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Competência tem, presentemente, o seguinte sentido: a transformação de 

conhecimentos, experiência, aptidões e inclusive habilidades em resultados. 

Ser competente é, pois, saber obter resultados agregando mais valores na 

execução das tarefas com a utilização de maiores recursos de qualificação 

e capacitação pessoal. O foco central agora não está mais nas tarefas, mas 

nas competências e habilidades que lhes dão maior significado. 

(RESENDE, 1997, p. 49). 



 
 

RESUMO 

  

Este estudo teve como objetivo analisar as competências necessárias para o desempenho das 
atividades dos cargos de gestão da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas (FACSAE) da 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), campus de Teófilo Otoni-MG, 
na percepção dos seus docentes, o que se configura como um tema clássico da Administração e da 
Gestão de Pessoas aplicado na esfera privada ainda incipiente no contexto do setor público 
educacional. A metodologia qualitativa e quantitativa utilizada constou de um estudo de caso com 
coleta de dados realizada por meio de análise documental, observação participante e aplicação de 
questionário. Como resultados, delineou-se o perfil acadêmico profissional dos docentes da FACSAE 
e o levantamento das competências requeridas aos cargos de gestão; mesmo restritos a um conjunto 
de atributos percebido como ideal, é relevante para se conhecer as reais demandas para o 
desenvolvimento de pessoas e qualificação para a função gerencial, com destaque para os 
conhecimentos sobre a estrutura administrativa e legal da UFVJM e suas unidades, os processos e 
rotinas de trabalho; para as habilidades de estimular e promover o trabalho em equipe e manter boas 
relações interpessoais; para as atitudes como ética, relacionamento e cooperação. Tais resultados 
sinalizam para o planejamento de um programa de formação de gestores em instituições 
educacionais que contemplem temas como Gestão e Orçamento Público, Legislação, Ética e 
Relações Interpessoais. Espera-se que a presente discussão contribua para o desenvolvimento das 
competências gerenciais dentro das universidades, no intuito de tornar melhor a qualidade e 
eficiência dos serviços prestados.  

 

Palavras-chave: Gestão Pública. Universidade. Competências 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the required competencies to perform the activities of management 
positions at the Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas (FACSAE) [Faculty of Social 
Applied and Exact Sciences] of the Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
(UFVJM) [Federal University of the Jequitinhonha and Mucuri Valeys], campus of Teófilo Otoni-MG,  in 
the perception of its professors, a classic theme of Administration and Personnel Management applied 
in the private sphere still incipient in the context of the public education sector. The qualitative and 
quantitative methodology used consisted of a case study with data collection conducted through 
document analysis, participant observation and questionnaire application. As result, the professional 
academic profile of the FACSAE professors was delineated and skills required for management 
positions were raised; even restricted to a set of attributes perceived as ideal, it is important to know 
the real demands for the development of people and qualification for a managerial function, especially 
the knowledge of administrative and legal framework of UFVJM and its units, processes and work 
routines; for the skills of stimulating and promoting teamwork and maintain good interpersonal 
relationships; for attitudes such as ethics, relationship and cooperation. Such results point out to 
planning a management training program in educational institutions that would address topics such as 
Public Management and Budget, Legislation, Ethics and Interpersonal Relations. It is hoped that the 
present discussion contributes to the development of management competencies within the 
universities, in order to increase the quality and efficiency of the provided services. 

 

Keywords: Public Management. University. Competencies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As organizações são construções sociais formadas por pessoas. São elas, as pessoas, 

que lhes definem a visão, a estrutura e as estratégias, e realizam esforços para administrar recursos, 

tomar decisões e atuar atingindo seus propósitos (VERGARA, 2000). 

Diante das transformações decorrentes do processo de globalização, as organizações 

precisam se reinventar frente à complexidade do mundo contemporâneo, que reside na incerteza, na 

imprevisibilidade, nas mudanças e na velocidade com que ocorrem.  

As mudanças, conforme Vergara e Branco (1995), dividem-se por áreas 

interdependentes: a tecnológica, a humana e a organizacional. 

Nesse sentido, a tecnologia transforma as relações de trabalho e os conceitos da 

administração tradicional de controle e subordinação, e as organizações começam a perceber nas 

pessoas parceiros comprometidos com resultados, ao invés de subordinados que apenas cumprem o 

tempo de execução das tarefas. A dimensão humana das mudanças traduz-se em responsabilidades 

compartilhadas e oportunidades de desenvolvimento de pessoas e auto-realização; enquanto as 

mudanças de ordem organizacional englobam a redução de hierarquias e estruturas horizontais e em 

rede, com equipes multifuncionais com alto grau de autonomia (VERGARA, 2000). 

As novas formas de gestão que sobressaem no universo das organizações tentam 

romper as perspectivas tradicionais, racionais, cartesianas e burocráticas, e apresentam modelos 

mais humanizados e flexíveis, em que percebem os indivíduos em suas atividades de trabalho como 

seres humanos complexos e diversos. 

Vergara (2000) defende uma visão integrada, que considera a natureza física, intelectual, 

emocional e espiritual do ser humano, de modo que este “não pode ser considerado um recurso 

(recurso humano), mas, um gerador de recursos” (VERGARA, 2000, p. 25). 

Então, as organizações e pessoas precisam firmar uma parceria pautada na 

interdependência e em relações de interesses mútuos. A capacitação de todas as pessoas da 

organização passa a ser em tarefas agregadoras de valor ao produto ou serviço produzido e 

orientadas aos objetivos organizacionais e ao mercado global. 

Como instituições sociais que expressam a estrutura e o modo de funcionamento da 

sociedade como um todo (CHAUÍ, 2003), as universidades também precisam se dispor da Gestão de 

Pessoas como instrumento estratégico no setor público, para potencializar seus resultados e 

atingirem posição de destaque nos rankings de excelência. Assim, precisam incorporar sistemas de 

gestão e administração mais eficientes. 

Tomando como ponto de partida os pressupostos da Gestão de Pessoas e da 

abordagem de competências, primeiramente torna-se necessário conhecer quais competências 

seriam consideradas como as mais adequadas aos cargos de gestão pelos docentes que assumem 

tais cargos, e esclarecer os entraves que interferem na execução satisfatória das atividades desses 
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cargos, bem como conhecer práticas bem sucedidas de gestão, que podem ser replicadas após as 

devidas adequações para a realidade da instituição pesquisada. 

Sendo assim, neste trabalho pretendeu-se analisar o ambiente institucional e realizar um 

levantamento das competências requeridas para o desempenho das atividades dos cargos de gestão 

da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas (FACSAE) da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), campus de Teófilo Otoni-MG, para então explorar novas 

possibilidades e melhorias para a Gestão de Pessoas nessa instituição. 

Diante da problemática exposta, esta investigação busca compreender como a análise 

de competências é processada no âmbito gerencial da faculdade em questão e centra-se em 

responder:  Quais as competências requeridas para o desempenho de atividades dos cargos de 

gestão de uma instituição pública de ensino superior, na visão dos docentes da 

FACSAE/UFVJM? 

A resposta a este questionamento fornecerá suporte à tomada de decisão em todo o 

processo de Gestão de Pessoas, e de modo expressivo, nas etapas de seleção, treinamento, 

desenvolvimento e capacitação dos docentes, não só neste ambiente acadêmico mas também em 

toda a Universidade ou afins. 

O alinhamento dos docentes, o desempenho e competências de cada um, aos objetivos 

da faculdade/universidade constitui grande desafio. Pressupõe-se desenvolvimento e capacitação de 

seus gestores, dentro de um novo perfil gerencial, exaltado na Nova Administração Pública. 

Há que se considerar o fato de que os cargos de gestão, Coordenação de Curso, Chefia 

de Departamento e Direção são ocupados nas universidades por docentes concursados para 

exercerem atividades de ensino, pesquisa e extensão, e passam por processo de seleção cujas 

etapas avaliam suas aptidões técnicas-educacionais, didáticas e pedagógicas, mas, em nenhum 

momento, a sua capacidade administrativa e gerencial. Logo, sugere-se que as organizações 

precisam oferecer a qualificação profissional para os diferentes cargos e funções. 

Análises secundárias abrem caminho para alternativas de aprimoramento dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas para melhor desempenho das atividades, e 

sugerem a construção de um plano de qualificação para os gestores, com base na abordagem de 

competências.  

A revisão de alguns estudos relacionados ao tema foi base para a definição da trajetória 

a percorrer, com a construção do questionário para captar informações a respeito da formação 

acadêmica e profissional dos elementos da amostra, a diversidade de tal formação e as implicações 

desta formação na prática das funções de gestão. As questões também contemplaram os elementos 

principais sobre competências, agrupando os devidos conhecimentos, habilidades e atitudes 

consideradas pelos docentes pesquisados como mais importantes para o desempenho das atividades 

gerenciais. 

Com os novos elementos levantados nas discussões promovidas a partir da análise 

teórica e da realidade encontrada em campo, argumentos foram encontrados para a discussão de 
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estratégias prospectivas para o desenvolvimento das competências inventariadas e de novas 

competências, atualizando o perfil de características necessárias às atividades dos ocupantes de 

cargos de gestão da FACSAE. 

Na sequência, são apresentados os elementos que mostraram-se interessantes e 

relevantes e justificaram todos os esforços de pesquisa e análise, como também os objetivo da 

pesquisa. A revisão dos estudos bibliográficos que abrangem a temática sobre a Administração 

Pública e Gestão de Pessoas, na perspectiva de uma evolução histórica, e sobre competências, suas 

dimensões e aplicabilidade.  

Por meio de um estudo de caso, aplicado numa amostra específica da UFVJM, 

composta pelos docentes da FACSAE, houve a possibilidade de explorar diversas fontes de coleta de 

dados.  

A revisão bibliográfica, firmada em autores de referência nos temas que circundam o 

universo pesquisado, tais como Bresser-Pereira e Matias-Pereira em se tratando de Administração 

Pública e Gerencial, Dutra e Vergara, em Gestão de Pessoas, e Zarifian, Le Boterf, e Boyatzis e 

Durand, ao tratar sobre competências, oferece o embasamento científico e acadêmico, que 

proporciona as interpretações dos dados coletados, em descrições, comparativos e contraditórios, 

porém o estudo não se limita a eles. 

Os arquivos institucionais complementaram a base da pesquisa com a documentação 

oficial escrita que apresenta características formais e legais da UFVJM. 

O questionário e a observação foram instrumentos de coleta dos dados novos, para se 

conhecer o perfil profissional dos respondentes e o conhecimento e impressões que têm sobre o tema 

competências em seu ambiente de trabalho. 

A análise de dados foi feita por triangulação. Os dados do questionário foram tabulados 

em gráficos e a parte de questões abertas foi tratada por análise de conteúdo, descritas por ordem 

decrescente de frequência de ocorrência. 

Os resultados oferecem novas perspectivas de ação e pesquisas futuras, mesmo que a 

presente pesquisa tenha apresentado limitações e não seja passível de generalizações. 

O estudo é finalizado com a apresentação das referências em livros, artigos, periódicos e 

sites da internet, que fundamentaram teoricamente toda a investigação,  

 

1.1 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Considerando as exigências atuais que impõem às organizações e às pessoas a 

participação de um processo de desenvolvimento com celeridade e que prescrevem o alcance de alto 

desempenho. Sendo assim, como parte deste cenário, as universidades devem também buscar 

estratégias que potencializem seus resultados e as tornem mais competitivas e em posição de 
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destaque nos rankings de excelência, o que pressupõe a incorporação de sistemas de gestão e 

administração mais eficientes. 

A Nova Administração Pública ou Administração Pública Gerencial traz conceitos já 

aplicados na esfera privada, que, se devidamente pensados para o setor público pode promover 

modernização e resultados satisfatórios. A abordagem de competências constitui-se em um 

instrumento de apoio à Gestão de Pessoas e incrementa o desenvolvimento das pessoas. 

A temática sobre o desenvolvimento de competências para o trabalho apresenta lacunas, 

principalmente no setor público, e a adoção de uma abordagem mais humanista na administração de 

pessoas é ainda pouco praticada, o que desperta interesse em acrescentar contribuições, ao 

apresentar a realidade contemporânea dos cargos de gestão em uma instituição educacional de 

ensino superior. 

Tendo em vista que a abordagem das competências tem encontrado nos estudos 

setoriais e de categorias profissionais a sua forma de debate sobre o termo competência, suas 

definições e caracterização, busca-se complementar o arcabouço teórico e a sua aplicabilidade.  

Esta pesquisa abrange uma categoria profissional em uma instituição educacional 

pública de ensino superior, em funções de gestão, em específico a Coordenação de Curso, a Chefia 

de Departamento e Direção da FACSAE/UFVJM, e apresenta características do contexto do trabalho, 

das equipes e da organização, que podem restringir ou facilitar a expressão das competências 

profissionais. 

Justifica-se academicamente por construir uma base de referência para a Gestão de 

Pessoas para melhoria da qualidade no trabalho e propor reflexões e discussões que apontem novos 

caminhos. 

A UFVJM é uma universidade recentemente criada, com uma estrutura multicampi e 

ainda em construção, apresentando um cenário administrativo e operacional ainda não explorado 

academicamente, e que despertam interesse na realização de pesquisas sobre gestão organizacional 

e de pessoas.   

De modo pessoal, o interesse em toda a temática, envolvendo Gestão de Pessoas, 

Administração Pública e Educação, por compreender a própria trajetória profissional, que inclui o 

locus da pesquisa. 

De modo geral, interesse pela necessidade de se conhecer as ações praticadas, tendo 

em vista as demandas para a educação e suas projeções futuras diante das implicações naturais de 

um mundo em transformação constante que exige resultados efetivos e desempenho organizacional 

elevado. Repensar a prática da universidade e verificar as possibilidades de aplicação das novas 

proposições em gestão de pessoas mostra-se essencialmente relevante. 

 

1.2 OBJETIVOS  
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A pesquisa consta de objetivos estabelecidos para que seus resultados culminem no 

alcance de um objetivo geral. Tais objetivos encontram-se discriminados nas próximas seções. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as competências necessárias para o desempenho das atividades dos cargos de 

gestão da FACSAE, na percepção dos seus docentes. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Conhecer o perfil acadêmico-profissional dos docentes da FACSAE; 

- Identificar o perfil de competências dos cargos de gestão, na percepção dos docentes; 

- Levantar estímulos e barreiras ao desenvolvimento de competências, apontados pelos docentes; 

- Identificar as necessidades e prioridades de capacitação para promover o desenvolvimento de 

novas competências. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

  

Em sua parte introdutória, o problema desta pesquisa é contextualizado e os objetivos 

são expostos, bem como a justificativa que promoveu a realização da investigação e sua relevância. 

Os capítulos 2, 3 e 4 são destinados à revisão da literatura, que abrangem o caminho 

conceitual e histórico percorrido para o entendimento do tema e inserção dos sujeitos pesquisados. 

Esses capítulos objetivam apresentar o arcabouço teórico que fundamentou a presente pesquisa, 

perpassando por estudos sobre a Administração Pública, a história percorrida até a Administração 

Gerencial, que contextualiza o locus da pesquisa, tendo em vista ser uma Instituição Federal de 

Ensino Superior, e a temática sobre Competências, que se insere na área de Gestão de Pessoas.  

O capítulo 2 abrange o histórico da Administração Pública no Brasil e os desafios que 

demandam sua reestruturação e adequação às exigências atuais, entendendo como Administração 

Pública os modos de gestão das organizações governamentais para atender às necessidades 

coletivas. 

O capítulo 3 descreve o processo de Gestão de Pessoas nas Instituições Federais de 

Ensino Superior, em que se insere a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM), e a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas (FACSAE), o locus da investigação.  

O capítulo 4 trata com maior profundidade o tema principal da pesquisa, as 
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competências, recuperando estudos de base teórica, as correntes de pensamento e os principais 

autores no cenário acadêmico. Um tópico desse capítulo versa sobre a aplicabilidade da abordagem 

de competências como instrumento prático de apoio à Gestão de Pessoas nas Instituições Públicas 

de Ensino Superior.  

No capítulo 5, a metodologia aplicada é descrita etapa por etapa, e os resultados são 

expostos no capítulo 6. Encerra-se com o capítulo 7, apresentando as considerações e as devidas 

análises dos dados, as limitações encontradas e as recomendações para novas pesquisas ou 

direcionamento para a aplicação prática da abordagem de competências. 
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2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

2.1 DA ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIALISTA À ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL 

 

 Este tópico apresenta uma contextualização do ambiente e cenário tema da pesquisa, 

apontando a evolução histórica e conceitos da administração pública sob a ótica dos paradigmas do 

Patrimonialismo, da Administração Pública Burocrática e da Administração Pública Gerencial. 

 Inicialmente, é interessante analisar o conceito de administração e administração 

pública, para que, na sequência, compreenda-se melhor a sua evolução histórica.  

 Para Montana (1998, p. 2), “administração é o ato de trabalhar com e por meio de 

pessoas para realizar os objetivos tanto da organização quanto de seus membros”. 

 Nas palavras de Daft (2010, p. 6), “administração é o atingimento das metas 

organizacionais de modo eficiente e eficaz por meio do planejamento, organização, liderança e 

controle dos recursos organizacionais”.  

 E, após definir as quatro funções da administração, Daft (2010, p. 6) traz os conceitos de 

planejar como “função gerencial relacionada à definição de metas para o futuro desempenho 

organizacional e decisão sobre tarefas e recursos necessários para alcançá-las”; organizar como 

função “que se refere a atribuição de tarefas, agrupamento de tarefas em departamentos e alocação 

de recursos para os departamentos”; liderar como  “função administrativa que envolve o uso de 

influência para motivar os empregados para atingir as metas da organização”; e o conceito de 

controlar como função “relativa ao monitoramento das atividades dos funcionários, mantendo a 

organização nos trilhos em direção às suas metas, fazendo correções quando necessário”.  

 Semelhante às empresas privadas, as pessoas jurídicas de direito público também 

precisam se organizar para alcançar os objetivos propostos, trazendo para o âmbito público, a noção 

de administração, e adotando-a para atingir os anseios da coletividade.  

 Marques (2008, p. 3) define administração pública como “instrumento de ação do Estado 

estabelecido com o propósito de possibilitar o cumprimento de suas funções básicas, sobretudo as 

relativas à realização dos serviços indispensáveis a satisfação das necessidades coletivas”.  

 Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Mello (1979), citado em Di Pietro (2010, p. 

67), conceitua administrar, no contexto de administração pública:  “administrar é gerir os serviços 

públicos; significa não só prestar serviço , executá-lo, como também, dirigir, governar, exercer a 

vontade com o objetivo de obter um resultado útil”.  

 Di Pietro (2010, p. 74), conceitua administração pública como "[…] toda atividade que a 

Administração Pública executa, direta ou indiretamente, para satisfazer a necessidade coletiva, sob 

regime jurídico predominantemente público".  

 Marini (2003), ao dissertar acerca da necessidade de evolução do modelo de administrar 
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pelo Estado, aponta duas variáveis fundamentais que levam a tal necessidade de alteração na 

administração pública: a governabilidade e a governança. Compreendendo-se a primeira como os 

alicerces de legitimidade dos governos, que torna possível empreender as mudanças que entendem 

úteis e necessárias, tratando-se assim de um aspecto político-institucional. E a governança, com seu 

aspecto político-gerencial, relaciona-se diretamente com a capacidade do governo de  implementar 

tais mudanças. 

  Ainda, Marini (2003, p. 2) esclarece: 

Na verdade, a questão da governabilidade assume outra perspectiva, dado que a legitimidade 
assegurada por processos eleitorais democráticos nem sempre se traduz em condições 
efetivas de implementar reformas estruturais que, muitas vezes, dependem de complicados 
processos de negociação entre poderes, notadamente nos regimes presidencialistas. 
Entretanto, ainda que garantida a governabilidade, esta não é suficiente para produzir a 
mudança, o que coloca em relevo a necessidade de ampliar a governança, como ingrediente 
determinante da estratégia de enfrentamento da crise, a partir de duas manifestações centrais: 
a crise financeira e a crise de desempenho.  

 

Assim, visando satisfazer essa necessidade coletiva, a administração pública busca 

novas formas de evoluir e alcançar os seus objetivos com máximo de eficácia e eficiência. E, para 

tanto, necessário se faz acompanhar e aplicar novos modelos de administração e melhor forma de 

gerência para se alcançar a prestação de serviços que visem trazer benefícios à comunidade e 

proporcionar o bem-estar a todos.  

 No Brasil, a evolução da administração pública aconteceu de maneira gradativa e no 

decorrer dos anos atuou em três modelos diferentes de administração: a administração 

patrimonialista, a administração burocrática e a administração gerencial. Contudo, importante frisar 

que tais modalidades foram utilizadas ao longo do tempo, sucessivamente, mas sem eliminar 

definitivamente os traços do modelo de administração anteriormente aplicada. (MARE, 1995). 

