
 
 

                  

A POLÍTICA SALARIAL DA CARREIRA DOCENTE UNIFICADA NAS UNIVERSIDADES 

FEDERAIS: estagnação ou avanços? 
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RESUMO 
 
Este artigo versa sobre a política salarial da Carreira Docente 
Unificada nas Universidade Federais a partir da aprovação do 
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos, de 1987. Objetiva analisar o percurso histórico da 
carreira única do magistério público federal ao longo de vinte e 
sete anos de lutas. Para isso, lançou-se mão da análise 
documental, em torno de legislações e documentos oficiais do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Os 
resultados demonstram que há um desenvolvimento desigual 
da política salarial na carreira docente, com avanços e 
estagnações entre as classes de docentes presentes no plano 
de carreira. 
 
Palavras-chave: Educação Superior. Magistério Superior 
Federal. Carreira Docente. Salário. 
 
ABSTRACT 
 
This versa article on wage policy Career Unified Lecturer in 
Federal University of the approval of the Single Plan of 
Classification and Compensation of Role and Jobs, 1987. It 
aims to analyze the historical background of the single career 
federal public teaching over twenty seven years of struggles. 
For this, it employed the documentary analysis, about laws and 
official documents of the Ministry of Planning, Budget and 
Management. The results show that there is unequal 
development of wage policy on teaching career, with advances 
and stagnation between classes gifts teachers in the career 
plan. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Abordar historicamente a política salarial de Carreira Docente do Magistério 

Superior Federal, configura-se como umas das principais pautas de debate que se coloca 

para o Movimento Docente desde os primórdios da organização das Associações de 

Docentes das Universidades brasileiras que realizaram inúmeras greves de professores em 

todo o país, cuja centralidade das reivindicações era o estabelecimento de uma carreira 

docente que valorizasse o trabalho do professor de ensino superior no país. Como resultado 

dessas greves foi aprovado o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 

Empregos (PUCRCE), ainda em vigor, criado a partir da Lei n. 7.596/87, e materializado por 

meio do Decreto n. 94.993/87. Esse Plano, portanto, tem origem na luta histórica de 

unificação da categoria, luta essa desenvolvida ao longo das décadas de 1970 e 1980. 

Nesse sentido, para compreender o processo de origem e consolidação da 

Carreira Unificada do Magistério Superior nas Universidades Federais em seu aspecto 

salarial, torna-se necessário demarcar o PUCRCE quanto a sua estrutura e as prioridades 

que foram definidas no movimento de consolidação. Enfim, a pergunta científica que move 

este artigo é: De que modo se desenvolveu o percurso histórico no processo de 

consolidação do PUCRCE quanto aos aspectos salariais? 

Este artigo objetiva deslindar sobre os elementos particulares da política salarial 

materializados na Carreira Docente das instituições Universitárias da rede Federal tendo 

como referencia de análise os regimes de trabalho preponderantes (20 horas e 40 horas 

com dedicação exclusiva - DE) e as classe prioritárias no plano (Assistente e Adjunto). 

O pesquisa foi realizada a partir da análise documental, no que diz respeito à 

fonte de coleta de dados. Para isso, utilizou-se documentos do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e do PUCRCE, particularmente do Decreto n. 94.993/87, assim como 

lançou-se mão de um conjunto de legislações federais que versaram sobre aspectos 

relativos à Carreira Docente. 

 

2 O PUCRCE COMO SÍNTESE DA LUTA HISTÓRICA DO MOVIMENTO DOCENTE  

 

A sanção da Lei n. 5.540/68, em fins de novembro, configurou-se como marco 

histórico para o desenvolvimento da educação superior brasileira. Contudo, o período em 

questão foi o prefácio do embrutecimento da Ditadura Militar. Alguns dias após a sanção da 

citada Lei, foi outorgado o Ato Institucional n. 5/68. 



