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RESUMO 

 

 

Este trabalho surgiu a partir da intenção de identificar o perfil profissional das pessoas que 
atuam nas funções de confiança da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), bem como, de conhecer como se dá 
as relações de trabalho entre esses gestores e seus administrados. A escolha do tema justifica-
se pela busca da compreensão do processo de trabalho e da relação gestor-colaboradores. Isso 
o torna relevante, no sentido de que este trabalho possa contribuir para que os administradores 
públicos discutam com sua equipe de trabalho e venham a traçar diretrizes para o 
fortalecimento das relações interpessoais e o aprimoramento da atuação do gestor público 
perante os seus administrados. O objetivo principal do trabalho é realizar um diagnóstico 
sobre a atuação desses gestores, em que se buscou: descrever o processo de capacitação dos 
gestores da PROGESP; identificar as habilidades essenciais para a seleção desses servidores 
para o exercício de cargos de confiança; verificar a existência de indicador que avalie a 
atuação dos gestores; diagnosticar a autopercepção dos gestores e a percepção dos 
colaboradores sobre a sua atuação do gestor. Para tanto, foram realizadas: a) pesquisa 
documental, para identificar a distribuição das funções de confiança da PROGESP; e, b) 
pesquisa de campo com aplicação de questionário entre os gestores e os seus administrados, 
que levantou questões relacionadas ao perfil dos participantes; a capacitação e treinamento 
contínuo; a autonomia para tomar decisões; ao planejamento das atividades; a motivação dos 
servidores; as habilidades essenciais à seleção de servidores para cargos de gestão; a avaliação 
da atuação dos gestores e aos desafios dos gestores públicos na Administração Pública 
contemporânea. Para fundamentar este estudo, foram detalhados no referencial teórico: os 
princípios constitucionais da Administração Pública; as normas legais que estruturaram o 
atual sistema de governo; os poderes administrativos: vinculado e discricionário e os controles 
da Administração Pública: interno e externo. Foi realizado um estudo de caso na PROGESP e 
os resultados obtidos demonstram fragilidades, que foram detalhadas na conclusão do 
presente trabalho, e que se referem a: atenção do Administrador Público aos princípios 
constitucionais que norteiam suas ações administrativas; a capacitação e atualização para o 
exercício das funções gerenciais; a autonomia para tomada de decisões; a motivação para 
desenvolver as tarefas cotidianas e a avaliação e acompanhamento da atuação dos gestores. 
Espera-se contribuir para melhoria da atuação dos gestores e dos integrantes da equipe de 
trabalho, com intuito de se atingir a eficiência e a qualidade esperadas na prestação dos 
serviços públicos oferecidos pela PROGESP/UFRN. 
 
 
Palavras-chave: Gestor Público. Administração Pública. Poderes Administrativos. Controles 
Administrativos. Capacitação de Gestores. Autonomia. 
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ABSTRACT 

 

 

This work came from the intention to identify the professional profile of people working in 
positions of trust in the Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) of the Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), as well as to know the  relationships at working 
process between the managers and their staff. The choice of this theme is due to the attempt to 
understand the work process and the manager-staff relationship. This is relevant in the sense 
that this work can contribute to the public officials discussion and their staff, aiming to 
establish guidelines for the strengthening of interpersonal relationships and the improvement 
of the performance of the public manager based on his/her staff point of view. The main 
objective is to analyze the performance of these managers, focusing on: describe the training 
process of the PROGESP managers; identify the essential skills for the selection of these civil 
servants to the exercise of positions of trust; search for an indicator to evaluate the 
performance of the managers; diagnose the self-perception of the managers and the perception 
of the staff about the manager's performance. With this in mind, the next steps were: a) a 
literature review to identify the distribution of positions of trust in the PROGESP; and, b) a 
field research from a questionnaire to be applied to the managers and their staff, trying to 
collect questions related to the profile of participants; training and continuous training; the 
autonomy to make decisions; the planning of activities; the motivation of civil servants; the 
essential skills to select civil servants for management positions; evaluating the performance 
of managers and the challenges of public managers in contemporary public administration. To 
the basis of that study, in the theoretical framework are detailed: the constitutional principles 
of public administration; the legal rules that structured the current governing system; 
administrative powers: bound and discretionary and the controls of the Public Administration: 
internal and external. A case study was conducted in PROGESP and the results show 
weaknesses, which were detailed in the conclusion of this work, and which refer to the: 
attention of the Public Administrator to the constitutional principles that guide its 
administrative actions; training and updating for the exercise of management functions; 
autonomy for decision-making; the motivation to develop everyday tasks and the evaluation 
and monitoring of the performance of managers. With this study, we aim contribute to the 
improving the managers and their staff performances, trying to achieve the efficiency and 
quality that people expect in the providing of the public service offered by PROGESP/UFRN. 
 
 
Keywords: Public Manager. Public Administration. Administrative Powers. Administrative 
Controls. Training Managers. Autonomy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 A ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

O presente trabalho está dividido em seis tópicos. O primeiro tópico apresenta a parte 

introdutória da pesquisa, contextualizando-se a problemática inerente à atuação do gestor na 

unidade pesquisada, identificando o objetivo geral e os objetivos específicos com o intuito de se 

realizar um diagnóstico sobre a atuação dos servidores investidos em funções de confiança, e 

identificar as habilidades essenciais apontadas pelos mesmos e pelos seus colaboradores, com 

foco na valorização dos princípios fundamentais da Administração Pública. 

O segundo momento, descreve os princípios basilares da Administração Pública expressos 

na Constituição Federal (artigo 37, caput), e destaca a importância da aplicabilidade destes 

princípios nas ações administrativas dos gestores e dos seus administrados. 

O terceiro tópico traz um breve histórico da evolução da máquina administrativa para se 

chegar a atual estrutura sistemática do governo federal, identificando-se os documentos legais que 

foram, ao longo do tempo, desenhando o atual modelo de estrutura do governo, e identificando as 

competências e as atribuições de cada um dos órgãos integrantes desse sistema de governo. 

O tópico seguinte trata da questão dos poderes-deveres da administração pública, 

quanto à liberdade de atuação do gestor, enfatizando-se o poder vinculado e poder 

discricionário, por se acreditar ser uma abordagem relevante para a pesquisa, para que o 

gestor e seus administrados conheçam esses poderes-deveres e pautem as suas ações dentro 

dos limites estabelecidos na lei. 