  Oliveira Júnior (2008, p. 17) faz referência a marcos históricos nas décadas de 30, de 60 

e ao ano de 1995, apontando as reformas administrativas no Brasil:  

A Reforma do Estado no Brasil passa por três fases distintas. A primeira remonta aos anos 30, 
quando da criação do DASP – Departamento Administrativo do Serviço Público. 
Posteriormente, no final dos anos 60, uma segunda fase é marcada pela criação do Decreto 
Lei nº 200. Finalmente, em 1995, a terceira fase da Reforma surge com o apoio, ou imposição, 
do neoliberalismo e sua expansão pelo mundo contemporâneo, tendo como marco o Plano 
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado.  

 

Nos anos 90, redefinir o papel e forma de atuação estatal tornou-se imprescindível em 

função da presença do Estado na economia, que não alcançava êxito em atender com eficiência as 

novas demandas, principalmente na área social. (FERNANDES, 1993). 

 Os cidadãos, frustrados em suas expectativas, ansiavam por reformas. Assim, em 1995, 

o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, publicou o Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, que transcreve em seu texto essa evolução histórica na administração pública:  

 [...]partindo-se de uma perspectiva histórica verificamos que a administração 

pública - cujos princípios e características não devem ser confundidos com os da administração 

das empresas privadas - evoluiu através de três modelos básicos: a administração pública 

patrimonialista, a burocrática e a gerencial. Estas três formas se sucedem no tempo, sem que, 
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no entanto, qualquer uma delas seja inteiramente abandonada. (MARE, 1995, p. 14). 

 

 Em Brighton, na Inglaterra, em reunião da ONU - Organização das Nações Unidas 

conceituou-se reforma administrativa estatal, como esforços que têm por fito induzir mudanças 

fundamentais nos sistemas de administração pública, por meio de reformas de todo o sistema ou, 

pelo menos, de medidas que visem à melhoria de um ou mais de seus elementos-chave, como 

estruturas administrativas, pessoal e processos. (BRESSER-PEREIRA; SPINK, 2005).  

 As reformas administrativas objetivam a superação de situações de crises gerenciais,  

dando possibilidade para que o administrador amplie sua capacidade de gestão, de governabilidade, 

e ainda a governança quanto a implementação de novas formas políticas públicas. (FADUL, 2005).  

 Nas primeiras ideias de Estado, em períodos anteriores ao advento do capitalismo e 

democracia, o Estado não atuava de forma a distinguir o patrimônio público do patrimônio privado; os 

governantes atuavam como se os bens públicos aderissem ao seu patrimônio privado. (PALUDO, 

2012). 

 Ainda que no Brasil Colônia já existiam traços de administração pública, têm-se como 

marco histórico a chegada da família real portuguesa como um divisor para institucionalizar a gestão 

pública brasileira, pois antes, o que existia podia ser considerado “um cipoal de ordenamentos gerais, 

encargos, atribuições, circunscrições, disposições particulares e missões extraordinárias que não 

obedeciam a princípios uniformes de divisão de trabalho, simetria e hierarquia”. (COSTA, 2008, p. 

832).  

O fato é que a transferência da corte e mais tarde a elevação do Brasil a parte integrante do 
Reino Unido de Portugal constituíram as bases do Estado nacional, com todo o aparato 
necessário à afirmação da soberania e ao funcionamento do autogoverno. A elevação à 
condição de corte de um império transcontinental fez da nova administração brasileira, agora 
devidamente aparelhada, a expressão do poder de um Estado nacional que jamais poderia 
voltar a constituir-se em mera subsidiária de uma metrópole de além-mar. (COSTA, 2008, 
p.836). 

 

Com a vinda da realeza de Lisboa para o Rio de Janeiro predominou-se o modelo 

patrimonialista, onde o governante se apresentava como o soberano que pode todas as coisas, sem 

qualquer limitação em prol da coletividade e que tem o Estado como sua propriedade particular. 

(TORRES, 2004).  

 A coisa pública se confundia com o patrimônio particular dos governantes, sem limites 

que os separassem. Como consequência lógica de tal situação o foco não se encontrava no 

atendimento das necessidades coletivas, mas, sobretudo, nos interesses particulares do soberano e 

de seus auxiliares. (MARE, 1995, p. 15). 

Nas palavras de Gabriel Setti, a definição de Administração Pública Patrimonialista se 

distingue por uma fundamental característica: a permeabilidade entre o público e o privado. 

Persistindo uma apropriação do que é público pelo governante que utiliza o bem público como se 

fosse parte de sua propriedade. (SETTI, 2011).  
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Na administração pública patrimonial, não há que se falar dos princípios básicos que 

hoje preponderam, a exemplo da supremacia e indisponibilidade do interesse público, 

impessoalidade, isonomia, legalidade e publicidade. Estes princípios são ignorados pelo 

“administrador”, e em contraposição, a corrupção, dilapidação do patrimônio público e nepotismo, se 

mantêm trazendo imenso prejuízo à coletividade. (COSTA, 2012). 

No Estado patrimonial não há distinção nítida entre os patrimônios públicos e privado, todavia, 
três das cinco características básicas do Estado Moderno já se evidenciavam: uma 
Constituição ou sistema jurídico, um serviço público e um governo presidindo a população de 
um determinado território. (COSTA, 2012, p. 31). 

 

 No Brasil, o modelo patrimonialista vigorou desde o período colonial estendendo-se até a 

década de 1930, e, justamente em função da confusão patrimonial, ausência de limitação da 

discricionariedade e da supremacia do interesse do administrador em relação ao administrado, torna-

se desnecessário cogitar sobre a existência da qualidade na gestão pública, pois, é evidente sua 

incompatibilidade com o modelo patrimonialista. (BRESSER-PEREIRA, 1996). 

 O cenário muda no fim do século XIX, momento em que o capitalismo e a democracia se 

tornam dominantes; Mercado e Sociedade Civil passam a se distinguir do Estado. Neste novo 

momento histórico, o patrimonialismo torna-se inaceitável pois não mais cabia um modelo de 

administração pública que privilegiava uns poucos em detrimento de muitos. (BRESSER-PEREIRA, 

2005). 

 As novas exigências de um mundo em transformação, com o desenvolvimento 

econômico que se seguia, trouxeram a necessidade de reformulação do modo de gestão do Estado. 

Com o capitalismo industrial e as democracias que surgem no século XIX a administração 

patrimonialista torna-se impraticável, pois é primordial para o capitalismo a divisão entre o Estado e o 

Mercado e a democracia só pode existir quando a sociedade distingue-se do Estado, controlando-o. 

Surge então a necessidade de desenvolver um tipo de administração onde o público fosse separado 

do privado. (COSTA, 2012). 

 Em 1936, têm-se um grande marco histórico, a primeira reforma administrativa do país 

na busca por modernização, quando foi criado o Departamento Administrativo do Serviço Público – 

DASP. (BRESSER-PEREIRA, 2005). 

 No entanto, os modelos não se eliminavam definitivamente, e o patrimonialismo (contra o 

qual a administração pública burocrática se instalara), embora em processo de transformação, 

mantinha ainda sua própria força no quadro político brasileiro. (MARE, 1995, p. 19). 

 A reforma burocrática brasileira, que teve como precursor o embaixador Maurício 

Nabuco, inicia-se de fato em 1936, sob a liderança de Getúlio Vargas e de seu delegado para essa 

matéria, Luiz Simões Lopes. (BRESSER-PEREIRA, 2001, p.10). 

 

Surge na segunda metade do século XIX, na época do Estado liberal, como forma de combater 
a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Constituem princípios orientadores do seu 
desenvolvimento a profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia funcional, a 
impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional-legal. Os controles administrativos 
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visando evitar a corrupção e o nepotismo são sempre a priori. Parte-se de uma desconfiança 
prévia nos administradores públicos e nos cidadãos que a eles dirigem demandas. Por isso são 
sempre necessários controles rígidos dos processos, como por exemplo, na admissão de 
pessoal, nas compras e no atendimento a demandas. (MARE, 1995, p.15). 

 

 Durante a era Vargas, nos anos 30, o país passa por uma reforma quando busca 

afastar-se do modelo ainda corrente, que trazia enraizadas em si características do império e do 

absolutismo, para se aproximar de uma estrutura burocrática, como forma de controlar os recursos 

públicos e impedir a corrupção, através da modernização das estruturas de governo e da 

profissionalização dos quadros. Seu marco foi a criação do DASP, em 1936, representando a 

primeira reforma administrativa do país, introduzindo assim os princípios centralizadores e 

hierárquicos da burocracia clássica weberiana. (BRESSER-PEREIRA, 2001) A Administração 

Burocrática tem como seu principal pensador Max Weber (1864-1920), sociólogo alemão, que 

acompanhado de Frederick Taylor e Henry Fayol, está entre os principais pensadores da teoria 

administrativa. A Burocracia reflete os princípios da dominação racional-legal e como modelo de 

gestão combate a arbitrariedade própria da administração patrimonial, por meio da procedimentos 

formais, atividades padronizadas, e decisão centralizada na alta administração. (OLIVEIRA, 2008). 

Lodi (2003) apresenta a maneira como Max Weber descreve as características da 

burocracia: 

 

1) Uma organização ligada por normas escritas; 2) incorporando uma sistemática divisão do 
trabalho; 3) organizando os cargos segundo o princípio hierárquico; 4) fixando regras e normas 
técnicas para regular o desempenho de cada cargo; 5) a organização burocrática é o marco de 
separação entre propriedade e administração. Pela primeira vez o administrador é um 
profissional, escolhido com base em competência técnica, assalariado, nomeado, promovido, 
demitido ou aposentado. (LODI, 2003, p. 94). 

 

 Para Weber, a burocracia é o instrumento que organiza coletivamente os esforços de 

cada indivíduo, empenhados em funções especializadas para que atinjam objetivos específicos e 

determinados previamente. Contrapondo-se ao caráter pessoal das relações nas sociedades 

tradicionais e patrimoniais, a esfera pessoal e familiar é distinta da esfera do trabalho, vista como a 

esfera pública onde o indivíduo atua. (OLIVEIRA JÚNIOR, 2008). 

Outras características da burocracia, que esclarecem o sistema racional weberiano, são 

apresentadas por Motta e Vasconcelos (2006, p. 132): 

 Funções definidas e competências estabelecidas por lei. 

 Direitos e deveres baseados no princípio da igualdade burocrática, evitando o clientelismo. 

 Definições de hierarquia e especialização de funções. 

 Impessoalidade nas relações. 

 Objetivos explícitos e estrutura formalizada. 

 Autoridade racional-legal. 

 Racionalidade instrumental.  
 

A partir de tais características pode-se verificar a completa separação entre funções e 

características pessoais do indivíduo, que passa a exercer um papel na organização.  

É de imensa importância ampliar essa gradual passagem da administração patrimonial à 

administração burocrática do aparelho do Estado para que seja compreendida não somente como o 
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surgimento de nova ordem administrativa, mas também que possa ser vista como um paradigma 

moderno que, pela primeira vez, vincula o domínio público brasileiro a um conjunto de regras e 

normas diferentes daquelas que regem a esfera privada. (PAIVA, 2009, p. 783). 

 Fazendo uma breve síntese, Alexandre Mazza aponta como características do modelo 

burocrático a autoridade com base na lei; subordinação hierárquica entre órgãos e agentes; seleção 

com base em competência técnica; remuneração pela função; controle de fins e ênfase nos 

processos e ritos. (MAZZA, 2011, p. 30). 

 Nas palavras de Bresser-Pereira a burocracia é um instrumento administrativo para 

combater o nepotismo e a corrupção (dois traços inerentes à administração patrimonialista) os 

princípios de um serviço público profissional, de um sistema administrativo impessoal, formal e 

racional. Mas que com o decorrer de sua implementação, tornou-se necessário desenvolver um tipo 

de administração que partisse não apenas da clara distinção entre o público e o privado, mas também 

da separação entre o político e o administrador público. Surge assim a administração burocrática 

moderna, racional-legal. (BRESSER-PEREIRA, 2005). 

 Bresser-Pereira (1996, p. 5) menciona ainda, em um de seus importantes estudos:  

A administração pública burocrática clássica foi adotada porque era uma alternativa muito 
superior à administração patrimonialista do Estado. Entretanto o pressuposto de eficiência em 
que se baseava não se revelou real. No momento em que o pequeno Estado liberal do século 
XIX deu definitivamente lugar ao grande Estado social e econômico do século XX, verificou-se 
que não garantia nem rapidez, nem boa qualidade, nem custo baixo para os serviços prestados 
ao público. Na verdade, a administração burocrática é lenta, cara, auto-referida, pouco ou nada 
orientada para o atendimento das demandas dos cidadãos.  

 

 Assim, a administração pública burocrática, após o seu surgimento em 1930, passou por 

algumas tentativas de reforma, que visavam em sua maioria a alteração, criação e extinção de 

órgãos, meios e formas de diminuir a rigidez burocrática. (MARE, 1995, p.19). 

No evoluir dos tempos, o tipo ideal burocrático weberiano tornou-se alvo das mais 
contundentes críticas. Passou a ser considerado inadequado para o contexto organizacional 
contemporâneo, repleto de incertezas e subjetividades, acentuadas pelas exigências 
crescentes por parte dos administrados (OSBORNE; GAEBLER, 1992; BARZELAY, 1992; 
HOOD, 1995). Some-se a tais fatores, as disfunções que foram acometendo o tipo burocrático 
nos diversos contextos organizacionais em que este foi implementado (nunca de modo 
integral), que invariavelmente traduziam-se em ineficiência, morosidade, resistência a 
mudanças, autorreferência, excesso de formalismo e papelório, entre outros. (COSTA, 2012, 
p. 18). 

 

 Matias-Pereira (2008, p. 76), aponta alguns tópicos que foram preponderantes para a 

crise da burocracia pública brasileira, como as dimensões da estratégia (foco e convergência de 

programas e ações), da estrutura (lenta, excessiva em alguns setores, escassa em outros), dos 

processos (sujeitos às regras padronizadas altamente burocratizadas), das pessoas (com inúmeras 

distorções relativas à distribuição, carência, qualificação e remuneração), dos recursos (inadequados, 

desde os logísticos e instalações à tecnologia da informação, embora haja focos de excelência) e da 

cultura (excessivamente burocrática e permeável às práticas patrimonialistas).  

 No final dos anos 70, foi realizada uma tentativa de diminuir essas disfunções geradas 

no modelo burocrático com o Programa Nacional de Desburocratização, conduzido pelo Ministro 



24 
 

Extraordinário da Desburocratização, Hélio Beltrão. A tentativa objetivava diminuir a lentidão 

administrativa e reduzir o excesso de requerimentos sobre os cidadãos e o centralismo, no entanto, 

não se manteve com a transição de regime e processo de democratização. (COSTA, 2012). 

A Constituição Federal de 1988 veio reforçar e reafirmar as práticas burocráticas, 
estabelecendo normas aplicáveis aos institutos das licitações e contratações públicas, ao 
ingresso em cargo ou emprego público ao regime jurídico cívico dos servidores civis, à 
responsabilidade civil, penal e administrativa dos agentes públicos e às entidades da 
administração pública indireta (que praticamente se submetem às mesmas regras rígidas 
adotadas no núcleo estratégico do Estado). (COSTA, 2012, p. 81). 

 

 É inegável que tal reforma administrativa tenha trazido avanços e se afastado (ainda que 

não totalmente) do modelo patrimonialista existente, contudo, da forma como foi aplicada gerou no 

contexto organizacional uma rigidez e excesso de formalismo que impediam resultados eficazes e 

eficientes.  

Entretanto, enquanto o Estado Patrimonial teve longa duração no seio da Sociedade Mercantil 
e Senhorial, o Estado Burocrático, na Sociedade Capitalista Industrial teve vida curta. Curta 
porque a industrialização chegou tarde e logo começou a ser substituída  pela sociedade pós-
industrial do conhecimento e dos serviços, curta porque a Reforma Burocrática de 1936 
também chegou tarde e foi atropelada pela reforma gerencial, que a globalização imporia e a 
democracia tornaria possível. (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 12). 

 

 Na administração pública brasileira o traço do Estado patrimonialista continuou se 

manifestando na gestão pública. O Brasil não abandonou a cultura política de clientelismo, 

corporativismo, fisiologismo e corrupção, não alcançando um modelo de burocracia pública 

consolidada. Têm-se um padrão híbrido de burocracia patrimonial. Há uma trajetória de construção 

burocrática e outra de construção democrática, mas ambas parecem reciprocamente disfuncionais. 

São heranças de um país que conviveu por séculos com o patrimonialismo. (MATIAS-PEREIRA, 

2008). 

 A crise do modelo burocrático cedeu espaço para o surgimento de teorias que 

objetivassem novas maneiras de gerenciar o aparelho do Estado, frente às necessidades de um 

estado democrático de direito, que se pautava em princípios constitucionais, e necessitava de uma 

nova abordagem político administrativa.  

A Administração Pública Burocrática já não atendia mais aos anseios da sociedade, e 

tão menos se apresentava como meio hábil para alcançar seus objetivos. Assim, a transição da 

administração burocrática clássica, herdada da tradição continental europeia, para a administração 

gerencial moderna, fortemente influenciada pela postura pragmática das megaempresas, tira o foco 

que antes era de interesse administrativo do Estado e o direciona para o cidadão. (MOREIRA NETO, 

1998). 

A administração pública burocrática entrou em crise, depois de 1988, ainda sob o regime 

militar, que optou por não redefinir carreiras e compor um corpo burocrático próprio e estável, com 

seleção para a alta administração por meio de concursos públicos, e recrutou profissionais vindos do 

meio acadêmico, do setor privado, de estatais ou órgãos do governo. Com isso, a burocracia estatal 

ficou a cargo de um grupo de técnicos.  
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A tecnocracia imprimiu rigidez, alto custo e baixa qualidade à administração pública 

brasileira. Em uma análise sobre tal momento, Bresser-Pereira (2005, p. 32), afirma que “esta 

estratégia oportunista do regime militar, que resolveu adotar o caminho mais fácil da contratação de 

altos administradores através das empresas, inviabilizou a construção no país de uma burocracia civil 

forte”. 

Condições intelectuais e ideológicas de desqualificação da burocracia também 

incentivaram uma reforma administrativa e o surgimento de uma nova administração pública. 

O modelo empresarial passa a ser seguido, com o uso de premissas como foco nos 

resultados, orientação para o cidadão/contribuinte/cliente, e a qualificação dos recursos humanos. 

Inovações como descentralização de processos e delegação de poder passaram a integrar a prática 

no setor público.  

Nas palavras de Santos (2003, p. 22), vários foram os motivos que impunham a 

necessidade de uma reforma no modelo administrativo então existente:  

Nos anos 90, inúmeras razões propiciaram o crescente interesse pela reforma do Estado, 
dentre elas:  

• Não bastava o ajuste estrutural para retomar o crescimento (percepção mundial).  

• Desde os anos 80, os países altamente endividados dedicaram-se a promover o ajuste fiscal, 
liberalizar o comércio, privatizar e a desregulamentar. Dessa forma, obtiveram resultados 
positivos, pois superaram a crise e recuperaram a credibilidade, contudo, não houve 
crescimento.  

• O ideal de um Estado mínimo, princípio do Neoliberalismo que norteava as  reformas, provou 
ser irrealista.  

• Não passava de dogmatismo, a concepção de que as falhas do Estado eram piores que as do 
mercado.  

• O papel estratégico que as políticas públicas vêm desempenhando, no Capitalismo 
contemporâneo, reveste-se de extrema importância que não podem ser substituídas pela 
coordenação do mercado, conforme proposta do pensamento neoliberal.  

• O Estado foi considerado a causa básica da grande crise dos anos 80 - crise fiscal, do tipo de 
intervenção estatal e da forma burocrática de administração.  

 

Necessário se torna rever as características principais do modelo burocrático, com suas 

estruturas rígidas, hierarquia, subordinação e o controle de procedimentos, passando a direcionar a 

atuação para o controle de resultados pretendidos. E comungando com esses objetivos, tem-se o 

modelo gerencial, com maior ênfase no princípio da eficiência concebido na intimidade do princípio da 

legalidade, porquanto a busca da eficiência jamais seria justificada pela postergação daquele que é o 

dever administrativo por excelência. (MELLO, 2005). 

(…) a reforma administrativa emerge-se como instrumento inafastável para a concretização dos 
ideais traçados pelo atual Governo brasileiro, que busca tornar-se mais competitivo e menos 
oneroso, desvinculando-se de certas atividades, até então por ele exercidas, com a diminuição 
de seus gastos, a partir, entre outras medidas, do enxugamento da máquina estatal com 
critérios de demissão de servidores, de fixação de suas regras de remuneração, de 
publicização de serviços públicos não-estatais e de privatização de empresas estatais. 
(COELHO, 2000, p. 258). 

 

Carvalho Filho (2009) destaca como primeiro grande passo na busca de mudanças no 

desempenho Estatal como prestador de serviços o Programa Nacional de Desestatização, instituído 
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pela Lei nº 8.031, de 12/4/1990 e revogada pela Lei nº 9.491, de 9/9/1997, que embora tenha alterado 

procedimentos da lei anterior, manteve as linhas básicas do Programa. 