 
 

                  

O conteúdo do AI-5 implicou na vida política da sociedade brasileira. Mais ainda, 

a letra da lei expressa no Art. 5º suspendia os direitos políticos para as atividades sindicais e 

atividades ou manifestação de natureza política. A ação docente, dessa forma, passa a ser 

vista como intervenção de natureza política, caso se encontrasse no campo da oposição ao 

governo. (BRASIL, 1968a) 

Da mesma forma, as garantias legais de estabilidade por meio do concurso 

público para quaisquer cargos na administração pública foram suspensas no Art. 6º. O poder 

atribuído ao Presidente da República, no citado artigo, garantia-lhe decretar a demissão, 

remoção ou aposentadoria imediata de qualquer funcionário civil. (BRASIL, 1968a) 

O início do desenvolvimento da Carreira Docente no magistério superior é 

marcado, dessa forma, pela cassação dos direitos políticos. Apesar dos avanços no que diz 

respeito à democratização das decisões no interior das IES, em virtude do fim da Cátedra 

Universitária por meio da Lei n. 5.540/68, as liberdades de ensino e pesquisa restringiram-se 

àquelas autorizadas pelo regime. 

O movimento da primeira década após a Reforma Universitária de 1968, foi 

responsável pela triplicação das matrículas no intervalo de uma década, com forte 

crescimento entre os anos de 1968 e 1973, com média de 16% ao ano. As matrículas 

saltaram de 151.700, em 1968, para 452.300, no ano de 1978. (MEC, 1979) 

A elevação das matrículas articulada com o crescimento das IES, demanda 

maior efetivo de pessoal docente, de modo que o quadro docente se ampliou ao longo da 

década de 1970. Articulado ao crescimento quantitativo, há um crescimento na qualidade 

dos novos docentes, em regime de trabalho de tempo integral e com progressiva ampliação 

do número de mestres e doutores, conforme expresso na Tabela 1. 

  

Tabela 1 - Evolução do corpo docente nas IES públicas - Brasil - 1972/1977 

Ano IES 

Docentes 

Total [A] TI [B] 
α (%) 
B-A 

Me. e Dr. [C] 
α (%) 
C-A 

Taxa 
Matr./Doc. 

1972 188 32.438 8.300 25,6 5.795 17,9 8,6 

1977 219 50.206 22.164 44,1 15.523 30,9 8,5 

Δ (%) 
72-77 

16,5 54,8 167,0 - 167,8 - - 

Fonte: MEC (1979). 

 

Conforme a Tabela 1, verifica-se elevação na ordem de 54,8% de pessoal 

docente, ao longo do período de 1972 a 1977. Os dados demonstram um crescimento 

importante. Tal afirmativa pode ser verificada na taxa de matrículas em cursos de graduação 

presenciais e número de docente, conforme a última coluna da tabela em análise. Ao longo 

do período em tela, houve redução de 0,1 pontos nessa taxa. 



 
 

                  

De outro modo, o corpo docente, nas IES públicas do Brasil, ganhou em 

qualidade, numa clara valorização da Carreira Docente, ao elevar em 167% o efetivo de 

professores em regime de tempo integral (TI), e nesse quantitativo estão os professores em 

regime de DE. De igual modo, elevou o número de professores com a titulação de mestrado 

e doutorado de 5.795, em 1972, para 15.523, em 1977, o que perfez o percentil de 

ampliação na ordem dos 167,8%. 

No que diz respeito a proporção do tempo integral sobre o total de professores, a 

elevação foi de 25,6% para 44,1% do total em regime de tempo integral. No tocante à 

titulação, os dados percentuais avançaram de 17,9% para 30,9% de professores com 

mestrado e/ou doutorado nas IES públicas. 

Na década de 1980, as IES Federais passaram a ser palcos de grandes greves. 

Em 1980, dentre os pontos de pauta da primeira greve estava a defesa de um Novo Plano 

de Carreira do Magistério Superior, assim como reposição salarial de 48%. Em 1985, após 

greve de 45 dias das Universidades Fundacionais, o MEC comprometeu-se de elaborar 

novo Plano de Cargos e Salários, contudo não cumpriu o acordo. A essa altura, o 

movimento docente defendia o Unificação dos Planos das IES Federais. (CHAVES, 1997, p. 