O quinto tópico diz respeito aos controles da administração pública, sendo que foi 

delineado para a presente pesquisa abordá-los, exclusivamente, quanto à extensão do controle, 

ou seja, sob o aspecto interno e externo. Nesse mesmo item, será relatada a atuação do 

Tribunal de Contas da União (TCU) enquanto órgão que auxilia o Congresso Nacional na 

missão de controle externo, conforme previsto na Constituição Federal (artigo 71, caput). 

A seguir descreve um estudo de caso na PROGESP/UFRN que se divide em duas 

etapas, sendo a primeira uma pesquisa documental que mostra o panorama atual da 

distribuição de funções de confiança, através do organograma da unidade pesquisada, que 

identifica as funções ocupadas e vagas e os seus, respectivos, níveis hierárquicos. Ainda, 
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nessa etapa, são apresentados os quadros demonstrativos dessas funções, constando: o tipo da 

função, os níveis de classificação, a formação acadêmica dos seus ocupantes e, a data início 

do exercício na atuação das funções ora ocupadas. A segunda etapa diz respeito à pesquisa de 

campo junto aos servidores-gestores (pró-reitora, diretores, coordenadores e chefes de setor) e 

aos servidores-colaboradores da pró-reitoria pesquisada e suas diretorias, apresentado o 

tratamento dos dados coletados e os resultados obtidos. 

Finalmente, apresentam-se as conclusões a que se chegou com a pesquisa e eventuais 

recomendações que suscitem possíveis mudanças junto à instituição. Para concluir, são 

apresentadas as referências bibliográficas utilizadas no corpo do trabalho, os apêndices. 

 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMÁTICA 

 

 

A Administração Pública vem passando, ao longo dos anos, por reformulações que 

buscam atingir um modelo de gestão participativa1, e que requer do atual gestor público um 

olhar mais apurado em relação às questões voltadas para as relações com os seus 

administrados e que foram muito bem observadas por Chevalier (2002, apud MIRAGEM 

2011), em que o autor afirma que as relações entre a Administração e os administrados 

encontram alicerce em atitudes que dão suporte a esse novo modelo, são elas: a) maior 

participação ativa dos cidadãos nos assuntos administrativos; b) transparência das relações e 

do funcionamento das estruturas; c) melhoria da qualidade na prestação dos serviços públicos; 

e d) promoção da cidadania administrativa. 

                                                           

1
 Forma de gestão em que os sujeitos participam de algo que já existe, ou seja, que não lhes pertence, que não 

construíram. Muitas vezes, a gestão participativa tem sido chamada de democrática, mas essa é uma associação e 
uma generalização equivocada. É certo que em uma democracia há participação nas decisões, mas não é toda 
participação que significa democracia. [...] Assim, a gestão participativa pode ser (i)restrita, reduzida somente ao 
local de trabalho em forma de equipes e grupos; (ii) consultiva pontual, quando os sujeitos são chamados a 
opinar sobre determinados assuntos específicos, ou seja, são consultados sobre assuntos que interessem aos 
dirigentes; (iii) consultiva representativa, quando os sujeitos são consultados através de um sistema formal de 
representação, muitas vezes em forma de comissões permanentes, como é o caso das comissões obreiras 
espanholas; (iv) expandida, quando a participação atinge o conjunto dos sujeitos em uma organização, através de 
sistemas de representação coletiva para várias atividades ou esferas de decisão, como é o caso da proposta de 
economia solidária; (v) popular ou coletiva, quando a representação se dá em termos de uma espaço territorial ou 
político definido, como associações, para defesa de interesses de natureza coletiva local ou de uma prática que 
engloba diversas organizações sob uma mesma orientação política, como é o caso das comissões de fábrica em 
uma base territorial (FARIA, 2009, p. 361-362). 
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É diante dessa visão sobre um novo modelo de gestão que se delineia um dos caminhos 

a serem seguidos pelos bons administradores públicos, e, ainda, alinhados aos princípios básicos 

constitucionais2 da Administração Pública, expressos na Constituição Federal (artigo 37, caput), 

e as demais normas legais3 que formataram o modelo atual de estrutura organizacional do 

governo federal na qual está inserida a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Este foi o local escolhido para o desenvolvimento da 

nossa pesquisa, haja vista a motivação para identificar o perfil profissional das pessoas que 

exercem as funções de confiança, bem como, de conhecer como se dá as relações de trabalho 

entre os gestores da unidade pesquisada e seus administrados, com ênfase na participação ativa 

dos administrados e na interação entre os setores da referida unidade. 

A escolha do tema justifica-se pelo fato de que ter a compreensão de todo o processo 

que envolve a seleção dos gestores e a relação existente entre o dirigente e seus 

colaboradores, e torna-o relevante, no sentido de que este trabalho possa contribuir para que 

os administradores públicos discutam com sua equipe de trabalho e venham a traçar diretrizes 

para o fortalecimento das relações interpessoais dos envolvidos nesse processo e o 

aprimoramento da atuação do gestor perante a sua equipe de trabalho. 

Com o intuito de fundamentar a pesquisa, foram detalhados os princípios básicos 

constitucionais da Administração Pública, que norteiam as práticas e os atos administrativos, 

como também, as demais normas legais que estruturaram o atual sistema de governo – que 

define as competências e atribuições de cada órgão que compõem a estrutura governamental, 

e à qual a instituição pesquisada está hierarquicamente submetida. Foram abordados, ainda, os 

temas: poder vinculado e poder discricionário, que são poderes-deveres da Administração 

Pública, classificados a partir da liberdade de atuação do gestor. 

A principal questão que se pretende responder é a seguinte: “De que maneira a Pró-

reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN tem realizado a avaliação dos servidores investidos 

em cargos de gestão (diretores, coordenadores, chefes de setor), em relação ao mérito e a 

qualidade técnica para o exercício da referida função?” 

A partir dessa pergunta disparadora, chegamos a algumas questões de pesquisa, a saber:  

i) Na PROGESP existe algum indicador para avaliar a atuação dos servidores 

investidos nas funções de confiança? 

