos. As unidades com menor número de desligamento foram 12 

com somente uma saída.  

Entramos em contato com as seções de pessoal das unidades (POLI, FEA e 

EACH) com o maior número de docentes que pediram desligamentos para saber se 

existe alguma hipótese ou levantamento que justifique a posição das unidades. A 

seção de pessoal da EACH, nos informou que a diretoria  apontou algumas possíveis 

razões para os desligamentos: unidade nova com menos recursos do que as unidades 

já consolidadas; unidade que permaneceu alguns anos sem programa de pós-

graduação ou com programas de pós- graduação sem doutorado, o que pode ter 

levado docentes a pedirem transferência ou a prestarem concurso em outras unidades 

consolidadas; interdição da unidade no 1º semestre de 2014 por questões ambientais; 

RESCISÃO POR INICIATIVA DO SERVIDOR (DOCENTE) 

ANO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

UNIDADE            

IFSC 1 
  

1 
      

2 

IME 1 2 1 2 
 

1 
  

2 
 

9 

IP 
 

1 
        

1 

IQ 
     

1 
    

1 

IRI 
 

1 
        

1 

RUSP 1 
         

1 

TOTAL 24 22 14 11 12 22 14 11 22 4 156 
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não adaptação ao projeto da unidade sem departamentos.  Para a FEA e POLI, as 

seções de pessoal não deram nenhuma resposta. Pelas informações que obtivemos 

junto ao DRH, para os docentes dessas unidades, o salário é um fator determinante, 

já que nessas áreas (administração, economia, contabilidade e engenharias) o 

mercado paga em média um salário maior do que o oferecido pela USP, o que leva 

os docentes a pedirem o desligamento e procurar atividades com maior retorno 

financeiro. Além disso, o Estatuto do Docente de 2016, como já foi comentado 

anteriormente, dificulta que os docentes em RDIDP possam exercer atividades fora 

da universidade. Com relação a 2014, o DRH informou que houve uma greve longa 

por aumento de salários e teve início a crise na universidade que se estendeu até 

2017, o que justificaria o número de saídas neste ano.  

7.9 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

7.9.1 Análise da pesquisa realizada  

Solicitamos o auxílio e autorização do DRH USP (Departamento de Recursos 

Humanos da USP) para realizar a pesquisa com os ex- docentes da universidade que 

solicitaram o desligamento das suas atividades por iniciativa própria no período (2009-

2018). A equipe gentilmente aceitou a proposta e forneceu dados para o estudo de 

retenção de talentos na USP, além de responder os questionamentos sobre carreira 

e permanência dos docentes. Fixamos uma meta de 30 ex- docentes entrevistados e 

obtivemos os nomes de 44, com o DRH USP e com a seção de pessoal da POLI. As 

outras seções não responderam ou informaram que não seria possível fornecer esses 

dados. Posteriormente, entramos em contato por e-mail e obtivemos 18 respostas. 

Infelizmente, não pudemos aguardar por um maior número de respostas, mas mesmo 

sendo uma pequena amostra que não permite generalizar e tirar conclusões para todo 

o grupo estudado, decidimos apresentá-la para ilustrar o objeto de pesquisa e mostrar 

a opinião real dos ex- docentes. A meta do questionário era obter o ponto de vista dos 

ex- docentes com relação aos principais aspectos sobre retenção de talentos na USP 

(permanência dos professores e os motivos principais que fizeram com que 

solicitassem o desligamento da universidade). Dessa forma, teríamos uma ferramenta 

para atingir o objetivo do trabalho. O questionário realizado possui 55 questões 

vinculadas aos assuntos sobre retenção de talentos agrupadas em assuntos 

específicos, além de um levantamento do perfil do entrevistado.  Para uma melhor 
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análise dos resultados, reunimos questões do mesmo tema, em nove grupos distintos. 

Buscamos representar nestes grupos pontos considerados importantes para retenção 

de talentos pelas organizações que foram estudados na parte teórica do trabalho, ou 

seja, usamos como base os pontos principais que estudamos na literatura sobre 

retenção de talentos para elaborar as questões.  

 

Quadro 1- QUESTÕES POR GRUPO 

GRUPO QUESTÕES 

 

 

 
IMAGEM DA 

UNIVERSIDADE 
 

 

1) A reputação da USP no meio acadêmico é um fator que contribui para a 
permanência de docentes? 
2) Você sentiu orgulho em pertencer ao quadro de docentes da USP? 
3) A recessão pela qual passa a USP no momento limitou o oferecimento 
de incentivos para a retenção de docentes? 
4) A recessão da USP influencia na permanência dos docentes? 
5) A estabilidade no cargo é um item importante para a permanência de 
docentes? 

 
 

 
 

VANTAGENS 
MONETÁRIAS 

 

6) O salário pago pela USP é compatível com o mercado? 
7) Você considera justo o salário oferecido para o seu cargo? 
8) A USP pode perder docentes por causa da remuneração oferecida? 
9) A remuneração é um item importante para a retenção de docentes?  
10) A USP oferece uma remuneração que atrai os melhores profissionais? 
11) A remuneração paga pela USP supre todas as necessidades 
financeiras sem necessidade de complementação de renda? 

 
VANTAGENS      

NÃO-MONETÁRIAS 
 

12) Os benefícios oferecidos são compatíveis com o mercado? 
13) Os benefícios oferecidos são úteis para a retenção de talentos? 
14) A USP pode perder docentes por causa dos benefícios oferecidos? 
15) A USP oferece benefícios que atrai os melhores profissionais? 
16) Os benefícios e as vantagens não monetárias são itens importantes 
para a retenção de docentes? 

 
 
 

AMBIENTE DE 
TRABALHO, 

QUALIDADE DE 
VIDA, SATISFAÇÃO 

E MOTIVAÇÃO 

17) A USP oferece boas condições de trabalho que ofereçam um equilíbrio 
entre vida profissional e pessoal? 
18) Você, como docente da USP, se sentiu satisfeito com as suas 
atividades? 
19) Você, como docente da USP, se sentiu motivado com as suas 
atividades? 
20) A USP se preocupa com a qualidade de vida dos seus docentes?   
21) A USP oferece um ambiente de trabalho adequado? 

 
 
 
 
 
CARREIRA NA USP 
 
 
 
 
 
 

22) A estrutura de cargos da USP é claramente definida para os docentes? 
23) A USP possuí um plano de carreira estruturado? 
24) A USP auxilia seus docentes no planejamento da sua carreira? 
25) As regras para movimentação dos docentes são claras e justas? 
26) A USP incentiva o processo de movimentação dos docentes? 
27) O plano de carreira é um item importante na retenção de docentes? 
28) Suas expectativas de carreira em relação à USP quando você 
ingressou na universidade foram atendidas? 
29) O processo de movimentação na carreira pode ser considerado 
burocrático ao ponto de desmotivar o docente a pleitear um novo cargo? 
30) O plano de carreira atende às suas expectativas pessoais e 
profissionais? 
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Quadro 1- QUESTÕES POR GRUPO (continuação) 

GRUPO QUESTÕES 

RECONHECIMENTO 
DO DOCENTE E 
AÇÕES DO RH 

36) A USP promove o reconhecimento por mérito dos seus docentes? 
37) O RH DA USP identifica os profissionais com competências, 
experiências e conhecimentos diferenciados? 
38) A USP possui uma estratégia de retenção de talentos? 

 
 
 
 
RELAÇÕES COM O 

DOCENTE 
 
 
 
 
 
 

39) A USP incentiva parceria dos docentes para pesquisa ou consultorias 
com o setor privado? 
40) A USP permite que o docente exponha sua opinião em relação às 
atividades e ao funcionamento da universidade? 
41) A USP fornece um feedback sobre o trabalho efetuado pelo docente? 
42) A chefia fornece um feedback sobre o trabalho efetuado pelo docente? 
43) A relação entre alunos e docentes pode ser considerada como um 
fator que influencia a permanência dos docentes na USP? 
44) A relação entre os docentes pode ser considerada como um fator que 
influencia a permanência dos docentes na USP? 
45) A relação entre funcionários administrativos e docentes pode ser 
considerada como um fator que influencia a permanência dos docentes na 
USP? 
46) A relação entre chefia e docentes na USP pode ser considerada 
positiva? 
47) A relação entre chefia e docentes na USP é um fator que influencia a 
permanência dos docentes? 

 
 
 
 

DESLIGAMENTO 
DA UNIVERSIDADE 
 
 
 
 

48) Você está desligado das funções da USP? 
49) O seu pedido de demissão foi motivado razões pessoais? 
50) O seu pedido demissão foi motivado pelo plano de carreira oferecido 
universidade? 
51) O seu pedido demissão foi motivado pelo salário oferecido pela USP? 
52) Escreva aqui caso o seu pedido de demissão tenha sido motivado por 
outros motivos: 
53) A universidade ofereceu oportunidades para o seu desenvolvimento 
profissional? 
54) Você voltaria a trabalhar na USP? 
55) Você recomendaria a USP para alguém ser docente da universidade? 

 
PERFIL DO 
DOCENTE 

ENTREVISTADO 
 

 Sexo 
 Idade 
 Tempo como docente 
 Tempo como doente da USP 
 Ano de desligamento 
 Unidade em que trabalhou 
 Regime de trabalho: RDIDP RTC RTP Temporário Outros 
 Cargo inicial 
 Cargo ocupado antes do desligamento 
 Número de cargos que ocupou na USP 
 Você trabalhava em outra universidade além da USP? 
 Exerce outra atividade além da de professor?    
 Se sim, qual? 
 Número de universidades em que já trabalhou: 
 Período máximo que já trabalhou em uma mesma universidade: 
 Por favor, escreva aqui se quiser fazer um comentário sobre a 

pesquisa ou sobre alguma pergunta do questionário.                             
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Faremos, primeiramente, uma breve explicação dos grupos formados para 

justificar as perguntas escolhidas para o questionário. Depois apresentaremos os 
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resultados obtidos (respostas dadas pelos ex- docentes) e as análises dos dados. 

Para melhor representação dos dados, produzimos tabelas para cada grupo com as 

questões e as quantidades de respostas respectivas de cada alternativa. Iremos 

considerar as alternativas:   CT (Concordo Totalmente); C (Concordo); CP (Concordo 

Parcialmente); DP (Discordo Parcialmente); D (Discordo); DT (Discordo Totalmente); 

NS (Não sei opinar). Para as perguntas abertas, colocamos as respostas deixada 

pelos entrevistados. Nas questões do grupo “Perfil do Docente entrevistado”, foram 

realizados gráficos para melhor apresentação das respostas obtidas.  

 

Figura 3- GRUPOS ABORDADOS NO QUESTIONÁRIO 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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7.9.1.1 Imagem da universidade 

 
A USP é uma universidade com uma grande reputação na área acadêmica, 

dessa forma, as perguntas deste bloco procuram compreender a imagem da 

universidade para o ex- docentes e se ela continua sendo um fator de retenção mesmo 

com a crise financeira da USP.   

Percebemos, pelas questões 1 e 2, que 10 e 12 docentes respectivamente CT 

que a USP é vista como uma instituição com uma boa reputação que faz com que eles 

sintam orgulho em pertencer ao seu quadro de professores, algo importante para a 

retenção e satisfação dos empregados. A recessão afetou a permanência pois a 

maioria concorda (12 docentes responderam CT ou C na questão 3 tivemos 10 CT ou 

C na questão 4) que houve uma diminuição de incentivos. A estabilidade ainda é um 

fator de retenção considerável já que na questão 5, 17 docentes responderam CT, C 

ou CP que é um item importante na permanência.  

 

Tabela 2- RESULTADO DAS QUESTÕES IMAGEM DA UNIVERSIDADE 

QUESTÕES CT C CP DP D DT NS 

1) A reputação da USP no 
meio acadêmico é um fator 
que contribui para a 
permanência de docentes? 

10 5 2 1 0 0 0 

2) Você sentiu orgulho em 
pertencer ao quadro de 
docentes da USP? 

12 6 0 0 0 0 0 

3) A recessão pela qual 
passa a USP no momento 
limitou o oferecimento de 
incentivos para a retenção 
de docentes? 

6 6 1 0 3 1 1 

4) A recessão da USP 
influencia na permanência 
dos docentes? 

5 5 4 1 1 1 1 

5) A estabilidade no cargo é 
um item importante para a 
permanência de docentes? 