130/134) 

O crescimento das Associações Docentes (AD) e a organização delas em torno 

da ANDES possibilitou a elaboração, a partir do acúmulo nos congressos nacionais da 

associação, em 1986, do Caderno 2, que continha a proposta da associação para a 

Universidade Brasileira. (OTRANTO, 2000) 

Foi então que na greve de 1987, de 44 dias, conseguiu-se a aprovação do 

PUCRCE, como Plano Único. De modo que a Carreira Docente passou a ser estruturada em 

sete itens: Atividades; Corpo Docente; Forma de Ingresso na Carreira; Regime de Trabalho; 

Progressão Funcional; Afastamento e Remuneração. (BRASIL, 1987a) 

A lógica do Plano foi de organizar o desenvolvimento dos docentes ao longo da 

Carreira, com um política clara de progressão, por mérito e títulos, a defesa exclusiva do 

concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira, a valorização do regime de 

trabalho em tempo integral com DE, a garantia da formação continuada, assim como uma 

estrutura de remuneração escalonada percentualmente, que garantisse a não disparidade 

salarial entre as distintas classes. 

O conteúdo do PUCRCE no particular à Remuneração ficou definido do seguinte 

modo. No que diz respeito ao desenvolvimento na Carreira Docente, ela pode ser realizada 

livremente pelo docente que nela inicia na classe de Professor Auxiliar, sem a obrigação da 

titularidade, salvo exceção da classe de Professor Titular. Dois tipos de progressão são 



 
 

                  

previstas no PUCRCE: 1. entre níveis dentro uma mesma classe (Progressão Horizontal); 2. 

entre classes (Progressão Vertical). 

Os critérios para a realização dos dois tipos de progressão levam em 

consideração o tempo de serviço, a avaliação de desempenho e a titulação. A Progressão 

Horizontal ocorre a partir do intervalo de tempo de dois anos em determinado nível, 

correlacionado com a avaliação de desempenho das atividades desenvolvidas pelo docente. 

Na situação em que o docente não for contemplado com a Progressão Horizontal por meio 

da avaliação de desempenho, ele progredirá mediante interstício de quatro anos de 

atividades na instituição. 

Por sua vez, a Progressão Vertical ocorre a partir da obtenção de título de 

mestre ou doutor. De modo que, o Professor Auxiliar progride para a classe de Professor 

Assistente com a apresentação do título de mestre, e o Professor Assistente avança para a 

classe de Professor Adjunto por meio do título de doutor. Contudo, é previsto a progressão 

sem a necessidade do título. Para isso, o docente necessita alcançar o último nível de sua 

classe e permanecer nele por dois anos para ser submetido a avaliação de desempenho, ou 

permanecer por quatro anos de atividade na instituição e progredir automaticamente. 

A manutenção da possibilidade de progressão sem a obrigatoriedade da 

titulação confirma a realização da Carreira, na perspectiva de um processo continuo, que 

avança conforme o tempo de trabalho e as atividades desenvolvidas pelo docente, no 

âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. Apesar disso, o PUCRCE estabeleceu 

limitação para o acesso a classe de Professor Titular, exigindo o título de doutor. 

A grande vitória do movimento docente foi a definição precisa do plano de 

carreira com quatro classes: Auxiliar, Assistente, Adjunto e Titular. As três primeiras com 

quatro níveis e a de Titular com nível único. Salarialmente, considerando as progressões 

horizontais e verticais, os percentuais de ampliação entre níveis foi definido na ordem de 4% 

e entre classes o percentual de 10%. A valorização do título não descaracterizava a 

isonomia salarial. O título de mestre acrescia em 15% sobre o vencimento base do docente 

com graduação e o título de doutor em 25%. Quanto ao regime de trabalho o vencimento 

base da jornada de 40 horas semanais era o dobro da jornada de 20 horas, e a dedicação 

exclusiva ampliava em 40% sobre a jornada de 40 horas semanais. 

Contudo, diversos desses pressupostos presentes inicialmente no PUCRCE 

perderam validade ao longo de seu desenvolvimento ao longo das década de 1990 e 2000. 

Nesse particular, a política salarial apresenta diversas modificações, tanto no que diz 

respeito a composição do vencimento, quanto da valorização salarial. 

 

3 A POLÍTICA SALARIAL E A CONSOLIDAÇÃO DO PUCRCE 



 
 

                  

 

A análise da política salarial leva em consideração a tendência da política de 

carreira docente empreendida ao longo dos seus 27 anos de desenvolvimento. O perfil 

valorizado na política de educação superior das universidades federais caminhou na 

perspectiva de se formatar um quadro docente que se vincula-se exclusivamente às 

instituições públicas e altamente qualificado. 

