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Resumo: visa-se aqui apresentar um protocolo de análise do perfil e atuação docente
desenvolvido para avaliação da gestão acadêmica a partir da análise piloto do curso de
turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora/Brasil à luz da gestão de seus recursos
humanos. O estudo desenvolve uma metodologia própria, baseada nas técnicas de
pesquisa quantitativas e qualitativas, suportada por um sistema de dados nacionais de
docentes e pesquisadores. Os resultados evidenciam a produtividade coletiva, graus de
especialização e assimetria na produtividade individual dos docentes, além de eventuais
incongruências entre as trajetórias formativas e disciplinas lecionadas e orientações.
Conclui-se que os indicadores dele derivados servem para diagnóstico, e monitoramento
do desempenho da gestão acadêmica.
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Abstract: Presents here a protocol profile analysis and actuation teacher developed for
assessment of academic management from the analysis of the pilot course in tourism
from the Federal University of Juiz de Fora/Brazil the view of the management of its
human resources. The study develops a own methodology, based on the techniques of
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quantitative and qualitative research, supported by a system of national data for teachers
and researchers. The results demonstrate the productivity collective, degrees of
specialization and asymmetry in individual productivity of teachers, in addition to
possible inconsistencies between the formative trajectories and disciplines science
unattached and guidelines. It can be concluded that the indicators derived there from are
used for diagnosis, and monitoring the performance of academic management.
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