7 4 6 1 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
7.9.1.2 Vantagens monetárias  
 

 As perguntas deste grupo procuram saber se o salário oferecido pela USP é 

um fator de retenção, ou seja, se ele é compatível com o mercado, se é justo e se 

supre todas as necessidades financeira dos docentes.  
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Com base nas respostas, podemos ver que os ex- docentes consideram o 

salário como um item importante para a retenção já que 16 CT ou C na questão 9. 

Porém, o salário oferecido pela USP parece não atender às necessidades dos 

docentes e não é compatível com o mercado ao ponto de reter ou atrair talentos para 

a universidade. Na questão 6, temos 9 CT, C ou CP e 9 D ou DT, ou seja, há uma 

divisão que mostra que parte não acredita que o salário paga pelo USP está 

compatível com o mercado. Assim, observamos que a universidade precisaria rever 

sua política salarial pois na questão 7, 11 docentes DP, D ou DT que o salário 

oferecido seja compatível com o cargo, o que faz com que a universidade possa 

perder docentes para outras instituições que pagam um valor maior, o que pode ser 

constatado nas questões 8 (15 docentes CT, CP ou C que a USP pode perder 

docentes pela remuneração oferecida) e 10 (11 docentes DP, D ou DT que a 

remuneração paga pela USP atrai os melhores profissionais). Além disso, o valor pago 

parece não ser suficiente para suprir todas as necessidades financeiras sem 

complementação de renda (na questão 11, 12 docentes D, DT ou DP), o que explica 

a saída de docentes em alguns casos após a mudança do Estatuto que dificultou 

atividades pessoais remuneradas. Como vimos, o salário é um item de retenção, se 

estiver compatível com o mercado e se for considerado justo pelo empregado, para 

poder ser uma ferramenta de retenção.  

 

Tabela 3- RESULTADO DAS QUESTÕES VANTAGENS MONETÁRIAS 

QUESTÕES CT C CP DP D DT NS 

6) O salário pago pela USP é 
compatível com o mercado? 

3 2 4 4 0 5 0 

7) Você considera justo o 
salário oferecido para o seu 
cargo? 

1 3 2 4 3 4 1 

8) A USP pode perder 
docentes por causa da 
remuneração oferecida? 

7 3 5 0 2 0 1 

9) A remuneração é um item 
importante para a retenção 
de docentes?  

8 8 1 1 0 0 0 

10) A USP oferece uma 
remuneração que atrai os 
melhores profissionais? 

0 0 7 4 4 3 0 

11) A remuneração paga 
pela USP supre todas as 
necessidades financeiras 
sem necessidade de 
complementação de renda? 

0 0 4 5 1 6 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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7.9.1.3 Vantagens não- monetárias  
 

 Os benefícios podem ser considerados como um importante fator de retenção, 

assim, buscamos saber se a USP oferece benefícios atrativos para a retenção de 

docentes em comparação com o mercado.  

 Os ex- docentes veem os benefícios como um item importante para a 

permanência pois temos na questão 16, 10 responderam CT ou CP e na questão 13, 

temos 13 C ou CP. Mesmo se na questão 14 há uma divisão nas respostas (8 

responderam CT, C ou CP e 8 responderam D, DP ou DT), podemos dizer que a USP 

parece oferecer benefícios compatíveis com o mercado (questão 12, 10 responderam 

C ou CP). 

Tabela 4- RESULTADO DAS QUESTÕES VANTAGENS NÃO- MONETÁRIAS 

QUESTÕES CT C CP DP D DT NS 

12) Os benefícios oferecidos 
são compatíveis com o 
mercado? 

1 5 5 2 3 1 1 

13) Os benefícios oferecidos 
são úteis para a retenção de 
talentos? 

0 7 6 3 0 2 0 

14) A USP pode perder 
docentes por causa dos 
benefícios oferecidos? 

1 3 5 1 7 0 1 

15) A USP oferece 
benefícios que atrai os 
melhores profissionais? 

0 1 8 3 1 2 3 

16) Os benefícios e as 
vantagens não monetárias 
são itens importantes para a 
retenção de docentes? 

4 6 4 0 2 1 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 

7.9.1.4 Ambiente de trabalho, qualidade de vida, satisfação e motivação  
 

Um ambiente de trabalho agradável com condições físicas e de equipamentos 

satisfatórias, uma empresa que se preocupa com o bem-estar, satisfação dos seus 

empregados e que oferece um contexto motivacional, são fatores que contribuem para 

a permanência das pessoas na organização.  

Com relação à pesquisa, vemos que a USP oferece um ambiente de trabalho 

adequado, nas questões 17 (14 responderam C, CT ou CP) e 21 (16 responderam C, 

CT ou CP) a maioria dos docentes concordaram com as perguntas. Além disso, eles 

demonstraram satisfação e motivação com o trabalho (questão 18 e 19 temos 13 e 14 
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CT ou C respectivamente), o que demonstra que os docentes consideram as 

atividades motivadoras o que é um importante fator de permanência. Na questão 20 

(8 docentes C, CT ou CP), uma parte concorda que a USP se preocupa com a 

qualidade de vida do docente, porém, também temos 6 DP, D ou DT e 4 NS, ou seja, 

não há uma concordância majoritária nesse quesito. Como vimos, a insatisfação, um 

ambiente de trabalho inadequado e atividades tediosas ou desmotivadoras não 

contribuem com o processo de retenção. 

 

Tabela 5- RESULTADO DAS QUESTÕES AMBIENTE DE TRABALHO, QUALIDADE DE VIDA, 
SATISFAÇÃO E MOTIVAÇÃO 

QUESTÕES CT C CP DP D DT NS 

17) A USP oferece boas 
condições de trabalho que 
ofereçam um equilíbrio entre 
vida profissional e pessoal? 

2 7 5 1 1 2 0 

18) Você, como docente da 
USP, se sentiu satisfeito com 
as suas atividades? 

5 8 3 0 1 1 0 

19) Você, como docente da 
USP, se sentiu motivado 
com as suas atividades? 

6 8 2 0 2 0 0 

20) A USP se preocupa com 
a qualidade de vida dos seus 
docentes?   

1 3 4 2 1 3 4 

21) A USP oferece um 
ambiente de trabalho 
adequado? 

2 6 8 0 1 1 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
7.9.1.5 Carreira na USP 
 

Uma empresa que oferece para seus empregados um plano de carreira, claro, 

estruturado, com condições de ascensão transparentes e justas, e que pode ser 

galgado, conseguirá éter com maior facilidade seus talentos. O plano de carreira que 

a organização oferece é um dos pontos chaves da retenção de talentos. Os indivíduos 

precisam de oportunidades para evoluir, e ganhar mais conhecimentos. Dessa forma, 

procuramos saber se a USP oferece um plano de carreira estruturado no qual os 

docentes possam ter a oportunidade de movimentação e promoção dentro da 

universidade.  

A questão 22 e 23 mostram que 12 e 9 docentes (CT, C ou CP), 

respectivamente, que a USP possui uma estrutura de cargos definidas. Porém, nas 

questões 24 e 25 temos, em ambas, 12 docentes D, DP ou DT mostrando que a 
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maioria concorda que a universidade não os auxiliou no planejamento da sua carreira 

e que as regras do processo de movimentação não são claras e justas. Ainda sobre a 

movimentação pelas respostas das perguntas 26 (7 D, DP ou DT e 5 NS) e 29 (15 C, 

CT ou CP), podemos perceber que não há um forte incentivo da universidade para a 

movimentação e o processo é baseado em regras burocráticas que podem 

desencorajar o docente. As questões 27 (16 CT, C ou CP), 28 ( 12 16 CT, C ou CP) e 

30 (10 D, DP ou DT) mostram que para os ex- docentes o plano de carreira é um item 

importante para a retenção e que para maioria sua expectativa com o plano foi 

atendida quando ingressou na universidade, mas no decorrer da sua trajetória como 

professor na USP, essas mesmas expectativas passaram a não ser atendidas pelo 

plano de carreira oferecido.   

Percebemos, então, que o plano é considerado estruturado, porém, a 

universidade parece não auxiliar no planejamento da carreira. Não há um incentivo 

para movimentação do pronto de vista analisado e processo é visto como burocrático 

e suas regras não são bem definidas ou justas. Sem um plano claro, transparente e 

com regras claras de movimentação, o empregado buscará outras instituições que 

ofereçam perspectivas de crescimento para ele. 

 

Tabela 6- RESULTADO DAS QUESTÕES CARREIRA NA USP 

QUESTÕES CT C CP DP D DT NS 

22) A estrutura de cargos da 
USP é claramente definida 
para os docentes? 

1 5 6 2 1 1 2 

23) A USP possuí um plano 
de carreira estruturado? 

2 4 3 4 3 0 2 

24) A USP auxilia seus 
docentes no planejamento 
da sua carreira? 

0 2 3 4 6 2 1 

25) As regras para 
movimentação dos docentes 
são claras e justas? 

1 0 3 5 3 4 2 

26) A USP incentiva o 
processo de movimentação 
dos docentes? 

0 2 2 4 2 3 5 

 

 

 

 

 



57 
 

Tabela 6- RESULTADO DAS QUESTÕES CARREIRA NA USP (continuação) 

QUESTÕES CT C CP DP D DT NS 

27) O plano de carreira é um 
item importante na retenção 
de docentes? 

7 5 4 0 1 1 0 

28) Suas expectativas de 
carreira em relação à USP 
quando você ingressou na 
universidade foram 
atendidas? 

2 5 5 0 3 3 0 

29) O processo de 
movimentação na carreira 
pode ser considerado 
burocrático ao ponto de 
desmotivar o docente a 
pleitear um novo cargo? 

8 4 3 2 1 0 0 

30) O plano de carreira 
atende às suas expectativas 
pessoais e profissionais? 

0 2 5 4 2 4 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

7.9.1.6 Desenvolvimento e Treinamento profissional  
 
 A organização deve oferecer e incentivar o desenvolvimento das habilidades e 

conhecimentos dos seus empregados. Assim, oferecendo um ambiente desafiador 

que permite o desenvolvimento, ela conseguirá reter mais facilmente seus talentos. 

Neste bloco, os ex- docentes irão exprimir sua opinião sobre a USP com relação a 

importância que ela dá ao desenvolvimento profissional dos seus professores.  

 Percebemos que o desenvolvimento é um item importante no ponto de vista do 

ex- docentes (na questão 31 tivemos 14 CT ou C) e é algo valorizado pela USP 

(questão 32, 10 C, CP ou CT). A universidade valoriza esse quesito, porém, na 

questão 33 (8 D, DP ou DT), metade dos entrevistados descordam que há um 

incentivo para a atualização. A questão 34 (13 CT, C ou CP) mostra que a USP 

valoriza a qualificação profissional, mas a questão 35 (8 D, D ou DT e 4 NS) mostra 

que a maioria dos docentes não considera que a universidade oferece atividades 

desafiadoras para aplicação das suas habilidades e conhecimentos. 

 O desenvolvimento é um item importante já que o talento busca um 

aprimoramento contínuo das sua habilidade e conhecimentos pois é isso que o 

valoriza, sem isso, ele provavelmente não permanecerá na organização. Dessa forma, 

a USP deveria rever as formas de incentivo para que seja algo percebido por todos 

seus docentes.  
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Tabela 7- RESULTADO DAS QUESTÕES DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO 
PROFISSIONAL 

QUESTÕES CT C CP DP D DT NS 

31) O desenvolvimento 
profissional do docente é um 
item importante na retenção 
de talentos? 
 

4 10 2 2 0 0 0 

32) A USP valoriza o 
desenvolvimento contínuo do 
conhecimento profissional 
dos seus docentes? 

2 3 5 3 2 1 2 

33) A USP incentiva a 
atualização contínua dos 
conhecimentos e habilidades 
dos seus docentes? 

1 5 2 6 1 2 1 

34) A USP valoriza a 
qualificação profissional dos 
seus docentes? 

1 8 4 3 1 1 0 

35) A USP proporciona 
atividades desafiadoras que 
incentivam o 
desenvolvimento das 
habilidades dos seus 
docentes? 