Dessa forma, a evolução histórica dos dados docentes demonstram qual o perfil 

dos docentes das universidades federais ao longo dos anos de desenvolvimento do 

PUCRCE. Os dados expressos na Tabela 2 demonstram o elevado crescimento no período 

imediatamente posterior à aprovação do PUCRCE, tanto em relação ao regime de trabalho 

quanto em relação a titulação acadêmica. 

Fica explícito o movimento de ampliação do quadro docente em regime de 

dedicação exclusiva assim como na titularidade no período de análise da Tabela 2 - 

1988/2013. O salto no volume total de funções docentes em exercício ficou na ordem de 

73,4%, valor bem abaixo dos 203,1% e 236,1% do regime de trabalho em dedicação 

exclusiva e de mestres e doutores, respectivamente. Esses valores indicam, além do grande 

crescimento, a representatividade que tem essas relações no quadro total de funções 

docentes. Em 1988 as funções docentes em regime de dedicação exclusiva e mestres e 

doutores correspondiam a cerca de 50% do total, em 2013 esse valor alcança a ordem de 

90%, numa perspectiva de universalizar esses determinantes para o desenvolvimento dessa 

função. 

 

Tabela 2 - Evolução das funções docentes (em exercício) nas universidades federais, com 
Dedicação Exclusiva e Mestrado/Doutorado - Brasil - 1988/1998/2008/2013 

Ano 
Docentes por Regime de Trabalho 

DE [B] α (%) B-A Me. e Dr. [C] α (%) C-A Total [A] 

1988 [1] 24.174 52,3 21.340 46,2 46.204 

1998 [2] 37.008 85,2 28.229 65,0 43.410 

2008 [2] 49.447 91,9 42.304 78,7 53.766 

2013 [2] 73.275 91,4 71.737 89,5 80.141 

Δ (%) 
88/13 

203,1 .. 236,1 .. 73,4 

Fontes: MEC/SESu/SDI/CODAI (1989); INEP (1999); INEP (2008; 2013). 
Nota: Sinal convencional utilizado: 
          .. Não se aplica dado numérico. 
[1] Os dados são relativos às funções docentes em exercício e afastados. 
[2] Os dados relativo ao regime de trabalho apresenta a jornada de 40 horas sem 
dedicação exclusiva e com dedicação exclusiva. Contudo, salienta-se que o regime 
de 40 horas sem dedicação exclusiva apresenta valores diminutos - em 2013 esse 
percentual chegou a 14% (INEP, 2014). Em 2008 consta funções docentes em 
exercício e afastados para o regime de trabalho. 

 



 
 

                  

É sabido que essas condições ampliam a qualidade da educação superior por 

possibilitar o desenvolvimento do tripé universitário. Contudo, ao longo desses anos de 

implementação do PUCRCE, diversas modificações foram realizadas na materialização 

prática da carreira docente. O objeto central a ser abordado aqui é referente apenas à 

Remuneração com centralidade para o grupo principal de docentes que compõem as 

universidades federais - mestres e doutores em regime de DE - conforme Tabela 2. 

Os dados presentes nas Tabelas 3, 4, 5 e 6 versam sobre os vencimentos totais 

dos docentes do magistério superior federal nos marcos históricos de 1987 (início do 

PUCRCE), 1998 (início da Gratificação de Estímulo à Docência - GED), 2008 (último ano da 

GED) e 2015 (a nova e atual organização da remuneração). Utilizou-se dados das quatro 

classes, de dois regimes de trabalho (20 horas e DE) e realizou-se comparação dos 

vencimentos com o salário mínimo (SM) vigente à época dessas tabelas salariais de carreira 

docente. 

 

Tabela 3 - Vencimentos na Carreira do Magistério Superior no PUCRCE, para docente com 
o título de Doutor (Titular e Adjunto), Mestre (Assistente) e Especialista (Auxiliar) - Brasil - 

ago. 1987 

Classes do Magistério 
Superior 

Valores em Cz$ (1987) 

20 Horas 
Proporção 
do SM [1] 

Dedicação 
Exclusiva 

Proporção 
do SM [1] 

Professor Titular (U) 20.451,21 10,4 57.263,39 29,1 

Professor Adjunto (1) 14.544,84 7,4 40.725,56 20,7 

Professor Assistente (1) 10.814,44 5,5 30.280,44 15,4 

Professor Auxiliar (1) 7.600,00 3,9 21.280,00 10,8 

Fonte: Brasil (1987a, Anexo). 
Nota: [1] Valores de agosto de 1987. 

