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TÍTULO I 

 

DOS OBJETIVOS E SUAS FINALIDADES 

 

Art. 1º - Estabelecer as regras do Plano de Carreira Docente – PCD – no 

Magistério Superior da Faculdade Casa do Estudante mantida pela 

Sociedade de Ensino Superior de Aracruz Ltda, valorizando de forma 

equilibrada a qualificação acadêmica e profissional na carreira docente, 

permitindo tanto ascensão vertical quanto horizontal, na forma estabelecida 

nesse Plano.  

 

Art. 2º - Estabelecer a estrutura do quadro do corpo docente do Magistério 

Superior da Unidade Educacional da Faculdade Casa do Estudante mantida 

pela Sociedade de Ensino Superior de Aracruz Ltda determinando as 

categorias, seus níveis e sua nomenclatura. 

 

Art. 3º - Estabelecer as normas para a admissão e a promoção de docentes do 

Magistério Superior da Faculdade Casa do Estudante mantida pela 

Sociedade de Ensino Superior de Aracruz Ltda. respeitadas suas normas 

internas e a legislação em vigor. 

  

Parágrafo Primeiro: Os critérios de admissão estão previstos no Título III 

deste instrumento. 

 

Parágrafo Segundo: A promoção se efetiva no início do ano letivo, a cada 03 

(tres) anos, por meio do resultado da avaliação preliminarmente realizada pela 

Comissão de Análise de Promoção. 

  

Parágrafo Terceiro: Somente têm direito à promoção os docentes que 

integram o Quadro de Carreira Docente – QCD – e que: 

- não estiverem de licença ou afastamento de suas funções no período 

pleiteado; 
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- tiverem menos do que 10 (dez) faltas com justificativa aceita em 03 (três) 

anos; 

- tiverem menos do que 30 (trinta) faltas mesmo que justificada; 

- tenham feito no mínimo 300 (trezentas) horas de cursos de extensão ou pós 

graduação. 

 

Parágrafo Quarto: Como medida de planejamento orçamentário institucional o 

número de processos de promoção é limitado em até 10% do número total do 

quadro permanente de docentes da Faculdade Casa do Estudante. 

 

 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA DO QUADRO DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 4º - A estrutura do corpo docente é constituída pelas seguintes categorias: 

 

I. Professores Integrados do Quadro Docente Permanente; 

II. Professores Convidados 

 

Parágrafo Primeiro: Pertencem ao Quadro de Carreira Docente - QCD 

somente os professores integrantes do Quadro Docente Permanente, da 

graduação e da pós-graduação, que possuam 08 (oito) ou mais horas-aula 

semamais, no exercício da docência. 

 

Parágrafo Segundo: Considera-se integrante do Quadro Docente 

Permanente, àqueles docentes que possuírem vínculo trabalhista por tempo 

indeterminado, nos moldes da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

Parágrafo terceiro: Pertencem ao quadro de Professores Convidados os 

professores que tiverem menos do que 08 (oito) horas-aulas semanais, no 

exercício da docência, podendo ter vínculo trabalhista por tempo 

indeterminado, nos moldes da Consolidação das Leis do Trabalho, ou contrato 
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por tempo determinado para atividades acadêmicas com prazo definido de 

execução de atividade. 

  

 

Art. 5º - O QCD é composto pelas seguintes categorias: Professor Especialista, 

Professor Mestre e Professor Doutor. O QCD permite o enquadramento em 4 

(quatro) níveis com suas respectivas faixas salariais. 

 

Parágrafo Primeiro: Compete ao Departamento de Recursos 

Humanos/Departamento de Pessoal reenquadrar, com fundamento nos 

critérios de Avaliação Docente, e as categorias e níveis de seu salário em 

vigor, os docentes lotados e em exercício de suas atividades profissionais 

antes da publicação deste documento. 

 

Parágrafo Segundo: As denominações ocupacionais são as abaixo indicadas, 

respectivamente:  

  

 

Grupo  

Ocupacional 

 

Cargo 

 

Salário 

NIVEL I  Professor Especialista  SBE (Sal. Base Esp.) 