1 4 1 3 1 4 4 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

7.9.1.7 Reconhecimento do docente e ações do RH  
 

 O reconhecimento é a retribuição dada a um trabalho diferenciado de um 

empregado. Pode ser considerada uma forma da organização colocar em destaque 

um colaborador que exerce suas atividades de forma adequada e que traz resultados 

satisfatórios para a empresa. Esses indivíduos devem receber uma atenção a mais, 

seja com uma recompensa financeira ou qualquer forma de reconhecer o trabalho 

realizado. 

 Pelos resultados apresentados, vemos que há um reconhecimento por mérito 

(questão 36, 9 CT, C ou CP), porém, nas questões 37 e 38, os docentes mostram que 

RH não identifica e nem toma as ações devidas para promover a retenção de talentos. 

Esse fato, está em consonância com a parte de pesquisa que realizamos, já que nela 

não encontramos nenhuma ação ou prática específica de retenção do RH da USP ou 

das unidades. Ora, o RH da organização deve ser um dos principais autores desse 

processo sempre buscando formas de identificar os talentos e elaborando estratégias 

para retê-los.  
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Tabela 8- RESULTADO DAS QUESTÕES RECONHECIMENTO DO DOCENTE E AÇÕES DO RH 

QUESTÕES CT C CP DP D DT NS 

36) A USP promove o 
reconhecimento por mérito 

dos seus docentes? 

0 4 5 1 3 4 1 

37) O RH DA USP identifica 
os profissionais com 

competências, experiências 
e conhecimentos 
diferenciados? 

0 0 0 1 6 7 4 

38) A USP possui uma 
estratégia de retenção de 

talentos? 

0 0 1 2 4 10 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

7.9.1.8 Relações com o docente  
 

Na universidade os docentes constroem laços com alunos, funcionários, chefia 

e outros docentes. Estas relações influenciam a permanência, pois, se houver 

somente casos negativos, isso fará com que o indivíduo não se adapte ao seu 

ambiente de trabalho e busque outro.  

 As relações dos docentes com a universidade, chefia, alunos e colegas e visto 

de forma positiva e importantes para a retenção, já que nas perguntas 40 (10 C, CT 

ou CP), 43 (12 C, CT ou CP), 44 (17 C, CT ou CP) e 45 (13 C, CT ou CP), 46 (10 C, 

CT ou CP), 47 (12 C, CT ou CP) grande parte tende a concordar. Porém, há um 

problema com o feedback que parece não estar sendo dado retorno de uma maneira 

satisfatória já que nas questões 41 (8 DP, D ou DT) e 42 (12 DP, D ou DT) há uma 

tendência a discordar com o que foi questionado. Na questão 39 (9 DP, D ou DT) 

vemos que não há um incentivo para a parceria entre docentes e setor privado o que 

reforça a mudança no Estatuto do Docente em 2016. 

Tabela 9- RESULTADO DAS QUESTÕES RELAÇÕES COM O DOCENTE 

QUESTÕES CT C CP DP D DT NS 

39) A USP incentiva parceria 
dos docentes para pesquisa 
ou consultorias com o setor 
privado? 

1 2 2 2 4 3 4 

40) A USP permite que o 
docente exponha sua opinião 
em relação às atividades e 
ao funcionamento da 
universidade? 

1 4 5 0 3 2 3 
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Tabela 9- RESULTADO DAS QUESTÕES RELAÇÕES COM O DOCENTE (continuação) 

QUESTÕES CT C CP DP D DT NS 

41) A USP fornece um 
feedback sobre o trabalho 
efetuado pelo docente? 

0 1 5 4 3 1 4 

42) A chefia fornece um 
feedback sobre o trabalho 
efetuado pelo docente? 

0 2 4 5 4 3 0 

43) A relação entre alunos e 
docentes pode ser 
considerada como um fator 
que influencia a permanência 
dos docentes na USP? 

5 4 3 3 1 0 2 

44) A relação entre os 
docentes pode ser 
considerada como um fator 
que influencia a permanência 
dos docentes na USP? 

5 6 6 1 0 0 0 

45) A relação entre 
funcionários administrativos 
e docentes pode ser 
considerada como um fator 
que influencia a permanência 
dos docentes na USP? 

1 5 7 1 3 1 0 

46) A relação entre chefia e 
docentes na USP pode ser 
considerada positiva? 

0 3 7 2 1 4 1 

47) A relação entre chefia e 
docentes na USP é um fator 
que influencia a permanência 
dos docentes? 

4 5 3 0 2 2 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

7.9.1.9 Desligamento da universidade  
 

 Este bloco de perguntas busca entender o motivo que levou o docente a pedir 

o desligamento das suas atividades na USP. E qual foi o fator de maior relevância que 

motivou a saída do docente.  

As razões pessoais tiveram impacto no pedido de demissão dos entrevistados (na 

questão 49, tivemos 11 CT, C ou CP). As questões 50 e 51 tiverem em ambos os 

casos 9 CT, C ou CP. Vale ressaltar que nessas duas questões houve uma divisão 

mostrando que o salário e o plano de carreira influenciam para uma parte o pedido de 

desligamento. A USP oferece oportunidades de desenvolvimento profissional 

(questão 53, 12 C, CT ou C) e alguns docentes saíram com uma imagem positiva já 

que as perguntas 54 (9 CT, C ou CP) e 55 (14 C, CP ou CT) concordam que voltariam 

a trabalhar e indicariam a USP para outros professores trabalharem.  
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Tabela 10- RESULTADO DAS QUESTÕES DESLIGAMENTO DA UNIVERSIDADE 

QUESTÕES CT C CP DP D DT NS 

49) O seu pedido de 
demissão foi motivado 
razões pessoais? 

6 1 4 0 4 3 0 

50) O seu pedido demissão 
foi motivado pelo plano de 
carreira oferecido 
universidade? 

4 3 2 3 3 3 0 

51) O seu pedido demissão 
foi motivado pelo salário 
oferecido pela USP? 

5 1 3 4 3 2 0 

53) A universidade ofereceu 
oportunidades para o seu 
desenvolvimento 
profissional? 

2 6 4 1 2 3 0 

54) Você voltaria a trabalhar 
na USP? 

5 4 0 4 2 2 1 

55) Você recomendaria a 
USP para alguém ser 
docente da universidade? 

6 6 2 1 0 2 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
48) Você está desligado das funções da USP? 
 

Gráfico 5- QUESTÃO 48 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
52) Escreva aqui caso o seu pedido de demissão tenha sido motivado por outros 
motivos: 

“Aumento da carga didática para 4 cursos no departamento de economia” 
 
“Desincentivo à pesquisa acadêmica de qualidade.” 
 
“Eu havia sido aprovado em concurso para vaga parcial e temporária, pois 
não eram abertos concursos para RDIDP. Apenas saí da USP, pois fui 
aprovado em outra instituição de ensino superior com RDIDP.” 
 

94%

6%

SIM

NÃO
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“Vontade de colaborar com o desenvolvimento de outro modelo universitário 
e busca de uma cidade com melhor qualidade de vida para minha família” 
 
“Perseguição e avaliação injusta de mérito” 
 
“Consegui uma posição de professor na Universidade da Califórnia, Santa 
Barbara” 
 
“Casamento com pessoa de outro estado” 
 
“Oportunidade de direcionar a carreira para um sentido mais alinhado com 
minha qualificação e ambições pessoais” 
 
“Família” 

 
“nada a declarar” 
 
“Sou pesquisadora de pós-doutorado e fui contratada como docente 
temporária, o sistema não me permitiu continuar minhas atividades como 
pós-doutoranda e docente, tive que optar e infelizmente, o salário de 
docente regime temporário não paga nem o plano de saúde de minha mãe!” 
 

Vemos pelas respostas deixadas, que as razões pessoais (família, qualidade 

de vida...) que não são controladas pela universidade, são fatores importantes que 

levam a saída do docente. Porém, fica claro que alguns não estavam satisfeitos com 

o salário oferecido e o plano de carreira não que faz com que abandonem suas 

funções.  

 

7.9.1.10 Perfil dos ex- docentes entrevistados   
 

 O perfil dos ex- docentes entrevistados mostra uma maioria jovem (entre 

30- 40 anos) que permaneceu pouco tempo como docente da USP (até 5 anos). 

Quase a totalidade dos entrevistados trabalhava sob o regime RDIDP. Também 

observamos que a maioria ocupou somente um cargo durante a sua permanência na 

USP, mostrando a possibilidade de que o processo de movimentação não é 

incentivado ou buscado pelo docente que pode se sentir desmotivado pela burocracia 

e regras excessivas para progredir na carreira.  Por fim, vemos que 78% exerce 

somente a atividade de professor, sem outro trabalho para complementar a sua renda, 

89% também trabalhava somente na USP.   
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 SEXO: 
 

Gráfico 6- SEXO DOS EX- DOCENTES ENTREVISTADOS 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

 IDADE: 
Gráfico 7- IDADE DOS EX- DOCENTES ENTREVISTADOS 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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 TEMPO COMO DOCENTE: 
 

Gráfico 8- TEMPO COMO DOCENTE DOS EX- DOCENTES ENTREVISTADOS 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 TEMPO COMO DOCENTE DA USP: 

 
Gráfico 9- TEMPO COMO DOCENTE DA USP DOS EX- DOCENTES ENTREVISTADOS 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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 ANO DE DESLIGAMENTO COMO DOCENTE DA USP: 
 
Gráfico 10- ANO DE DESLIGAMENTO COMO DOCENTE DOS EX- DOCENTES ENTREVISTADOS 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 UNIDADE EM QUE TRABALHOU: 
 

Gráfico 11- UNIDADE DE TRABALHO DOS EX- DOCENTES ENTREVISTADOS 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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 REGIME DE TRABALHO: 
 

Gráfico 12- REGIME DE TRABALHO DOS EX- DOCENTES ENTREVISTADOS 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 CARGO INICIAL: 

 
Gráfico 13- CARGO INICIAL DOS EX-DOCENTES ENTREVISTADOS 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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 CARGO OCUPADO ANTES DO DESLIGAMENTO: 
 

Gráfico 14- CARGO OCUPADO ANTES DO DESLIGAMENTO DOS EX-DOCENTES 
ENTREVISTADOS 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 NÚMERO DE CARGOS QUE OCUPOU NA USP:  
 

Gráfico 15- NÚMERO DE CARGOS OCUPADOS NA USP PELOS EX-DOCENTES 
ENTREVISTADOS 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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 VOCÊ TRABALHAVA EM OUTRA UNIVERSIDADE ALÉM DA USP?: 
 

Gráfico 16- VOCÊ TRABALHAVA EM OUTRA UNIVERSIDADE ALÉM DA USP? 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 EXERCE OUTRA ATIVIDADE ALÉM DA DE PROFESSOR? 
 

Gráfico 17- EXERCE OUTRA ATIVIDADE ALÉM DA DE PROFESSOR? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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 SE SIM, QUAL?: 
 

“Pesquisador” 
“Consultor” 
“Autor e consultor” 
“Pesquisadora” 

 
 NÚMEROS DE UNIVERSIDADE EM QUE JÁ TRABALHOU 

 

Gráfico 18- NÚMEROS DE UNIVERSIDADE EM QUE JÁ TRABALHOU 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 PERÍODO MÁXIMO QUE JÁ TRABALHOU EM UMA MESMA 

UNIVERSIDADE: 

Gráfico 19- PERÍODO MÁXIMO QUE JÁ TRABALHOU EM UMA MESMA UNIVERSIDADE 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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 POR FAVOR, ESCREVA AQUI SE QUISER FAZER UM COMENTÁRIO 
SOBRE A PESQUISA OU SOBRE ALGUMA PERGUNTA DO 
QUESTIONÁRIO:  

 
“Minha saída foi motivada por um projeto pessoal e profissional. 
Infelizmente não se concretizou, e hoje reconheço os fortes valores da USP, 
inclusive posso dizer que me arrependi da decisão.”  
 
“A questão se refere sempre a USP como um protagonista. A universidade 
é uma instituição inanimada. São as pessoas que estão na USP que fazem 
tudo acontecer. Cada pessoa pode ter uma experiência diferente dentro da 
USP dependendo das políticas colocadas em prática pela reitoria, diretoria e 
departamento. No meu caso, a reitoria não teve quase nenhum impacto na 
minha experiência. Por outro lado, a diretoria da EPUSP foi muito positiva 
para mim e demais jovens professores. O Diretor Prof. Piqueira sempre 
incentivou o meu trabalho e fomentava o trabalho em equipe entre os 
professores.”  
 