 
 

Tabela 4 - Vencimentos na Carreira do Magistério Superior no PUCRCE, para docente com 
o título de Doutor (Titular e Adjunto), Mestre (Assistente) e Especialista (Auxiliar) - Brasil - 

jul. 1998 (com GED) 

Classes do Magistério 
Superior 

Valores em R$ (1998) 

20 Horas 
Proporção 

do SM 
Dedicação 
Exclusiva 

Proporção 
do SM 

Professor Titular (U) 1.342,99 10,3 4.469,99 34,4 

Professor Adjunto (1) 1.018,04 7,8 3.388,31 26,1 

Professor Assistente (1) 687,13 5,3 2.235,60 17,2 

Professor Auxiliar (1) 399,21 3,1 1.228,38 9,4 

Fonte: MOG (1999, p. 31-33). 
 

Tabela 5 - Vencimentos na Carreira do Magistério Superior no PUCRCE, para docente com 
o título de Doutor (Titular e Adjunto), Mestre (Assistente) e Especialista (Auxiliar) - Brasil - 

mar. 2008 (com GED) 

Classes do Magistério 
Superior 

Valores em R$ (2008) 

20 Horas 
Proporção 

do SM 
Dedicação 
Exclusiva 

Proporção 
do SM 

Professor Titular (U) 2.383,90 5,7 8.085,73 19,5 



 
 

                  

Professor Adjunto (1) 1.884,37 4,5 6.135,77 14,8 

Professor Assistente (1) 1.676,12 4,0 4.017,73 9,7 

Professor Auxiliar (1) 1.592,12 3,8 2.835,46 6,8 

Fonte: MPOG (2008, p. 81-83). 
 

Tabela 6 - Vencimentos na Carreira do Magistério Superior no PUCRCE, para docente com 
o título de Doutor (Titular e Adjunto), Mestre (Assistente) e Especialista (Auxiliar) - Brasil - 

mar. 2015 

Classes do Magistério 
Superior 

Valores em R$ (2015) 

20 Horas 
Proporção 

do SM 
Dedicação 
Exclusiva 

Proporção 
do SM 

Professor Titular (U) 5.041,94 6,4 17.057,74 21,6 

Professor Adjunto (1) 3.344,88 4,2 10.007,23 12,7 

Professor Assistente (1) 2.689,07 3,4 6.479,80 8,2 

Professor Auxiliar (1) 2.173,85 2,8 4.630,83 5,9 

Fonte: MPOG (2015, p. 174-179). 
 

Constata-se que há uma gradativa desvalorização salarial para os docentes que 

se vinculam às universidades federais no regime de trabalho de 20 horas semanais desde a 

aprovação do PUCRCE em 1987. Há uma redução salarial média na ordem de 37% em 

todas as classes para o regime de 20 horas, o que indica a quebra da isonomia salarial 

como previsto no PUCRCE ao não ter a evolução salarial necessária conforme o regime de 

trabalho. 

Para o regime de Dedicação Exclusiva o movimento é desigual e combinado. 

Apesar da redução para a classe de Titular no período em análise (1987 a 2015), foi a 

classe que se manteve a melhor proporção em relação ao salário mínimo no período e um 

crescimento no último período (2008 a 2015) de 19,5 para 22,0 salários mínimo2. 

Todas as quatro classes, em 2008 e 2015, encontram-se com valores 

proporcionais ao salário mínimo abaixo das tabelas de 1987 e 1998, contudo as classes de 

Adjunto, Assistente e Auxiliar apresentam os piores dados, quando se compara 2008 com 

os valores atuais - março de 2015. Há uma redução para essas classes nesse período, o 

que indica uma significativa desvalorização salarial para a maioria dos docentes das 

Universidades Federais no Brasil, já que a maioria dos docentes estão inseridos no regime 