                                                           

2
 Princípios de Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Artigo 37 da Constituição 

Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998). 
3 Decreto-lei 200/1967; Decreto 67.326/1970 e Decreto 93.215/1986. 
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ii) Há indicador para medir o grau de motivação dos servidores (gestores e 

colaboradores) para o exercício das atividades gerenciais e/ou administrativas?  

iii) A PROGESP investe em algum programa de capacitação contínua para 

desenvolver as habilidades profissionais dos servidores em funções gerenciais 

e administrativas? 

iv) O gestor, no exercício de suas atividades, tem autonomia para tomada de 

decisões? 

v) Seguindo esse modelo de gestão participativa proposto pela Administração 

Pública contemporânea, a rotina de trabalho dos colaboradores/equipe é 

organizada, discutida e planejada, com o intuito de dividir de forma justa as 

tarefas, definir os papéis e ter clareza das responsabilidades individuais? 

vi) Quais os maiores desafios enfrentados pelo gestor ao desenvolver suas 

atividades na Administração Pública contemporânea? 

A busca por essas respostas se justifica pela necessidade de se acompanhar o processo 

de gestão organizacional com a finalidade de averiguar se as ações administrativas estão 

sendo executadas com a qualidade e eficiência4 esperadas. Di Pietro (2009, p. 724) descreve 

objetivamente que a finalidade do controle administrativo é: 

 
[...] assegurar que a Administração atue em consonância com os princípios que lhe 
são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade, 
finalidade pública, publicidade, motivação, impessoalidade; em determinadas 
circunstâncias, abrange também o controle chamado de mérito e que diz respeito aos 
aspectos discricionários da atuação administrativa. 

 

Face ao exposto, fica evidente a importância do acompanhamento das ações 

administrativas dos gestores públicos, com a finalidade de se obter informações a respeito dos 

aspectos que envolvem a atuação desses gestores e se estas estão em conformidade com os 

princípios constitucionais basilares que norteiam os seus atos administrativos, bem como e, 

finalmente, se está alcançando a eficiência esperada para uma gestão pública moderna5. 

Segundo Matias-Pereira (2009, p. 107), “é preciso investir em pesquisas e em inovação no 

                                                           

4
 Bruno Miragem afirma que a eficiência na Administração Pública “diz respeito ao melhor modo de realização 

de suas finalidades, do interesse público, o que coloca em relevo seu aspecto instrumental, como resultado de um 
processo contínuo de redefinição das relações entre o Estado e a Sociedade e, com isso, a adoção, pelo direito 
administrativo, de valores e mecanismos contemporâneos a esta nova realidade” e é nesse sentido que utilizo o 
termo. (MIRAGEM, 2011. P. 44-45) 
5
 A construção desse novo paradigma de gestão pública empreendedora, orientada para resultados efetivos, 

depende, em especial, do nível de qualificação profissional e remuneração das carreiras de Estado, bem como de 
geração de estímulos para a formação de novas lideranças no setor público. (MATIAS-PEREIRA, 2009, p. 107) 
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serviço público, sem desconsiderar a importância do processo de seleção e formação 

continuada de gestores públicos, ou seja, do capital humano que atua na administração 

pública.” 

 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 

Realizar um diagnóstico sobre a atuação dos servidores investidos em funções de 

confiança, com base na análise dos atributos técnicos dos cargos e na valorização dos 

princípios da Administração Pública. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

1. Descrever o atual processo de capacitação dos servidores investidos em 

funções confiança da PROGESP/UFRN; 

2. Identificar as habilidades apontadas pelos gestores e colaboradores, como 

essenciais para a escolha de servidores para o exercício de cargos de confiança; 

3. Verificar se existe, dentro da unidade administrativa pesquisada, algum 

indicador que avalie a atuação do servidor investido em função de confiança; 

4.  Diagnosticar a auto-percepção dos servidores da PROGESP investidos em 

funções de confiança sobre a sua própria atuação; 

5.  Revelar a percepção dos colaboradores da PROGESP acerca da atuação dos 

servidores investidos nas funções de confiança.  
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2 OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

A Constituição Federal de 1988, ao tratar da Administração Pública6, no caput de seu 

artigo 37, enumera os mais importantes princípios administrativos: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, são estes, portanto, os princípios que 

norteiam os atos da Administração Pública. 

Portanto, é importante frisar que, na atuação de suas atividades gerenciais, o 

Administrador Público deverá obedecer aos princípios basilares da Administração Pública, 

elencados no referido artigo constitucional. E também, repassar aos seus administrados a 

relevância em não violar esses princípios norteadores das suas ações administrativas. Mello 

(2011, p. 975) ressalta a gravidade da violação de um princípio, ao afirmar categoricamente 

que: 

 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento 
obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade 
ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque 
representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores 
fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua 
estrutura mestra. 

 

Medauar (2012, p. 78) reforça o entendimento sobre quão importante é para a 

Administração Pública a observância e a aplicabilidade, pelos gestores e seus administrados, 

dos princípios constitucionais básicos, ao afirmar que: 

 

A todas as entidades da Administração indireta, da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, qualquer que seja sua natureza jurídica, aplicam-se os princípios 
arrolados no caput do art. 37 (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
eficiência) e todos os preceitos contidos nos incs. I a XXII do mesmo artigo. 

 

Para Di Pietro (2009, p. 29) com o advento da Constituição citada acima, “optou-se 

pelos princípios próprios do Estado Democrático do Direito. Duas ideias são inerentes a esse 

tipo de Estado: uma concepção mais ampla do princípio da legalidade e a ideia de 

participação do cidadão na gestão e no controle da Administração Pública”. 

                                                           

6 A Administração Pública em sentido orgânico é o conjunto de agentes, órgãos e entidades públicas que 
exercem a função administrativa; e “Administração Pública” em sentido objetivo, material ou funcional, é a 
atividade estatal consistente em defender concretamente o interesse público (DI PIETRO, 2011, p. 39). 
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A Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a qual regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, no caput de seu artigo segundo 

acrescenta outros princípios, e prevê que “a Administração Pública obedecerá, dentre outros, 

aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”. 

A importância dos princípios no âmbito administrativo fica bastante evidente nas 

considerações feitas por Medauar (2012, p. 134, grifo da autora), como se ver a seguir: 

 

No direito administrativo, os princípios revestem-se de grande importância. Por ser 
um direito de elaboração recente e não codificado, os princípios auxiliam a 
compreensão e consolidação de seus institutos. Acrescente-se que, no âmbito 
administrativo, muitas normas são editadas em vista de circunstâncias de momento, 
resultando em multiplicidade de textos, sem reunião sistemática. Daí a importância 
dos princípios, sobretudo para possibilitar a solução de casos não previstos, para 
permitir melhor compreensão dos textos esparsos e para conferir certa segurança aos 
cidadãos quanto à extensão dos seus direitos e deveres. 