“Eu não teria deixado a USP se não tivesse recebido oferta de emprego em 
uma universidade de ponta na minha área no exterior; o fato de minha 
mulher não ser brasileira também influenciou muito a decisão.”  

 
 
 No primeiro comentário vemos o reconhecimento da USP como instituição 

acadêmica que até mesmo fez com que se arrependesse da sua decisão, o segundo 

levanta a questão do impacto dos gestores da universidade na carreira do docente, 

e o último mostra novamente a presença de razões pessoais para o desligamento.  
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8 CONCLUSÕES  

 
A USP é uma instituição de grande prestígio e possui uma imagem de 

excelência para toda a sociedade. Dessa forma, o seu quadro de docentes é composto 

por indivíduos de grande conhecimento e habilidades na sua área, todo docente, 

então, se encaixa na definição de talento que caracterizamos neste trabalho. O nome 

USP é um importante fator de retenção, porém, a universidade precisa ainda 

reformular alguns dos seus processos para incentivar efetivamente a permanência 

dos seus docentes. Nos grupos de questões e na pesquisa que realizamos junto ao 

DRH, podemos constatar alguns pontos que chamaram mais atenção e que deveriam 

ser analisados pelos gestores da universidade.  

Primeiramente, a reputação da USP é um fator de retenção importante, e os 

docentes sentem satisfação em poder fazer parte desta instituição de renome 

acadêmico. 

A política salarial da USP deveria ser revista, pois como pudemos constatar, 

ela não está funcionando como um fator de retenção. Nesse caso, a universidade 

poderia rever os valores e fazer uma análise para verificar se estão de acordo com o 

mercado e se as atividades atribuídas aos docentes são justas em relação ao salário 

pago. Sem rever esse ponto, a USP corre o risco de perder docentes talentosos que 

preferirão trabalhar em instituição que oferecem mais e nas quais eles terão as 

mesmas atividades e funções. 

 Existe na universidade um plano de carreira estruturado, porém, ele parece ser 

muito burocrático e engessado por regras que desestimulam o docente a buscar uma 

promoção. De fato, caso o docente queira um cargo superior, isso dependerá do 

trabalho que ele produz e da forma como ele atualiza seus conhecimentos. Porém, a 

USP deveria incentivar esse processo de movimentação, esclarecendo e dando 

oportunidades para que seus professores busquem se desenvolver na carreira. Tendo 

uma perspectiva de crescimento, os indivíduos tenderão a permanecer na instituição. 

Não encontramos nenhum programa de incentivo ao desenvolvimento profissional na 

USP mesmo se o Estatuto do Docente prevê casos nos quais o docente poderá 

participar de treinamentos sem prejuízos ao seu salário. O RH da universidade e o de 

cada unidade deveriam ser mais presentes e encabeçar programas desse tipo. Além 

disso, também não identificamos na pesquisa (com o DRH USP e as seções de 

pessoal) uma política de retenção ou programas específicos encabeçados pelas áreas 
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de RH para identificar e reter talentos. Isso é um ponto importante que os gestores de 

da universidade deveriam rever, para criar um projeto desse tipo que consiga 

compreender os fatores que influenciam na permanência dos docentes.  

 As principais limitações do trabalho foram, primeiramente, a pequena amostra 

obtida no questionário de pesquisa que não permite generalizar a análise para afirmar, 

de fato, quais são os principais motivos que levam os docentes a deixar a 

universidade. Para Kotler e Keller (2012), as amostras grandes oferecem resultados 

mais confiáveis que amostras pequenas, mas não é necessário entrevistar toda a 

população para ter resultados. Além disso, a procura por respostas para compreender 

o funcionamento de retenção nas unidades foi prejudicada pelo fato de que não 

obtivemos em grande parte retorno das unidades quando solicitamos informações 

para as seções de pessoal. Muitas informações, como o número e nome dos docentes 

que pediram demissão, só poderiam ser acessados por órgãos internos, já que não 

são dados abertos, e algumas seções de pessoal não responderam as mensagens ou 

se negavam a colaborar alegando restrições administrativas. Nos comunicamos com 

oito seções e obtivemos retornos positivos somente de duas (POLI e EACH). 

Felizmente, as informações das seções de pessoal da POLI e EACH, e 

principalmente, o auxílio do DRH USP possibilitaram o desenvolvimento da pesquisa.  

 Percebemos que na USP o capital intelectual é o seu principal ativo. Sem isso, 

a universidade perderia muito do seu prestigio que foi conquistado ao longo dos anos. 

Assim, é imprescindível que ela cuide desse capital, estimulando seus docentes a 

permanecer com perspectivas salariais, de carreira e de ambiente de trabalho 

adequadas para que ele construa sua carreira como docente na USP contribuindo 

para a expertise que é o ponto forte da universidade. Principalmente, com os 

professores efetivos em regime RDIDP que poderiam ter uma política específica de 

retenção com programas diferenciados em relação ao salário e plano de carreira, por 

exemplo, já que esses docentes são de dedicação exclusiva e consequentemente 

oferecem grande parte dos seus conhecimentos para a universidade. Dessa forma, 

retê-los seria importante para manter esses professores diferenciados. Mesmo com 

recursos limitados, causado pela crise financeira, os gestores não podem deixar de 

priorizar o capital intelectual. É preciso rever e adequar as estratégias de gestão de 

pessoas para evitar que esse fato leve a evasão de docentes.  
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 Como estudo futuro, poderia ser feita uma análise de retenção de docentes 

com base na sua área de atuação (humanas, biológicas ou exatas) com uma amostra 

maior para estudo. Dependendo dessa variável, os fatores de retenção podem ser 

diversos e o posicionamento da universidade deverá ser diferente. Outro ponto 

interessante para ser estudado, seria a realização de um comparativo entre as 

universidades estaduais paulista (USP, UNESP e UNICAMP) sobre a permanência de 

docentes nestas instituições. As três possuem estruturas semelhantes do ponto de 

vista administrativo e funcional, então, poderia ser feita uma análise para compreender 

e descobrir se os fatores de retenção de professor são parecidos ou diferentes 

dependendo da universidade.  
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DOCENTES 

 
 
Prezado(a)s Docentes,  
 

Sou aluno do curso de graduação em Administração de Empresas da FEA 
USP. Estou realizando meu TCC sobre o tema: "RETENÇÃO DE TALENTOS: 
ESTUDO DE CASO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO". 
O questionário foi elaborado para compreender a percepção dos docentes da USP 
sobre a retenção de talentos na universidade. As perguntas foram organizadas em 
grupos que representam os principais tópicos relativos ao tema estudado na parte 
teórica do trabalho.  

Na pesquisa, consideramos o termo "talento" como aquele indivíduo que 
possui característica que o valorizem e o diferenciem dos outros profissionais.  
Por favor, responder e salvar o questionário para compilação dos dados. 

A pesquisa tem uma finalidade acadêmica, dessa forma, não é necessária a 
identificação. Os dados serão analisados e estudados de maneira estatística e a 
identidade dos entrevistados será preservada.  

Deixe seu e-mail no final do questionário, caso deseje que sejam enviados os 
resultados da pesquisa.  
 
Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, enviar um e-mail para: luis.paredes@usp.br 
ou climongi@usp.br 
 
 
Obrigado pela participação! 
 
 
Luis Fabiano Pereira Paredes 
Aluno de Graduação em Administração de Empresas FEA USP 
 
Orientadora: Professora Doutora Ana Cristina Limongi França 
Professora Titular da Universidade de São Paulo FEA/EAD 
 
IMAGEM DA UNIVERSIDADE 
 
1) A reputação da USP no meio acadêmico é um fator que contribui para a 
permanência de docentes? 
2) Você sentiu orgulho em pertencer ao quadro de docentes da USP? 
3) A recessão pela qual passa a USP no momento limitou o oferecimento de 
incentivos para a retenção de docentes? 
4) A recessão da USP influencia na permanência dos docentes? 
5) A estabilidade no cargo é um item importante para a permanência de docentes? 
 
VANTAGENS MONETÁRIAS 
 
6) O salário pago pela USP é compatível com o mercado? 
7) Você considera justo o salário oferecido para o seu cargo? 
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8) A USP pode perder docentes por causa da remuneração oferecida? 
9) A remuneração é um item importante para a retenção de docentes?  
10) A USP oferece uma remuneração que atrai os melhores profissionais? 
11) A remuneração paga pela USP supre todas as necessidades financeiras sem 
necessidade de complementação de renda? 

 
 

VANTAGENS NÃO-MONETÁRIAS 
 
12) Os benefícios oferecidos são compatíveis com o mercado? 
13) Os benefícios oferecidos são úteis para a retenção de talentos? 
14) A USP pode perder docentes por causa dos benefícios oferecidos? 
15) A USP oferece benefícios que atrai os melhores profissionais? 
16) Os benefícios e as vantagens não monetárias são itens importantes para a 
retenção de docentes? 
 
AMBIENTE DE TRABALHO, QUALIDADE DE VIDA, SATISFAÇÃO E MOTIVAÇÃO 
 
17) A USP oferece boas condições de trabalho que ofereçam um equilíbrio entre 
vida profissional e pessoal? 
18) Você, como docente da USP, se sentiu satisfeito com as suas atividades? 
19) Você, como docente da USP, se sentiu motivado com as suas atividades? 
20) A USP se preocupa com a qualidade de vida dos seus docentes?   
21) A USP oferece um ambiente de trabalho adequado? 
 
 
CARREIRA NA USP 
 
22) A estrutura de cargos da USP é claramente definida para os docentes? 
23) A USP possuí um plano de carreira estruturado? 
24) A USP auxilia seus docentes no planejamento da sua carreira? 
25) As regras para movimentação dos docentes são claras e justas? 
26) A USP incentiva o processo de movimentação dos docentes? 
27) O plano de carreira é um item importante na retenção de docentes? 
28) Suas expectativas de carreira em relação à USP quando você ingressou na 
universidade foram atendidas? 
29) O processo de movimentação na carreira pode ser considerado burocrático ao 
ponto de desmotivar o docente a pleitear um novo cargo? 
30) O plano de carreira atende às suas expectativas pessoais e profissionais? 
 
 
 
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
 
31) O desenvolvimento profissional do docente é um item importante na retenção de 
talentos? 
32) A USP valoriza o desenvolvimento contínuo do conhecimento profissional dos 
seus docentes? 
33) A USP incentiva a atualização contínua dos conhecimentos e habilidades dos 
seus docentes? 
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34) A USP valoriza a qualificação profissional dos seus docentes? 
35) A USP proporciona atividades desafiadoras que incentivam o desenvolvimento 
das habilidades dos seus docentes? 
 
 
RECONHECIMENTO DO DOCENTE E AÇÕES DO RH 
 
36) A USP promove o reconhecimento por mérito dos seus docentes? 
37) O RH DA USP identifica os profissionais com competências, experiências e 
conhecimentos diferenciados? 
38) A USP possui uma estratégia de retenção de talentos? 
 
RELAÇÕES COM O DOCENTE 
 
39) A USP incentiva parceria dos docentes para pesquisa ou consultorias com o 
setor privado? 
40) A USP permite que o docente exponha sua opinião em relação às atividades e 
ao funcionamento da universidade? 
41) A USP fornece um feedback sobre o trabalho efetuado pelo docente? 
42) A chefia fornece um feedback sobre o trabalho efetuado pelo docente? 
43) A relação entre alunos e docentes pode ser considerada como um fator que 
influencia a permanência dos docentes na USP? 
44) A relação entre os docentes pode ser considerada como um fator que influencia 
a permanência dos docentes na USP? 
45) A relação entre funcionários administrativos e docentes pode ser considerada 
como um fator que influencia a permanência dos docentes na USP? 
46) A relação entre chefia e docentes na USP pode ser considerada positiva? 
47) A relação entre chefia e docentes na USP é um fator que influencia a 
permanência dos docentes? 
 