Na esteira dessa concepção de concentrar na estrutura do Poder Público tão-somente as 
atividades referentes ao núcleo estratégico (Legislativo, Judiciário, Presidência, Cúpula dos 
Ministérios e Ministério Público), cria-se o Programa Nacional de Publicização, com o objetivo 
de transferir para o setor público não-estatal os serviços não-exclusivos do Estado, elaborando, 
para tanto, a Lei das Organizações Sociais, entidades dotadas de personalidade jurídica de 
direito privado que, ao celebrarem contrato de gestão com o Poder Público, passam a gerir 
recursos públicos para a execução dos serviços que lhes forem transferidos. (COELHO, 2000, 
p. 259). 

 

 O foco da administração gerencial é o aumento da qualidade dos serviços e a redução 

dos custos. Propõe também o desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações, orientada 

para resultados e o aumento da governança do Estado, ou seja, da sua capacidade de gerenciar com 

efetividade e eficiência.  

A Nova Gestão Pública, de acordo com Abrúcio (1997), surgiu na Inglaterra, no governo 

Thatcher em 1979, primeiro país a adotar tais conceitos.  

 Neste modelo, o cidadão passa de plateia/executores para ator/parte do Estado. No 

entanto, o gerencialismo não é o antônimo da burocracia, pois a primeira apoia-se na segunda 

conservando os seus princípios básicos (admissão de pessoal segundo critérios rígidos, a 

meritocracia na carreira pública). Contudo, conforme aconteceu em outros países, não havia 

unanimidade no tocante à maneira como essa reforma deveria ocorrer, porque entre outras razões, o 

país se encontrava em um novo momento, “um novo paradigma reformista: o estado social que 

rearticula o Estado e a sociedade, combinando a democracia representativa e a participativa” 

(PAULA, 2005, p. 39). 

No âmbito organizacional, houve a adoção da Administração por Objetivos, a qual dispôs sobre 
as atribuições das agências, tornando possível a realização de uma avaliação de desempenho 
baseada na comparação entre os resultados obtidos e os planejados. Além da Administração 
por Objetivos, adotou a descentralização administrativa, buscando aumentar a autonomia das 
agências e dos departamentos. No contexto gerencial, foi preciso criar mais gerentes, com 
habilidade e criatividade para encontrar novas soluções e aumentar a eficiência governamental, 
visando transformar a burocracia. (SANTOS, 2003, p. 9). 

 

 Paula (2005) faz menção ao gerencialismo em outros países, como nos Estados Unidos 

e no Reino Unido, hoje Inglaterra, onde surgiu. A autora destaca que, em ambos, o modelo 

gerencialista no setor público possui os alicerces na cultura do empreendedorismo, que é um reflexo 

do capitalismo flexível e se consolidou nas últimas décadas por meio da criação de um código de 

valores e condutas que orienta a organização das atividades de forma a garantir controle, eficiência e 

competitividade máximos. 

O novo papel do Estado deve ser o de atuar com a regulação e a intervenção contínuas 

necessárias, na educação, na saúde, na cultura, no desenvolvimento tecnológico e nos investimentos 

em infraestrutura, de modo a alcançar não somente uma intervenção que compense os desequilíbrios 

distributivos provocados pelo mercado globalizado, mas principalmente que capacite os agentes 

econômicos a competir a nível mundial. (CARDOSO, 1996, p. 10). 
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No entanto, cumprir tal objetivo de tornar a administração pública eficiente não é uma tarefa 
simples, como nos revelam experiências anteriores nesse sentido. Isto é, tanto no Brasil como 
em toda a América Latina, a presença na pauta governamental de iniciativas com vistas à 
promoção de reformas no setor público não é privilégio das últimas duas décadas. Desde os 
anos 30, devido a crescente intervenção estatal na sociedade e na economia que se verificaria 
a partir de então, discussões sobre a necessidade de reformar ou modernizar as atividades 
públicas tornaram-se constantes; via de regra, abordando questões relacionadas à superação 
de elementos patrimonialistas e clientelistas que impregnavam o Estado, à obtenção de maior 
eficiência e eficácia nos serviços prestados ao cidadão, e a refletir sobre o papel e o tamanho 
do Estado. (SPINK, 1998; ENAP, 1993).  

 

 No ano de 1995, quando teve início o primeiro mandato do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso, surgiu uma nova ação, buscando alcançar a reforma gerencial do aparato Estatal, 

para que a administração se aproximasse de uma eficiente e moderna administração pública 

direcionada para o atendimento aos cidadãos.  

Algumas características básicas definem a administração pública gerencial. É orientada para o 
cidadão e para a obtenção de resultados; pressupõe que os políticos e os funcionários são 
merecedores de grau limitado de confiança; como estratégia serve-se da descentralização e do 
incentivo à criatividade e à inovação; e utiliza o contrato de gestão como instrumento de 
controle dos gestores públicos. (PEREIRA, 2005, p. 28).  

 

 Mesmo com o surgimento na Inglaterra e Estados Unidos, o modelo de reforma estatal e 

gerencialismo como gestão administrativa se espalhou para outros países tanto da Europa, quanto da 

América Latina, como é o caso do Brasil. Inclusive, Bresser-Pereira (1996), relata que antes da 

Reforma de 1995, foi à Inglaterra, onde conheceu e estudou de perto, a forma de implementação, 

suas bases e os resultados esperados. (BRESSER-PEREIRA, 1996). 

 Ainda em 1995, tem-se o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), 

fruto do trabalho elaborado pelo Ministério de Administração e Reforma do Estado, para enfrentar o 

desafio histórico de articular um novo modelo de desenvolvimento em que o Estado exercesse com 

eficácia sua ação reguladora, no quadro de uma economia de mercado, bem como os serviços 

básicos que presta e as políticas de cunho social que precisava implementar.  (MARE, 1995).  

Dentre os elaboradores do PDRAE estava Bresser-Pereira. Ele destaca que essa 

reforma gerencial preocupada com a qualidade, antes inerente somente às atividades administrativas 

privadas, surge pautada nos princípios da nova gestão pública, e traz a vontade e a possibilidade, de 

se desfazer das práticas clientelistas e patrimonialistas do antigo modelo, e alcançar mudanças 

sólidas para a sociedade, e não mais apenas mudanças institucionais com pouca significância, 

comum no contexto político da América Latina. (BRESSER-PEREIRA, 1996). 

O resultado foi elaborar, ainda no primeiro semestre de 1995, o Plano Diretor da Reforma do 
Aparelho do Estado e a emenda constitucional da reforma administrativa, tomando como base 
as experiências recentes em países da OCDE, principalmente o Reino Unido, onde se 
implantava a segunda grande reforma administrativa da história do capitalismo: depois da 
reforma burocrática do século passado, a reforma gerencial do final deste século. As novas 
ideias estavam em plena formação; surgia no Reino Unido uma nova disciplina, a new public 
management, que, embora influenciada por ideias neoliberais, de fato não podia ser confundida 
com as ideias da direita; muitos países social-democratas estavam na Europa envolvidos no 
processo de reforma e de implantação de novas práticas administrativas. O Brasil tinha a 
oportunidade de participar desse grande movimento de reforma, e constituir-se no primeiro país 
em desenvolvimento a fazê-lo. (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 23). 

 Um passo importante para essa implementação era a delimitação da atuação estatal 

com a efetiva distinção entre as atividades do núcleo estratégico e a separação entre a formulação de 
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políticas e sua execução. Imprescindível a descentralização para se alcançar o fim almejado. E para 

tanto se tornou necessário dar maior autonomia para as atividades executivas exclusivas do Estado, 

com a nova forma de agências executivas, maior autonomia para os serviços sociais e científicos que 

o Estado presta e a descentralização e escalonamento de serviços sociais para estados e municípios. 

(DI PIETRO, 2010). 

Administração Pública Gerencial – emerge na segunda metade do século XX, como resposta 
de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais do Estado, e, de outro, ao 
desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial, uma vez que ambos 
deixaram à mostra os problemas associados ao modelo anterior. A eficiência da administração 
pública – a necessidade de reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços, tendo o 
cidadão como beneficiário – torna-se então essencial. A reforma do aparelho do Estado passa 
a ser orientada predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na prestação dos 
serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações. (MARE, 
1995, p. 26). 

 

Com essa descentralização imposta na efetivação da reforma gerencial surgiu com 

maior ênfase o uso dos contratos de gestão, que definiam os indicadores de desempenho a serem 

alcançados pelas instituições. E, ainda, a administração pública também adotou como estratégia de 

gerenciamento a ideia da Gestão pela Qualidade Total que utiliza vários critérios empresariais 

adequados ao gerenciamento público por adotar vários quesitos de excelência. (BRESSER-

PEREIRA, 1998). 

 No sentido de diminuir a atuação estatal e deixar o Estado responsável por suas 

atividades fim, um instrumento amplamente utilizado e questionado se alcançaria verdadeiramente os 

resultados foi a privatização de empresas públicas, vista por alguns como meio eficaz de concentrar 

as atividades estatais, mas que gerou muitas criticas por parte da sociedade civil que consideravam 

tais ações como a entrega do patrimônio público ou a privatização do Estado, e como forma de 

facilitar a corrupção e apropriação indébita.  

 Bresser-Pereira, peça fundamental no início desta reforma gerencial de 1995, desde 

aquela época sabia que sua implementação duraria muitos anos entre avanços e retrocessos, pela 

natural resistência à mudança e o corporativismo dos velhos burocratas, os interesses eleitorais dos 

políticos e o interesse dos capitalistas em beneficiar-se do Estado. (BRESSER-PEREIRA, 2001). 

 

2.2 A ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL E OS DESAFIOS NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE 

ENSINO SUPERIOR (IFES) 

 

A Era do Conhecimento caracteriza-se fundamentalmente pela intensidade de 

informações cada vez maior inserindo-se como fato na nova economia do século XXI firmada nos 

pilares de que o conhecimento é o maior fator de produção, os ativos do conhecimento são mais 

importantes que os ativos financeiros e físicos, e para prosperar exige-se novas técnicas de gestão, 

tecnologias e estratégias. (STEWART, 2002). 

Na atualidade, as mudanças são cada vez mais velozes e o ambiente de trabalho 
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precisa acompanhar o ritmo imposto para enfrentar o desafio da transformação permanente.  

Como forma de enfrentar esta situação, Abrúcio (1997, p. 10) enfatiza que “o aparato 

governamental precisava ser mais ágil e mais flexível, tanto em sua dinâmica interna como em sua 

capacidade de adaptação às mudanças externas”. 

Abrúcio (1997) esclarece que o Estado, enfraquecido, também passou por grave crise 

fiscal, e mostrou-se incapaz de controlar seus fluxos financeiros e comerciais, pela sobrecarga de 

atividades e compromissos que acumularam ao longo do período pós Segunda Guerra Mundial. Além 

disso, a integração dos mercados e dos sistemas produtivos em escala mundial e a tecnologia 

intensificaram o poder das grandes multinacionais que passaram a ditar uma nova ordem econômica. 

Nesse contexto, o modelo gerencial trouxe as primeiras mudanças no padrão burocrático 

weberiano do setor público, que já se mostrava lento e ineficiente, e inovou com práticas de gestão 

mais apropriadas às exigências do mundo contemporâneo, em que o Estado precisava reduzir suas 

funções e ampliar sua eficiência já que se encontrava com menos recursos e poder.  

Propostas de mudança na gestão das instituições públicas ressaltam que sejam 

mudadas as tradicionais formas de organização e gestão, dando autonomia aos seus profissionais 

servidores (DENHARDT, 2012). São propostas que se configuram não apenas em alterações na 

rigidez organizacional, mas no próprio conceito do servidor e do seu trabalho, que devem exercer 

suas atividades com maior autonomia. 

Vieira e Vieira (2004) descrevem uma realidade frequente nas universidades brasileiras 

que precisa ser repensada para ajustar-se ao contexto atual da Era do Conhecimento e da Nova 

Administração Pública. 

As universidades federais brasileiras primam por estruturas organizacionais extremamente 
burocráticas tanto no campo administrativo como no campo acadêmico. Administrativamente, é 
crescente o processo de alargamento da faixa de atividades meio, com desdobramento de 
funções, hierarquização excessiva na movimentação das demandas de serviços e dos 
processos decisórios. Na área acadêmica a multiplicidade estrutural estabelece uma ampla 
nomenclatura de órgãos - faculdades, institutos, centros, departamentos, escolas, colégios, 
decanatos, núcleos e comissões - quase sempre repetindo funções, conflitando decisões e 
ampliando a burocratização no interior da atividade fim. As estruturas organizacionais 
altamente complexas, pesadas pelo quantitativo de órgãos, lentas na movimentação das 
demandas pelo excesso de normas e pouco eficientes pela hierarquização burocrática acabam, 
invariavelmente, em perda do impulso à eficiência. Por consequência, consagra-se um cenário 
de baixa energia funcional, alimentando a entropia que desgasta, que corrói o sistema 
organizacional e compromete, consequentemente, a qualidade do desempenho. (VIEIRA; 
VIEIRA, 2004, p. 53). 

 

Tanto interesses privados internos quanto os grandes interesses econômicos externos, 

pressionam o Estado e as universidades públicas, com críticas à baixa eficiência, altos custos com as 

atividades desenvolvidas e pouco retorno à sociedade dos recursos a ela destinados (TEIXEIRA 

FILHO, 2000). 

As universidades federais, para cumprir sua missão precípua de produzir e disseminar 

ciência por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, precisa também responder as demandas  e 

desafios atuais, sendo inevitável que procurem conhecer seu capital intelectual, ou melhor, os seus 

ativos do conhecimento, para elevar o potencial de produtividade e desempenho humano, 
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incorporando inovações tecnológicas e de gestão. 

Teixeira Filho (2000, p. 37) ressalta que “toda vez que acontece uma mudança radical de 

cenário, torna-se crucial repensar as práticas, os processos, a forma de resolver os problemas, pelos 

quais as pessoas agem, tanto na esfera privada como na pública”. 

É urgente que a gestão seja discutida e repensada. Gerir passa a envolver o 

aperfeiçoamento contínuo dos processos, o aprendizado e a inovação sistemática. Pela Gestão do 

Conhecimento isso se torna possível, aumentando a eficiência e a eficácia nas atividades 

desempenhadas, melhorando o uso de todos os recursos disponíveis, principalmente o 

conhecimento, ditado como crucial pela nova ordem econômica mundial. 

A Emenda Constitucional nº 19, datada de 05/06/1998, dispõe sobre procedimentos e 

normas da administração pública e dos seus servidores, colocando a eficiência como princípio 

norteador, junto dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.   

A eficiência pode ser avaliada individualmente e implementa o modelo meritocrático da 

Administração Pública e da nova gestão pública; assim, a avaliação “requer acompanhamento e 

avaliação contínua do desempenho do servidor tendo em vista as atribuições, responsabilidades, 

atividades e tarefas a ele atribuídas, com finalidade de apurar a sua aptidão e capacidade para o 

desempenho das atribuições do cargo por ele ocupado” (VILHENA et al., 2006, p. 162). 

A Administração Gerencial, nesse ponto relacionado a desempenho, avaliação e 

eficiência, traz contribuições para a implementação de uma administração pública orientada para 

resultados eficientes e efetivos, o que pode representar uma alternativa para a melhoria dos serviços 

prestados. 

O mapeamento das competências individuais que precisam ser adquiridas para atender 

às novas demandas da sociedade precisa somar-se à definição clara das competências da 

instituição, no caso específico, da universidade. Diante disso, tem-se o desafio de definir o perfil e as 

competências necessárias para o exercício dos cargos, uma vez que é um passo importante para 

aproveitar ao máximo todo o potencial de cada servidor para as equipes e para a própria instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 O PROCESSO DE GESTÃO DE PESSOAS NAS IFES 
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Torna-se inevitável abordar a Gestão de Pessoas, com maior detalhe, diante da 

realidade e tendência para a Nova Administração Pública, da necessidade de valorização do servidor, 

capacitando-o e desenvolvendo o potencial de cada um e a autonomia para desempenhar 

produtivamente suas atividades.  

Para melhor compreensão da Gestão de Pessoas é necessário contextualizar o tema e 

apresentar as transformações nos conceitos, na cultura e no pensamento administrativo em 

momentos históricos distintos, até os dias atuais.  

Os conceitos sobre o ser humano foram se tornando altamente complexos. 

De um ser previsível e controlável por meio de estímulos econômicos e medidas punitivas, 
pouco a pouco se foi concebendo o ser humano como um ser dotado de vontade própria, que 
busca ativamente a realização no trabalho, sendo dotado de poder de escolha e capacidade de 
ação política. (MOTTA, VASCONCELOS, 2006, p. 84). 

 

Até alcançar essa visão complexa, percebe-se uma evolução iniciada pela Administração 

Científica. A teoria proposta por Taylor em seu livro Princípios da administração científica, publicado 

em 1911, baseou-se na divisão do trabalho e na padronização de tempos, movimentos, processos e 

trabalhadores, e buscava a melhor maneira por meio dos métodos científicos de observação e 

mensuração.  

O taylorismo conceituou o trabalhador como homo economicus, tratando-o como um ser 

racional e previsível, cuja produtividade corresponde exclusivamente a incentivos monetários. 

(MOTTA, VASCONCELOS, 2006). Tal conceito é alvo de críticas pela visão mecanicista e 

materialista do ser humano e vem sendo, ao longo dos anos, substituída pelo entendimento do 

homem como um ser complexo.  

No momento atual, as pessoas são percebidas nas organizações como capital 

intelectual, elas obtêm e geram conhecimento por meio de comparação de informações, 

experimentação, por meio de outros conhecimentos e por meio de outras pessoas, pelo aprendizado 

interpessoal e pelo compartilhamento de experiências, ideias e saberes. (NONAKA, TAKEUCHI, 

1997). 

Nonaka e Takeuchi (1997) falam da importância de gerar crenças, compromissos, 

situações e interações apropriadas, para que as informações possam ser convertidas e circularem 

pelas organizações, influenciando positivamente julgamentos, comportamentos e atitudes. Stewart 

(2002) compreende o capital intelectual como a nova vantagem competitiva.  

Destacamos a evolução do papel das pessoas nas organizações, que se tornam 

essenciais à medida que conferem às organizações o potencial de transformação e crescimento.  

A Gestão de Pessoas para se adequar ao cenário atual precisam alinhar-se às 

estratégias organizacionais, incorporando à prática o conceito de competência, como base do modelo 

para se gerenciar pessoas. (FLEURY, FLEURY, 2000). Dentro das organizações públicas torna-se 

estratégico. 
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O presente trabalho ancora especificamente nos processos de análise e descrição de 

cargos, seleção e desenvolvimento de pessoas, ressaltando a exigência moderna de rever todos os 

seus processos de descrição e análise de cargos, de recrutamento e seleção, de treinamento e 

desenvolvimento de pessoas, e, principalmente, das competências requeridas na dimensão pessoal 

e organizacional. (PONTES, SERRANO, 2005). 

Pontes e Serrano (2005) ilustram na Figura 1, a composição dos macrossistemas de 

gestão de pessoas: Planejamento, Avaliação, Carreira, Participação, Apoio e Controle.  

 

Figura 1: Composição da Gestão de Pessoas 

 

            Fonte: PONTES, SERRANO, 2005. 

 

 

 Os mesmos autores explicam: 

Cada macrossistema é composto de programas específicos que permitem uma boa gestão de 
pessoas e deve ter, como pano de fundo, as competências – tanto organizacionais quanto 
individuais – de maneira que exista consistência e coerência entre elas, e as atividades 
estejam atreladas a uma estratégia única. As competências são o elemento catalizador que 
mantém a relação de interdependência. (PONTES, SERRANO, 2005, p. 17). 

 

Agregar pessoas é a atividade de identificar com a maior precisão possível, os 

profissionais que as organizações necessitam e inicia-se com a definição do perfil, no qual devem 

constar as competências requeridas. Assim, é no planejamento que se fazem as devidas estimativas 

de necessidades futuras de pessoal para posterior procura dos potenciais ocupantes das vagas. 

Um conjunto de tarefas, deveres e responsabilidades compõe uma função; funções 

similares agrupadas compõem um cargo. Fica em evidência a relação direta entre a análise das 

funções e a avaliação dos cargos (MARRAS, 2000). 
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Analisar uma função é conhecer as atividades exercidas pelo ocupante do cargo, com a 

definição das atribuições e principais exigências de ordem mental, de responsabilidades e 

conhecimentos exigidos. Tais informações respondem o que, como e por que o ocupante faz 

determinada tarefa. 

Descrever o cargo é sintetizar as informações em registro formal próprio, onde ficam 

expostos os contornos de cada cargo na organização (MARRAS, 2000). 

Por meio da análise, definem-se as atribuições e responsabilidades dos cargos que 

embasarão os requisitos, descrição e especificação dos mesmos. A descrição de cargos, assim, 

refere-se ao detalhamento das tarefas, enquanto a especificação estabelece os conhecimentos 

específicos, como formação profissional e acadêmica, e experiência.  

Marras (2000) apresenta exemplos de fatores de avaliação ou especificações, 

apresentando num quadro os requisitos mentais e físicos, geralmente exigidos, e pelo que 

respondem os ocupantes dos cargos. 