NIVEL II Professor Especialista   SB x 1,02 

NIVEL III Professor Especialista SB x 1,04 

NIVEL IV Professor Especialista  SB x 1,10 

NIVEL I Professor Mestre SBM (Sal. Base Mest.) 

NIVEL II Professor Mestre   SBM x 1,02 

 

Nível III Professor Mestre SBM x 1,04 

Nível IV Professor Mestre SBM x 1,10 

Nível I Professor Doutor SBD (Sal. Base Dout.) 

Nível II Professor Doutor SBD x 1,02 

Nível III Professor Doutor SBD x 1,04 

Nível IV Professor Doutor SBD x 1,10 
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Parágrafo Terceiro: O SB (salário base) é composto do valor inicial da hora-

aula de contratação para cada categoria, respeitando o piso estabelecido na 

Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria, que se configura como o 

pagamento por aulas efetivamente ministradas em sala. 

Os salários base tomados como referência o ano de 2012 sâo: 

Salário Base Especialista – (SBE) - R$ 34,56 

Salário Base Mestre - (SBM) – R$ 38,86 

Salário Base Doutor - (SBD) – R$ 45,75 

 

Parágrafo Quarto - Será considerado um adicional de 15% pago sobre o valor 

hora-aula a título de Planejamento (elaboração de provas, correção de provas, 

reuniões, confecção de pautas, elaboração de planos de aulas, conselho de 

classe, planejamento e outras atividades pedagógicas inerentes a profissão de 

professor) outras atividades docentes, tais como orientação de trabalhos, 

supervisão de estágios, acompanhamento pedagógico, Coordenação de CPA, 

Orientação no Núcleo de Práticas Jurídicas, NDE, etc., serão pagas de forma 

diferenciada, conforme estabelecido pela Faculdade Casa do Estudante.  

 

TÍTULO III 

 

DOS CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO DE DOCENTES 

 

Art. 7º - A contratação do docente respeitará obrigatoriamente os critérios 

institucionais estabelecidos pelo Departamento de Recursos 

Humanos/Pessoal.  

 

Parágrafo Primeiro: Compete ao Coordenador de Curso propor e comprovar a 

necessidade da contratação de docentes. 

 

Parágrafo Segundo: Compete a Direção Geral atestar a competência técnica 

para a contratação dos docentes. 
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Parágrafo Terceiro: A contratação docente é efetivada pela Mantenedora, por 

indicação da Direção Geral. 

 

Art. 8º - O docente é admitido quando os seguintes requisitos forem 

obrigatoriamente atendidos: 

 

I. existência de vaga aprovada pela Direção Geral; 

II. apresentar currículo com cópia de todos os documentos que comprovem 

o seu conteúdo; 

III. apresentar todos os documentos exigidos pelo Departamento Pessoal; 

IV. atender todos os requisitos pelas normas internas da Instituição. 

 

Art. 9º - O processo de enquadramento do docente recém admitido em uma 

das 3 (três) categorias, previstas neste PCD é de responsabilidade do 

departamento de Recursos Humanos/Departamento Pessoal, respeitando a 

sua titulação comprovada. 

 

Art. 10 - Podem ser convidados docentes para aulas eventuais, bem como fica 

autorizada a contratação de docentes em caráter temporário, para 

substituições necessárias, sendo que tais docentes não comporão o QCD. 

 

 

TÍTULO IV 

DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROMOÇÃO DOCENTE  

 

Art. 11 - A Comissão de Análise de Promoção Docente – CAPD – será 

responsável pela análise do processo e da documentação apresentada pelo 

docente ao pleitear a promoção nos termos deste PCD, respeitando as 

condicionantes previstas no Art. 3 e nos seus respectivos parágrafos. 
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Parágrafo Primeiro: A CAPD é de caráter transitório e não permanente, 

instalada sempre que for necessário para promoção docente ou recomposição 

do QCD.  