DESLIGAMENTO DA UNIVERSIDADE 
 
48) Você está desligado das funções da USP? 
49) O seu pedido de demissão foi motivado razões pessoais? 
50) O seu pedido demissão foi motivado pelo plano de carreira oferecido 
universidade? 
51) O seu pedido demissão foi motivado pelo salário oferecido pela USP? 
52) Escreva aqui caso o seu pedido de demissão tenha sido motivado por outros 
motivos: 
53) A universidade ofereceu oportunidades para o seu desenvolvimento 
profissional? 
54) Você voltaria a trabalhar na USP? 
55) Você recomendaria a USP para alguém ser docente da universidade? 
 
PERFIL DO DOCENTE ENTREVISTADO 
 
Sexo 
Idade 
Tempo como docente 
Tempo como doente da USP 
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Ano de desligamento 
Unidade em que trabalhou 
Regime de trabalho: RDIDP RTC RTP Temporário Outros 
Cargo inicial 
Cargo ocupado antes do desligamento 
Número de cargos que ocupou na USP 
Você trabalhava em outra universidade além da USP? 
Exerce outra atividade além da de professor?    
Se sim, qual? 
Número de universidades em que já trabalhou: 
Período máximo que já trabalhou em uma mesma universidade: 
Por favor, escreva aqui se quiser fazer um comentário sobre a pesquisa ou sobre 
alguma pergunta do questionário.                             
Deixe aqui seu email para contato, caso deseje que sejam enviados os resultados 
da pesquisa. 
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ANEXO A- TABELA DE SALÁRIOS DOCENTES (MAIO 2016) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



82 
 

ANEXO B- BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS USP 
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ANEXO C-  REGIMENTO GERAL DA USP RESOLUÇÃO Nº 3745, DE 19 DE 
OUTUBRO DE 1990 (Art. 132 a 162 e Art. 196 a 201) 

 
 

Seção II 
Dos Concursos Para Os Cargos De Professor Doutor 

Artigo 132 – As inscrições para os concursos de professor doutor poderão ser abertas pelo prazo de trinta a 
noventa dias, a critério da Unidade. (alterado pela Resolução 5128/2004) 
Artigo 133 – No ato da inscrição o candidato deverá apresentar: 
I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos publicados, das atividades realizadas pertinentes ao 
concurso e das demais informações que permitam avaliação de seus méritos, em formato digital; (alterado pela 
Resolução 7332/2017) 
II – prova de que é portador do título de doutor outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional; 
III – os demais documentos de ordem legal e administrativa exigidos para o concurso; 
IV – elementos comprobatórios do memorial referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros 
materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até o último dia útil que antecede o início 
do concurso. (acrescido pela Resolução 7332/2017) 
Artigo 134 – As inscrições serão julgadas pela Congregação, em seu aspecto formal, publicando-se a decisão 
em edital. 
Parágrafo único – Os concursos deverão ser realizados no prazo de trinta a cento e vinte dias, após a aprovação 
das inscrições. (ver também a Resolução 4320/1996) 
Artigo 135 – As provas para o concurso de professor doutor poderão ser feitas em duas fases, devendo essa 
disposição constar do edital de abertura do concurso. (alterado pela Resolução 5929/2011) 
§ 1º – As provas para o concurso de professor doutor realizado em uma única fase constam de: 
I – julgamento do memorial com prova pública de arguição; 
II – prova didática; 
III – outra prova, a critério da Unidade. 

§ 2º – As provas para o concurso de professor doutor realizado em duas fases constam de: 
I – prova escrita; 
II – julgamento do memorial com prova pública de arguição; 
III – prova didática; 
IV – outra prova, a critério da Unidade. 

§ 3º – Se o concurso se processar em duas fases, a primeira será eliminatória e deverá consistir em prova 
escrita. Nesse caso, o candidato que obtiver nota menor do que 7,0 (sete), da maioria dos membros da 
Comissão Julgadora, estará eliminado do concurso. 
§ 4º – Se o concurso se processar em duas fases, a inclusão de outra prova adicional, além da prova escrita, 
conforme o inciso IV ficará a critério da Unidade. 
§ 5º – A prova escrita eliminatória deverá ser realizada nos termos do art 139 e seu parágrafo único. 
§ 6º – A Comissão Julgadora apresentará, em sessão pública, as notas recebidas pelos candidatos na prova 
escrita eliminatória. 
§ 7º – As provas mencionadas neste artigo serão obrigatoriamente realizadas em idioma nacional, salvo nas 
áreas de língua e literatura estrangeira. 
§ 8º – Havendo justificado interesse da Universidade, a critério da CAA, as provas poderão ser realizadas em 
idioma nacional e em idioma estrangeiro. 

Artigo 136 – O julgamento do memorial, expresso mediante nota global, incluindo argüição e avaliação, deverá 
refletir o mérito do candidato. 
§ 1º – No julgamento do memorial, a comissão deverá apreciar: 

I – produção científica, literária, filosófica ou artística; 
II – atividade didática universitária; 
III – atividades relacionadas à prestação de serviços à comunidade; 
IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso; 
V – diplomas e dignidades universitárias. 

§ 2º – Finda a argüição de todos os candidatos, a comissão examinadora, em sessão secreta, conferirá as notas 
respectivas. 
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Artigo 137 – À prova didática aplicam-se as seguintes normas: 
I – a comissão julgadora, com base no programa do concurso, organizará uma lista de dez pontos, da qual os 
candidatos tomarão conhecimento, imediatamente antes do sorteio do ponto; 
II – a realização da prova far-se-á vinte e quatro horas após o sorteio do ponto; 
III – o candidato poderá utilizar o material didático que julgar necessário; 
IV – a duração mínima da prova será de quarenta minutos e a máxima de sessenta; 
V – a prova didática será pública. 

§ 1º – Se o número de candidatos o exigir, eles serão divididos em grupos de no máximo três, observada a 
ordem de inscrição, para fins de sorteio e realização da prova. 
§ 2º – O candidato poderá propor a substituição de pontos, imediatamente após tomar conhecimento de seus 
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do concurso, cabendo à comissão julgadora decidir, 
de plano, sobre a procedência da alegação. 
§ 3º – As notas da prova didática serão atribuídas após o término das provas de todos os candidatos. 

Artigo 138 – A outra prova referida no inciso III do § 1º e inciso IV do § 2º do art 135 deste Regimento, será 
estabelecida e regulamentada nos regimentos das Unidades. (alterado pela Resolução 5929/2011) 
Artigo 139 – À prova escrita, aplicam-se as seguintes normas: (alterado pela Resolução 5929/2011) 
I – a comissão organizará uma lista de dez pontos, com base no programa de concurso e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto; 
II – sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de cinco horas de duração da prova; 
III – durante sessenta minutos, após o sorteio, será permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos; 
IV – as anotações, efetuadas durante o período de consulta, poderão ser utilizadas no decorrer da prova, 
devendo ser feitas em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final; 
V – a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, deverá ser reproduzida em cópias que serão 
entregues aos membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão; 
VI – cada prova será avaliada pelos membros da comissão julgadora, individualmente. 
VII – (suprimido pela Resolução 5929/2011) 
Parágrafo único – O candidato poderá propor a substituição de pontos, imediatamente após tomar conhecimento 
de seus enunciados, se entender que não pertencem ao programa do concurso, cabendo à comissão julgadora 
decidir, de plano, sobre a procedência da alegação. 

Artigo 140 – As notas das provas do concurso para professor doutor poderão variar de zero a dez, com 
aproximação até a primeira casa decimal. 
§ 1º – O peso para cada prova será estabelecido no Regimento da Unidade. (alterado pela 
Resolução 5233/2005) 
§ 2º – Quando a prova escrita for eliminatória o candidato que obtiver nota menor do que 7,0 (sete), da maioria 
dos membros da Comissão Julgadora, estará eliminado do concurso. (acrescido pela Resolução 5233/2005) 
§ 3º – A Comissão Julgadora apresentará, em sessão pública, as notas recebidas pelos candidatos na prova 
escrita eliminatória. (acrescido pela Resolução 5233/2005) 
Artigo 141 – Ao término das provas, cada candidato terá de cada examinador uma nota final, que será a média 
ponderada das notas por ele conferidas. 
Artigo 142 – A classificação dos candidatos será feita por examinador, segundo as notas por ele conferidas. 
Parágrafo único – Em caso de empate, o examinador fará o desempate. 

Artigo 143 – Serão considerados habilitados os candidatos que alcançarem, da maioria dos examinadores, nota 
final mínima sete. 
Artigo 144 – O resultado do concurso será proclamado pela comissão julgadora, imediatamente após seu 
término, em sessão pública. 
Parágrafo único – A comissão julgadora fará o relatório final do concurso. 

Artigo 145 – Será proposto para nomeação o candidato que obtiver maior número de indicações da comissão 
julgadora. 
Artigo 146 – O empate de indicações será decidido pela Congregação, ao apreciar o relatório da comissão 
julgadora, prevalecendo sucessivamente, a média geral obtida, o maior título universitário e o maior tempo de 
serviço docente na USP. 
Artigo 147 – O relatório da comissão julgadora deverá ser apreciado pela Congregação, para fins de 
homologação, após exame formal, no prazo máximo de sessenta dias. 
Parágrafo único – A decisão da Congregação e o relatório da comissão julgadora deverão ser publicados no 
prazo de cinco dias úteis. 
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Artigo 148 – As propostas de nomeação dos candidatos indicados deverão ser encaminhas pelo Diretor da 
Unidade ao Reitor, nos vinte dias subsequentes à decisão da Congregação. (alterado pela 
Resolução 5929/2011) 

Seção III 
Dos Concursos para os cargos de Professor Titular 

Artigo 149 – As inscrições para o cargo de professor titular serão abertas pelo prazo de cento e oitenta dias. 
Parágrafo único – Do edital deverá constar o programa para a prova de erudição. 

Artigo 150 -No ato da inscrição o candidato deverá apresentar: 
I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos publicados, das atividades realizadas pertinentes ao 
concurso e das demais informações que permitam avaliação de seus méritos, em formato digital; (alterado pela 
Resolução 7332/2017) 
II – prova de que é portador do título de livre-docente outorgado pela USP ou por ela reconhecido; 
III – os demais documentos de ordem legal e administrativa exigidos para o concurso; 
IV – elementos comprobatórios do memorial referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros 
materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até o último dia útil que antecede o início 
do concurso. (acrescido pela Resolução 7332/2017) 
Parágrafo único – Caso o candidato não satisfaça a exigência do inciso II e desde que não pertença a nenhuma 
categoria docente da USP, deverá apresentar solicitação de inscrição, nos termos do § 1º do art 80 do Estatuto. 
Artigo 151 – As inscrições serão julgadas pela Congregação, em seu aspecto formal, publicando-se a resolução 
em edital. 
§ 1º – Nos casos de que trata o parágrafo único do art 150, a votação exigirá o quorum de dois terços para 
aprovação. (alterado pela Resolução 6636/2013) 
§ 2º – O concurso deverá realizar-se no prazo de trinta a cento e oitenta dias, após a aprovação das 
inscrições. (ver também a Resolução 4320/1996) 
Artigo 152 – O concurso ao cargo de professor titular consta de: 
I – julgamento dos títulos; 
II – prova pública oral de erudição; 
III – prova pública de argüição. 

Artigo 153 – As notas das provas do concurso para professor titular poderão variar de zero a dez, com 
aproximação até a primeira casa decimal. 
Parágrafo único – O peso para cada prova será estabelecido no regimento da Unidade. 

Artigo 154 – O julgamento dos títulos, expresso mediante nota global, deverá refletir os méritos do candidato 
como resultado da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades, compreendendo: 
I – produção científica, literária, filosófica ou artística; 
II – atividade didática universitária; 
III – atividades profissionais, ou outras, quando for o caso; 
IV – atividade de formação e orientação de discípulos; 
V- atividades relacionadas à prestação de serviços à comunidade; 
VI – diplomas e dignidades universitárias. 
Parágrafo único – No julgamento dos títulos deverão prevalecer as atividades desempenhadas nos cinco anos 
anteriores à inscrição. 

Artigo 155 – Cada examinador, após análise dos títulos e da documentação comprobatória apresentada pelos 
candidatos, dará as notas, encerrando-as em envelope individual. 
Parágrafo único – Cada examinador elaborará parecer escrito circunstanciado sobre os títulos de cada 
candidato. 