 

Quadro 01: Exemplos de Fatores de Avaliação 

REQUISITOS MENTAIS 

Escolaridade 

Experiência 

Complexidade 

Habilidade analítica 

Criatividade 

Precisão 

Julgamento e iniciativa 

Planejamento 

REQUISITOS FÍSICOS 

Esforço físico 

Habilidade manual 

Fadiga mental/visual 

Concentração 

Monotonia 

Pressão do trabalho 

Pressão emocional 

RESPONSABILIDADES 

Por material ou produto                         Por ferramentas/equipamentos 

Por erros                                                Por valores 

Por contatos                                           Por subordinados 

Por dados confidenciais 

                                 Fonte: MARRAS, 2000,  p. 100. 

Essa análise é a base de composição das competências necessárias para o bom 

desempenho no cargo, entendido como uma unidade da organização que tem um grupo de deveres e 

responsabilidades específicos.  
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As descrições de cargos tradicionais valorizam a execução de tarefas, enquanto que na 

moderna gestão de pessoas, há uma evolução no sentido de valorizar a qualificação e competências 

das pessoas e como contribuem para os resultados, frente aos novos desafios, definindo um novo 

perfil gerencial.  

Em levantamento da revista inglesa The Economist a tendência apontada por 75% dos 

entrevistados indica que o perfil ideal de profissional do futuro será o de quem tiver capacidade de 

gestão (RBA, 2008). 

Na sequência do processo de Gestão de Pessoas, ocorre o processo de seleção, pelo 

qual o candidato melhor qualificado será selecionado e submetido a um programa de integração na 

organização. Cabe realizar um confronto do perfil do profissional com o perfil do cargo, o que 

evidenciará os pontos para treinamento. 

Bom salientar que o mesmo perfil de competências definido na fase de análise dos 

cargos é o referencial usado em todos os outros macrossistemas da Gestão de Pessoas. 

Isto posto, necessário se faz formular estratégias que determinem quais competências 

organizacionais são necessárias para alcançar os objetivos determinados, a partir do que as 

competências humanas são definidas, tendo em vista que são as pessoas que realizam os ideais de 

qualquer organização.  

Dutra (2004, p. 24), ratifica tal pensamento, ao afirmar que “são as pessoas que, ao 

colocarem em prática o patrimônio de conhecimentos da organização, concretizam as competências 

organizacionais e fazem sua adequação ao contexto”.  

Contextualizando o tema ao ambiente da pesquisa, as peculiaridades das organizações 

públicas são apresentadas. 

Na esfera pública, trata-se como provimento do cargo público as ações de recrutar e 

selecionar profissionais. Compreendendo cargo público como “a unidade de competência, indivisível, 

previsto em número certo, com denominação própria, colocado à disposição por pessoas jurídicas de 

direito público”, como descreve Saldanha (2006, p. 101). 

A Constituição Federal de 1988 iniciou um processo de mudanças no setor público e 

imprimiu transparência à Administração Pública, profissionalismo e impessoalidade, e, dentre outros 

pontos, estabelece os concursos públicos como forma de ingresso ao serviço público, com 

oportunidades iguais a todos os cidadãos. 

Buarque (1994) acredita que o concurso público para docentes é “uma das grandes 

conquistas da universidade”, que limitou a possibilidade de apadrinhamentos pelos reitores.  

O autor critica a universidade em diversos aspectos, dentre eles o peso dos entraves 

administrativo-burocráticos que emperram seu funcionamento e impedem a flexibilidade, e o seu 

atraso em respostas eficazes à sociedade. (BUARQUE, 1994). 

Outro ponto de crítica, ligada à reflexão dessa pesquisa, relaciona-se à indissolubilidade 

do ensino, pesquisa e extensão, um discurso errôneo que impingiu tais atividades a cada 
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universidade e a cada professor, de modo particular. Essa ideia de prática indissociável das três 

atividades “diz respeito ao conjunto da universidade brasileira, e não a cada professor ou a cada 

instituição universitária, em particular” (BUARQUE, 1994, p. 202). 

O Estatuto também é alvo de crítica, pois é usado como instrumento de reordenamento 

legalista e formalista que não reflete ou atende seus objetivos de “assegurar sua legitimidade, ampliar 

sua competência e reformar sua organização” (BUARQUE, 1994, p. 189). 

Em uma universidade, o processo estatui-te deveria o momento de a instituição discutir sua 
filosofia, sua história, seu papel, sua função, sua estrutura, seus compromissos, o universo em 
que deve trabalhar, e só depois esforçar-se para consolidar os resultatos em um marco legal 
que oriente seu funcionamento. (BUARQUE, 1994, p. 189). 

 

Em dezembro de 1990, aprovou-se a Lei nº 8.112 sobre o Regime Jurídico Único – novo 

estatuto dos servidores públicos federais. 

Os cargos dos envolvidos nesta pesquisa, docentes de uma universidade pública 

federal, são cargos de provimento efetivo, adequado a uma ocupação permanente, mediante 

concurso público e permanência após 3 anos de estágio probatório. 

No âmbito da UFVJM, consta em seu Estatuto (aprovado pela Res. 23, 04/09/2009) o 

Art. 59 que determina: 

O corpo docente da UFVJM compreende: I- os integrantes das carreiras de magistério; II- os 
docentes visitantes e substitutos, nos termos do Regimento Geral; III- outras categorias 
docentes previstas em lei. Parágrafo único. O ingresso, a nomeação, a posse, o regime de 
trabalho, a promoção, o acesso, a aposentadoria e a dispensa do docente são regidos pela 
legislação vigente.  

 

                    E atividades do magistério compreendem “as pertinentes ao ensino, pesquisa e 

extensão, e as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia e coordenação, exercidas 

por professores, na UFVJM, além de outras previstas na legislação vigente” (UFVJM, 2009). 

Explanando sobre o assunto, Pires et al. (2005, p. 25) destacam que: 

A investidura em cargos públicos depende de aprovação prévia concurso público, de provas ou 
de provas e títulos, onde a avaliação é realizada mediante provas e títulos [...], ressalvadas as 
nomeações em cargos de comissão [...], conforme artigo 37, inciso segundo, da Constituição 
Brasileira (1988), não é possível selecionar por competência, visto que, os candidatos são 
selecionados pelo conhecimento e habilidades que possuem, mas não são avaliados, pelas 
atitudes comportamentais, dificultando o alinhamento das competências individuais com as 
estratégias organizacionais. 

A regulamentação em vigor, [a legislação], prioriza o nível de conhecimentos e habilidades dos 
candidatos e não considera os aspectos relacionados às atitudes dos futuros servidores.  

 

Os mesmos autores criticam a forma de seleção baseada apenas em atributos, sem 

considerar comportamentos e atitudes, e aponta sua consequência: 

A justificativa frequente é que existe grande dificuldade para a definição de critérios objetivos 
para a avaliação desses elementos [...]. Os processos seletivos esquivam-se de avaliar os 
candidatos quanto a aspectos relacionados à sua conduta pessoal e interpessoal, ou seja, suas 
atitudes e valores, suas posturas, [...], sua motivação e outros traços de personalidade. A 
consequência imediata é que a seleção pública, tal como é realizada hoje, escolhe candidatos, 
bastante capazes intelectualmente, mas, por vezes, sem o perfil adequado para um bom 
desempenho num cargo [...]. (PIRES et al., 2005, p. 25). 
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Fica exposta uma das particularidades do serviço público, que permeia a questão em 

análise nesta pesquisa. O processo de seleção dos docentes nas Universidades, em todas as suas 

etapas, contempla exclusivamente os conhecimentos relacionados à atividade de ensino, pesquisa e 

extensão, como confirmado nos editais dos concursos abertos para provimento de vagas.  

Nos editais são discriminados cargos e os requisitos básicos, o local e o número de 

vagas em aberto, bem como as etapas do concurso e o conteúdo de cada etapa. Como no exemplo: 

O concurso abrangerá as provas: a) Escrita; b) Didática; c) Defesa de Linha de Pesquisa; d) 
Prática; e) Títulos. A prova escrita constará de questão ou questões discursivas, com base no 
programa do concurso, terá duração máxima de 4 (quatro) horas, [...] ; A prova didática 
consistirá de uma aula expositiva com duração mínima de 50 (cinquenta) e máxima de 60 
(sessenta) minutos e versará sobre tema sorteado  [...] , com base no programa do concurso; A 
defesa de linha de pesquisa constará de uma sessão expositiva com duração máxima de 30 
(trinta) minutos, [...] mais 30 (trinta) minutos para arguição. No ato de abertura do concurso, os 
candidatos entregarão à Comissão Examinadora a súmula de sua linha de pesquisa que será 
objeto de defesa, contendo no máximo 10 (dez) páginas [...]. A prova prática versará sobre 
tema de cunho prático ou aplicado, quando os candidatos, individualmente, sujeitar-se-ão à 
arguição dos componentes da Comissão Examinadora em sessão com duração de no máximo 
30 (trinta) minutos. A prova de títulos consistirá na análise e julgamento do currículo do 
candidato, de acordo com critérios estabelecidos no Anexo III da Resolução nº 31 – CONSU, 
de 23/10/2009, disponível no endereço http//.www.ufvjm.edu.br.Para a prova de títulos deverão 
ser apresentados, no ato de abertura do concurso, o curriculum lattes em 3 vias 
acompanhadas dos correspondentes documentos comprobatórios em via única. Haverá 
gravação da prova didática, da defesa de linha de pesquisa e da prova prática. 

 

                   Fica explicitado que as atividades de gestão não são avaliadas. No entanto, 

posteriormente, são as atividades que representam uma parcela significativa de tempo e dedicação 

na trajetória de carreira dos docentes, o que permite ressaltar a importância das competências de 

gestão. 

O perfil adequado dos cargos precisa ser descrito, a partir da identificação dos 

conhecimentos, das habilidades e das atitudes que o profissional deve possuir, facilitando a 

adequação do modelo às características peculiares do serviço público. 

Os editais mais recentes passaram a contar com entrevistas em seu processo de 

seleção, o que pode explorar aspectos não detectáveis nas etapas de provas e títulos, como as 

competências. 

Para se desenvolver competências de gestão ou gerenciais, pode ser de vital 

importância estruturar um plano de capacitação visando ampliar a capacidade individual para assumir 

atribuições e responsabilidades em níveis crescentes de complexidade e estimular o 

autodesenvolvimento e o aprendizado contínuo do servidor. Esse plano deve ser formulado assim 

que o servidor ingressar na carreira (PIRES, et al., 2005). 
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4 A GESTÃO POR COMPETÊNCIAS  

 

A Gestão por competências entende ser o trabalhador o ativo principal da organização e 

requer a participação do trabalhador no planejamento das tarefas, que “implica saber agir de maneira 

responsável, mobilizando e integrando recursos, conhecimentos e habilidades que agreguem valor 

econômico à organização e valor social ao indivíduo” (COSTA, 2009, p. 17). 

“À organização interessa preencher as lacunas de competências com vistas a otimizar a 

eficiência e a eficácia individuais e grupais”, reforça Marras (2000, p. 153). 

Conhecer as competências e mapeá-las para planejar como serão gerenciadas tem se 

tornado uma estratégia relevante na gestão dos indivíduos e das organizações, na busca por 

desempenhos satisfatórios. A priori, faz-se necessário compreender a competência em suas várias 

concepções, tendo em vista que são muitas as interpretações e aplicações. 

Quando se fala em competências, os conceitos apresentam-se em abordagens e 

perspectivas bastante diversas, e muitos autores exploram a temática, contribuindo com novas 

definições a partir da aplicação prática e contextualização, o que tem se tornado uma forma produtiva 

de debate e pesquisa sobre o termo e sua caracterização. 

 Barbosa (2007, p. 63), reforça a importância dos questionamentos para se “construir 

uma linha argumentativa que possa ser comum a empresas de um mesmo setor ou categorias 

profissionais, sem perder de vista, contudo, as especificidades inerentes ao mercado e á lógica 

particularista das organizações”.  

Nesta pesquisa construiu-se um referencial teórico que explora a diversidade de 

conceitos e contempla correntes de pensamento diferentes para que as competências possam ser 

questionadas, repensadas, desenvolvidas e aplicadas no âmbito das universidades, e no domínio da 

gestão pública. 

No entanto, dada a impossibilidade de tratar os múltiplos conceitos existentes tomou-se 

como âncora principal de análise e discussão as dimensões da competência (Conhecimentos, 

Habilidades e Atitudes) de Durand (1998, 2000) e a análise dessas dimensões sob a ótica de 

Boyatzis (1982), entendendo como Conhecimento, o que precisa ser realizado, Habilidade, como 

deve ser realizado e Atitude, por que será realizado. 

Importante ressaltar que os conhecimentos, habilidades e atitudes são interdependentes 

e englobam aspectos cognitivos, técnicos, sociais e afetivos, relacionados ao trabalho. 

 

4.1 CONCEITOS DE COMPETÊNCIAS 

 

O conceito de competência é evidenciado por suas características complexas e 

multifacetadas (BRANDÃO, GUIMARÃES, BORGES-ANDRADE, 2007). 
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Na mesma medida das mudanças ocorridas no contexto histórico e social, a expressão 

foi se construindo sob várias perspectivas e áreas de conhecimento. 

O uso comum ou popular, também tratado nos ambientes de trabalho, refere-se à 

capacidade de realizar certo tipo de atividade. Juridicamente, diz respeito às atribuições que cabem a 

determinado órgão ou pessoa, ou no sentido de alçada que limita o alcance de atuação dos mesmos. 

(MUSSAK, 2010).  

Em Administração, nas últimas décadas, muitos autores se empenharam em definir 

competências de modo mais abrangente e aplicável ao mundo moderno. Maximiano (1981, p. 58) 

expõe sua compreensão, afirmando que “a soma das capacidades que residem nos diversos 

colaboradores individuais da organização constitui sua competência, que mantém íntima relação com 

a tecnologia. É o que as pessoas sabem fazer que movimenta a máquina organizacional”. 

Sem a pretensão de definir ou adicionar nova interpretação à competência, apresenta-se 

uma compilação de alguns conceitos que apoiam a compreensão do termo. 

Quadro 2 - Conceitos sobre Competências 

AUTORES CONCEITO 

 

Boyatzis (1982, p. 23) 

 

 

“Competências são aspectos verdadeiros 
ligados à natureza humana. São 
comportamentos observáveis que 
determinam, em grande parte, o retorno da 
organização”. 

 

Boterf (1997, p. 267) 

“Competência é assumir responsabilidades 
frente a situações de trabalho complexas, 
buscando lidar com eventos inéditos, 
surpreendentes de natureza singular”. 

 

 

Perrenoud (1998, p.1) 

“A noção de competência refere-se a práticas 
do quotidiano que se mobilizam através do 
saber baseado no senso comum e do saber a 
partir de experiências”. 

 

Durand (1998, p. 3) 

“Conjunto de conhecimentos, habilidades e 
atitudes interdependentes e necessárias à 
consecução de determinado propósito”. 

 

 

Dutra et al. (1998, p. 3) 

“Capacidade da pessoa gerar resultados 
dentro dos objetivos estratégicos e 
organizacionais da empresa, se traduzindo 
pelo mapeamento do resultado esperado 
(output) e do conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes necessários para o seu 
atingimento (input)”. 

 

Fleury e Fleury (2000, p. 21) 

 

“Competência: um saber agir responsável e 
reconhecido, que implica mobilizar, integrar, 
transferir conhecimentos, recursos, 
habilidades, que agreguem valor econômico à 
organização e valor social ao indivíduo”.  

 

 

Zarifian (2001, p. 66) 

“A competência profissional é uma 
combinação de conhecimentos, do saber 
fazer, de experiências e comportamentos que 
se exerce em um contexto preciso. Ela é 
constatada quando de sua utilização em 
situação profissional a partir da qual é passível 
de avaliação. Compete, então, à empresa 
identificá-la, avaliá-la, validá-la e fazê-la 
evoluir”. 

                      Fonte: BITENCOURT, 2001. Adaptado e grifado pela autora. 
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4.2 CORRENTES TEÓRICAS  

 

Dutra (2004) identifica as abordagens em duas correntes teóricas. 

 A primeira atrelada a Boyatzis, um dos autores da corrente norte-americana, que 

entende a competência como um conjunto de características pessoais que são base para a execução 

de um trabalho. Boyatzis (1982) trata as competências como aspectos da natureza humana que 

definem o retorno da organização.   

 

QUADRO 3 – As 21 competências de Boyatzis (1982) 

 

1 Metas e Gestão pela Ação 

1. Orientação Eficiente  

2. Produtividade  

3. Diagnóstico e uso de 
conceitos  

4. Preocupação com impactos 
(proativo) 

 

2. Liderança  

5. Autoconfiança 

6. Uso de apresentações orais  

7. Pensamento lógico  

8. Conceitualização 

 

3. Recursos Humanos  

9. Uso de poder socializado  

10. Otimismo 

11. Gestão de grupo 

12. Autoavaliação e senso 
crítico 

 

4. Direção de subordinados  

13. Desenvolvimento de outras 
pessoas  

14. Uso de poder unilateral  

15. Espontaneidade 

 

5. Foco em outros clusters  

16. Autocontrole  

17. Objetividade perceptual  

18. Adaptabilidade  

19. Preocupação com relações 
próximas 

 

6. Conhecimento especializado  

20. Memória  

21. Conhecimento especializado 

                             Fonte: BITENCOURT, 2001. Adaptado pela autora. 
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Dentre as 21 competências gerenciais, Boyatzis (1982) considera ainda 9 características 

que determinam a eficiência e eficácia dos líderes, apresentadas em negrito no Quadro 03.  

Convém observar o foco dado à orientação aos objetivos, tarefas e realizações e o 

estabelecimento de metas desafiadoras, a proatividade que leva a assumir responsabilidade pelas 

ações, a expectativa de que o gestor se comunique eficazmente, a capacidade de raciocínio indutivo 

e dedutivo, capacidade de mobilizar pessoas para objetivos comuns, agindo de modo a estimular o 

trabalho em equipe.  

Um erro que muitos cometem é pensar que uma pessoa torna-se mais eficiente por 

adquirir novos conhecimentos, pois muitas vezes o que ocorre e que gera ineficácia é a incapacidade 

ou falta de iniciativa de aplicar o conhecimento.  

Durand (1998; 2000) aborda a competência como um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes interligadas e essenciais para a realização de determinado propósito. Retrata 

uma associação entre os aspectos cognitivos, técnicos e sociais, que agem de forma 

interdependente. O autor elabora uma figura ilustrativa que expõe as três dimensões da competência 

– conhecimentos, habilidades e atitudes, que identificando os elementos que constituem a 

competência.  A dimensão conhecimentos engloba informação e o saber o quê e o porquê; a 

dimensão habilidades engloba técnica e capacidade, e o saber como; e a dimensão atitudes engloba 

o querer fazer, a identidade e a determinação. 

A Figura 2 a seguir é uma adaptação de Lobato (2001) que apresenta as dimensões da 

competência para Durand (1998). 

          

 

FIGURA 2: Dimensões da Competência 

 

                                                           Fonte: LOBATO, 2001. 
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Boyatzis (2004) analisa as mesmas dimensões sob a seguinte ótica: o que precisa ser 

feito (conhecimento), como deve ser feito (habilidades) e por que será feito (atitudes). Outra forma a 

considerar é que o conhecimento gera o saber, as habilidades aportam o saber fazer, e as atitudes 

dizem respeito ao querer fazer. No entanto, apenas a combinação dos três elementos refletirá em 

resultados efetivos. 

Mussak cita Gramigna (2002), que por outro ângulo, estabelece o conteúdo de cada 

dimensão de competências, onde as atitudes refletem os princípios, percepções e valores, os 

conhecimentos são advindos dos fatos e procedimentos, e as habilidades constituem capacidades, 

talentos e técnicas. (MUSSAK, 2010). 

 O conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes depende de cada tipo de função e 

da sua posição na hierarquia organizacional. Elas são altamente complementares e devem estar 

sincronizadas com as competências da organização. (PONTES, SERRANO, 2005). 

Em Fleury e Fleury (2000) há um conceito mais abrangente que descreve a competência 

como um saber agir responsável que agrega valor econômico ao todo organizacional e valor social ao 

indivíduo, o que implica a mobilização, integração e transferência de conhecimentos, recursos e 

habilidades. Em síntese, os autores entendem a competência como um conjunto de qualificações que 

a pessoa possui e que permite a execução de determinada tarefa com alto desempenho.  

Confrontando esta ideia, numa segunda corrente, estão os autores franceses Zarifian e 

Le Boterf (DUTRA, 2004). Nessa vertente teórica, Zarifian (2003) trata a competência profissional 

como o somatório de conhecimento, prática, experiência e atitudes exercidos num determinado 

contexto e ambiente de trabalho. A competência está atrelada à responsabilidade e à iniciativa frente 

as situações profissionais com as quais se depara. 

Esse autor valoriza uma qualificação contínua, mas contrapõe-se à gestão limitada à 

qualificação profissional, que por si só não garante que o conhecimento seja utilizado na 

circunstância em que é demandado (MUSSAK, 2010). 