 

Nesse contexto em que a Administração Pública está inserida, com o foco principal 

direcionado para a eficiência dos serviços públicos oferecidos, com uma gestão cada vez mais 

participativa e sempre voltada para o interesse coletivo, e trazendo toda essa temática para o 

ambiente da PROGESP/UFRN, unidade que é objeto da presente pesquisa, surge uma 

motivação para se averiguar a existência de indicadores de desempenho que auxiliem no 

acompanhamento das ações administrativas dos gestores, com o intuito de identificar qual a 

percepção dos seus colaboradores a respeito da sua atuação, e o quanto estes gestores estão 

motivados para o exercício dos cargos comissionados/funções de confiança. 

Para Di Pietro (2009, p. 82) o princípio da eficiência apresenta dois aspectos que vão 

embasar a necessidade de se acompanhar a atuação do gestor, são eles:  

 

...em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor 
desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em 
relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, 
também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do 
serviço público. 

 

Dada à relevância do princípio da eficiência na Administração Pública, se pode 

destacar como marco histórico importante e que merece destaque como agente motivador na 

questão da política de incentivo à capacitação dos gestores e dos administrados, a estruturação 

do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das 

Instituições Federais de Ensino, vinculadas ao Ministério da Educação ocorrida no ano de 
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2005, através da Lei Federal nº 11.091 de 12 de janeiro do mesmo ano. Fato que impulsionou 

ações como a do Conselho de Administração (CONSAD) da UFRN, que através da Resolução 

009/2012-CONSAD de 12/04/2012 criou e regulamentou o Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento (PCA) para servidores da UFRN, com o intuito de propiciar o crescimento 

pessoal e profissional do servidor, aliado ao desenvolvimento institucional e a melhoria do 

serviço prestado. 

O PCA é coordenado pela PROGESP que tem a responsabilidade de promover ações 

de qualificação para estimular a formação dos servidores. 

O artigo 5º da Resolução nº 009/2012-CONSAD descreve as atividades que compõem 

o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento para servidores da UFRN, são elas: 

 
I – atividades anuais de capacitação: cursos presenciais e à distância, módulos, 
aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, 
seminários, congressos, oficinas de trabalho, workshops, palestras, conferências, 
fóruns, encontros, visitas técnicas e outros; 
II - atividades de Capacitação Permanente para Desenvolvimento de Gestores; 
III - cursos de graduação tecnológica presenciais ou à distância, com oferta eventual 
e exclusiva de vagas aos servidores da UFRN; 
IV - cursos de pós-graduação lato sensu presenciais ou à distância, com oferta 
eventual e exclusiva de vagas aos servidores da UFRN; 
V - cursos de pós-graduação em nível de mestrado profissionalizante, com oferta 
eventual e exclusiva de vagas aos servidores da UFRN; 
VI – cursos de pós-graduação stricto sensu, de oferta eventual com vagas exclusivas 
para os servidores da UFRN. 

 

A PROGESP através da Portaria nº 272 de 17 de Abril de 2012 instituiu as normas 

para a elaboração do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento da UFRN. Em linhas 

gerais, ficou estabelecido, pelo referido diploma legal, que o PCA desenvolverá suas 

atividades seguindo as três etapas, a seguir descritas: 

1. Levantamento de Necessidade de Capacitação (LNC): Anualmente, no mês de 

junho, os servidores das unidades administrativas, através do sistema SIGRH7, 

podem solicitar as atividades de capacitação necessárias para desenvolvimento 

institucional e profissional; 

2. Planejamento e execução das Atividades de Capacitação: A PROGESP, por 

meio da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (DDP), subsidiada pelo 

LNC, que apresenta a demanda, elabora as atividades de capacitação, 

                                                           

7
 Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 
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identificando os conteúdos programáticos (presenciais ou à distância), a carga 

horária e o tema sugerido para o curso; 

3. Avaliação das Atividades de Capacitação: A DDP e a Coordenadoria de 

Capacitação e Educação Profissional (CCEP) são os setores responsáveis por 

consolidar o calendário das atividades programadas para o exercício, que é 

divulgado pelo site: www.sistemas.ufrn.br. E, para subsidiar essas atividades 

de capacitação, realiza a análise dos formulários de levantamento de 

necessidades de capacitação; dos resultados da avaliação institucional e 

avaliação de desempenho funcional; e dos resultados da avaliação de reação e 

de impacto das ações de capacitação executadas. 

A CCEP se encarrega de cadastrar no sistema SIRGH todas as atividades de 

capacitação oferecidas para o ano curso, que seguem as seguintes etapas: a) servidor realiza a 

inscrição, através do SIRGH; b) chefia imediata homologa a inscrição; c) CCEP analisa a 

pertinência da capacitação para a unidade e para o servidor, e, em seguida, homologa e 

confirma a inscrição por meio de mensagem eletrônica para a chefia imediata e para o 

servidor.  

Diante do acima exposto e reforçando a tendência atual das organizações em investir 

em programas de capacitação e qualificação para desenvolver competências nas pessoas, com 

o intuito de torná-las mais produtivas e inovadoras em seus ambientes de trabalho, Gil (2010, 

p. 121) afirma que: 

 
Desenvolver pessoas não significa apenas proporcionar-lhes conhecimentos e 
habilidades para o adequado desempenho de suas tarefas. Significa dar-lhes a 
formação básica que modifiquem antigos hábitos, desenvolvam novas atitudes e 
capacitem-se para aprimorar seus conhecimentos, com vista em tornarem-se 
melhores naquilo que fazem. 

 

Feitos esses esclarecimentos a respeito das ações de capacitação de servidores 

oferecidas pela PROGESP, segue-se com a abordagem sobre princípios constitucionais. 

Nos itens seguintes deste tópico, apesar da Lei Federal nº 9.784/1999 elencar outros 

princípios não menos importantes, o trabalho limitar-se-á ao detalhamento dos princípios 

constitucionais basilares (Artigo 37, caput) da Administração Pública.   
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2.1 O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

 

Este princípio consiste em que o Administrador Público deverá fundamentar suas 

atividades e tomadas de decisões dentro do limite legal permitido, ou seja, com ações 

administrativas sempre pautadas pela observância da lei. É, portanto, garantia para os usuários 

dos serviços públicos, de que os seus interesses estarão assegurados pelo Estado. Meirelles 

(2012, p. 85) define tal princípio da seguinte forma: 

 

[...] a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador 
público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às 
exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de 
praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, 
conforme o caso. 