Artigo 156 – A prova pública oral de erudição deverá ser realizada de acordo com o programa publicado no 
edital. 
§ 1º – Compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhido pelo candidato é pertinente ao programa. 
§ 2º – O candidato, em sua exposição, não poderá exceder a sessenta minutos. 
§ 3º – Ao final da apresentação, cada membro da comissão poderá solicitar esclarecimentos ao candidato, não 
podendo o tempo máximo, entre perguntas e respostas superar sessenta minutos. 
§ 4º – Cada examinador, após o término da prova de erudição de todos os candidatos, dará a nota, encerrando-a 
em envelope individual. 

Artigo 157 – (suprimido pela Resolução 4957/2002) 
Artigo 158 – A prova pública de argüição será regulamentada nos regimentos das Unidades. 
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Artigo 159 – Ao término da apreciação das provas, cada examinador atribuirá a cada candidato nota final, que 
será a média ponderada das notas por ele conferidas. 
Parágrafo único – Cada examinador fará a classificação, segundo as notas finais por ele conferidas, e indicará o 
candidato para preenchimento da vaga existente. 

Artigo 160 – Findo o julgamento, a comissão julgadora elaborará relatório circunstanciado, justificando a 
indicação feita. 
Parágrafo único – Poderão ser acrescentados ao relatório da comissão julgadora, relatórios individuais de seus 
membros. 

Artigo 161 – O resultado do concurso será imediatamente proclamado pela comissão julgadora, em sessão 
pública. 
§ 1º – Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final 
mínima sete. 
§ 2º – Será proposto para nomeação o candidato que obtiver maior número de indicações da comissão 
julgadora. 
§ 3º – O empate nas indicações será decidido pela Congregação, ao apreciar os relatórios da comissão 
julgadora, prevalecendo, sucessivamente, a média geral obtida, o maior título universitário e o maior tempo de 
serviço docente na USP. 

Artigo 162 – O relatório da comissão julgadora deverá ser apreciado pela Congregação, para fins de 
homologação, após exame formal, no prazo máximo de sessenta dias. 
§ 1º – A decisão da Congregação e o relatório da comissão julgadora deverão ser publicados no prazo de cinco 
dias úteis. 
§ 2º – A Unidade encaminhará ao Reitor a proposta de nomeação do candidato indicado, nos vinte dias 
subsequentes à homologação do concurso. (alterado pela Resolução 5929/2011) 
 

 
Capítulo III 

Do Regime de Trabalho 
 

Artigo 196 – O Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) é o regime preferencial do 
trabalho docente na Universidade, tendo como objetivo estimular e favorecer a pesquisa, contribuir para a 
eficiência e o aprimoramento do ensino e difundir conhecimentos. 
Artigo 197 – O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatício exclusivo com a USP, com atividade 
permanente na Unidade respectiva, vedado o exercício de outra atividade pública ou privada. 
Parágrafo único – Serão explicitadas em regulamentação aprovada pelo Co, mediante proposta da CERT, as 
exceções às atividades vedadas neste artigo. 

Artigo 198 -O docente em Regime de Turno Completo (RTC) deverá trabalhar vinte e quatro horas semanais em 
atividades de ensino, pesquisa e extensão de serviços à comunidade. 
Artigo 199 – O docente em Regime de Turno Parcial (RTP) deverá trabalhar doze horas semanais em atividades 
de ensino. 
Artigo 200 – O docente em RTC ou RTP, respeitadas as normas legais sobre acumulação, poderá exercer outra 
atividade pública ou privada, compatível com o respectivo regime. 
Artigo 201 – A permanência em um determinado regime de trabalho não é definitiva, podendo o docente, a 
qualquer tempo, por decisão prévia do Conselho do Departamento, ouvido o CTA, com anuência da CERT, ser 
transferido de um regime de trabalho para outro. 
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ANEXO D-  ESTATUTO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO RESOLUÇÃO Nº 
3461, DE 7 DE OUTUBRO DE 1988 (Art. 76 a 91) 

 
 

TÍTULO VII – DA ATIVIDADE DOCENTE 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Artigo 76 – O desempenho das atividades docentes, obedecido o princípio de integração de atividades de 
ensino, pesquisa e extensão universitária, far-se-á dentro das seguintes categorias docentes: (alterado 
pela Resolução nº 5529/2009) 
I – Professor Doutor; 

II – Professor Associado; 

III – Professor Titular. 

§ 1º – A categoria inicial, de Professor Doutor, e a final, de Professor Titular, constituem cargos. 

§ 2º – A categoria de Professor Doutor terá os níveis Professor Doutor 1 e Professor Doutor 2 e a categoria de 
Professor Associado terá os níveis Professor Associado 1, Professor Associado 2 e Professor Associado 3. 

§ 3º- Decorridos, preferencialmente, 5 anos de permanência de nível na carreira docente, poderá ser pleiteada 
avaliação de mérito por Professor Doutor 1 para ascender a Professor Doutor 2; por Professor Associado 1 para 
Professor Associado 2; e por Professor Associado 2 para Professor Associado 3. 

§ 4º – A solicitação deverá ser na forma de Memorial circunstanciado encaminhado para avaliação por 
intermédio da Diretoria da Unidade e com a ciência da Chefia do Departamento ou equivalente. 

§ 5º – A avaliação será realizada nos termos do parágrafo único do artigo 78, conforme regulamentação própria, 
aprovada pelo Conselho Universitário. 

§ 6º – Cumpridos os requisitos exigidos, o Professor Doutor 1 e os Professores Associados 1 e 2 poderão 
ascender, respectivamente, aos níveis de Professor Associado 1 e Professor Titular, sem a obrigatoriedade de 
passar por todos os níveis da carreira. 

§ 7º – A Universidade providenciará, anualmente, ouvidas as Congregações e após aprovação do Conselho 
Universitário, a remessa ao Poder Legislativo dos projetos de lei de criação de cargos. 

§ 8º – A Universidade poderá, mediante contrato por tempo determinado, admitir portadores de diploma de 
Graduação ou título de Mestre, nos termos de regulamentação específica, aprovada pelo Conselho Universitário. 

Artigo 77 – O provimento do cargo de Professor Doutor será feito mediante concurso público. 
Parágrafo único – O candidato ao concurso para provimento do cargo de Professor Doutor deverá ser portador, 
no mínimo, do título de Doutor, outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional. 

Artigo 78 – Os candidatos aos concursos de Professor Doutor e Professor Titular, bem como à Livre-Docência, 
deverão apresentar Memorial circunstanciado e comprovar as atividades realizadas. (alterado pela Resolução nº 
5529/2009) 
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Parágrafo único – Na avaliação do memorial para Livre-Docência e progressão de nível na carreira docente 
deverão ser consideradas as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica, preferencialmente 
nos últimos cinco anos.(acrescido pela Resolução nº 5529/2009) 
Artigo 79 – São as seguintes as provas para concurso de Professor Doutor: 
I – prova pública de argüição e julgamento do Memorial; 

II – prova didática; 

III – outra prova, a critério da Unidade. 

Artigo 80 – O provimento do cargo de Professor Titular será feito mediante concurso público. (alterado 
pela Resolução nº 5529/2009) 
§ 1º – O candidato ao concurso para provimento do cargo de Professor Titular deverá ser portador do título de 
Livre-Docente outorgado pela USP ou por ela reconhecido ou, a juízo de dois terços dos membros da 
Congregação, especialista de reconhecido valor, desde que não pertença a nenhuma categoria docente da USP. 

§ 2º – O concurso a que se refere o presente artigo compreenderá: 

1 – julgamento dos Títulos; 

2 – prova pública oral de erudição; 

3 – prova pública de argüição. 

§ 3º – A prova de erudição constará de exposição sobre tema de livre escolha do candidato, pertinente ao campo 
de atuação do Departamento. 

§ 4º – A prova de argüição destina-se à avaliação geral da qualificação científica, literária ou artística do 
candidato, de acordo com o que dispuserem os Regimentos das Unidades. 

Artigo 81 – A USP manterá a instituição da Livre-Docência, independentemente de vinculação à atividade 
acadêmica na Universidade. 
Artigo 82 – O título de Livre-Docente será outorgado mediante concurso público que compreenderá: 
I – prova escrita; 

II – defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente a obra do candidato ou parte dela; 

III – prova pública de argüição e julgamento do Memorial; 

IV – avaliação didática. 

§ 1º – A critério da Unidade, poderá ainda ser realizada outra prova. 

§ 2º – A prova de que trata o inciso IV deste artigo destina-se a avaliar a capacidade de organização, a produção 
ou o desempenho didático. 

Artigo 83 – Os candidatos ao título de Livre-Docente deverão ser portadores do título de Doutor, outorgado pela 
USP, por ela reconhecido ou de validade nacional. 
Artigo 84 – O Professor Doutor portador do título de Livre-Docente outorgado pela Universidade de São Paulo 
ou por ela reconhecido passará ao nível de Professor Associado 1.(alterado pela Resolução nº 5529/2009) 
Artigo 85 – (suprimido pela Resolução nº 5529/2009) 
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Artigo 86 – A Universidade poderá, em caráter excepcional, contratar, por prazo determinado, Professor 
Colaborador, especialista de reconhecidos méritos, portador ou não de titulação universitária. 
Artigo 87 – Professores de outras Instituições de Ensino Superior, portadores, no mínimo, do título de Doutor ou 
equivalente, poderão ser admitidos na USP como Professores Visitantes. 

 

 

Capítulo II 

Do Regime de Trabalho 

Artigo 88 – O regime preferencial de trabalho da atividade docente será o da dedicação integral à docência e à 
pesquisa (RDIDP). 
Artigo 89 – O docente em RDIDP obriga-se a manter vínculo empregatício exclusivo com a USP, com atividade 
permanente na Unidade respectiva, ocupando-se exclusivamente com trabalhos de ensino, pesquisa e extensão 
de serviços à comunidade, admitindo-se a necessária flexibilidade no desempenho de atividades de interesse da 
Universidade, que não prejudiquem o exercício regular da função. 
Parágrafo único – As acumulações e a percepção de direitos autorais, bem como a participação remunerada em 
convênios, assessorias e serviços assistenciais, de docentes sujeitos ao RDIDP, serão regulamentadas pelo 
Conselho Universitário em legislação específica. 

Artigo 90 – Tendo em vista os interesses da USP, poderão ser admitidos docentes em Regime de Turno 
Completo e em Regime de Turno Parcial. 
Artigo 91 – À Comissão Especial de Regimes de Trabalho, a que se refere o inciso XI do art 34, incumbe 
analisar as admissões de docentes, opinar acerca do regime de trabalho, orientar e coordenar a aplicação da 
legislação pertinente, bem como zelar pelo cumprimento das respectivas obrigações. 
Parágrafo único – A Comissão a que se refere o caput deste artigo opinará após manifestação circunstanciada 
do Conselho do Departamento, ouvida a Congregação. 
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ANEXO E-  ESTATUTO DO DOCENTE RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO Nº 7271, 23 

DE NOVEMBRO DE 2016 (Art 12 a 40) 

 
 

Capítulo III – Regimes de trabalho 
Artigo 12 – São regimes de trabalho docente na Universidade o Regime de Dedicação Integral à Docência e à 
Pesquisa (RDIDP), o Regime de Turno Completo (RTC) e o Regime de Turno Parcial (RTP). 

Seção I – Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) 
Artigo 13 – O Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), regime preferencial do corpo 
docente da USP, tem a finalidade de estimular a excelência e favorecer o aprimoramento contínuo das atividades 
de ensino, pesquisa, extensão e cultura. 
Artigo 14 – O docente em RDIDP está obrigado a dedicar-se plena e exclusivamente aos trabalhos de seu cargo 
ou função, vedado o exercício de outra atividade pública ou particular, salvo as exceções previstas neste 
Estatuto do Docente (ED). 

Subseção I – Atividades vedadas ao docente em RDIDP 
Artigo 15 – Ao docente em RDIDP é vedada a prática das seguintes atividades remuneradas: 
I – acumulação com outro cargo público, independentemente da carga horária; 
II – exercício de emprego privado, independentemente da carga horária; 
III – participação no quadro associativo de pessoa jurídica, na condição de gerente ou administrador; 
IV – exercício de atividade profissional em empresa onde figure como proprietário ou acionista; 
V – prestação de serviços ou atividades a outra pessoa física ou jurídica, com as exceções previstas nesta 
Seção. 