Não se trata de negar o conhecimento, as habilidades e as atitudes, mas de englobá-la, 

para que culminem em “uma ação que agregue valor diante de novas situações, ou seja, só pode ser 

validada diante de novos desafios” (MUSSAK, 2010, p. 123).  

Le Boterf (2003) afirma que qualificações não significam necessariamente que a pessoa 

irá entregar o que lhe é demandado e a competência só ocorre quando o profissional aplica o saber 

que possui. O autor apresenta ainda as principais características esperadas do profissional, 

entendido como aquele que sabe administrar em uma situação profissional complexa. A competência 

depende das circunstâncias, indo além dos atributos individuais. 

Davenport e Prusak (1998, p. 6), reafirmam essa ideia com o argumento de que “o 

conhecimento pode ser comparado a um sistema vivo, que cresce e se modifica à medida que 

interage com o meio ambiente”. 

Atualmente, percebemos nova corrente que soma as características pessoais ao 
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comportamento adotado no trabalho conforme as demandas do ambiente e da tecnologia, vinculando 

competência às realizações do indivíduo (CARBONE et al., 2005), ou ser observada sob o ponto de 

vista dos resultados (MERTENS, 1996).   

A tendência é pensar competências como exposto por Carbone et al. (2005, p. 43): 

“combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, expressas pelo desempenho 

profissional dentro de determinado contexto ou estratégia organizacional, que agregam valor a 

pessoas e organizações”. 

Competências organizacionais e competências humanas são distintas, mas têm uma 

relação dinâmica de troca contínua. 

O conhecimento coletivo é sempre maior que a soma dos conhecimentos e habilidades 

individuais. Por meio de interações bem sucedidas entre as competências individuais, as 

competências das organizações formam um elemento coletivo em sua base conhecimento.  

Scianni e Barbosa (2009) observam a competência sob outras duas dimensões, a 

individual e a coletiva, onde a dimensão individual resume-se aos atributos pessoais e a dimensão 

coletiva compreende competências de negócios, da organização, grupais ou funcionais, podendo ser 

pensada como a interação entre elas. Como afirmam Barbosa e Cintra (2012, p.48), “estão ambas 

entrelaçadas, visto que as competências da organização estão constituídas pela integração e 

coordenação das competências individuais. 

A presente pesquisa está inserida num conjunto diverso e abrangente de conceitos, mas, 

por ainda não ser realidade no locus da pesquisa, segue as ideias de Durand e Boyatzis, limitando-se 

à definição de atributos. 

Entende-se como fundamental e básico a definição prévia do perfil profissional, 

comportamental, o conjunto de entregas desejadas das pessoas, para atender às necessidades 

presentes e futuras da organização, bem como conhecer as condições de trabalho e de 

desenvolvimento profissional (DUTRA, 2004). 

Formar competências passa por etapas como a definição das estratégias institucionais, 

mapeamento de competências da organização, de suas unidades e de seus membros, para, por fim, 

alinhar as competências individuais com as competências estratégicas organizacionais.  

 

4.3 COMPETÊNCIAS COMO INSTRUMENTO DE APOIO À GESTÃO 

  

Passa a ser fundamental para as organizações identificarem as competências que 

possuem e quais têm necessidade de desenvolver em seu quadro de pessoal.    

Um inventário de competências precisa ser o primeiro passo na procura por estruturar e 

detalhar melhor as funções e cargos, e permitir que seus ocupantes atuem de forma mais efetiva. 

Bergamini (1980) infere que não é atividade de um homem só o desenvolvimento dos 
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recursos humanos, retirando assim, de uma única área ou setor tal responsabilidade. Para a autora, 

desenvolver pessoas é uma atitude de comprometimento de todos. 

É um dever do superior para com a organização tornar a força de cada um de seus 
subordinados tão produtiva quanto possa ser. Mas é também seu dever para com os seres 
humanos, sobre os quais exerce autoridade, ajudá-los a conseguir o máximo de toda a força de 
que eles disponham. A organização deve servir ao indivíduo para que este realize suas funções 
com todas as suas forças e independentemente de suas limitações e fraquezas. (DRUCKER, 
1977, p. 101). 

 

No entanto, pessoas assumem posições de líderes ou de função gerencial e precisam 

“lidar de modo mais formal com o capital intelectual, estimular seu desenvolvimento de modo mais 

intencional e investí-lo de modo mais sábio” (KLEIN e PRUSAK, 1994, p. 1). Nesse papel, precisam 

fazer com que a capacidade intelectual da organização sirva a propósitos materiais. 

Torna-se essencial haver ações estratégicas por meio de uma gestão por competências 

que permita o alinhamento de atuação entre as competências humanas e organizacionais Eboli 

(2001).  

O uso da abordagem por competências na gestão de pessoas é a possibilidade de criar bases 
para conciliar as expectativas entre pessoas e organizações; o foco nas competências que 
realmente são importantes permite melhorar a seleção de pessoal, o que implica menores 
lacunas entre as competências necessárias e as disponíveis. (MUSSAK, 2010, p.116). 

  

Ubeda e Santos (2008, p.1), considerando o ambiente competitivo, afirmam que “a 

gestão de competências possibilita o aumento do desempenho global da organização através da 

identificação e do desenvolvimento das competências individuais”. 

Brandão e Bahry (2005, p. 179) fazem a defesa do modelo de gestão por competências 

como apoio à consecução dos objetivos da organização: 

O modelo de gestão por competências propõe-se fundamentalmente a gerenciar o gap ou 
lacuna de competências, ou seja, a reduzir ao máximo a discrepância entre as competências 
necessárias à consecução dos objetivos organizacionais e aquelas já disponíveis na 
organização. 

 

Às organizações cabem identificarem as competências individuais e organizacionais 

para adaptar-se à dinâmica das mudanças. As competências gerais e específicas de cada cargo têm 

que ser evidenciadas e as atividades de seleção e desenvolvimento de pessoas definidas claramente. 

As competências dependem do tipo de função a ser exercida e do nível hierárquico 

ocupado na estrutura organizacional.  Assim, todos os cargos têm um perfil de competências técnicas 

e comportamentais. 

As competências técnicas são obtidas por meio da educação formal, capacitação e 

experiência profissional. Englobam o nível de escolaridade exigida para a execução das atribuições 

do cargo, cursos específicos de aprimoramento para melhores resultados e atualização. As 

competências comportamentais, inerentes a características individuais de personalidade, e podem 

ser aperfeiçoadas no convívio social, em vivência e maturidade.  
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Constituem um conjunto básico de competências específicas para determinados grupos 

de atribuições. Englobam as competências intelectuais, funcionais, sociais, de julgamento, de 

iniciativa, relacionais, gerenciais e organizacionais (FAISSAL et al., 2014, p. 62). 

De um modo geral, o quadro abaixo seleciona as principais competências. 

  

QUADRO 4:  CONJUNTO BÁSICO DE COMPETÊNCIAS 

 

C O M P E T Ê N C I A S 

 

D E S C R I Ç Ã O 

 

INTELECTUAIS 

 

 

Entendimento, lógica de argumentação, 
capacidade de correlacionar fatores e 
problemas multidimensionais e 
inteligência prática. 

 

 

GERENCIAIS 

 

 

Liderança, capacidade de persuadir, 
integrar e formar equipes, motivar, 
reconhecer oportunidades, capacidade 
de comunicação, diplomacia e tato, 
confiabilidade. 

 

DE JULGAMENTO 

 

 

Capacidade de distinguir o que é ou não 
relevante, antecipar tendências e 
desdobramentos, reconhecer 
competências, ajustar ações. 

 

 

COMPORTAMENTAIS 

 

Iniciativa: orientação à ação e aos 
resultados, força de vontade, procura 
permanente por novas alternativas, 
adaptabilidade, perseverança, e aceitar 
desafios. 

 

 

ORGANIZACIONAIS 

 

 

Capacidade de atender, definir e adaptar 
prioridades, resolver problemas, 
confiabilidade e postura construtiva em 
relação a mudanças.  

 

PRODUTIVAS 

 

Administração do tempo, foco, 
acompanhamento de ações, capacidade 
de operar em situações críticas, 
estabilidade emocional.                

                Fonte: (KOSMINSKY, 2001 apud FAISSAL et al., 2014). Adaptado pela autora. 
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Rabaglio (2006, p. 25) expressa que “mapear competências significa identificar as 

competências técnicas e comportamentais que são pré-requisitos para o atingimento das estratégias 

da organização”. 

Carbone et al. (2006) reforçam essa prerrogativa ao estabelecerem como é fundamental 

realizar periodicamente o mapeamento para conhecer as lacunas entre as competências atuais e 

aquelas que deverão ser desenvolvidas. O que dá suporte às ações de capacitação, e promove 

oportunidades de desenvolvimento das competências nas organizações, sejam elas públicas ou 

privadas.  

A partir do diagnóstico do mapeamento das competências torna-se possível a alocação e 

movimentação interna de pessoas, visando a aproximação entre as competências que as pessoas 

possuem e as competências exigidas pelo cargo (CARBONE et al., 2006).  

A abordagem de competências apresenta-se, por fim, como um instrumento de auxílio 

para os docentes quando assumem os cargos de gestão nas instituições federais de ensino superior. 

Pires et al. (2005, p. 27) defendem que: 

O enfoque das competências [...] [na administração pública] é um instrumento auxiliar para os 
atos de nomeação de servidores. O objetivo é oferecer uma alternativa eficaz para o 
preenchimento de cargos e funções. Fala-se como instrumento de auxílio, por que as funções 
de confiança, por exemplo, são de livre nomeação. No entanto, o processo de ocupação 
dessas funções pode ser aperfeiçoado [...]. 

 

É importante salientar, que o desenvolvimento deve ocorrer, preferencialmente, de 

maneira individualizada; as formações oferecidas de forma coletiva, por serem mais viáveis 

economicamente são as mais utilizadas na administração pública, mas, são demasiadamente 

genéricas e normalmente não proporcionam o retorno esperado, visto que, os servidores possuem 

diferentes e específicas necessidades de capacitação. Deve-se proporcionar o desenvolvimento de 

competências que realmente estão relacionadas às atribuições desempenhadas e ao cargo ocupado 

(GRANDO, 2009).   

O cargo é uma referência importante para o mapeamento das competências, quando 

descreve criteriosamente as atividades que serão desenvolvidas por seus ocupantes.  

Para Marras (2000, p. 152), o levantamento das necessidades de treinamento para 

essas atividades “engloba a pesquisa e a respectiva análise pela qual se detecta o conjunto de 

carências cognitivas e inexperiências relativas ao trabalho existentes entre o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes do indivíduo e as exigências do perfil do cargo”. 
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5 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS     

    

De acordo com os princípios da Metodologia Científica, foram adotados os métodos e 

procedimentos que melhor se adequaram aos propósitos da dissertação e para que os objetivos do 

presente estudo fossem alcançados. 

Metodologia, segundo Minayo (2007, p. 14) é “o caminho do pensamento e a prática 

exercida na abordagem da realidade”, que compreende de modo simultâneo o método, os 

instrumentos e a capacidade criativa do pesquisador. 

O método científico é definido por Gil (2008, p. 8) como “o conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento”. 

Dessa forma, a seguir, são apresentados em detalhes os passos que definiram a 

estrutura metodológica aplicada, no intuito de tornar tal pesquisa científica, por sua verificabilidade. 

     

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO MÉTODO DE ESTUDO  

 

A metodologia adotada segue um percurso que envolve inúmeras fases de um processo 

racional e sistemático, que garantem o cunho científico à pesquisa. Fonseca (2002, p.11) 

compreende o conhecimento científico como “objetivo, metódico, passível de demonstração e 

comprovação”.   

Na investigação dos fatos são os métodos que apontam os procedimentos lógicos a 

serem seguidos. Para Gil (2008, p. 9), são os  “métodos desenvolvidos a partir de elevado grau de 

abstração, que possibilitam ao pesquisador decidir acerca do alcance de sua investigação, das regras 

de explicação dos fatos e da validade de suas generalizações”. 

A presente pesquisa tem abordagem mista, qualitativa e quantitativa, com objetivo 

exploratório e descritivo, apresentado em um estudo de caso, que engloba várias fontes de coleta de 

dados, como pesquisa bibliográfica, análise documental, levantamento por meio de questionário, e 

observação participante. 

Todos os procedimentos selecionados contribuíram para o objetivo de identificar e 

analisar as competências necessárias para o desempenho das atividades dos cargos de gestão da 

FACSAE, a partir da percepção dos seus docentes. 

 

5.1.1 Classificação da Pesquisa quanto à Abordagem 
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A pesquisa classifica-se como um método misto porque aborda o problema de modo 

quantitativo, que é passível de traduzir em estatísticas as informações obtidas, e de modo qualitativo, 

por considerar os aspectos subjetivos e particulares. 

O Quadro 2, organizado por Gerhardt e Silveira (2009, p. 34), apresenta características 

dos dois métodos, conforme comparativo de Polit, Becker e Hungler (2004). 

 

Quadro 5: Comparação entre o método quantitativo e o método qualitativo 

 

 

A abordagem mista funde o melhor dos dois métodos para potencializar a investigação. 

Na opinião de Minayo (2007, p. 22), os dois tipos de métodos não são incompatíveis e “entre eles, há 

uma oposição complementar que, bem trabalhada teórica e praticamente, produz riqueza de 

informações, aprofundamento e maior fidedignidade interpretativa”.  

A abordagem quanti-qualitativa tem sido uma alternativa valorizada nas áreas de 

Educação e Administração, pois une o rigor das evidências quantitativas ao detalhamento das 

evidências qualitativas. Tal efeito sinérgico amplifica os resultados pelo uso de várias ferramentas de 

apoio ao processo diagnóstico e pela análise conjunta de dados numéricos e dados textuais. 

Neste estudo, a parte qualitativa acontece com a descrição das informações obtidas pela 

pesquisa documental e pela análise das respostas às questões abertas do questionário 

encaminhado. 

Os dados quantitativos apresentam os percentuais de respostas com percepções 

comuns com relação aos conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas nos cargos de gestão da 

FACSAE, que levarão a um levantamento diagnóstico das competências relevantes para os cargos. 
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5.1.2 Classificação da Pesquisa quanto à Natureza 

 

Considerando a possibilidade de aplicação prática futura a pesquisa classifica-se como 

aplicada.  

Entende-se por aplicada a pesquisa que gera soluções a um problema específico que 

envolve interesses pontuais (GERHARDT, SILVEIRA, 2009). 

Como aplicação dos resultados desta pesquisa, sugerem-se novas discussões 

estratégias prospectivas que possam promover o desenvolvimento de competências, além de propor 

instrumentos de desenvolvimento de competências a serem incluídos em um plano de qualificação 

específico para cargos gerenciais em IFES, em específico, um plano de formação gerencial para os 

docentes da UFVJM. 

 

5.1.3 Classificação da Pesquisa quanto aos Objetivos 

 

Tendo em vista os objetivos almejados a pesquisa é classificada como exploratória e 

descritiva.  

Severino (2007) entende como exploratória a pesquisa que busca esclarecer fatores que 

contribuem para a ocorrência de determinado fenômeno, não se esperando com isto obter uma 

resposta definitiva ao problema proposto.  

A pesquisa “visa explorar a complexidade do fenômeno e desvendar as várias maneiras 

pelas quais ele se manifesta, os processos subjacentes, como também os fatores relacionados ao 

seu desenvolvimento”, como afirmam Marion et al. (2010, p. 56). Sendo assim, busca todas as 

informações sobre um assunto estabelecido. 

Gil (2009, p. 50) classifica como descritiva a pesquisa que procura “identificar as 

múltiplas manifestações do fenômeno e descrevê-lo de formas diversas e sob ângulos diferentes”.  

Busca-se descobrir as ocorrências de um dado fenômeno, sua natureza, suas 

características, as causas e relações com outros fenômenos (BARROS, LEHFELD, 2000). 

Dentre os estudos descritivos, encontra-se o estudo de caso, no qual a maior parte dos 

dados coletados é descrita e existe uma tentativa de captar a maneira como os participantes encaram 

as questões analisadas, considerando suas perspectivas (MARION et al., 2010).  

Lüdke e André (1986) atestam a ideia de buscar os diferentes pontos de vista dos 

participantes, que traz à tona o dinamismo interno das situações, muitas vezes não percebido por um 

observador externo.  

                               

5.1.4 Classificação da Pesquisa quanto aos Procedimentos Técnicos 
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O estudo de caso possibilita a análise de aspectos variados num grupo especificamente 

determinado (CERVO, BERVIAN, DA SILVA, 2007). Por esse motivo, considera-se o estudo de caso 

como mais adequado ao objetivo da investigação, pois propicia o uso de múltiplas fontes de 

evidências e coleta de dados, como questionário, arquivos, documentos e observação, para 

quantificar, descrever e classificar o fenômeno. Nesse sentido, Gil (2010, p. 119) acrescenta que 

“mediante procedimentos diversos é que se torna possível a triangulação, que contribui para obter a 

corroboração do fato ou do fenômeno”.  

 

O estudo de caso está incluído entre os estudos descritivos, debruçando-se, sobre um 
caso/fenômeno contemporâneo que esteja ocorrendo na vida real, para descrever a totalidade 
do contexto onde se dão as relações, privilegiando o processo em detrimento dos resultados 
(MARION et al., 2010, p. 56). 

 

Considerou-se também que os estudos de caso são vistos atualmente como um método 

preferencial de pesquisa, visto que combina os modelos Quali e Quanti de forma natural, para 

investigação de problemas organizacionais complexos no ambiente em que ocorrem, e em um 

contexto da vida real, sem qualquer manipulação ou controle intencional do pesquisador 

(GONÇALVES, 2004). 

O estudo de caso é aplicado quando o interesse está em uma situação específica, 

singular e particular, restrito ao objeto analisado, o que não resulta necessariamente em 

generalizações, mas pode resgatar eventos similares para fazer comparativos e novas prospecções.  

As autoras Lüdke e André (1986) apresenta uma das características fundamentais do 

estudo de caso, a “interpretação em contexto”: 

Para uma apreensão mais completa do objeto, é preciso levar em conta o contexto em que ele 
se situa. Assim, para compreender melhor a manifestação de um problema, as ações, as 
percepções, os comportamentos e as interações das pessoas devem ser relacionados à 
situação específica onde ocorrem ou à problemática determinada a que estão ligados. (LÜDKE, 
ANDRÉ, 1986, p. 19). 

 

Como primeiro procedimento técnico a pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir de 

materiais publicados em livros, artigos, dissertações e teses (MARCONI, LAKATOS, 2003). 

Constituiu-se uma base de domínio sobre o tema que alicerça toda a investigação, a saber, 

Administração Pública, Gestão de Pessoas e Competências, observadas no âmbito de instituições 

federais de ensino superior. 

Autores como Bresser-Pereira, Matias-Pereira, Marini, Di Pietro e Abrúcio, são acionados 

pela experiência e notoriedade no âmbito da Administração Pública. Sobre a temática de Gestão de 

Pessoas, Dutra, Vergara, Marras, Pontes e Serrano, apresentam o histórico e características, 

enquanto Pires e Grando abordam a aplicação nas instituições federais de ensino.  

Em se tratando do tema Competências, os expoentes das correntes teóricas como 

Durand, Boyatzis, Zarifian e Le Boterf, e autores brasileiros como Fleury e Fleury, Barbosa, 
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Bitencourt, entre outros, apresentam conceitos, definições, contradições, e aplicabilidade da 

abordagem. 

Ainda os estudos que serviram de base para a escolha da metodologia, em obras de 

autores como Gil, Marconi e Lakatos, Marion, Severino, Lüdke e André. 

A análise documental é uma fonte estável de informações que complementa outras 

técnicas de coleta de dados, configurando como documentos todo material escrito, como leis e 

regulamentos, normas, pareceres, manuais e formulários. (LÜDKE, ANDRÉ, 1986). Arquivos públicos 

e documentos oficiais como Leis, relatórios e formulários foram acessados para respaldar a realidade 

existente. 

O questionário foi a técnica escolhida para coleta de dados, composto de perguntas 

sobre o perfil profissional dos respondentes, seguidas de perguntas fechadas relacionadas ao tema 

Competências, e por fim, perguntas abertas, onde os pesquisados expõem de forma livre e subjetiva 

suas opiniões sobre a influência da formação acadêmica e/ou experiência profissional nas funções de 

gestão, de quem é a responsabilidade pelo desenvolvimento das competências para tais funções, 

fatores externos que consideram interferir no desenvolvimento de novas competências, bem como, 

suas sugestões e disponibilidade para participação em cursos de formação gerencial. 

 

5.2 ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Inicialmente, o tema competências foi delimitado, tendo em vista obter respostas às 

indagações relativas ao preparo, qualificação e aquisição de competências dos docentes para 

assumir os cargos de gestão, e questões sobre as especificidades dos cargos, e sobre possibilidades 

de desenvolvimento de programas de formação gerencial que assegurem melhor execução das 

atividades nos cargos.  