Parágrafo Segundo: A nomeação dos membros da COMISSÃO será feita pelo 

Diretor Geral.  

 

Art. 12 - Serão membros natos da COMISSÃO o responsável pelo 

Departamento de Recursos Humanos/Departamento Pessoal e o Diretor Geral 

que a coordenará. 

 

Art. 13 - São atribuições da CAPD: 

 

I. divulgar o calendário do processo de promoção de docentes do QCD 

nos termos deste PCD após a aprovação do Diretor Geral; 

II. realizar análise documental de todos os docentes candidatos à 

promoção no QCD; 

III. requisitar maiores informações ou indeferir os processos de docentes 

que não atenderem às normas;  

IV. emitir parecer sobre os docentes avaliados, encaminhando a Diretoria o 

relatório conclusivo sobre os pedidos de promoção, bem como a 

classificação e indicando a promoção pleiteada, se for o caso. 

 

 

TÍTULO V 

DOS CRITÉRIOS PARA PROMOÇÃO DE DOCENTES NO PCD 

 

Art. 14 - Para a promoção de docente no PCD (Plano de Carreira Docente), 

serão obedecidos os critérios de promoção por merecimento e antiguidade.  

 

Parágrafo Primeiro: Será adotado a temporalidade e a aplicabilidade do PCD 

(Plano de Carreira Docente), no curso de 3 (tres) anos. Desta forma será 

aplicada da seguinte maneira:  
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I – O critério de merecimento é determinado pela pontuação que o profissional 

acumula conforme previsto no Titulo VI deste PCD e está vinculada a 

antiguidade.  

 

II – O critério de antiguidade será aplicado a cada período de 3 (três) anos 

respeitando a data de aplicabilidade do PCD.  

 

Art. 15 – Para participar do processo de promoção, o docente interessado deve 

encaminhar à Coordenação de Curso o pedido por escrito e currículo 

atualizado, contendo cópia de todos os documentos que comprovem o seu 

conteúdo, não podendo ser utilizados documentos que lhe serviram em 

processo anterior de promoção.  

 

Parágrafo Primeiro – A documentação deve ser anexada ao pedido de 

promoção e deve estar ordenada de acordo com o Formulário de Avaliação 

Docente – Anexo I.  

 

Parágrafo Segundo – Caso ocorra à ausência de algum documento 

comprobatório ficará o docente automaticamente excluído do processo de 

promoção.  

 

 

Art. 16 - O processo de promoção deve conter as seguintes etapas: 

I. divulgação do número de vagas abertas, a ser realizada pela COAD, 

durante o mês de outubro, após a aprovação do Conselho Gestor da 

Mantenedora;  

II. envio das documentações junto ao pedido formal de promoção, feito 

pelo docente ao Recursos Humanos, até o dia 05 (cinco) de novembro; 

III. análise da documentação pela COAD até 30 (trinta) de dezembro; 

IV. aprovação dos processos pelo CONSELHO SUPERIOR - CS, na última 

reunião do ano; 

V. homologação da ata do CS pelo Diretor Geral; 
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VI. divulgação dos resultados, com as respectivas pontuações pelo 

Recursos Humanos até o dia 10 (dez) de fevereiro. 

 

Art. 17 - A promoção do docente do QCD é dada de um nível para outro 

imediatamente superior. 

 

Art. 18 - Os processos de promoção aprovados entram em vigor no início do 

ano letivo posterior.  

 

 

TÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO DO DOCENTE 

 

Art. 19 - A Avaliação Docente definida neste PCD objetiva a estimular tanto a 

qualificação acadêmica quanto a qualificação profissional, tomando-se como 

parâmetros a formação e titulação acadêmica, a experiência no magistério e a 

experiência profissional não acadêmica. 

 

Art. 20 - Na avaliação do processo de promoção e no enquadramento do 

docente no QCD é utilizada a pontuação definida no Formulário de Avaliação 

Docente. 

Parágrafo Primeiro: A pontuação referente à Formação e Titulação 

Acadêmica é acumulativa, respeitando-se a condição do caput do Art. 15. 