 

De forma categórica, Mello (2011, p. 104) ratifica a definição acima, quando diz que 

“o princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão 

somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática.” Assim sendo, todos os agentes públicos, 

do mais alto escalão até o mais modesto servidor, ficam submetidos ao cumprimento das 

normas legais fixadas pelo Poder Legislativo. 

Miragem (2011, p. 93) afirma que “o direito administrativo moderno vem observando 

sensível mudança na relação da atividade da administração e o princípio da legalidade”, tendo 

em vista que em situações especiais se faz necessário designar órgãos com competência para 

disciplinar matéria e o seu campo de atuação. É importante ressaltar que esses órgãos 

reguladores, utilizam especialistas técnicos para produzirem as normas a serem aplicadas. 

Fica evidente, que o princípio da legalidade, traz para o administrador público a 

responsabilidade de conhecer profundamente as normas legais a que está submetido, para que 

não incorra em falhas e/ou desvios na sua aplicabilidade, o que tornaria o seu ato administrativo 

inválido. É sabido, que mesmo o gestor tendo uma margem de discricionariedade para atuar nas 

suas tomadas de decisão, há limites legais a serem observados. Portanto, justifica-se a 

abordagem desse princípio na presente pesquisa, para que os servidores investidos em funções 

de confiança da PROGESP e, também, os seus colaboradores tenham a percepção do quanto é 

necessário se apropriar desses conhecimentos para melhor desempenhar as suas atividades e, 

assim, alcançar com êxito melhores resultados nos seus processos de trabalhos.  
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2.2 O PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 

 

 

O princípio da impessoalidade consiste em que as ações do Administrador Público não 

devem privilegiar interesses próprios ou de terceiros, mas sim ter como finalidade principal a 

promoção do interesse coletivo. É dever, do gestor público, agir com neutralidade, estando 

sempre focado no bem comum. 

Para que não haja nenhuma dúvida sobre o quanto devem ser imparciais as ações 

administrativas do gestor público, perante a sua equipe de trabalho, é que Mello (2011, p. 

117) assegura que: 

 

Nele se traduz a ideia de que a Administração tem que tratar a todos os 
administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo, 
nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou 
ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e muito menos interesses 
sectários, de facções ou grupos de qualquer espécie. 

 

Fundamentadas por este princípio, ficam vedadas ações discriminatórias por parte do 

Estado e a promoção pessoal dos agentes públicos através das suas realizações administrativas 

(CF, artigo 37, § 1º). De acordo com Freitas (2004, p. 49), segundo o princípio da 

impessoalidade, “a Administração Pública precisa dispensar um tratamento isonômico a 

todos, sem privilégios espúrios, tampouco qualquer manobra persecutória”. 

A observância do princípio da impessoalidade é de fundamental importância para o 

fortalecimento das relações de confiança entre o gestor público, seus colaboradores e os 

usuários dos serviços oferecidos pela organização e/ou unidade administrativa, tal fato se 

justifica por saber que as suas demandas serão tratadas com isenção, e dentro de um sentido 

de justiça esperado, que assegura um tratamento igualitário e sem privilégios para algum 

indivíduo ou determinados grupos. Assim sendo, é bastante oportuno que esse princípio tenha 

uma presença marcante e seja evidente, pois trará uma segurança e uma confiabilidade a todos 

os envolvidos nessa relação de trabalho. 
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2.3 O PRINCÍPIO DA MORALIDADE 

 

 

Este princípio obriga que o Administrador Público tenha uma conduta, dentro de padrões 

éticos de probidade, decoro e boa fé. Sempre com o objetivo voltado para o interesse público, sem 

privilegiar a terceiros e com foco em bons resultados. Este princípio está fortemente interligado aos 

princípios da impessoalidade e da eficiência. É oportuno ressaltar que não agir em conformidade 

com esses padrões éticos, compromete a validade dos atos administrativos. 

Para Meirelles (2012, p. 86), “o agente administrativo, como ser humano dotado da 

capacidade de atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o honesto do desonesto. E, ao 

atuar, não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta”. A observância deste princípio é 

pressuposto básico para tornar válido qualquer ato da Administração Pública. 

Considerando-se os princípios da lealdade e da boa-fé, Mello (2011, p. 122) afirma que “a 

Administração haverá de proceder em relação aos administrados com sinceridade e lhaneza, sendo-

lhe interdito qualquer comportamento astucioso, eivado de malícia, produzido de maneira a 

confundir, dificultar ou minimizar o exercício de direitos por parte dos cidadãos”. 

Com o objetivo de reforçar o entendimento de que a atuação do agente público dentro da 

moral administrativa coaduna o legal e o ético. Alexandrino e Paulo (2010, p. 196), fazem a 

seguinte afirmação: 

 
Para atuar observando a moral administrativa não basta ao agente cumprir formalmente a 
lei na frieza de sua letra. É necessário que se atenda à letra e ao espírito da lei, que ao legal 
junte-se o ético. Por essa razão, muito frequentemente os autores afirmam que o princípio 
da moralidade complementa, ou torna mais efetivo, materialmente, o princípio da 
legalidade. 
 

É importante frisar que “a denominada moral administrativa difere da moral comum, 

justamente por ser jurídica e pela possibilidade de invalidação dos atos administrativos que sejam 

praticados com inobservância deste princípio”. (ALEXANDRINO; PAULO, 2010, p. 195). 

Como vimos até o momento, esses princípios constitucionais basilares se entrelaçam, o agir 

de acordo com a norma legal, e com neutralidade precisa ser conduzido, também, dentro de um 

pensamento ético, em que os aspectos morais e os resultados estejam voltados para o bem da 

coletividade, seguir estes princípios é determinante para que as ações do agente público não sejam 

passíveis de invalidação. Nesse sentido, o princípio da moralidade deve ser um alicerce premente 

em todas as ações administrativas, pois estando alinhado com os princípios da legalidade e da 

impessoalidade, tornará mais efetivo o seu ato.  
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2.4 O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

 

 

O princípio da publicidade está pautado pela transparência dos atos praticados pela 

administração. É inconcebível ocultar informações e/ou assuntos de interesse dos 

colaboradores/administrados, ressalvados os assuntos sigilosos e resguardados8 pela 

Constituição Federal. Torna-se obrigatória a divulgação de todos os atos administrativos para 

conhecimento de seu conteúdo, início da vigência, fins a que se destina e controle. 