Torna-se preciso escolher os instrumentos adequados de coleta de dados que 

fornecerão as informações que embasam os argumento e respostas aos questionamentos. 

A primeira fase desta pesquisa é um estudo bibliográfico, com a leitura de material 

publicado em livros, revistas especializadas, artigos de periódicos impressos e/ou disponibilizados na 

internet, para delimitar as opiniões reinantes e estudos e trabalhos realizados e mais expressivos 

sobre o tema; o que compõe a base teórica sobre a abordagem de competências, seus argumentos e 

contrapontos que, oportunamente, são confrontados com a prática investigada in loco. 

Soma-se ao estudo bibliográfico a pesquisa de campo. Por meio de análise documental, 

aplicação de questionário e observação, a coleta de dados objetiva apreender a realidade existente. 

A análise de documentos pertencentes ao acervo da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri/UFVJM, especificamente da Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas 

(FACSAE), constando o Estatuto, o Regimento Interno, regulamentações e atas, que incluem dados 
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sobre a estrutura formal de comunicação institucional e sobre os cargos objeto da pesquisa, suas 

atribuições e atividades. Muitos constam no site oficial da universidade. 

O questionário, dirigido aos docentes da FACSAE, que compõem o universo pesquisado, 

foi encaminhado por meio eletrônico, destinados aos e-mails institucionais disponíveis no site da 

UFVJM, com inclusão de um link direcionador às questões elaboradas com o uso da ferramenta 

Google Docs, que são automaticamente tabuladas.  

Foi considerada em sua forma natural, a observação participante, na qual “o observador 

pertence à mesma comunidade ou grupo que investiga” (MARCONI, LAKATOS, 2003, p. 194), 

atuando como membro docente integrante da amostra. 

O conjunto de informações recebidas será analisado etapa por etapa, para na análise 

final proceder com a triangulação dos conteúdos. Os resultados dos questionários serão tratados por 

meio de tabulação de dados e apresentados em gráficos, no caso das perguntas fechadas, e por 

meio de análise de conteúdo para as perguntas abertas, considerando a frequência das respostas. 

Encerra-se a pesquisa, apresentando os fatores limitantes e as futuras ações possíveis 

de novas pesquisas ou práticas que possam surgir com os resultados alcançados. 

A Figura 3, a seguir, apresenta um esquema que sintetiza as etapas de realização desta 

pesquisa. Conforme as autoras Marconi e Lakatos (2003) o desenho da pesquisa é uma forma 

ilustrativa usada pelo pesquisador como apoio, imprimindo uma ordem lógica às atividades que 

compõem toda a investigação. 
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FIGURA 3: Desenho da Pesquisa 

 

 

 

                                     Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.2.1 Delimitação do Estudo 

 

Por população entende-se o conjunto de elementos de características comuns, objeto de 

estudo. A amostra da população é um subconjunto escolhido para participar do estudo 

(GONÇALVES, 2009).           

Definiu-se como população alvo da pesquisa o grupo de docentes do quadro 

permanente da FACSAE/UFVJM. São 81 vagas distribuídas em 6 departamentos que compõe a 

estrutura da faculdade, a saber: Departamento de Administração, Departamento de Ciências 

Contábeis, Departamento de Ciências Econômicas, Departamento de Matemática, Departamento de 

Serviço Social e Departamento de Interdisciplinar de Ciências Básicas. 

Os docentes, com titulação que varia de graduação a doutorado, trabalham em regime 

de dedicação exclusiva, e ministram aulas nos cursos noturnos. 

No segundo semestre de 2015, período estabelecido para coleta de dados, das 81 vagas 

pertencentes à FACSAE, 03 encontravam-se em processo de abertura de concurso público para 

preenchimento ou em pendência administrativa judicial, sendo subtraídas do número total de vagas. 

Após investigação, constatou-se que 15 docentes encontravam-se, por direito, afastados das 

atividades para participação em programas de pós-graduação, e optou-se por desconsiderá-los no 

cômputo da amostra. Os respectivos substitutos dos docentes em afastamento não representariam 

interesse à pesquisa, porque não podem assumir cargos de gestão. 

Os questionários foram então encaminhados efetivamente a 63 docentes da FACSAE 

em atividade nos departamentos. 

 

5.2.2 Estruturação da Ferramenta para Pesquisa de Campo 

 

 O uso do questionário como instrumento de coleta de dados para a pesquisa foi 

considerado o mais apropriado, desenvolvido para subsidiar a elaboração das respostas para a 

pergunta norteadora da pesquisa: Quais competências requeridas para o desempenho de atividades 

dos cargos de gestão da FACSAE/UFVJM, na visão dos seus docentes? 

Com as informações elencadas, tornou-se possível encontrar alternativas de como 

desenvolver os conhecimentos, habilidades e atitudes para o melhor exercício e desempenho nos 

cargos. 

Para Marconi e Lakatos (2003) o uso do questionário tem muitas vantagens como a 

economia de tempo por atingir simultaneamente um número maior de pessoas; o que foi comprovado 

tendo em vista o envio instantâneo para a totalidade dos docentes em pesquisa. Decorre disso, uma 

economia em treinamento para o trabalho de campo.  
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A aplicação do questionário em meio eletrônico foi vantajosa também pela conveniência 

para responder em hora favorável e pela maior liberdade nas respostas e mais segurança por não 

haver identificação dos respondentes nem influência pessoal. Além disso, o tratamento dos dados é 

agilizado pelos recursos tecnológicos do aplicativo Google, com tabulação automática e projeção em 

gráficos. 

Como desvantagens, a possibilidade de esclarecimentos quando os respondentes têm 

dúvidas fica dificultada por demandar tempo de encaminhamento e de retorno; também impede a 

inclusão de dados complementares, mas esse problema foi sanado com a inclusão de questões 

abertas, de livre escrita, ao final. 

Primeiramente, foi encaminhado um email aos Chefes de Departamento da FACSAE, 

solicitando uma lista constando os nomes dos seus docentes efetivos e seus respectivos endereços 

eletrônicos institucionais, bem como informações sobre os docentes afastados para pós-graduação. 

Os questionários foram encaminhados ao grupo amostral simultaneamente e, 

semanalmente, às quintas-feiras, nova mensagem era encaminhada como lembrete a quem ainda 

porventura não houvesse respondido. 

O questionário (Apêndice A, p. 97) se inicia com uma síntese da pesquisa e 

apresentação dos objetivos e justificativas, e, ao final, contém um campo em que o pesquisado 

escolhe participar da pesquisa, assinalando o campo do TCLE.  

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é uma exigência do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP), a partir do qual, caso o convite seja aceito, seguem as questões 

elaboradas com base na revisão dos estudos realizados sobre administração pública, gestão de 

pessoas e competências.  

As respostas tabuladas automaticamente dificultam a identificação dos respondentes e 

visam proporcionar sigilo e anonimato; nesse intuito, a divulgação das informações também será feita 

apenas de modo coletivo e geral. Uma preocupação ética com os sujeitos pesquisados. 

Composto por três partes, o questionário, em sua primeira parte, é composto por 

perguntas sobre a formação acadêmica e experiência profissional anterior, tempo de trabalho e 

atuação em alguma atividade gerencial, e ano de entrada em exercício na FACSAE. 

A segunda parte do questionário apresenta questões fechadas, com escalas de 

avaliação do tipo Likert, com opções de respostas que variam de 1 a 5, representando do menor ao 

maior grau de importância das competências necessárias para o desempenho das atividades dos 

cargos de gestão. Os respondentes são limitados obrigatoriamente a posicionar sua impressão nesse 

intervalo de variação para cada questionamento, validando os estudos pela objetividade das 

informações. A escolha pela escala tipo Likert com 5 pontos mostrou-se com melhor nível de 

confiabilidade pelo número de questões elaboradas. 
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O questionário será também analisado com base nos 21 atributos definidos por Boyatzis, 

que caracterizam competências, por meio dos conhecimentos, habilidades e atitudes que Durand 

apresenta.  

Delineou-se, por fim, como resultado, um perfil com os requisitos mínimos de quem 

desempenhará as atividades nos cargos de gestão. 

O resultado constitui um levantamento sobre os conhecimentos, habilidades e atitudes, 

as competências propriamente ditas requeridas aos ocupantes dos cargos de Coordenação de Curso, 

Chefia de Departamento e Direção da FACSAE, na visão dos docentes que já ocuparam ou podem, 

em determinado momento, assumir tais cargos.  

Para aprofundar sobre a temática, a terceira parte consta de questões abertas, para dar 

liberdade de expressão às respostas, estimulando a exposição de elementos novos que somam às 

demandas do contexto analisado e complementam a análise. 

 

5.2.3 Sujeitos da Pesquisa 

 

 Efetivamente a amostra constituiu-se dos docentes ocupantes de 63 vagas, aos quais 

foram encaminhados os questionários via email institucional, após a aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa em 01 de outubro de 2015, sob o CAAE 45331515.4.0000.5108. 

A amostra necessária à pesquisa foi calculada on line por amostragem aleatória simples, 

em que qualquer elemento tem a mesma probabilidade de ser selecionado, sobre a variável medida 

numa escala nominal como a categoria de docente (SANTOS, 2015).  

O resultado encontrado estabelece o mínimo de 34 questionários, definido o erro 

amostral em 5% e o nível de confiança de 95%, com percentual máximo de 5% de elementos com 

dada característica.  

Foram recebidos para a devida análise 39 questionários respondidos no período de 

outubro a dezembro de 2015, o que excede o número mínimo para garantir a representatividade da 

amostragem.  

 

5.3 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os 39 questionários recebidos, os documentos pesquisados e a observação, fornecem o 

conjunto de dados e informações cuja análise é apresentada nas próximas seções, de forma 

quantitativa e qualitativa. 

 

5.3.1 Técnicas de Análise 
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Os dados advindos das questões fechadas foram tabulados automaticamente pela 

utilização do aplicativo Google Docs, gerando gráficos que apresentam as informações em 

quantidade percentual de ocorrências.  

Os dados advindos das questões abertas foram ordenados em relatórios, agrupando-se 

conforme a ocorrência de termos comuns. 

 Com os resultados em mãos faz-se a triangulação para descrever as informações, para 

encontrar comprovação ou pensamentos contraditórios, e abordar o tema sob as perspectivas 

diferentes. 

Gonçalves (2004, p. 39) reafirma: 

A triangulação é formada tendo como um dos vértices o problema que o pesquisador investiga 
e os outros dois, os métodos diferentes que adota que, combinados, podem indicar a descrição 
ou a solução do problema de forma mais rigorosa e efetiva. 

 

A técnica de análise de conteúdo tem a finalidade de descrever o conteúdo das 

comunicações quantificando suas evidências. (MARCONI; LAKATOS, 2007). 

Assim, a análise foi feita com base na frequência e intensidade, ou seja, em virtude da 

repetição de termos. 

A seguir, os resultados da pesquisa serão apresentados. Primeiramente, tem-se a 

caracterização do locus da pesquisa, e o delineamento dos procedimentos de análise de dados, para 

finalmente, apresentar os resultados e discussões, com a descrição do perfil acadêmico e profissional 

dos docentes, a percepção dos docentes quantos aos conhecimentos, habilidades e atitudes, e a 

visão dos docentes sobre qualificação profissional. 
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6 A FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E EXATAS (FACSAE) DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM) – LOCUS DA PESQUISA 

 

 Como parte da pesquisa documental, por meio de busca no site oficial da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, como também no Estatuto, no Regimento Geral, nos 

regulamentos e procedimentos técnicos, tem-se como resultado um conjunto de informações que 

constituem o histórico e as particularidades do locus da pesquisa, apresentados a seguir. 

O Programa de Expansão das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) com 

vistas a ampliar o acesso à universidade, promover a inclusão social, reduzir as desigualdades 

regionais e “reorientar a organização do ensino superior no Brasil” (MEC, 2006, p.11), integra o Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

Em 24 de abril de 2007, pelo Decreto Lei nº 6.096, foi instituído pelo Governo Federal o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) 

com objetivo, dentre outros, de ampliação do número de universidades públicas e do número de 

vagas ofertadas na Educação Superior. 

Dentre as ações de expansão do MEC insere-se a transformação das Faculdades 

Federais Integradas de Diamantina (FAFEID) em Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM) no ano de 2005.  

Atualmente, a UFVJM, com sede em Diamantina-MG, conta com uma estrutura 

multicampi, com 4 campus localizados nas cidades mineiras de Diamantina, Teófilo Otoni, Janaúba e 

Unaí, além de 2 fazendas experimentais em Couto de Magalhães de Minas e Curvelo, e atende 

atualmente, mais de 9.000 alunos de graduação e pós-graduação, em 80 cursos distribuídos em 11 

faculdades. 

O Campus do Mucuri, em Teófilo Otoni-MG, foi criado no ano de 2006, também como 

parte do processo de implementação da política de interiorização do ensino público superior.  

É no Campus do Mucuri que funcionam o Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia 

(ICET), a Faculdade de Medicina (FAMMUC), e a Faculdade de Ciências Sociais e Exatas (FACSAE), 

locus da pesquisa.  

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA FACSAE 

 

A FACSAE iniciou suas atividades acadêmicas em setembro de 2006, oferecendo os 

cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Matemática e Serviço Social, em 

turmas de 30 alunos a cada semestre. Atualmente, são mais de 530 discentes matriculados. 



58 
 

O quadro efetivo de docentes conta com 81 docentes alocados em 6 departamentos: 

Departamento de Administração, Departamento de Ciências Contábeis, Departamento de Ciências 

Econômicas, Departamento de Matemática, Departamento de Serviço Social e Departamento 

Interdisciplinar de Ciências Básicas. 

Para a investigação, os cargos de gestão em análise são a Coordenação de Curso, a 

Chefia de Departamento e a Direção da Faculdade. 

Ao observar o Estatuto da UFVJM (2009, artigo 32, p. 15) verifica-se o entendimento de 

competências como as atribuições dos ocupantes do cargo de diretor da Unidade Acadêmica: 

- supervisionar as atividades da Unidade, provendo acerca de sua regularidade, disciplina, 
decoro, eficiência e eficácia; 

- cumprir e fazer cumprir as determinações contidas no Estatuto, no Regimento Geral e no 
regimento da Unidade, bem como aquelas estabelecidas pelos órgãos de deliberação superior 
e pela Congregação; 

- elaborar e submeter à Congregação e à Reitoria o plano anual de atividades da Unidade; 

- submeter à apreciação da Congregação o orçamento anual e as prioridades para aplicação 
dos recursos; 

- apresentar anualmente à Congregação e à Reitoria a prestação de contas e o relatório de 
atividades realizadas no exercício anterior; 

- convocar e presidir as reuniões da Congregação, com voto comum e de qualidade; 

- implementar ações e formular políticas a partir das suas áreas de atuação, visando a 
consolidação e a busca da excelência acadêmica; 

- planejar e gerir os recursos de pessoal, orçamentários, financeiros, materiais e patrimoniais 
sob sua responsabilidade; 

- propor à Congregação alteração na organização interna da Unidade Acadêmica, respeitados 

este Estatuto e o Regimento Geral. 

 

Aos chefes de departamento compete presidir a assembleia departamental e cumprir 

suas atribuições, conforme Regimento Geral da UFVJM (2011, Artigo 47, p. 8), descritas a seguir: 

- aprovar seu Regimento Interno; 

- planejar e supervisionar a execução das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão do 
Departamento; 

- propor modificações do regime de trabalho dos servidores; 

- deliberar sobre pedidos de afastamento de docentes e de servidores técnicos administrativos 
para fins de capacitação e qualificação ou cooperação técnica, incumbindo-lhe estabelecer o 
acompanhamento e a avaliação dessas atividades; 

- encaminhar relatórios de Estágio Probatório e Progressão para Órgãos Superiores e 
competentes; 

- elaborar a proposta orçamentária e o plano de aplicação de verbas do Departamento; 

- designar, quando for o caso, representantes do Departamento junto a Colegiado de Curso, 
comissões e comitês; 

- manifestar-se previamente sobre contratos, acordos e convênios, bem como sobre projetos 
de prestação de serviços a serem executados e assegurar que sua execução se dê em 
observância às normas pertinentes. 

 

Por fim, aos coordenadores de curso compete a coordenação didático-científica e 

pedagógica de cada curso de graduação, e, junto ao Colegiado, cumprir suas atribuições, conforme 

Regimento Geral (2011, Artigo 51, p. 9): 

- coordenar o Processo Eleitoral para eleger o Coordenador e Vice-Coordenador; 
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- propor ao Conselho de Graduação a elaboração, acompanhamento e revisão do projeto 
pedagógico; 

- orientar, coordenar e avaliar as atividades pedagógicas, buscando compatibilizar os 
interesses e as especificidades dos cursos atendidos pelo colegiado; 

- decidir sobre as questões referentes à matrícula, reopção, dispensa e inclusão de atividades 
acadêmicas curriculares, transferência, continuidade de estudos, obtenção de novo título e 
outras formas de ingresso, bem como das representações e recursos contra matéria didática, 
obedecida à legislação pertinente; 

- propor ao Departamento ou órgão equivalente que ofereça disciplinas ao curso, modificações 
de ementas e pré-requisitos das disciplinas do curso; 

- providenciar a oferta semestral das disciplinas e decidir em conjunto com o Departamento ou 
órgão equivalente questões relativas aos respectivos horários; 

- reportar ao órgão competente os casos de infração disciplinar; 

- subsidiar os órgãos superiores da Universidade sobre a política de capacitação docente; 

- coordenar e executar os procedimentos de avaliação do curso. 

 

Considerando as atribuições definidas oficialmente, pode-se inferir que os ocupantes dos 

cargos em questão tenham conhecimentos, habilidades e atitudes condizentes às atividades a serem 

realizadas nas funções acima descritas. 

 

6.2 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Destina-se a apresentar os procedimentos de análise dos dados primários e 

secundários. 

A fonte primária de dados compôs-se de um questionário, com questões abertas e 

fechadas, em escala de níveis variáveis entre pontos considerados “extremamente importante”, 

“muito importante”, “importante”, “pouco importante”, “não importante”. 

As questões abertas da Parte I, apresentam informações pessoais e de formação 

profissional e serão descritas as particularidades do grupo de respondentes. 

As questões em escala Likert constantes da Parte II, foram tabuladas automaticamente, 

gerando gráficos que ilustram claramente os resultados comuns quantificados em percentuais. 

As respostas às questões abertas da Parte III, serão compiladas e descritas por ordem 

de maior ocorrência, para análise qualitativa de conteúdo. 

A coleta de dados primários é complementada por meio de observação. 

Os dados secundários foram buscados em livros, revistas e periódicos, dentre outros, 

bem como na legislação vigente, em estatutos, editais e documentação oficial. 

A coleta e análise dos dados, em parte, foram realizadas ao mesmo tempo, 

considerando que os primeiros dados podem sempre levantar novas questões e perguntas para a 

pesquisa, além de documentação existente e estudos anteriores para serem examinados (GIBBS, 

2009). 
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A triangulação é feita na etapa final, cruzando dados, informações e conceitos estudados 

no percurso de realização dessa pesquisa. 

6.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A metodologia e as etapas da pesquisa proporcionaram o encontro de informações que 

contribuem para o entendimento das competências dos docentes no âmbito da universidade pública. 

Ainda que não seja pioneira, a pesquisa traz contribuições e aponta um direcionamento no sentido de 

explorar as lacunas que existem entre a teoria e a prática. 

A partir das respostas dos 39 docentes da FACSAE, representativos da amostra, foi feita 

a devida triangulação e análise. 

Às questões da Parte I, as respostas desenharam um perfil acadêmico profissional dos 

docentes. A Parte II, com questões fechadas, possibilitou identificar o que os docentes percebem 

como atributos que os indivíduos ocupantes dos cargos de gestão da FACSAE, a saber, 

Coordenadores, Chefes de Departamento e Direção, devem possuir. 

Ressalta-se que os próprios docentes são aqueles que, em dado momento, assumem os 

cargos em análise. 

A Parte III trouxe elementos novos que complementaram a análise, apontando uma 

direção a ser seguida para o desenvolvimento das competências necessárias à ação gerencial com 

desempenho satisfatório e eficaz.  

No contexto analisado emprega-se competência como capacidade individual de gerar 

resultados de forma eficiente e alcance de objetivos organizacionais, por meio do levantamento dos 

conjuntos dos conhecimentos, habilidades e atitudes requeridos para o desempenho da função 

assumida. 

 

6.3.1  Perfil Acadêmico e Profissional dos Docentes  

 

Como descrito no capítulo anterior, a pesquisa desenvolvida consistiu em um estudo de 

caso com o uso de diversos instrumentos de coleta de dados, como análise documental, observação 

participante e um questionário dividido em três partes. 

 Em sua parte introdutória, o questionário apresenta o TCLE e breve resumo com a 

explanação dos objetivos pretendidos, e indaga sobre a área da formação acadêmica, graduação e 

pós-graduação dos docentes. 

Dos 63 docentes, 39 aceitaram participar da pesquisa e responderam aos 

questionamentos feitos. 
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Foi possível observar a diversidade de formação dos respondentes, o que era esperado 

dada a composição da FACSAE e os cursos que oferece, a saber, Administração, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Matemática e Serviço Social.  