Subseção II – Atividades simultâneas admitidas ao docente em RDIDP 
Artigo 16 – O docente em RDIDP poderá realizar atividades simultâneas, relacionadas a seu cargo, visando a 
disseminação de conhecimentos à sociedade ou a colaboração com a Universidade, desde que não prejudique o 
desempenho regular da função e observadas as condições definidas nesta Resolução. 
Artigo 17 – Ao docente em RDIDP é admitida a realização das seguintes atividades, ainda que remuneradas, 
independentemente de credenciamento: 
I – participação em programa de agência oficial de fomento ou programa oficial de formação de professores da 
educação básica, com recebimento de bolsa prevista na regulamentação própria; 
II – realização de assessoria, parecer ou coordenação de atividades para agência oficial de fomento; 
III – participação em comissão ou elaboração de parecer para órgão público; 
IV – realização de perícia a pedido da Justiça ou de órgão governamental; 
V – apoio à FUVEST, EDUSP ou órgãos congêneres de universidades públicas, na forma de assessoria, parecer 
ou coordenação de atividades; 
VI – orientação de estudantes de pós-graduação de outras instituições públicas de educação superior, observada 
a regulamentação própria; 
VII – participação em corpo editorial de revista científica; 
VIII – exercício de cargo de direção em associação ou sociedade científica; 
IX – participação em comissões julgadoras, com retribuição paga por outras instituições de educação superior; 
X – participação em comissão de avaliação ou verificação relacionada ao ensino, pesquisa ou extensão, paga 
por órgãos oficiais ou outras instituições de educação superior; 
XI – realização de palestra, conferência, aula magna, atividade artística ou cultural e participação em congresso, 
em sua área de atuação; 
XII – recebimento de direitos autorais, direitos de propriedade intelectual ou ganhos econômicos resultantes de 
projetos de inovação tecnológica, pagos por fontes externas à Universidade, nos termos da legislação própria. 

§ 1º – A participação em cursos remunerados não se confunde com a realização de palestras referida no inciso 
XI, sujeitando-se aquela a credenciamento, na forma dos artigos 18 e seguintes. 
§ 2º – Para os fins deste ED, o recebimento exclusivo de passagens, diárias ou ajuda de custo não caracteriza 
remuneração. 
§ 3º – A CERT poderá propor ao Reitor a inclusão de outras atividades no regime previsto neste artigo. 

Subseção III – Atividades simultâneas sujeitas a credenciamento do docente em RDIDP 
Artigo 18 – Ao docente em RDIDP, desde que credenciado e mediante a prestação das informações devidas, 
admite-se a prática de atividades simultâneas com remuneração, em caráter esporádico, compreendendo, entre 
outras, convênios, assessoria ou participação em cursos de extensão, observados os termos deste ED. 
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Artigo 19 – O docente em RDIDP credenciado poderá participar de projetos de ensino, pesquisa, extensão ou 
inovação, de caráter institucional, realizados com entidades externas, mediante convênio ou contrato, por prazo 
determinado. 
§ 1º – A regularidade da participação do docente é condicionada à aprovação do projeto e formalização do 
convênio ou contrato pelas instâncias competentes, de acordo com a regulamentação de convênios da 
Universidade. 
§ 2º – O tempo dedicado pelo docente em RDIDP, regularmente credenciado, às atividades relacionadas aos 
convênios e contratos previstos no caput, somadas às de assessoria referidas no artigo 20, não poderá 
ultrapassar as 8 (oito) horas semanais. 
§ 3º – Quando se tratar de convênio de pesquisa ou programa especial de agência oficial de fomento em que o 
objeto do ajuste corresponda à atividade de pesquisa prevista no projeto acadêmico do docente, o limite de 
tempo referido no § 2º poderá ser elevado, a juízo da Comissão de Pesquisa e demais instâncias competentes 
para apreciação do mérito do convênio na Unidade, as quais autorizarão a alocação de tempo para o caso 
concreto, comunicando a decisão à CERT. 
Artigo 20 – O docente em RDIDP credenciado poderá realizar atividades de assessoria, tais como elaborar 
pareceres científicos e responder a consultas sobre assuntos especializados, realizar ensaios ou análises, 
exercer atividades de consultoria, perícia, assistência, orientação profissional e curadoria externa de museus, 
visando a aplicação e difusão dos conhecimentos científicos, culturais e tecnológicos que se caracterizam pela 
sua relevância para a sociedade ou para a Universidade. 
§ 1º – O tempo dedicado às atividades a que se refere este artigo será limitado a 8 (oito) horas semanais, 
observado o artigo 19, § 2º. 
§ 2º – O docente que infringir o disposto no § 1º deste artigo será excluído do regime. 
§ 3º- As atividades de assessoria devem ser submetidas à autorização, de maneira individualizada, a cada 
evento, pelo Conselho do Departamento e Congregação ou CTA. 
§ 4º – Nos casos em que a urgência for justificada, o Diretor da Unidade, após apreciação do Departamento, 
poderá autorizar a realização dos serviços a que se refere o caput deste artigo, ad referendum da Congregação 
ou CTA. 
Artigo 21 – O docente em RDIDP credenciado poderá participar de cursos de extensão universitária oferecidos 
pela Universidade, percebendo remuneração por essa atividade. 
§ 1º – O limite de participação remunerada na atividade referida no caput é de 36 (trinta e seis) horas semestrais. 
§ 2º – Os recursos para pagamento do docente somente poderão provir de fontes estranhas ao orçamento 
concedido pelo Governo do Estado à Universidade. 
§ 3º – A regularidade da participação do docente é condicionada à aprovação do curso pelas instâncias 
competentes, de acordo com a regulamentação própria da Universidade. 
§ 4º- É vedada a participação remunerada em curso oferecido por instituição distinta da USP, exceto quando se 
tratar de instituição pública. 
Artigo 22 – A remuneração das atividades simultâneas poderá se dar das seguintes formas: 
I – gratificação por atividade de convênio ou retribuição pecuniária por atividade no âmbito de projetos 
institucionais de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica, e outras gratificações previstas em 
regulamentação própria da Universidade; 
II – recebimento de bolsa de ensino, pesquisa, extensão, estímulo à inovação paga por fonte externa à 
Universidade e distinta das agências oficiais de fomento, nos termos da regulamentação própria; 
III – retribuição pecuniária, na forma de pro labore, pago diretamente ao docente por fonte externa à 
Universidade, pela realização de palestra ou conferência, relacionada à sua área de atuação; 
IV- retribuição pecuniária, na forma de pro labore ou cachê, pago diretamente ao docente por fonte externa à 
Universidade, pela realização de atividade artística ou cultural relacionada à sua área de atuação; 
V – retribuição pecuniária por consultoria, assessoria ou colaboração de natureza científica ou tecnológica em 
assuntos de especialidade do docente, paga diretamente ao docente por fonte externa à Universidade. 

Subseção IV – Processo de credenciamento do docente em RDIDP para atividades simultâneas 
Artigo 23 – O pedido de credenciamento do docente em RDIDP para o exercício de atividades simultâneas, 
referidas nesta Seção, deverá ser apresentado em formulário próprio, devendo o docente atualizar, na ocasião, o 
currículo Lattes ou base de dados oficial aprovada pela CERT, e instruído com os seguintes elementos: 
I – autoavaliação do docente sobre o desempenho de suas funções regulares; 
II – apreciação do impacto estimado das atividades simultâneas sobre a realização do projeto acadêmico 
individual do docente; 
III – apreciação do impacto estimado das atividades simultâneas sobre a realização dos projetos acadêmicos do 
Departamento e da Unidade. 

Parágrafo único – A CERT poderá propor ao Reitor disciplina específica sobre limites e procedimentos relativos 
ao credenciamento e suas condições. 

Artigo 24 – O credenciamento dependerá de aprovação do Conselho do Departamento, da Congregação ou 
CTA e da CERT. 
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§ 1º – O Conselho do Departamento fará a apreciação inicial do pedido, em vista da avaliação individual do 
docente e do desempenho regular da função. 
§ 2º – Havendo parecer favorável do Conselho do Departamento e da Congregação ou CTA, a matéria será 
submetida à CERT, cuja manifestação favorável resultará no credenciamento do docente. 
§ 3º – Na hipótese de parecer desfavorável do Conselho do Departamento, o docente poderá recorrer desse 
entendimento, em última instância, à Congregação da Unidade. 
§ 4º – O parecer desfavorável da Congregação ou CTA ou o não provimento do recurso referido no § 3º 
importará o arquivamento do pedido de credenciamento, que só poderá ser novamente apresentado um ano 
após essa decisão. 
§ 5º – O provimento do recurso referido no § 3º pela Congregação ensejará o encaminhamento da matéria à 
CERT, que decidirá sobre o pedido de credenciamento, motivadamente. 
§ 6º – Da decisão da CERT caberá recurso do docente à Comissão Plenária (CP) da CPA, em última instância. 

Artigo 25 – O credenciamento será válido por 2 (dois) anos, podendo ser renovado desde que presentes os 
requisitos pertinentes, na forma dos artigos 23 e 24. 
Parágrafo único – O pedido de prorrogação deverá ser protocolado 6 (seis) meses antes do vencimento do 
credenciamento, instruído adicionalmente com autoavaliação sobre o desempenho das atividades regulares e 
das atividades simultâneas no período. 

Artigo 26 – O docente em RDIDP que tiver exercido atividades sujeitas a credenciamento deverá, anualmente, 
enviar à CERT relatório circunstanciado, aprovado pelo Conselho do Departamento e Congregação ou CTA. 
§ 1º- Todas as atividades simultâneas realizadas pelo docente sob credenciamento devem ser informadas no 
currículo Lattes ou em base de dados oficial da Universidade, conforme definição da CERT. 
§ 2º- A CERT poderá solicitar a comprovação do cumprimento das obrigações estatutárias e regimentais exigidas 
dos docentes em RDIDP. 

Artigo 27 – As atividades remuneradas sujeitas a credenciamento são consideradas excedentes, ainda que 
complementares, às funções docentes ordinárias e não poderão ser computadas para fins de avaliação das 
atividades regulares ou cumprimento do RDIDP. 
Artigo 28 – Na hipótese de avaliação insatisfatória do docente, nos termos do Regimento da CPA, será 
interrompido o credenciamento, situação que permanecerá durante a vigência do protocolo de compromisso. 
Artigo 29 – A realização de atividade condicionada a credenciamento sem o ato devido caracteriza 
irregularidade no exercício do RDIDP. 

Subseção V – Acumulação temporária de funções docentes na Universidade 
Artigo 30 – O professor em RDIDP poderá, temporariamente, acumular o exercício de funções docentes na 
Universidade, em Unidade sediada em Município distinto daquele de sua lotação, em curso em fase de 
implantação ou em circunstâncias consideradas especiais, a critério do Conselho do Departamento, da 
Congregação ou CTA e da CERT. 
§ 1º – O pedido de autorização para a acumulação de funções docentes deverá ser instruído com os seguintes 
elementos: 

I – requerimento da Unidade solicitante da função adicional, indicando a disciplina ou curso a ministrar, com a 
distribuição da carga horária semanal; 
II – informação sobre a carga horária semanal do docente na Unidade de lotação; 
III – os elementos constantes do artigo 23 e seus incisos. 

§ 2º – A carga horária na função adicional será limitada a 12 (doze) horas semanais. 
§ 3º – O prazo para a acumulação temporária de funções docentes será de 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 
(dois) anos. 
§ 4º – O pedido de autorização deverá ser submetido à apreciação do Conselho do Departamento, da 
Congregação ou CTA e da CERT, aplicando-se, no que couber, o procedimento do artigo 24. 
§ 5º – A solicitação de prorrogação, com justificativa circunstanciada, deverá tramitar pelas mesmas instâncias e 
estará sujeita às mesmas exigências estabelecidas na autorização inicial. 
§ 6º – É vedada a acumulação de cargos ou funções docentes no mesmo campus da USP. 
§ 7º – O disposto neste artigo não obsta o estabelecimento de vinculação subsidiária, nos termos do art 130-A do 
Regimento Geral, ou a participação do professor no Programa de Incentivo à Integração Docente, instituído pela 
Resolução n. 7153, de 10 de dezembro de 2015, observada a regulamentação pertinente. 