Com o intuito de fundamentar o entendimento acima, fica bem evidente, que é dever 

do Administrador Público dar publicidade aos seus atos administrativos e aos assuntos de 

interesse coletivo (administrados e indivíduos que serão atingidos pelas medidas a serem 

adotadas), isso pode ser ratificado pela afirmação de Mello (2011, p. 117), quanto à 

obrigatoriedade em se cumprir o princípio ora abordado: 

 

Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus 
comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o 
poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição), ocultamento aos 
administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos 
sujeitos individualmente afetados por alguma medida. 

 

De acordo com Alexandrino e Paulo (2010, p. 15) “a publicidade não está ligada à 

validade do ato, mas à sua eficácia, isto é, enquanto não publicado, o ato não está apto a 

produzir efeitos”. 

Os administradores públicos devem publicizar os seus atos, com raras exceções que 

estão respaldadas pela Constituição Federal, por serem assuntos sigilosos. Portanto, para que 

atos administrativos venham a se tornar eficazes devem ser publicados através de meios e 

canais oficiais de divulgação. Esse princípio deve ser observado pelo gestor, pois assegura a 

transparência da Administração Pública e, faz com que os atos praticados pelo gestor passem 

a produzir os resultados e efeitos esperados. 

 

 

  

                                                           

8
 [...] os atos e atividades relacionados com a segurança nacional (art. 5º, XXXIII, da CF), os ligados a certas 

investigações, a exemplo dos processos disciplinares, de determinados inquéritos policiais (art. 20 do CPP) e dos 
pedidos de retificação de dados (art. 5º, LXXII, b, da CF), desde que prévia e justificadamente sejam assim 
declarados pela autoridade competente (GASPARINI, 2012, p. 65). 
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2.5 O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

 

 

O princípio da eficiência traz para o Administrador Público o dever de melhorar 

serviços e atividades oferecidos pela Administração, objetivando aperfeiçoar os resultados, e 

alcançar o interesse público de maneira eficiente. Este princípio foi introduzido pela Emenda 

Constitucional nº 19/1998. 

Na atual administração pública o princípio da eficiência é um dos mais cobrados. Para 

isso temos os órgãos de controle interno e externo9, fiscalizando os atos administrativos. E 

para tornar-se um bom Administrador Público não basta apenas cumprir metas e atingir os 

objetivos planejados, se faz necessário ter a compreensão das finalidades de sua atividade e 

exercê-la com qualidade, implantando mecanismos tais como: indicadores de desempenho e 

ferramentas cada vez mais eficazes para o acompanhamento de todo o processo produtivo, 

identificando, durante a execução, falhas existentes, e, imediatamente, corrigindo-as, para que 

os resultados sejam atingidos de maneira eficiente. 

Alexandrino e Paulo (2010, p. 204) descrevem com muita clareza a ideia de eficiência 

no âmbito da Administração Pública: 

 

A ideia de eficiência aproxima-se da de economicidade, princípio expresso no art. 
70, caput, da Constituição, referente ao controle financeiro da Administração 
Pública. Busca-se o atingimento de objetivos traduzidos por boa prestação de 
serviços, do modo mais simples, mais rápido e mais econômico, melhorando a 
relação custo/benefício da atividade da Administração. O administrador deve sempre 
procurar a solução que melhor atenda ao interesse público, levando em conta o 
ótimo aproveitamento dos recursos públicos, conforme essa análise de custos e 
benefícios correspondentes. 

 

É relevante destacar que não poderá ocorrer a sobreposição de princípios, Di Pietro 

(2009, p. 83) alerta para esta questão quando afirma que o princípio da eficiência “se soma 

aos demais princípios impostos à Administração, não podendo sobrepor-se a nenhum deles, 

especialmente ao da legalidade, sob pena de sérios riscos à segurança jurídica e ao próprio 

Estado de Direito”. 

Esses princípios não são os únicos apontados pela doutrina administrativista 

(SERESUELA, 2002; MEIRELLES, 2013). O texto constitucional em seu inciso XXI e nos 

                                                           

9
 As entidades da Administração indireta sujeitam-se ao controle parlamentar (art. 49, X, da CF) e à fiscalização 

financeira, contábil, orçamentária e patrimonial exercida pelos Tribunais de Contas (arts. 70 e 71 da CF) 
(MEDAUAR, 2012, p. 78). 
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§§ 5º e 6º do art.37 refere-se a outros princípios da Administração Pública, são eles: licitação 

pública, prescritibilidade dos ilícitos administrativos, responsabilidade civil da administração. 

O princípio da eficiência, para a Administração Pública contemporânea, tornou-se uma 

questão prioritária. Ao ser inserido pela Emenda Constitucional nº 19/1998, este princípio 

obriga o gestor público a melhorar os serviços oferecidos ao público em geral. No caso que 

envolve a presente pesquisa é dever da PROGESP oferecer um serviço de qualidade e de 

maneira eficiente à comunidade universitária (docentes, técnico-administrativos e seus 

dependentes). Para isso, existe a necessidade de se criar indicadores de desempenho, que 

possibilitem o acompanhamento e controle das atividades desenvolvidas pelos servidores e, 

também, pelos gestores. Para que sejam identificados problemas durante a execução das 

tarefas, possibilitando a correção, se necessária, dos processos de trabalho. 

Todo acompanhamento e controle desenvolvido pelo órgão ou unidade administrativa 

têm como objetivo principal melhorar os resultados dos serviços públicos oferecidos, 

tornando-os eficazes, ágeis e eficientes, de maneira a atender satisfatoriamente ao público-

alvo. E para esse objetivo ser alcançado, não pode esquecer-se do planejamento, que segundo 

Matias-Pereira (2009, p. 113): 

 

É uma prática essencial na administração – pública ou privada -, devido aos 
benefícios que a utilização desta ferramenta traz às organizações. Entre eles, 
podemos destacar a elevação da eficiência, eficácia e efetividade da organização, 
pois contribui para evitar a desorganização nas operações, bem como para o 
aumento da racionalidade das decisões, reduzindo os riscos e aumentando as 
possibilidades de alcançar os objetivos da organização. 