 

Parágrafo Segundo: A obtenção do segundo e subseqüentes títulos e 

certificados de mesmo nível acadêmico, referentes à Formação e Titulação 

Acadêmica, corresponderão somente a mais 50% (cinqüenta por cento) dos 

pontos. 

Parágrafo Terceiro: A pontuação referente à Experiência Profissional em 

Educação Superior não é acumulativa quando ocorre simultaneamente na 

Faculdade Casa do Estudante e em outras instituições. 
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Parágrafo Quarto: Para a análise da pontuação referente aos Cursos de curta 

duração e Atividades de Pesquisa e Extensão serão considerados somente os 

três últimos anos. 

 

Parágrafo Quinto: O período de experiência profissional leva em consideração 

o tempo contínuo e ininterrupto, não sendo considerado qualquer período de 

licença superior a (15) quinze dias. 

 

Parágrafo Sexto: Não será atribuída pontuação proporcional para períodos 

inferiores a um ano.  

 

Art. 21 - Para toda e qualquer análise, deste regulamento, referente à 

formação e titulação acadêmica, somente são considerados os certificados, 

diplomas e títulos obtidos em instituições credenciadas e em cursos superiores 

reconhecidos pelo MEC. 

 

Parágrafo Primeiro: Os títulos honoríficos ou de benemerência não são 

considerados válidos nas análises deste regulamento.  

 

Parágrafo Segundo: Para que seja aceito o certificado de especialização, o 

curso tem que ser reconhecido por uma Instituição de Ensino Superior 

credenciada e deve possuir no mínimo a duração de 360 horas. 

 

Parágrafo Terceiro: Somente será aceito certificado de pós-doutorado com 

duração de, no mínimo, 01 (um) ano e tenha sido realizado em instituições 

credenciadas pelo MEC.  

 

Art. 22 - O PCD fixa para os docentes do QCD que o enquadramento nos 03 

(três) possíveis cargos deve obedecer a seguinte pontuação mínima: 

Nível Pontuação mínima 

Professor Especialista  60 

Professor Mestre  100 

Professor Doutor 200 
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Art. 23 - Havendo empate na pontuação para a promoção, de acordo com o 

previsto neste PCD, o critério de desempate será o tempo de trabalho na 

Faculdade Casa do Estudante. 

 

 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Art. 24 - Os casos omissos serão analisados pelo CAPD e decididos pelo 

Diretor Geral. 

 

Art. 25 - Este documento entra em vigor a partir da data em que o mesmo for 

aprovado pelo Conselho  Superior – CS e homologado pela Mantenedora. 

 

 

Anexo 1 

 

Formulário de Avaliação Docente 

 

Formação e Titulação 

Acadêmica 

Pontuação Pontuação Obtida 

1. Título de graduação superior 20  

2. Curso com duração de 4 a 14 horas-aula 2  

3. Curso com duração entre 15 e 60 horas-aula 4  

4. Curso com duração de 61 a 180 horas-aula 6  

5. Curso com duração entre 181 a 240 horas-aula 10  

6. Curso com duração de 240 a 359 horas-aula 20  

7. Curso de especialização com duração igual ou 

superior a 360 horas-aula 

35  

8. Totalidade dos créditos de um programa de 

mestrado 

20  
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9. Título de Mestre 80  

10. Totalidade dos Créditos de um programa de 

Doutorado 

50  

11. Título de Doutor 120  

12. Pós-doutorado com duração de, no mínimo, 01 

ano e tenha sido realizado em instituições 

credenciadas ou internacionalmente acreditadas. 