Subseção VI – Exercício de mandato, cargo de direção ou função de confiança 
Artigo 31 – É admitido ao docente em RDIDP o exercício de cargo de direção ou função de confiança previstos 
no Estatuto ou Regimento Geral da Universidade. 
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Parágrafo único – O exercício de outro cargo ou função na Universidade pode ser admitido, mediante 
autorização do Conselho do Departamento e da CERT, observando-se o procedimento do artigo 24, no que 
couber. 

Artigo 32 – O Reitor, o Vice-Reitor, os Pró-Reitores, Diretores e Vice-Diretores de Unidades, Museus e Institutos 
Especializados servirão em RDIDP, entendido nesse caso como modalidade especial do regime, em que os 
encargos próprios da docência podem ser substituídos pelo exercício prioritário de gestão e direção universitária, 
enquanto perdurar o mandato. 
Parágrafo único – Na hipótese do caput, o docente fica desobrigado do estrito cumprimento dos preceitos do 
regime, embora lhes sejam asseguradas as vantagens correspondentes, pecuniárias e outras. 

Seção II – Regime de Turno Completo (RTC) 
Artigo 33 – O Regime de Turno Completo (RTC) é um regime especial de trabalho no qual o docente se obriga a 
trabalhar na USP por 24 (vinte e quatro) horas semanais em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
§ 1º- O docente em RTC poderá exercer outra atividade particular ou pública, compatível com o regime, 
respeitadas as normas sobre acumulação. 
§ 2º- As atividades remuneradas por fontes distintas da Universidade são consideradas excedentes, ainda que 
complementares, às funções docentes ordinárias e não poderão ser computadas para fins de avaliação das 
atividades regulares ou cumprimento do RTC. 

Seção III – Regime de Turno Parcial (RTP) 
Artigo 34 – O Regime de Turno Parcial (RTP) é o regime no qual o docente se obriga a trabalhar na USP por 12 
(doze) horas semanais em atividades de ensino. 

Seção IV – Alteração do regime de trabalho 
Artigo 35 – O docente poderá solicitar a alteração de seu regime de trabalho, observados os projetos 
acadêmicos do Departamento e da Unidade. 
Parágrafo único – O pedido deverá ser submetido à apreciação do Conselho do Departamento, da Congregação 
ou CTA e da CERT, aplicando-se, no que couber, o procedimento do artigo 24. 

Artigo 36 – Diante de inadequação do docente ao regime de trabalho estabelecido, devidamente motivada, o 
Conselho do Departamento poderá recomendar a sua alteração, cabendo à Congregação ou CTA e à CERT a 
deliberação sobre o assunto, aplicando-se, no que couber, o procedimento do artigo 24. 
Parágrafo único – Não se tratando de infringência às normas, os efeitos pecuniários da alteração do regime só 
incidem após a publicação do ato respectivo. 

Artigo 37 – É vedada a mudança de regime de trabalho, bem como a licença temporária referida no artigo 39, 
aos docentes em estágio probatório constitucional. 
Artigo 38 – Na hipótese de concessão de afastamento sem prejuízo de vencimentos, a solicitação de alteração 
de RDIDP para outros regimes só será autorizada após o exercício em prazo igual ao do afastamento concedido. 

Seção V – Licença temporária do RDIDP 
Artigo 39 – Em casos excepcionais poderá ser concedida licença temporária do RDIDP, passando o docente a 
exercer as suas atividades em outro regime de trabalho. 
§ 1º- O pedido de licença deverá ser submetido à apreciação do Conselho do Departamento, do CTA e da 
CERT, aplicando-se, no que couber, o procedimento do artigo 24. 
§ 2º – O prazo máximo para a licença do RDIDP, durante toda a permanência do docente nesse regime, é de 4 
(quatro) anos. 

Capítulo IV – Afastamentos 
Artigo 40 – O docente poderá se afastar de suas funções na Universidade, desde que devidamente autorizado, 
por prazo certo e para objetivo determinado, dentre os seguintes: 
I – realização de pesquisa; 
II – realização de programa de pós-doutorado ou congênere; 
III – exercício de leitorado no exterior; 
IV – exercício de magistério na categoria de professor visitante em instituição de ensino superior; 
V – ministração de curso ou conferência; 
VI – participação em certame cultural ou artístico; 
VII – participação em evento científico ou cultural, com ou sem apresentação de trabalho, ou ministração de 
curso de curta duração, tutorial, seminário, palestra ou conferência; 
VIII – prestação de colaboração ou serviço a outra instituição de ciência, cultura e tecnologia do Estado de São 
Paulo, para as finalidades previstas na legislação de inovação; 
IX – atendimento de compromisso decorrente de convênio regularmente firmado, segundo a regulamentação 
própria da Universidade; 
X – participação em comissão julgadora de concurso ou outras de interesse público; 
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XI – exercício de cargo ou função pública no nível federal, estadual ou municipal, incluídas empresas públicas, 
sociedades de economia mista e organizações sociais regularmente contratadas pelo Poder Público; 
XII – prestação de serviço de natureza administrativa em instituto ou estabelecimento de ensino superior oficial 
ou entidade oficial de apoio à pesquisa; 
XIII – exercício de função em organização internacional; 
XIV – exercício de mandato eletivo. 

Artigo 41 – O prazo de afastamento é limitado a 2 (dois) anos consecutivos, prorrogável uma vez, por igual 
período, exceto nas hipóteses dos incisos XI a XIV do artigo 40. 
Parágrafo único – Prorrogações adicionais à prevista no caput poderão ser concedidas pelo prazo máximo de 1 
(um) ano, desde que com prejuízo de vencimentos. 
Artigo 42 – O afastamento pode se dar com ou sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo. 
§ 1º- O afastamento para o exercício de atividade remunerada poderá ser concedido, desde que com prejuízo de 
vencimentos. 
§ 2º – Na hipótese de afastamento remunerado para exercício de cargo ou função de governo ou administração 
nos níveis federal, estadual ou municipal, poderá o interessado optar pelos estipêndios pagos pela Universidade, 
admitido o recebimento concomitante de gratificação de representação do cargo ou função pública. 
§ 3º- Os afastamentos mencionados nos §§ 1º e 2º permitirão que a Unidade efetue admissão em regime de 
substituição. 

Artigo 43 – São requisitos para o afastamento: 
I – requerimento do docente, que demonstre a conveniência do afastamento para o Departamento e a Unidade, 
Museu ou Instituto Especializado; 
II – estimativa dos efeitos do afastamento sobre as previsões constantes de seu projeto acadêmico e proposta de 
adequação correspondentes; 
III – informação sobre o modo como serão atendidos os encargos do docente; 
IV – identificação da finalidade do afastamento, prazo, e o modo, com ou sem prejuízo de vencimentos ou 
vantagens; 
V – convite ou carta de aceitação, quando for o caso. 

Parágrafo único – O convite é requisito indispensável nas hipóteses dos incisos III, IV, V e XIII do artigo 40. 

Artigo 44 – A competência para a autorização do afastamento por prazo superior a 30 (trinta) dias é do Reitor, 
condicionada à aprovação do Conselho do Departamento, da Congregação ou CTA e da CERT. 
Parágrafo único – No caso de afastamento do Reitor, a autorização caberá à Comissão de Legislação e 
Recursos (CLR). 

Artigo 45 – Para os afastamentos de curta duração, assim entendidos aqueles com prazo de até 30 (trinta) dias, 
a autorização caberá: 
I – no caso de docente, ao Chefe do Departamento, ou nas Unidades não organizadas em Departamentos, ao 
Diretor; 
II – no caso de Chefe do Departamento, ao Diretor da Unidade; 
III – no caso de docente de Museu ou Instituto Especializado, ao Diretor; 
IV – no caso do Vice-Reitor, Pró-Reitor, Superintendente, Diretor de Unidade, Museu ou Instituto Especializado, 
ao Reitor; 
V – no caso do Reitor, à Comissão de Legislação e Recursos (CLR). 

Artigo 46 – O pedido de afastamento sem prejuízo de vencimentos, por período igual ou superior a 180 (cento e 
oitenta) dias, será acompanhado de termo de compromisso pelo qual o interessado se obriga a permanecer na 
USP, após seu retorno, por prazo não inferior ao do afastamento, no mesmo regime de trabalho em que esse foi 
concedido. 
Parágrafo único – A inobservância do compromisso a que se refere este artigo implicará a restituição à USP de 
importância equivalente à que houver recebido durante o respectivo período. 

Artigo 47 – Até 60 (sessenta) dias após o término do prazo de afastamento, o docente deverá apresentar 
relatório de atividades, para ciência e apreciação dos órgãos competentes. 
§ 1º – Em caso de omissão de relatório, o interessado perderá o direito a novo afastamento, até que seja 
cumprida a exigência. 
§ 2º – O docente cujo relatório não for aprovado poderá ter o afastamento suspenso a qualquer tempo ou ficar 
sujeito ao indeferimento de novas solicitações, sem prejuízo do disposto no artigo 51. 
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Artigo 48 – O pedido de prorrogação de afastamento deverá ser apresentado pelo docente, com antecedência 
de pelo menos 90 (noventa) dias do término do prazo do afastamento, instruído com o relatório de atividades 
relativo ao período findo e demais elementos que atualizem as informações constantes do artigo 43. 
Artigo 49 – O docente que permanecer afastado de seu cargo ou função por período igual ou superior a 180 
(cento e oitenta) dias deverá, após o seu retorno, permanecer em exercício por igual período, antes de fazer jus 
a novo afastamento. 
Parágrafo único – A restrição prevista no caput não abrange novos afastamentos de curta duração. 

Capítulo V – Cumprimento das normas sobre atividade docente e regimes de trabalho 
Artigo 50 – No âmbito das Unidades, compete, precipuamente, ao Chefe do Departamento zelar, com a 
colaboração do respectivo Conselho do Departamento, pelo fiel cumprimento das normas sobre atividade 
docente e regimes de trabalho. 
Parágrafo único – O Chefe do Departamento é o responsável por promover as providências de apuração de 
possível descumprimento das regras sobre a atividade docente, informando ao Diretor, que remeterá o assunto à 
CERT. 

Artigo 51 – A CERT promoverá a instauração de sindicância, a fim de apurar a infringência de qualquer dos 
dispositivos que regem a atividade docente. 
§ 1º – A Comissão de Sindicância deverá constituir-se de 3 (três) membros da CERT, indicados pelo Presidente, 
que deverão pertencer, no mínimo, à mesma categoria do professor sindicado. 
§ 2º – Configurados indícios de infringência de dispositivos exigíveis, a CERT proporá ao Reitor a instauração de 
processo administrativo. 
§ 3º – O processo administrativo observará, tanto em relação aos procedimentos, quanto às penalidades, o 
disposto na legislação de pessoal do Estado de São Paulo, assegurados o contraditório e ampla defesa. 
§ 4º – A aplicação de penalidade disciplinar é independente da reparação civil do dano, por meio da devolução 
de quantia recebida por exercício irregular da função docente. 

Capítulo IV – Afastamentos 
Artigo 40 – O docente poderá se afastar de suas funções na Universidade, desde que devidamente autorizado, 
por prazo certo e para objetivo determinado, dentre os seguintes: 
I – realização de pesquisa; 
II – realização de programa de pós-doutorado ou congênere; 
III – exercício de leitorado no exterior; 
IV – exercício de magistério na categoria de professor visitante em instituição de ensino superior; 
V – ministração de curso ou conferência; 
VI – participação em certame cultural ou artístico; 
VII – participação em evento científico ou cultural, com ou sem apresentação de trabalho, ou ministração de 
curso de curta duração, tutorial, seminário, palestra ou conferência; 
VIII – prestação de colaboração ou serviço a outra instituição de ciência, cultura e tecnologia do Estado de São 
Paulo, para as finalidades previstas na legislação de inovação; 
IX – atendimento de compromisso decorrente de convênio regularmente firmado, segundo a regulamentação 
própria da Universidade; 
X – participação em comissão julgadora de concurso ou outras de interesse público; 
XI – exercício de cargo ou função pública no nível federal, estadual ou municipal, incluídas empresas públicas, 
sociedades de economia mista e organizações sociais regularmente contratadas pelo Poder Público; 
XII – prestação de serviço de natureza administrativa em instituto ou estabelecimento de ensino superior oficial 
ou entidade oficial de apoio à pesquisa; 
XIII – exercício de função em organização internacional; 
XIV – exercício de mandato eletivo. 

 