 

A abordagem dos princípios básicos constitucionais elencados nos itens acima, se 

justifica, pelo simples fato de ser de grande relevância para a condução dos processos de 

trabalho, no âmbito da Administração Pública, que todos os agentes públicos tenham clareza 

quanto aos alicerces jurídicos explícitos na Constituição Federal de 1988 pelos quais deverão 

nortear todas as suas ações administrativas para que não incorram em violação desses cinco 

princípios, como também, de tantos outros, não menos importantes, tais como: finalidade, 

motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e 

interesse público10. 

 

  

                                                           

10
 Princípios estes, expressos no art. 2º da Lei Federal 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito 

da Administração Pública Federal (MIRAGEM, 2011. p. 278). 
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3 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL 

 

 

Este item traz um breve relato histórico de como se chegou a atual estrutura do 

Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC)11 através das normas legais que 

iniciaram todo o processo de sistematização da estrutura governamental. 

Inicialmente, temos o Decreto-lei nº 200 de 25 de fevereiro de 1967 que dispõe sobre a 

organização da Administração Federal, e fica estabelecido sob a força desta norma legal que o 

Poder executivo será exercido pelo Presidente da República com o auxílio dos Ministros de 

Estado (art. 1º) e, que regulará a estruturação, as atribuições e funcionamento dos órgãos da 

Administração Federal (art. 3º, com redação dada pelo Decreto-lei nº 900/1969). 

A estrutura de Administração Federal compreende a Administração Direta que é 

formada pela Presidência da República e os Ministérios e a Administração Indireta12 

composta pelas Autarquias13, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações 

Públicas, sendo, esta última, incluída pela Lei nº 7596/1987. De acordo com o art. 30 do 

Decreto-lei 200/1967 deverá ser organizada, sob a forma de sistema, as atividades de pessoal, 

orçamento, estatística, administração financeira, contabilidade e auditoria, e serviços gerais. E 

esses serviços são integrados no sistema respectivo e ficam sujeitos à orientação normativa, à 

supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema (§ 1º do art. 30). 

Na sequência temos o Decreto nº 67.326 de 05 de outubro de 1970 que organiza a 

Administração de pessoal Civil do Poder Executivo sob a forma de sistema e, em seu 

parágrafo único, estabelece que “todas as unidades organizacionais, de qualquer grau, 

incumbidas especificamente das atividades de administração de pessoal da Administração 

Direta e das Autarquias” integrarão o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal. 

A atual estrutura do sistema SIPEC foi estabelecida pelo art. 3º do Decreto nº 93.215 

de 03 de setembro de 1986, como se vê a seguir: 

                                                           

11
 Sistema que trata das atividades de Administração de Pessoal do Serviço Civil do Poder Executivo (Decreto 

67326/1970, art. 1º). 
12

 É o conjunto de pessoas jurídicas (desprovidas de autonomia política) que, vinculadas à administração direta, 
têm a competência para o exercício de forma descentralizada, de atividades administrativas (ALEXANDRINO; 
PAULO, 2010, p. 28). 
13

 A autarquia é pessoa jurídica de direito público, o que significa ter praticamente as mesmas prerrogativas e 
sujeições da administração Direta; o seu regime jurídico pouco difere do estabelecido para esta, aparecendo, 
perante terceiros, como a própria Administração Pública; difere da União, Estados e Municípios – pessoas 
públicas políticas – por não ter capacidade política, ou seja, o poder de criar o próprio direito; é pessoa pública 
administrativa, porque tem apenas o poder de autoadministração, nos limites estabelecidos em lei (DI PIETRO, 
2009, p. 425). 
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Art. 3º O SIPEC compreende: 
I - órgão central: Secretaria de Administração Pública da Presidência da República; 
II - órgãos setoriais: departamentos, divisões ou outras unidades específicas de 
pessoal civil dos Ministérios e dos órgãos da Presidência da República, de maior 
hierarquia na respectiva área administrativa; 
III - órgãos seccionais: departamentos, divisões ou outras unidades específicas de 
pessoal de autarquias e órgãos autônomos. 

 

Por fim, ficam estabelecidas no art. 6º do Decreto 67.326/1970 as competências do 

Órgão Central, atualmente, a Secretaria de Gestão Pública (SEGEP), como sendo: o estudo, 

formulação de diretrizes, orientação normativa, coordenação, supervisão, controle e 

fiscalização específica de assuntos concernentes à Administração Federal. Cabendo aos 

órgãos setoriais e seccionais e demais unidades operacionais do SIPEC as atividades de gestão 

e execução e, excepcionalmente, aos dois primeiros, as de pesquisa (art.7º). 

Dentro dessa estrutura de governo, sabendo-se das competências e atribuições de cada 

órgão, a ela vinculada, está a UFRN, uma instituição pública de ensino superior. Entretanto, 

se faz necessário falarmos um pouco sobre a autonomia dessa instituição. 

Com relação à autonomia universitária, já que a presente pesquisa ocorre dentro de 

uma “instituição universitária de caráter público, organizada sob a forma de autarquia de 

regime especial14, vinculada ao Ministério da Educação” (ESTATUTO DA UFRN, 2002, p. 

2). É oportuno, para esclarecer essa questão, trazer o entendimento de Medauar (2012, p. 83) 

sobre o termo “autonomia”: 

 

No tocante às universidades públicas, integrantes da Administração indireta, a 
autonomia assegurada constitucionalmente significa, sobretudo, um grau bem mais 
acentuado de liberdade de agir que o de outras autarquias. Embora a não 
subordinação hierárquica à Administração direta seja inerente à elaboração teórica 
da figura da autarquia, na prática essa liberdade é de pouco alcance. 

 

O paragrafo único do artigo 1º do Estatuto da UFRN trata expressamente sobre a 

autonomia da referida instituição de ensino superior, assim vejamos: “A Universidade goza de 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, em 

conformidade com a Constituição Federal” (UFRN, 2002, p. 5).  

                                                           

14
 Foi a Lei nº 5.540, de 28/11/1968, que, ao dispor sobre a organização do ensino superior, estabeleceu que as 

universidades e estabelecimentos de ensino, quando oficiais, se constituiriam em autarquias de regime especial 

ou em fundações de direito público (CARVALHO FILHO, p. 367, 2005). 
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4 OS PODERES-DEVERES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Neste item serão apresentados os conceitos de dois15 dos poderes administrativos16 

encontrados na doutrina que, levando-se em consideração a liberdade de ação da 

Administração, são classificados como: poder vinculado e poder discricionário, para isso se 

trará definições de alguns autores visando um maior entendimento, e possibilitando a 

distinção entre os termos vinculado e discricionário. Segundo Meirelles (1998, p. 91) “os 

poderes e deveres do administrador público são os expressos em lei, os impostos pela moral 

administrativa e os exigidos pelo interesse da coletividade”. 