                                                           
2
 Cabe frisar que a classe de Titular possui número reduzido de docentes nas Universidades 

Federais. Para ilustrar, apresenta-se o percentual nas maiores Universidades Federais de cada 
região do país. A Universidade de Brasília, por exemplo, em 2014, possuía 4,8% de Titulares do total 
de 2.355 docentes efetivos (UNB/DGP, 2015). Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 
2013, esse valor foi de 4,8% do total de 2.268 docentes efetivos (UFRGS, 2014, p. 246). Na 
Universidade Federal da Bahia, em 2015, esse valor é de 3,7% do total de 2.505 docentes efetivos 
(UFBA/PDP, 2015). Na Universidade Federal Fluminense, em 2014, o percentil ficou na ordem de 
3,0% do total de 3.090 docentes efetivos (UFF/PROPLAN, 2014). E na Universidade Federal do Pará 
o percentil, em 2013, foi de 0,5% do total de 2.299 docentes efetivos. (UFPA/PROPLAN, 2014, p. 47) 



 
 

                  

de Dedicação Exclusiva e são mestres ou doutores, ou seja, pertencem as classes de 

Adjunto e Assistente3. 

A análise por meio exclusivo da comparação com o salário mínimo vigente em 

cada período pode indicar alguns prejuízos tendo em vista a carga inflacionária, 

principalmente em fins da década de 1980 e início de 1990. Para aprofundar a investigação 

sobre o salário nesse período histórico (1987 a 2015) a Tabela 6 apresenta os dados das 

três principais classes do plano de carreira (Titular, Adjunto e Assistente), no regime de DE, 

considerando mudança do padrão monetário (do Cruzeiro para o Real) e a correção dos 

valores para fevereiro de 2015, a partir do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Tabela 6 - Vencimentos na Carreira do Magistério Superior no PUCRCE, para docente com 
o título de Doutor (Titular e Adjunto) e Mestre (Assistente) em regime de DE - Brasil - 2015 

Classes do Magistério 
Superior 

Valores Corrigidos para fev. 2015 pelo IPCA (em R$) 

1987 1998 2008 2015 
Δ (%) 
87/15 

Δ (%) 
98/15 

Δ (%) 
08/15 

Professor Titular (U) 10.598,52 12.758,46 11.899,74 17.057,74 60,9 33,7 43,3 

Professor Adjunto (1) 7.537,64 9.671,08 9.029,99 10.007,23 32,8 3,5 10,8 

Professor Assistente (1) 5.604,42 6.380,96 5.912,88 6.479,80 15,6 1,5 9,6 

Fontes: BRASIL (1987a, Anexo); MOG (1999); MPOG (2008; 2015). 

 

Conforme dados da Tabela 6, é possível analisar o movimento da remuneração 

docente a partir de três períodos de variação: 1987/2015; 1998/2015; 2008/2015. O primeiro 

se configura em dois padrões monetários e abarca a série histórica de grande alta 

inflacionária. O que se observa é um crescimento combinado para as três classes, contudo 

de modo desigual entre elas, contudo com evolução mínima de 15,6% para a classe de 

Assistente e máxima para o Titular, na ordem de 60,9%, entre a aprovação do PUCRCE, em 

1987, e a última tabela salarial de 2015. 

O período que se insere no Plano Real apresenta significativa desvalorização 

salarial. Apesar do crescimento para a classe de Titular, tanto no período de 1998 a 2015, 

quanto no último intervalor histórico - 2008-2015 - na ordem de 33,7% e 43,3%, 

respectivamente, e por isso é um movimento combinado de crescimento. No todo, há uma 

grande desigualdade ao se verificar a estagnação salarial para as classes de Adjunto e 

Assistente, entre 1998 e 2015, com 3,5% e 1,5% positivos, respectivamente, o que indica 

que a remuneração docente, nesse período, foi totalmente corroída pela carga inflacionária, 

logo não houve melhorias das condições materiais para a maioria dos docentes. 

                                                           
3
 Para efeito de análise comparativa neste artigo, não foi considerado a classe de Associado, criada 

por meio da Lei n. 11.344, de 8 de setembro de 2006. Esta nova classe ficou entre a classe de 
Adjunto e a classe de Titular. 



 
 

                  

O último período - 2008-2015 - expressa pequena melhoria para as classes de 

Adjunto e Assistente, com os percentuais de crescimento na ordem de 10,8% e 9,6%, 

respectivamente. Todavia, a disparidade perante a classe de Titular cresceu na mesma 

medida, numa lógica desigual perante as duas outras classes. 