Sobre a área de formação, dos 39 docentes, 24 informaram sua graduação e 15 optaram 

por omitir a informação. Apesar da não exposição, pode-se inferir que a formação desses 15 

docentes estaria contemplada nas alternativas já expostas ou em áreas afins, conforme tabela a 

seguir. 

 

Tabela 1: Área de Graduação dos Docentes 

Área de Graduação Número de Docentes 

Matemática 5 

Administração 4 

Ciências Contábeis 4 

Serviço Social 4 

Ciências Econômicas 2 

Direito 1 

Engenharia 1 

Filosofia  1 

Pedagogia  1 

Sociologia 1 

Não responderam à pergunta 15 

          Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Em resumo,  registra-se a variedade das graduações que atendem aos cursos ofertados 

pela FACSAE, cujos docentes são distribuídos de forma equitativa.  

Dentre os docentes pesquisados, 15 responderam que possuem especialização e os 

outros 24 docentes responderam que não possuem. Seguindo o mesmo cenário da graduação, as 

especializações são diversas, podendo citar dentre elas, Gestão de Micro e Pequenas Empresas, 

Auditoria, Finanças, Política Social, Planejamento Educacional e Docência do Ensino Superior. 

Dos 39 respondentes, 35 declararam terem feito mestrado, 4 declararam que não e 10 

docentes não apresentaram a área em que são mestres. 

Dentre as áreas do mestrado, pode-se citar: Administração Pública, Políticas Públicas, 

Planejamento Regional e Gestão de Cidades, Gestão de Territórios, Engenharia de Produção, 

Direitos Fundamentais, Filosofia do Direito, Educação Matemática, Ensino da Matemática, 

Matemática Pura, Equações Diferenciais Funcionais, Física, Engenharia, Demografia, História Social, 

Política Social, Sociologia Rural, Filosofia da Ciência. 
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Quanto ao doutorado, conforme respostas dos 39 docentes, 32 não possuem doutorado 

e apenas 7 possuem título de doutor, especificadamente, em Engenharia de Produção, Educação 

Matemática, Engenharia, Sociologia, Química, Filosofia, História e Cultura Política.  

De um modo geral, os docentes apresentam bom nível de formação acadêmica, porém, 

como detectado na pesquisa, essa formação muitas vezes se distancia do perfil de competências 

requeridas para os cargos de gestão, implicando na necessidade de desenvolvimento de novas 

competências que garantam maior segurança e eficácia na execução dessas atividades. 

Quando questionados sobre a experiência anterior à UFVJM, observou-se a 

predominância de atividades não relacionadas a cargos de gestão acadêmica, ao computar 20 

respostas para outras atividades exercidas, como a docência em ensino médio ou superior e perícia 

contábil. 

Dos 39 docentes, 10 afirmaram não ter exercido nenhuma função anterior à sua entrada 

como docente da FACSAE, 5 deles exerceram cargos de gestão como coordenação de curso, 4 

foram chefes de departamento e 1 ocupou cargo de direção de unidade acadêmica. O tempo de 

atuação anterior, dos 29 docentes que exerceram atividades anteriores às assumidas na FACSAE, 

varia de poucos meses a 4 anos, em atividades técnicas variadas, e de 04 a 20 anos em experiências 

como docente.  

A Parte I do questionário foi desenvolvida a partir de questões referentes a dados 

pessoais e profissionais dos docentes, cujos resultados estão expressos textualmente e nos gráficos 

apresentados a seguir, para melhor visualização.  

Pela tabulação dos dados obtidos, observou-se a faixa etária dos respondentes, 

apresentados na tabela abaixo. Dos 39 docentes, 23 responderam à pergunta.  A predominância está 

no total de 19 docentes que possuem entre 31 e 50 anos. 

 

Tabela 2: Faixa Etária dos Docentes 

Faixa etária Número de Docentes 

21 a 30 anos 02 

31 a 40 anos 11 

41 a 50 anos 08 

51 a 60 anos 02 

                         Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Pela análise das informações coletadas através das questões para identificação do perfil 

acadêmico profissional dos docentes da FACSAE, entre os 39 respondentes, 17 docentes são 

mulheres e 22 são homens. 
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Sobre a entrada em exercício do docente, observou-se que 28 docentes estão na 

universidade por mais de 5 anos; 11 docentes têm menos de 5 anos de atividade, sendo que 9 deles 

não completaram os 3 anos de exigência de estágio probatório na UFVJM. 

Um número considerável dos docentes pesquisados já ocupou os cargos de 

coordenação e chefia de departamento na FACSAE, mesmo não tendo experiência anterior e, em 

muitos casos, assumiram tais funções em tempo inferior a 2 anos de entrada em exercício.  

O fator experiência, considerado em tempo em atividades externas ou a partir do 

ingresso na FACSAE, e por atividades sejam ou não afins à área gerencial, foi investigado por 

representar papel relevante no desempenho mais eficiente das funções. 

Para analisar a percepção dos docentes quanto às competências consideradas 

necessárias para o desempenho das atividades dos cargos de gestão da FACSAE, o questionário 

apresentou uma seção contendo 30 itens agrupados em três dimensões – conhecimento, habilidade 

e atitude – que buscavam avaliar o “grau de importância” e deveriam ser respondidos em uma escala 

do tipo Likert de cinco pontos que variavam de um (não é importante), 2 (pouco importante), 3 

(importante), 4 (muito importante) até 5 (extremamente importante), permitindo assim traçar o perfil de 

competências requeridas ao cargo, considerando a perspectiva de Durand e os atributos de Boyatzis. 

O entrevistado assinalava qual o grau de importância das competências (conhecimentos, 

habilidades e atitudes) que ele entendeu como necessárias para o desempenho das atividades dos 

cargos de gestão da FACSAE. 

 

6.3.2 Percepção dos Docentes quanto aos Conhecimentos 

 

Levando em consideração a dimensão conhecimento, verificamos que o conhecimento 

sobre a estrutura administrativa e legal da UFVJM e suas unidades, foi o componente que obteve 

maior número de indicações, sendo considerada extremamente importante por 69,2% dos docentes 

entrevistados, 17,9% consideraram muito importante e 12,8% importante. 
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                                          Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

Quanto ao conhecimento sobre tecnologia e informática, a maioria composta por 51,3% 

dos docentes declarou ser importante, 33,3% muito importante, 10,3% pouco importante e 5,1% 

extremamente importante. 

 

 

                                         Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

O conhecimento sobre os processos de trabalho e rotinas relativas à sua tarefa foi 

apontado como extremamente importantes por 64,1% dos entrevistados, seguido por 23,1% que 

afirmaram ser muito importante e 12,8% importante. 
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                                Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Quanto ao conhecimento sobre os instrumentos que auxiliam no desempenho das 

atividades, a maioria dos docentes, 43,6%, avaliou como importante, 25,6% como muito importante, 

17,9% como extremamente importante e 12,8% pouco importante. 

 

 

                              Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Os princípios de qualidade em serviços (atendimento, prazo de respostas, 

encaminhamentos, decisões) foram conhecimentos considerados extremamente importantes por 59% 

dos entrevistados, enquanto 25,6% consideraram importante e 15,4% muito importante. 
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                             Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Conhecer sobre redação técnica e oficial foi considerado uma competência importante 

por 43,6% dos docentes, empatados em segundo lugar com 28,2% das indicações apareceram as 

avaliações de muito importante e extremamente importante. 

 

 

                                     Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Para 59% dos entrevistados o conhecimento sobre gerenciamento de pessoas foi 

considerado extremamente importante por 53,8% dos docentes, seguido por 20,5% que 

consideraram muito importante, 17,9% importante e apenas 7,7% consideraram pouco importante. 
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                                      Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

Em relação aos conhecimentos sobre planejamento, execução e avaliação das ações de 

projetos, a opinião dos entrevistados se dividiu; 38,5% dos docentes afirmaram ser extremamente 

importante, 30,8% afirmaram ser muito importante, 23,1% afirmaram ser importante e 7,7% afirmaram 

ser pouco importante. 

 

 

                                   Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Conhecer sobre orçamento público também dividiu a opinião dos entrevistados, 28,2% 

declararam ser extremamente importante, 33,3% declararam ser muito importante, 30,8% declararam 

ser importante e 7,7% afirmaram ser pouco importante. 
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                                    Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

Quanto ao conhecimento sobre sistemas informacionais usados institucionalmente 

(SIGA, Moodle, site, links, webmail), a maioria dos docentes, 43,6%, considerou muito importante, 

enquanto 38,5% consideraram extremamente importante e 17,9% importante. 

 

 

                                     Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

De um modo geral todos os aspectos da competência conhecimento foram considerados 

relevantes para a atuação dos docentes nos cargos de gestão, sendo que a grande maioria avaliou 

os pontos agrupados nesta dimensão como importantes, muito importantes ou extremamente 

importantes.  

Assim, melhor descrevendo, para a dimensão Conhecimento, dentre os 10 pontos 

apresentados no questionário aplicado aos docentes, os conhecimentos sobre a estrutura 
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administrativa e legal da UFVJM e suas unidades, foi o que obteve o maior número de indicações de 

ser extremamente importante, com 69,2% das respostas, em 2º lugar o conhecimento sobre os 

processos de trabalho e rotinas relativas à sua tarefa (64,1%), em 3º lugar o conhecimento sobre 

princípios de qualidade em serviços (59%) e em 4º lugar sobre gerenciamento de pessoas. 

O Gráfico 11 a seguir mostra os pontos agrupados na dimensão da competência 

Conhecimento, organizados segundo as indicações de serem extremamente importantes. As quatro 

opções mais apontadas pelos docentes como conhecimentos extremamente importantes foram os 

conhecimentos relacionados à estrutura administrativa e legal da UFVJM, aos processos de trabalho 

e rotinas relativas a suas tarefas, a princípios de qualidade em serviços, como atendimento, prazos e 

decisão, e relacionados à gestão de pessoas. A opção com menor número de apontamentos como de 

extrema importância relaciona-se à tecnologia e informática. 

 

       Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

A extrema importância de se conhecer a estrutura administrativa e legal das instituições 

e o papel que cada indivíduo representa é realçada nos resultados da pesquisa, assim como o 

conhecimento dos processos de trabalho e das rotinas administrativas foi visivelmente reforçada 

pelas indicações dos docentes. Os índices apontam a importância e a necessidade de ambientação e 

integração de pessoas ao trabalho. Pontes e Serrano (2005, p. 93) afirmam que  “o processo de 

ambientação e integração das pessoas fornecem base para que os profissionais possam assumir 
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suas responsabilidades com maior segurança, auxiliando a organização que almeja um ambiente de 

trabalho com elevado desempenho”.  

Todo profissional precisa adaptar-se a suas próprias tarefas e responsabilidades e à 

instituição. Para adaptar-se ao trabalho, o indivíduo deve adaptar-se aos procedimentos, controles e 

estilos de supervisão, bem como a processos, tecnologias, materiais e equipamentos. Para adaptar-

se à instituição, a integração do indivíduo ao ambiente ocorre numa apresentação de aspectos 

relevantes da organização como o histórico, os serviços que oferecem, os objetivos e as diretrizes, 

sua estrutura administrativa e formal, sua cultura e seus valores. (PONTES E SERRANO, 2005). 

A ausência de integração pode comprometer o andamento das atividades e a tomada de 

decisão por simples desconhecimento do trabalho e da função. 

O posicionamento dos docentes quanto à qualidade no atendimento, quanto ao prazo de 

respostas e decisão, pode revelar uma carência de orientação relativa aos objetivos da organização, 

que, por vezes, não ficam claros assim como seus prazos são incompatíveis. A orientação para 

resultados é visivelmente identificada como uma necessidade de direcionamento para o 

desenvolvimento de competências como administração do tempo e estratégia para maximização do 

uso dos recursos. 

Outro ponto com alto índice de respostas como extremamente importante reforça o 

conhecimento sobre relações humanas para as funções gerenciais, tendo em vista, que os docentes 

precisam de competências para lidar com um grupo de pessoas e estimular o trabalho coletivo. 

Emerge daí a necessidade de orientações sobre liderança, negociação, administração de conflitos, 

cultura organizacional e capacidade de entender a diversidade de pessoas e suas diversas 

formações profissionais.  

O item com menor número de indicações refere-se aos conhecimentos sobre tecnologia 

e informática, contradizendo a realidade moderna. Cabe registrar que o cenário presente nas 

organizações nos tempos atuais é marcada por uma contínua busca por inovação. Os avanços 

tecnológicos como as novas tecnologias em comunicação de dados e as novas gerações de 

computadores impõem flexibilidade para adequação às mudanças rápidas e constantes (PONTES; 

SERRANO, 2005) 

                  

6.3.3 Percepção dos Docentes quanto às Habilidades  

 

Quanto aos pontos agrupados na competência habilidade, verificamos que a capacidade 

de planejar, implementar e acompanhar projetos, foi considerada extremamente importante por 

46,2% dos docentes entrevistados, seguido de 35,9% que consideraram muito importante e 17,9% 

que consideraram importante. 
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                                        Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Quanto à capacidade de captar as informações necessárias para o seu trabalho, a 

maioria composta por 46,2% dos docentes declarou ser extremamente importante, 41,0% muito 

importante e 12,8% importante. 

 

 

                                  Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

A capacidade de solucionar, de forma rápida, problemas e encaminhamentos, foi 

apontada como extremamente importante por 46,2% dos entrevistados, seguido por 38,5% que 

afirmaram ser muito importante e 15,4% importante. 
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                                 Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Quanto a capacidade de lidar com situações emergenciais, a maioria dos docentes, 

53,8%, avaliou como extremamente importante, 30,8% como muito importante, 12,8% como 

importante e uma minoria de 2,6% avaliou como pouco importante. 

 

 

                                  Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

A capacidade de argumentar sobre situações diárias do trabalho foram habilidades 

consideradas extremamente importantes por 48,7% dos entrevistados, enquanto 35,9% consideraram 

muito importante e 15,4% importante. 
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                                  Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

A capacidade de utilizar aparatos tecnológicos (mala direta, softwares, programas) foi 

considerada importante por 59% dos docentes, em segundo lugar por 17,9% das indicações de muito 

importante, em terceiro por 12,8% de indicações de ser pouco importante e em quarto por 10,3% de 

indicações de extremamente importante. 

 

 

                   Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Para 46,2% dos entrevistados a capacidade de produzir soluções criativas e inovadoras 

foi considerada extremamente importante, seguido por 28,2% que consideraram muito importante e 

25,6% que consideraram importante. 
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                                   Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

Em relação à capacidade de estimular e promover o trabalho em equipe, 66,7% dos 

docentes afirmaram ser extremamente importante, 20,5% afirmaram ser muito importante, 7,7% 

afirmaram ser importante e empatados com 2,6%, surgiram as afirmativas de serem pouco importante 

e de não é importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

A capacidade de manter boas relações pessoais foi considerada uma competência 

extremamente importante por 66,7% dos docentes, empatados em segundo lugar com 15,4% das 

indicações apareceram as avaliações de muito importante e importante, e em terceiro lugar com 2,6% 

pouco importante.  
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                                     Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Quanto à capacidade de comunicação e compartilhamento a maioria dos docentes, 59%, 

considerou extremamente importante, enquanto 28,2% consideraram muito importante e 12,8% 

importante. 

 

 

                                   Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Também a competência habilidade foi considerada relevante para a atuação dos 

docentes nos cargos de gestão, sendo que a grande maioria avaliou os pontos agrupados nesta 

dimensão como importantes, muito importantes ou extremamente importantes.  
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No Gráfico 22 a seguir podem ser visualizados os pontos agrupados na dimensão da 

competência Habilidade, organizados segundo as indicações de serem extremamente importantes. 

Para a dimensão Habilidade, dentre as 10 habilidades apresentadas no questionário 

aplicado aos docentes, 66,7% dos respondentes consideraram de extrema importância estimular e 

promover o trabalho em equipe, e manter boas relações pessoais. Em segundo lugar, a habilidade de 

comunicação e compartilhamento obteve 59% de indicações de ser extremamente importante, 

enquanto lidar com situações emergenciais foi considerada extremamente importante por 53,8% dos 

entrevistados, ficando em terceiro lugar. Argumentar sobre situações diárias do trabalho ficou em 

quarto lugar com 48,7%. Em quinto lugar, empatadas com 46,2% das afirmativas de serem 

extremamente importantes apareceram as habilidades de planejar, implementar e acompanhar 

projetos, a de captar as informações  necessárias para o seu trabalho, a de solucionar de forma 

rápida, problemas e encaminhamentos e ainda a habilidade de produzir soluções criativas e 

inovadoras.  

 

 

       Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Os quatro itens de maior índice de apontamentos como de extrema importância foram os 

que se referem à habilidade de estimular e promover o trabalho em equipe, manter boas relações 

pessoais, comunicação e compartilhamento, e lidar com situações emergenciais. O item com menor 

índice foi a habilidade de usar aparatos tecnológicos, o que realça novamente que os docentes não 
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entendem como de extrema importância a tecnologia, conflitando com a irreversível demanda das 

organizações por inovação nos seus processos. 

Como equipe define-se “um grupo de pessoas com conhecimentos complementares, 

compromissadas com um propósito, metas de desempenho e abordagem comuns, e pelos quais se 

mantêm mutuamente responsáveis” (KATZENBACH, SMITH, 2001, p. 106). Tal definição traz, 

oportunamente, os três pontos com maiores percentuais de respostas para “extremamente 

importante”: estimular e promover o trabalho em equipe (66,7%); manter boas relações pessoais 

(66,7%); comunicação e compartilhamento (59,0%), assinalando para a necessidade de especial 

preocupação e investimento no desenvolvimento desse núcleo de competências. 

Um trabalho em equipe pressupõe confiança entre seus membros, realimentada 

constantemente. A integração dos conhecimentos e a clareza dos resultados a serem alcançados 

advêm da manutenção das boas relações e do compartilhamento de responsabilidades e 

compromissos. “A união é fortalecida pelo comprometimento com metas comuns, para as quais todos 

colaboram” (LACOMBE, 2005, p. 18). Queiroz (2008) também ressalta que a confiança é essencial 

para se trabalhar em equipe. 

Conforme Queiroz (2008, p. 84), “as organizações hoje procuram pessoas que, embora 

diferentes, consigam conviver com a diversidade e possam assim potencializar os resultados, à 

medida que cada um traz as suas competências para compor o todo”. Nesse sentido, as relações 

intrapessoais e interpessoais também se apresentam como fundamentais, e para tal, o 

desenvolvimento de habilidades de comunicação e compartilhamento torna-se de extrema 

importância, conforme revelado pelos docentes e expresso no gráfico 22. 

 

6.3.4 Percepção dos Docentes quanto às Atitudes  

 

Levando em consideração a dimensão atitude, verificamos que a demonstração de 

cortesia e educação foi considerada extremamente importante por 53,8% dos docentes entrevistados, 

30,8% consideraram muito importante e 15,4% importante. 
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                                           Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Quanto à apresentação de elevada produtividade, a maioria composta por 43,6% dos 

docentes declarou ser importante, 38,5% muito importante, 12,8% pouco importante, e empatados 

com 2,6% foram citados extremamente importante e não é importante. 

 

 

                                       Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

A manifestação de interesse em aprender continuamente foi citada como extremamente 

importante por 51,3% dos entrevistados, seguido por 25,6% que afirmaram ser muito importante, 

20,5% importante, e uma minoria de 2,6% que afirmaram ser pouco importante. 
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                                      Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Quanto à atitude ser propositivo e proativo, a maioria dos docentes, 59%, avaliaram 

como extremamente importante, 20,5% como muito importante, 17,9% como importante e 2,6% como 

pouco importante. 

 

 

                                  Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

O bom relacionamento com servidores e unidades foi uma atitude considerada 

extremamente importante por 76,9% dos entrevistados, enquanto 12,8% consideraram muito 

importante e 10,3% importante. 
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                                 Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

A receptividade à mudança foi considerada extremamente importante por 48,7% dos 

docentes, 35,9% consideraram muito importante, 12,8% importante e 2,6% pouco importante. 

 

                              Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

A ética no serviço público foi o componente de maior destaque em número de indicações, 

sendo considerada extremamente importante por 84,6% dos docentes entrevistados, 12,8% 

consideraram muito importante e uma minoria de 2,6% importante. 
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                                 Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Para 53,8% dos entrevistados a manifestação de interesse em ações coletivas foi 

considerada extremamente importante, seguido por 28,2% que consideraram importante e 17,9% que 

consideraram importante. 

 

 

                                  Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Na percepção dos docentes, a demonstração de equilíbrio e controle emocional, se 

apresentaram como uma atitude extremamente importante, segundo 61,5%, enquanto 20,5% 

declararam ser muito importante, e 17,9% declararam ser importante. 
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                                Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Quanto à atitude cooperação a maioria dos docentes, 66,7%, consideraram 

extremamente importante, enquanto 23,1% consideraram muito importante e 10,3% importante. 