150  

   

Experiência profissional em educação superior 

 

Pontuação por ano Pontuação Obtida 

10. Docência/ano Curso de graduação da 

FACE 

10  

 Curso de especialização 

da FACE  

15  

Curso de pós-graduação 

“stricto-senso” da FACE 

20  

Curso de Graduação em 

outras instituições 

5  

Curso de Especialização 

em outras instituições 

10  

 Curso de pós-graduação 

“stricto-senso” em outras 

instituições 

15  

11. Coordenação, chefia de 

departamento, gerência e 

equivalentes 

Na FACE 20  

 Em outras 

Instituições 

10  

12. Direção, pró-reitoria, reitoria e 

equivalentes 

Na FACE 40  

 Em outras 

instituições 

20  
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ATIVIDADES DE CURSOS E EXTENSÃO 

 

 

PONTUAÇÃO 

 

Pontuação obtida 

13. Orientação de TCC (conteúdo) na FACE 1  

14. Orientação de TCC (conteúdo) em outra IES 0,5  

15. Orientação de monografia de programa de 

especialização Lato Sensu da FACE 

1  

16. Orientação de monografia de programa de 

especialização Lato Sensu de outra IES 

0,5  

15. Orientação de dissertação de programa de pós-

graduação Stricto Sensu da FACE 

5  

16. Orientação de dissertação de programa de pós-

graduação Stricto Sensu de outra IES 

2  

17. Orientação de tese 10  

18. Artigo Científico publicado em periódico 

nacional não indexado 

2  

19. Artigo Científico publicado em periódico 

nacional indexado 

4  

20. Artigo científico publicado em periódico 

internacional não indexado 

4  

21.Artigo científico publicado em periódico 

internacional indexado 

10  

22. Publicação de um ou mais capítulos de livro 

didático ou científico (por capítulo). 

5   

23. Publicação de livro didático, técnico ou 

científico 

20  

24. Tradução de livro didático, técnico ou científico 

(publicado) 

5  

25. Organização de livro didático, técnico ou 

científico (publicado) 

4  

26. Participação em evento científico no país sem 

apresentar trabalho (âmbito nacional) 

0,5  

27. Participação em evento científico no país sem 1  
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apresentar trabalho (âmbito internacional) 

28. Apresentação de trabalho em evento científico 

no país (âmbito nacional) 

5  

29. Apresentação de trabalho em evento científico 

no país (âmbito internacional) 

10  

30. Participação em evento científico no país como 

convidado para apresentações (âmbito nacional) 

10  

31. Participação em evento científico no país como 

convidado para apresentações (âmbito 

internacional) 

30  

32. Organização de evento científico no país 

(âmbito nacional) 

10  

33. Organização de evento científico no país 

(âmbito internacional) 

20  

34. Participação em evento científico no exterior 

sem apresentar trabalho (âmbito internacional) 

10  

35. Apresentação de trabalho em evento científico 

no exterior (âmbito internacional) 

40  

36. Participação em evento científico no exterior 

como convidado para apresentações (âmbito 

internacional) 

60  

37. Organização de evento científico no exterior 

(âmbito internacional) 

50  

38. Participação em banca examinadora de 

concurso público para Professor Titular ou Livre 

Docente 

5  

39. Participação em Banca examinadora de 

mestrado 

10  

40. Participação em Banca examinadora de 

doutorado  

30  

41. Patente deferida, com comprovação oficial 50  

42. Prêmio nacional e trabalho científico 20  

43. Prêmio internacional de trabalho científico 40  
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44. Membro da diretoria de conselhos federais ou 

regionais, sociedades e associações de classe, 

como representante da Instituição – por ano 

5  

45. Participação em Conselho editorial de revista 

científica indexada – por ano 

2  

   

Experiência profissional relacionada à 

disciplina (s) que ministra ou ao (s) curso (s) 

Pontuação por ano Pontuação Obtida 

46. Emprego sem cargo de gerência ou 

coordenação 

0,5  

47. Cargo de coordenação, supervisão, assessoria 

e equivalentes 

2  

48. Cargo de gerência, vice-direção, direção 

adjunta e equivalentes 

3  

49. Cargo de direção, superintendência, vice-

presidência, presidência e equivalentes 

5  

 TOTAL:  

 

 

OBS: Outras situações que não estejam tabuladas poderão se julgadas e 

analisadas pela CAPD caso ela considere pertinente s 