  

4 CONCLUSÃO 

 

O início das greves a partir de 1980 serviu para consolidar o sentimento de 

pertencimento à classe trabalhadora de uma categoria que não possuía mais regalias, como 

a vitaliciedade catedrática, mas sim que necessitava paralisar as suas atividades para 

garantir os seus direitos mínimos, o direito ao trabalho e o direito a vida.  

A conquista do PUCRCE como marco histórico da luta do movimento docente na 

construção de uma política de Carreira Docente unificada para as Universidades Federais, 

indica a possibilidade de grandes vitórias quando a classe trabalhadora se organiza 

coletivamente. Apesar disso, o seu desenvolvimento coloca a responsabilidade de sempre 

analisar rigorosamente as políticas implementadas pelo Estado. 

O que se observou, quanto às políticas salariais da Carreira Docente nas 

Universidades Federais, no período de 1987 a 2015, foi a negação da essência do PUCRCE 

- Isonomia Salarial, considerando o regime de trabalho, a classe, o nível e a titulação. Desde 

1998, há uma diferenciação salarial entre regime de trabalho e classes que fragiliza os 

direitos iguais entre os diferentes na Carreira Docente. 

Os dados apresentam indícios de que há uma estagnação quanto à evolução na 

política salarial, com destaque para as classes de Adjunto e Assistente, principalmente 

quando se contrasta os dados de 1998 com os de 2015. Isso indica, conforme verificado, 

que a maioria dos docentes nas Universidades Federais, que se inserem no regime de DE e 

pertencem à essas duas classes do PUCRCE, encontram-se com um arrocho salarial 

significativo. Poucos avanços são verificados, restringindo-se à classe de Titular que 

corresponde percentual diminuto entre os docentes do magistério superior federal. 

Portanto, há a necessidade de resgatar a capacidade organizativa da categoria 

na perspectiva de empreender ações que possam resultar na ampliação dos direitos 

garantidos por meio de um verdadeiro Plano de Carreira que preze pela valorização do 

trabalho docente. Nesse particular, a política salarial assume expressão primeira por se 

relacionar à garantia das condições materiais objetivas de manutenção da classe 

trabalhadora. 

 
5 REFERÊNCIAS 
 



 
 

                  

BRASIL. Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968. São mantidas a Constituição de 
24 de janeiro de 1967 e as Constituições Estaduais; O Presidente da República poderá 
decretar a intervenção nos estados e municípios, sem as limitações previstas na 
Constituição, suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e 
cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais, e dá outras providências. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 13 dez. 1968a. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-05-68.htm>. Acesso em: 12 abr. 2014. 
 
BRASIL. Decreto nº 94.664, de 23 de julho de 1987. Aprova o Plano Único de Classificação 
e Retribuição de Cargos e Empregos de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 24 jul. 1987a. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D94664.htm>. Acesso em: 09 set. 
2009. 
 
BRASIL. Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968. Fixa normas de organização e 
funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras 
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 nov. 1968b. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5540.htm>. Acesso em: 11 mar. 
2014. 
 
BRASIL. Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987. Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 200, de 
25 de fevereiro de 1967, modificado pelo Decreto-Lei nº 900, de 29 de setembro de 1969, e 
pelo Decreto-Lei nº 2.299, de 21 de novembro de 1986, e dá outras providências. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 13 abr. 1987b. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7596-10-abril-1987-368125-norma-
pl.html>. Acesso em: 15 out. 2012. 
 
BRASIL. Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006. Dispõe sobre a reestruturação das 
carreiras de Especialista do Banco Central do Brasil, de Magistério de Ensino Superior e de 
Magistério de 1o e 2o Graus e da remuneração dessas carreiras, das Carreiras da Área de 
Ciência e Tecnologia, da Carreira de Fiscal Federal Agropecuário e dos cargos da área de 
apoio à fiscalização federal agropecuária, estende a Gratificação de Desempenho de 
Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária - GDATFA aos cargos de Técnico de 
Laboratório e de Auxiliar de Laboratório do Quadro de Pessoal do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, cria a Gratificação de Desempenho de Atividade de Execução e 
Apoio Técnico à Auditoria no Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de 
Saúde - GDASUS, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, 11 set. 2006. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5540.htm>. Acesso em: 11 mar. 2014. 
 