 

                               Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Assim como as competências anteriores, a atitude foi considerada relevante para a 

atuação dos docentes nos cargos de gestão, sendo que a grande maioria avaliou os pontos 

agrupados nesta dimensão como importantes, muito importantes ou extremamente importantes.  
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Para a dimensão de competência Atitude, dentre as 10 atitudes apresentadas no 

questionário aplicado aos docentes, a ética (84,6%) foi a atitude que obteve o maior número de 

indicações de ser extremamente importante, em 2º lugar o bom relacionamento com servidores e 

unidades (76,9%), em 3º lugar a cooperação (66,7%), em 4º lugar a demonstração de equilíbrio e 

controle emocional e em 5º lugar a proatividade. O sexto lugar ficou por conta de um empate entre a 

cortesia e educação e a manifestação de interesse em ações coletivas. O Gráfico 33, a seguir, mostra 

os pontos agrupados na dimensão da competência Atitude, organizados segundo as indicações de 

serem extremamente importantes. 

 

 

 

 

           Fonte: Dados primários. Adaptado pela autora. 

 

Os quatro itens de maior índice de apontamentos pelos docentes foram as atitudes 

relacionadas à ética, relacionamento, cooperação, equilíbrio e controle. O comportamento pautado na 

ética se sobrepôs a todas as competências, reforçando a importância de atitudes assertivas e 

transparentes.  

O item de menor índice equivale à apresentação de elevada produtividade, o que pode 

se justificar pela dificuldade de entendimento da produtividade em serviços, evidenciada na área 

educacional e na esfera pública. 
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Sintetizando a percepção dos docentes com relação às habilidades e atitudes que 

asseguram um desempenho satisfatório nos cargos de gestão da FACSAE, encontram-se pontos 

interligados e interdependentes como postura ética, cooperação, compartilhamento, trabalho em 

equipe e relações interpessoais, que somados aos conhecimentos organizacionais e administrativos 

contribuem para a tomada de decisões e alcance dos objetivos. 

Na sequência dos questionários, após as questões em escala Likert, os docentes foram 

ainda indagados sobre quais conhecimentos, habilidades e atitudes, acreditam ser relevantes ao 

desempenho da função de gestão, e que não foram contempladas no conjunto de competências. 

Dos 39 docentes, 9 responderam que o questionário englobou de forma geral o conjunto 

das competências. Tomando como exemplo, uma descrição literal de um dos respondentes: “Penso 

que o questionário contemplou as competências e foi além do que eu pensei sobre gestão acadêmica 

dentro da FACSAE”. 

Trinta (30) docentes apresentaram suas considerações sobre novas competências a 

serem desenvolvidas, enumeradas a seguir por ordem de frequência. 

Dentre as novas competências consideradas pelos docentes estão: 

 Paciência diante dos entraves burocráticos 

 Maturidade  

 Capacidade de aprender novas rotinas e atualização constante 

 Análise crítica dos regulamentos e normas para adequação permanente 

 Discussão contínua sobre as condições de trabalho 

 Estudos sobre contexto histórico atual e o papel da Universidade Pública 

 Pontualidade nas respostas às demandas solicitadas 

 Capacidade de articulação 

 Sabedoria para lidar com conflitos de interesses 

 Experiência profissional no setor público e em gestão acadêmica 

                   Algumas das competências como capacidade de aprender rotinas e atualização 

constante, estudos sobre contexto histórico e pontualidade constam de conhecimentos já 

referenciados na pesquisa. Habilidades e atitudes comportamentais como paciência e maturidade 

foram citadas por grande parte dos docentes, o que pode sinalizar para uma possível inexperiência 

profissional. 

 

6.3.5 Visão dos Docentes sobre Qualificação Profissional 

 

A Parte III do questionário consistiu de questões abertas e coletou as considerações dos 

docentes com relação à interferência da formação acadêmica e/ou experiência profissional, no 

desempenho da função de gestão, aos fatores de interferência no desenvolvimento das competências 

necessárias e, a quem atribuir a responsabilidade da capacitação profissional. 
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Para 37 dos 39 docentes que participaram da pesquisa, há uma interferência significativa 

da formação acadêmica e/ou experiência profissional. Compreendem que uma formação como, por 

exemplo, a Administração, ou a Assistência Social, em que é trabalhado o conhecimento sobre 

gestão pública e orçamento, bem como a experiência em cargos de gestão é um facilitador no 

desempenho dos cargos de Coordenação de Curso, Chefia de Departamento e Direção de 

Faculdade, e contribui substancialmente para uma atuação mais profissional nos processos 

decisórios.  

A seguir, algumas das informações coletadas nas questões abertas e transcritas como 

foram respondidas pelos docentes: 

 

“Acredito que algumas formações acadêmicas incluem aspectos da gestão pública, 

gestão orçamentária, gestão de pessoas e noções políticas que facilitam o processo de trabalho”;  

“A formação acadêmica contribui fornecendo uma base conceitual, dando suporte ao 

gestor para o pensamento operacional, tático e estratégico. Já a experiência profissional proporciona 

conhecimentos práticos”; 

“A formação interfere de forma significativa na percepção e no desempenho da gestão. 

Dependendo da formação o gestor tende a valorizar mais o aspecto legal (Direito), administrativo 

(Administração), etc, pautando suas decisões em valores apreendidos em seus cursos”; 

“A formação acadêmica em uma determinada área do conhecimento pode tender ao 

desempenho da função de gestão de modo muito mecanicista ou tecnicista, da mesma maneira que a 

formação em outras áreas do conhecimento pode conduzir a divagações muito teóricas que acabam 

por interferir na devida, adequada e rápida tomada de decisão na administração pública”. 

 

Dentre os 39 docentes, um deles expressou sua opinião, afirmando que  “a gestão deve 

ser holística, não necessariamente priorizada por área, afinal o conhecimento e a prática devem ser 

interdisciplinares”. 

Um outro docente também atestou que a formação em nada interfere, mas acredita que 

a experiência profissional na área administrativa pode favorecer o trabalho. 

A maior parte dos docentes enfatizaram a experiência e a maturidade para lidar com 

problemas e apresentar soluções viáveis, por proporcionar ao gestor uma visão ampla do contexto e 

dos desafios a superar. 

Com relação à responsabilidade pela capacitação para os cargos de gestão, 20 

docentes consideraram papel da instituição oferecer a devida preparação para as funções, como 

percebe-se no registro de um deles: 

“Obviamente penso que é responsabilidade da Instituição, porque mesmo que os editais 

mais recentes prevejam que o contratado também desempenhará tarefas administrativas, durante o 

seu concurso de ingresso não há nenhum exame que avalie suas competências de gestão. A maioria 
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de nós ingressa sem qualquer habilidade ou competência em gestão, seja por falta de formação, de 

experiência de vida ou de vocação, ou ainda na pior das hipóteses: das três circunstâncias reunidas”. 

Outros 18 docentes, pensam ser de responsabilidade mútua e compartilhada, conforme 

registrado nas falas a seguir. 

“Creio que a instituição deve prover treinamentos e recursos para que o ocupante do 

cargo possa exercer suas atividades”. 

“Entendo que a responsabilidade pela capacitação para cargos de gestão deveria ser 

dividida entre a instituição (proporcionar cursos de capacitação e formação para a função com 

atualização de procedimento e processos) e também do ocupante do cargo (com proatividade para 

buscar novos conhecimentos)”. 

Um único docente atribui ao ocupante do cargo a responsabilidade por demonstrar 

interesse e buscar formas para se capacitar. 

Como fatores que dificultam o desenvolvimento das competências necessárias aos 

docentes para desempenharem melhor suas atividades de gestão, foram enumerados aspectos como 

clima e cultura organizacional tradicionais, os entraves burocráticos, a centralização, a falta de 

autonomia e o amadorismo. Um docente menciona: “Muitos problemas enfrentados se dão por 

incompetência na gestão, exercida de forma amadora, por tentativa e erro, na maioria das vezes”. 

Outros aspectos apontados referem-se à falta de conhecimento das demandas reais da 

equipe de trabalho, de processo eficiente de comunicação, de normas e procedimentos para 

atividades padronizadas. 

Muitos docentes alegaram também tempo reduzido para estudos e análises, pelo 

acúmulo de trabalho, o que reflete no desenvolvimento das competências. Um deles afirmou que “a 

demanda para os cargos de gestão é grande e suas respostas na maioria das vezes, têm prazos 

curtos, além de ter prioridade em relação às demais atividades”. 

Dos 39 docentes participantes, 36 responderam positivamente com relação à 

participação em cursos de qualificação para as funções gerenciais da FACSAE, o que sinaliza 

receptividade a novos aprendizados e adequação às demandas organizacionais. Nos registros de um 

docente, ele afirma: “Sim! Sem dúvida nenhuma. Eu já percebia e agora mais do que nunca, depois 

de responder esse questionário que ainda me faltam competências e habilidades para assumir de 

modo satisfatório cargos de gestão acadêmica dentro da FACSAE e da instituição”. 

Três docentes disseram que não participariam de cursos para qualificação sem 

apresentar nenhuma justificativa ou condição para a participação. 

Os resultados da análise do conteúdo das questões abertas trouxeram indicativos claros 

de que a maior parte dos docentes acredita “que os profissionais com formação em gestão, 

especialmente pública, tendem a desempenhar melhor as funções de Coordenação de Curso, Chefia 

de Departamento e Direção da FACSAE; mas pessoas de qualquer área podem desenvolver 

habilidades e competências em gestão acadêmica e administrativa, principalmente no que tange aos 
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processos organizacionais, sua estrutura legal e formal, trabalho em equipe e comunicação", 

expressa na opinião de um deles. 

Os docentes, de modo geral, anseiam por programas de formação continuada que os 

preparem para o exercício das funções, por entenderem que o exercício de qualquer função depende 

de qualificação específica, como identificado na fala a seguir: 

“Para que o profissional resolva situações cotidianas com maior agilidade e qualidade, 

torna-se prioridade a capacitação permanente, uma vez que os trâmites institucionais, as relações 

profissionais, as regulamentações e os cenários estão em constante mudança”. 

Por fim, os próprios docentes advertem sobre a necessidade de se considerar que a boa 

inserção de um profissional na instituição, tendo em vista que permanecerá na mesma por até 35 

anos ou mais de atividade, depende em muito da formação continuada para o trabalho, pois frente ao 

número limitado de docentes, certamente, todos terão que ocupar as funções de gestão em algum 

momento. 

Após detectar uma demanda considerável por capacitação sugere-se o planejamento de 

um programa de formação continuada para gestores da UFVJM, que inclua os temas considerados 

de alta prioridade pelos docentes da FACSAE e sejam ofertados em cursos, palestras, seminários e 

material informativo. 

Os cursos mais apontados como necessários foram: 

 Administração e Gestão Pública 

 Ética no serviço público 

 Relações interpessoais e Trabalho em equipe 

 Legislação na área educacional 

 Diretrizes institucionais 

 Processos administrativos organizacionais 

 Normatização e Atualização de procedimentos e rotinas organizacionais 

 Gestão de Recursos Públicos, Orçamento, Finanças e Licitação. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O reflexo das ações governamentais, conforme denunciado em movimentos sindicais 

dos docentes, impactou em todas as universidades, gerando um alto crescimento em curto espaço de 

tempo, sem o devido planejamento da expansão e da estrutura para comportar maior demanda de 

trabalho e profissionais. O REUNI não contemplou aumento dos investimentos correspondentes ao 

número de vagas criadas. Em que pese conhecer essa realidade, percebe-se nas universidades 

sobrecarga de trabalho e acúmulo de atividades de ensino, pesquisa e extensão, cargos 

administrativos e de gestão (ANDES, 2009). 

Tais eventos como a expansão, a movimentação de pessoal, o aumento dos serviços e 

outros indicadores como baixa produtividade, comunicação deficiente, excesso de erros e retrabalho 

preconizam necessidades de treinamento, qualificação e adaptação ao trabalho. 

Além do déficit de servidores, e ao fato de que a maioria desses exerce atividades que 

muitas vezes extrapolam a sua formação acadêmica básica, uma vez que devem assumir papéis e 

responsabilidades, e ou ocupar cargos e funções para os quais não obteve a qualificação necessária. 

Um exemplo é a docência e as funções decorrentes das atividades inerentes à educação, tais como 

Coordenação de Curso, Chefia de Departamento e Direção de Faculdade. 

Para um melhor desempenho nesses cargos o desenvolvimento de competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) pode ser uma forma objetiva e eficaz. 

Segundo Queiroz (2013) é preciso definir com clareza quais as competências que uma 

organização deve apresentar para alcançar os objetivos estratégicos (competências corporativas), 

que por sua vez sinalizam quais competências pessoais os empregados desta organização devem 

possuir, uma vez que é mútua a influência. (QUEIROZ, 2013). 

Ainda segundo Queiroz (2013, p. 11):  

[...] nem sempre as empresas têm clareza sobre quais as competências que ela precisa ter 
para superar seus desafios e quais as competências que os colaboradores devem possuir. 

[...] o problema maior é a empresa identificar que seus colaboradores não apresentam na 
“intensidade necessária” as competências requeridas e perceber que não conseguem recrutar 
com facilidade empregados que apresentem essas competências.  
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Neste contexto faz-se necessário investir no desenvolvimento dos talentos das 

organizações, através de estratégias que promovam a adequação das competências pessoais com 

as competências corporativas. 

O estudo realizado identificou quais as dimensões ligadas às competências 

(Conhecimento, Habilidade e Atitude) que os docentes da FACSAE entendem ser essenciais para 

que desempenhem as atividades dos cargos de gestão. 

Para a dimensão Conhecimento, dentre os 10 pontos apresentados no questionário 

aplicado aos docentes, destacaram-se os conhecimentos sobre a estrutura administrativa e legal da 

UFVJM e suas unidades, sobre os processos de trabalho e rotinas relativas à sua tarefa, que 

remetem à ambientação e integração de pessoal ao trabalho e às tarefas. Também o conhecimento 

sobre princípios de qualidade em serviços e sobre gerenciamento de pessoas. Cabe lembrar que o 

conhecimento sobre tecnologia e informática foi apontado em menor índice, contrariando a realidade 

contemporânea de avanços tecnológicos rápidos que exigem mudança constante e adaptação. 

Para a dimensão Habilidade, dentre as 10 habilidades apresentadas no questionário 

aplicado aos docentes, ficaram em evidência estimular e promover o trabalho em equipe, e manter 

boas relações pessoais. A habilidade de comunicação e compartilhamento também sobressaiu como 

extremamente importante. Mais uma vez a tecnologia apareceu em menor índice, o que merece 

novas investigações pelo fato de ser incompatível com as exigências por inovação. 

Para a dimensão de competência Atitude, dentre as 10 atitudes apresentadas no 

questionário aplicado aos docentes, a ética foi a atitude que obteve o maior número de indicações de 

ser extremamente importante, e o bom relacionamento com servidores e unidades, a cooperação e a 

demonstração de equilíbrio e controle emocional foram também destaque.  

A prática da ética no serviço público é algo de alta significância e os estudos 

relacionados aos códigos de ética e códigos profissionais devem ser constantes. A conduta ética 

apresentou-se nos resultados da pesquisa sobrepondo todas as outras competências, e está 

visivelmente atrelada às atitudes de cooperação e cultura de relacionamentos profissionais 

confiáveis. 

Neste sentido, ressaltam-se as possibilidades de desenvolvimento dessas atitudes por 

meio de programas de qualificação e valorização profissional, que englobem a ética, as relações 

interpessoais e a cooperação, que são intimamente ligadas à confiança, compartilhamento e 

formação de equipe, já apresentadas na dimensão da competência Habilidade. Desenvolver a 

competência em relacionamentos interpessoais é aprimorar a capacidade de empatia, o saber ouvir, 

a atitude positiva e a argumentação assertiva, que facilitam a gestão de conflitos. Todos estes 

aspectos relacionam-se a competências comportamentais. 

A síntese dos resultados obtidos sobre a importância de cada aspecto das dimensões 

Conhecimento, Habilidade e Atitude direcionou para as possibilidades concretas de desenvolvimento 

dessas competências por meio de programas de qualificação e valorização profissional. 
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As organizações de modo geral têm particularidades e cada cargo tem as 

especificidades que podem ser desconhecidas por aqueles que, em dado momento, ocupam novas 

funções. Qualquer organização, seja pública ou privada, precisa dispor de profissionais competentes 

e motivados para produzir. A capacitação e o desenvolvimento de pessoas mostram-se 

indispensáveis para que o trabalho seja executado satisfatoriamente, com segurança na tomada de 

decisões e na prestação de serviços de qualidade, com eficiência e eficácia. 

As áreas compreendidas como prioridades pelos docentes da FACSAE para constarem 

em um Programa de Formação Continuada para Gestores de Universidades têm um amplo espectro 

e abrangem a preparação em Gestão Pública, Normatização e Processos, Procedimentos e Rotinas 

Administrativas, Legislação na área educacional, Relações Interpessoais, Trabalho em equipe e 

Ética, e constante atualização e reflexões. 

 

7.1 CONTRIBUIÇÕES, RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS E LIMITAÇÕES 

 

 A questão central norteadora da pesquisa foi respondida com a identificação das 

competências que os docentes compreendem como requeridas para o desempenho de atividades 

dos cargos de gestão da FACSAE/UFVJM.  

A presente investigação, ao permitir identificar conhecimentos, habilidades e atitudes, e 

conhecer o perfil acadêmico profissional dos docentes, que certamente tornam-se ocupantes dos 

cargos de Coordenação de Curso, Chefia de Departamento e Direção da Faculdade, atinge o seu 

objetivo de analisar as competências necessárias para o desempenho das atividades dos cargos de 

gestão da FACSAE. 

Proporcionou também detectar estímulos e barreiras no desenvolvimento das 

competências no âmbito da FACSAE e fazer um levantamento das necessidades e prioridades de 

capacitação e qualificação profissional para desenvolvimento de novas competências e, 

especificamente, para melhor desempenho nas funções gerenciais. 

Considerando-se a percepção dos docentes pode-se propor um Programa de Formação 

Continuada para Gestores de Universidades, adequado à demanda da instituição e às lacunas de 

conhecimento observadas como prioridade para oferta de cursos como Gestão Pública, 

Normatização e Atualização em Processos, Procedimentos e Rotinas Administrativas, Legislação na 

área educacional, Relações Interpessoais, Trabalho em equipe e Ética, que promovam a atualização 

dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para o desempenho dos cargos gerenciais.  

Convém lembrar que a UFVJM tem um programa de formação continuada voltada para o 

aprimoramento pedagógico permanente, o FORPED, que estimula por meio de troca de experiências 

e capacitações a reflexão sobre a prática docente no ensino superior. Dentro dos mesmos moldes, 

mas voltados para o aperfeiçoamento para as atividades gerenciais, pode-se desenvolver uma 

proposta de Formação para a Gestão, apropriando-se dos temas ora levantados nesta pesquisa. 
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As limitações desta pesquisa residem em alguns aspectos como a sua aplicação apenas 

à FACSAE por tratar-se de um estudo de caso e o fato de restringir-se às competências como 

atributos, compreendido sob uma única ótica. Pode-se acrescentar o não atendimento da expectativa 

de participação de um número maior de respondentes, dada a importância do tema para os próprios 

docentes. Convém ressaltar que os resultados obtidos surtirão os efeitos desejados caso seja 

discutido amplamente e aplicado sistematicamente, promovendo o repensar das atitudes e 

comportamentos dos docentes, para repercutir em satisfação no trabalho e maior produtividade. 

Lacombe (2005, p. 16) reforça a importância das pessoas, com a afirmativa de Louis 

Allen: “Pessoas excepcionais podem fazer funcionar bem uma organização precária. Pessoas 

desmotivadas ou incompetentes podem anular a mais perfeita organização”; entendendo como 

incompetência, a baixa produção em quantidade e em qualidade, por falta de qualificação ou 

preparação para o trabalho. 

Espera-se que a presente discussão contribua para o desenvolvimento das 

competências gerenciais dentro da FACSAE.  

Acredita-se ser de extrema importância a adaptação às mudanças necessárias para se 

construir uma nova universidade, mais eficiente à sociedade e que cumpra sua missão de produção 

de conhecimentos. A velocidade da resposta aos desafios atuais e futuros precisa ser rápida e eficaz. 

Os instrumentos de qualificação e capacitação para cargos de gestão precisam constar 

dos planos de formação continuada nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), visando 

garantir maior segurança aos docentes no desempenho das atividades gerenciais, maior 

tranquilidade na tomada de decisão e potencialização dos resultados organizacionais.  

Em tempo, citando Mattos (1982, p. 13), convém ressaltar que: 

Desenvolver pessoas não significa apenas uma ação periódica para aprimorar o desempenho 
do exercício de certa função, mas um processo individual, grupal e organizacional permanente 
de autocrítica, descoberta e atualização do potencial de criatividade e realização humana em 
seus diversos níveis de manifestação. 

 

E, por fim, sugerir pesquisas futuras, a partir de novas argumentações e perspectivas, e 

que venham contemplar outras categorias profissionais ou envolver comparativos com outras 

faculdades e universidades. Além disto, olhar as competências de modo mais amplo e sistêmico, 

somando-se à visão como atributos pessoais e organizacionais.  
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO  


