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PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO 

RELATÓRIO DE PROPOSTA DE POLÍTICA DE CONTRATAÇÕES DOCENTES - CARREIRA MS3.1 

 
As medidas adotadas pela Instrução Normativa da PRDU nº 03/20, que regulamentou a 
suspensão dos concursos públicos para provimento de cargo de Professor Doutor, ocorreram 
em cumprimento às limitações impostas pela Lei Complementar (LC) nº 173, de 27 de maio de 
2020, de enfrentamento à pandemia da Covid-19 com vigência até 31.12.2021. 

Com o fim da vigência da LC 173/20 e o novo contexto orçamentário e financeiro da Unicamp, a 
PRDU realizou uma avaliação da evolução do quadro de docentes MS e elaborou uma proposta 
de contratações, detalhada a seguir. 

 
1. Contexto da análise 

A Tabela 1 apresenta a evolução do número de docentes MS por Unidade de Ensino entre 2016 
e 2021. O quadro total na Unicamp no final de 2021 era de 1.699 docentes MS, o que 
representou uma queda aproximada de 10% em relação ao início de 2016 (tabela 1).  

 
Tabela 1. Evolução do número de docentes MS por Unidade entre 2016 e 2021 

    
 

Fonte: PRDU e SG.       
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A evolução no quadro foi bastante assimétrica entre as Unidades de Ensino. Poucas Unidades 
de Ensino ampliaram seu quadro de docentes MS no período, enquanto a grande maioria 
apresentou redução no quadro, queda que variou de 3% a 27% no período (tabela 2). 

 
Tabela 2. Distribuição do número de docentes MS por Unidade 2016 e 2021 

 
                        Fonte: PRDU e SG. 
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2. Propostas de Ação 

A PRDU propõe quatro (4) etapas de ação detalhadas a seguir. 

 
2.1. Ação 1 

A primeira ação, a ser iniciada ainda em 2022, é garantir que cinquenta e sete (57) concursos já 
aprovados na CVD e na CAD em 2019 e 2020, mas que foram interrompidos pela LC 173/20 e 
pela Instrução Normativa da PRDU nº 03/20, tenham prosseguimento. Importante destacar que 
alguns desses concursos já foram encerrados em 2022 com a efetivação de contratação (tabela 
3). 

Tabela 3. Atribuição de Vagas pela Ação 1 por Unidades de Ensino 

 
Fonte: PRDU e SG 

 
 2.2. Ação 2 

A segunda ação proposta é dar continuidade às reposições automáticas nas vagas abertas 
oriundas de falecimentos e/ou desligamentos. 

 
2.3. Ação 3 

A terceira ação consiste em atribuir 106 novas vagas às Unidades considerando os seguintes 
critérios: 
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3.a. atribuição de duas (02) vagas para cada Unidade de Ensino (total de 48 vagas); 
3.b. reposição de 35% das perdas ocorridas entre 2016 e 2021 já descontadas as vagas atribuídas 
na ação 1 (total de 58 vagas). 

Tabela 4. Atribuição de Vagas pelas Ações 3A e 3B por Unidade de Ensino 

 
Fonte: PRDU e SG. 

 

 
2.3. Ação 4 

A quarta ação será a atribuição de vagas para o período 2023/2024 com base nos seguintes 
critérios: 

4.a. disponibilidade de recursos orçamentários; 

4.b. cálculo das aposentadorias no período 2022-2024; 

4.c. capacidade de crescimento das Unidades mais novas; 

4.d. indicadores de desempenho acadêmico (atividades de pesquisa, docência e extensão; 
curricularização, relação aluno/docente, novos cursos, novos programas de pós-graduação, 
entre outros); 

4.e. análise de áreas acadêmicas e de pesquisa estratégicas para a Universidade; e 

4.f. outros critérios definidos pelo Consu. 
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3. Impacto Financeiro 

A contratação de 163 docentes Professor Doutor - nível MS-3.1 - implica uma despesa adicional 
anual de R$ 36,211 milhões. Para o cálculo foram considerados o salário-base, o vale 
alimentação e os reflexos para um docente MS3.1 no valor de R$ 18.512,61 / mês ou R$ 
222.151,32 / ano. 

 
PRDU, 23.03.2022. 

 

Fernando Sarti 
Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário 
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