CHAVES, Vera Lúcia Jacob. Poder do estado e poder dos docentes: um olhar sobre o 
movimento docente na UFPA. Belém, PA: SPEP/GRAPHITTE, 1997. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. 
Censo da educação superior: sinopse estatística – 2008. 2008. Disponível em: 
<http://www.inep.gov.br/download/censo/2008/sinop_sup_2008_versao_preliminar.zip>. 
Acesso em: 5 dez. 2009. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. 
Censo da educação superior: sinopse estatística – 2013. 2013. Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/sinopses_estatisticas/sinopses_educa
cao_superior/sinopse_educacao_superior_2013.zip>. Acesso em: 5 jan. 2015. 
 



 
 

                  

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. 
Microdados do Censo da Educação Superior 2013. Brasília: INEP, dez. 2014. Disponível 
em: <http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar>. Acesso em: 16 jan. 2015. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. 
Sinopse estatística do ensino superior: graduação 1998. Brasília: O Instituto, 1999. 
Disponível em: <http://www.inep.gov.br/download/censo/1998/superior/miolo-Superior1-
98.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2008. 
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior. Situação atual da Pós-Graduação: Brasil - 78. Brasília: CAPES, jun. 1979. 
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Secretaria da Educação Superior. Subsecretaria de 
Desenvolvimento das Instituições de Ensino Superior. Coordenadoria de Apoio às 
Instituições de Ensino Superior. A isonomia no contexto da política de recursos humanos 
das Instituições Federais de Ensino Superior: década de 80. Brasília: A Coordenadoria, 
1989. 
 
MINISTÉRIO DO ORÇAMENTO E GESTÃO. Tabela de remuneração dos servidores 
públicos federais. Brasília: MOG, v. 2, jan. 1999. Disponível em: 
<http://www.servidor.gov.br/index.asp?index=82&ler=s1026>. Acesso em: 15 fev. 2015. 
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Tabela de remuneração 
dos servidores públicos federais. Brasília: MPOG, v. 43, mar. 2008. Disponível em: 
<http://www.servidor.gov.br/index.asp?index=82&ler=s1026>. Acesso em: 15 fev. 2015. 
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Tabela de remuneração 
dos servidores públicos federais civis e dos ex-territórios. Brasília: MPOG, v. 66, mar. 2015. 
Disponível em: <http://www.servidor.gov.br/index.asp?index=82&ler=s1026>. Acesso em: 20 
mar. 2015. 
 
OTRANTO, Celia Regina. Movimento sindical docente: história e crise. Universidade Rural 
(Série Ciências Humanas), Rio de Janeiro, v. 23, p. 111-121, jul./dez. 2000. 
 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. DECANATO DE GESTÃO DE PESSOAS. Perfil dos 
docentes ativos da UNB - mar. 2014. fev. 2015. Disponível em: 
<http://www.dgp.unb.br/estatisticas-do-dgp?download=50361%3Aperfil-dos-docente-ativos-
da-unb-em-23-02-2015>. Acesso em: 18 mar. 2015. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE 
PESSOAS. Menu Complementar. Relação dos Servidores. Prof. Magistério Superior. 
Relação dos Professores do Magistério Superior da UFBA - 2015. Disponível em: 
<http://www.cgp.ufba.br/docentes.asp> Acesso em: 18 mar. 2015. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. Anuário Estatístico 2014: Ano base 2013. Belém, 
PA: UFPA, 2014. Disponível em: <http://www.proplan.ufpa.br/site/>. Acesso em: 18 mar. 
2015. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Prestação de contas ordinária 
anual. Relatório de gestão do exercício de 2013. Porto Alegre: UFRGS, mar. 2014. 
Disponível em: <http://www.ufrgs.br/ufrgs/arquivos/relatorios-de-gestao/relatorio-de-gestao-
2013>. Acesso em: 18 mar. 2015. 
 



 
 

                  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO. Home. 
Síntese dos dados mais solicitados. O corpo docente e técnico administrativo. Docentes. 
Docentes por titulação e regime de trabalho - 2014. Disponível em: 
<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZ2lwcm
9wbGFudWZmfGd4OjRmZTFiMmRmYjdkNGVhNzI>. Acesso em: 18 mar. 2015. 