Outro aspecto relevante em se tratando de poderes administrativos é que estes são na 

verdade “deveres-poderes” como se evidencia na citação feita por Mello (2011, p. 102): 

 

Em suma: os “poderes” administrativos – na realidade, deveres-poderes – só 
existirão – e, portanto, só poderão ser validamente exercidos – na extensão e 
intensidade proporcionais ao que seja irrecusavelmente requerido para o 
atendimento do escopo legal a que estão vinculados. Todo excesso, em qualquer 
sentido, é extravasamento de sua configuração jurídica. É, a final, extralimitação da 
competência (nome que se dá, na esfera pública, aos “poderes” de quem titulariza 
função). É abuso, ou seja, uso além do permitido, e, como tal, comportamento 
inválido que o Judiciário deve fulminar a requerimento do interessado. 

 

Outra hipótese que merece atenção, diz respeito à amplitude do limite discricionário dos 

atos administrativos do gestor público, explicitando melhor, entende-se como inteiramente 

compreensível que a liberdade de ação seja um instrumento de suma importância para o 

administrador público no fortalecimento do seu processo de tomada de decisão. Porém, a maioria 

dos atos administrativos é vinculada, ou seja, há uma delimitação legal. Ratificando este 

pensamento Medauar (2012, p.123) afirma que “hoje, no âmbito de um Estado de direito, é 

impossível cogitar-se de poder discricionário fora do direito, subtraído de toda disciplina legal”. 

  

                                                           

15 A escolha de apenas dois desses poderes-deveres justifica-se, por entender que o enfoque da pesquisa está na 
maneira de agir do administrador público e, também, pelos limites que são impostos pela norma legal. 
16

 Nascem com a Administração e se apresentam diversificados segundo as exigências do serviço público, o 
interesse da coletividade e os objetivos a que se dirigem. Dentro dessa diversidade, são classificados, consoante a 
liberdade da Administração para a prática de seus atos, em poder vinculado e poder discricionário; segundo 
visem ao ordenamento da Administração ou à punição dos que a ela se vinculam, em poder hierárquico e 
poder disciplinar; diante de sua finalidade normativa, em poder regulamentar; e, tendo em vista seus objetivos 
de contenção dos direitos individuais, em poder de polícia.(MEIRELLES, 1998, p. 101) 
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Dois conceitos precisam ser esclarecidos neste momento, o primeiro diz respeito aos 

atos vinculados, que segundo Meirelles (1998, p. 147) “são aqueles para os quais a lei 

estabelece os requisitos e condições de sua realização” e o segundo, são os atos 

discricionários, definidos por Celso Antônio Bandeira de Mello (2011, p. 434) como sendo 

“os que a Administração pratica com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão 

segundo critérios de conveniência e oportunidade formulados por ela mesma, ainda que 

adstrita à lei reguladora da expedição deles”. Entretanto, é importante ressaltar que mesmo 

tendo essa margem de discricionariedade, não é permitido ao gestor público extrapolar o 

limite estabelecido em lei, conforme tão claramente explicita Mello (2011, p. 111) nesta 

afirmação: 

 

Com efeito, o fato de a lei conferir ao administrador certa liberdade (margem de 
discrição) significa que lhe deferiu o encargo de adotar, ante a diversidade de 
situações a serem enfrentadas, a providência mais adequada a cada qual delas. Não 
significa, como é evidente, que lhe haja outorgado o poder de agir ao sabor 
exclusivo de seu líbito, de seus humores, paixões pessoais, excentricidades ou 
critérios personalíssimos, e muito menos significa que liberou a Administração para 
manipular a regra de Direito de maneira a sacar dela efeitos não pretendidos nem 
assumidos pela lei aplicanda. 

 

Dada à relevância dos termos “atos vinculados e discricionários” acima citados, que 

remetem a ação do gestor público, faz-se necessário se buscar na literatura o conceito de ato 

administrativo, que de acordo com Meirelles (1998, p. 131) trata-se de “toda manifestação 

unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim 

imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor 

obrigações aos administrados ou a si própria”. 

Para um melhor entendimento sobre os termos “discrição” e “arbítrio”, Meirelles 

(1998, p. 149) traz as seguintes definições: “Discrição é liberdade de ação dentro dos limites 

legais; arbítrio é ação contrária ou excedente da lei. Ato discricionário, portanto, quando 

permitido pelo Direito, é legal e válido; ato arbitrário é, sempre e sempre, ilegítimo e 

inválido”. 

Portanto, o administrador público deve estar atento à legalidade e a moralidade dos 

seus atos administrativos, observando com bastante critério quando se trata de um ato 

vinculado ou de um ato discricionário, para que não sofra sanções penais e não sejam esses 

atos passíveis de nulidade. Reforçando esse entendimento temos a definição do que é 

administrar trazida por Celso Antônio Bandeira de Mello (2011, p. 108), diz ele: “administrar 
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é prover aos interesses públicos, assim caracterizados em lei, fazendo-o na conformidade dos 

meios e formas nela estabelecidos ou particularizados segundo suas disposições”. 

A seguir serão apresentados os conceitos e os pensamentos de alguns autores sobre esses 

dois poderes-deveres (poder vinculado e poder discricionário), classificados quanto à liberdade de 

ação dos administradores públicos, segundo Meirelles (1998). É importante frisar que não nos 

deteremos sobre os outros poderes, que compõem essa classificação, a saber: quanto ao 

ordenamento da Administração (poder hierárquico e poder disciplinar); quanto a sua finalidade 

normativa (poder regulamentar) e quanto à contenção dos direitos individuais (poder de polícia). 

 

 

4.1 O PODER VINCULADO 

 

 

O agente público tem a liberdade dos seus atos administrativos condicionados ao 

enunciado da lei e o seu agir fica limitado ao que está expresso na norma legal. Para Meirelles 

(1998), o poder do administrador “restringe-se, em tais casos, ao de praticar o ato, mas de o 

praticar com todas as minúcias especificadas na lei”. 

Para Medauar (2012, p. 120) só “há poder vinculado, também denominado 

competência vinculada, quando a autoridade, ante determinada circunstância, é obrigada a 

tomar decisão determinada, pois sua conduta é ditada previamente pela norma jurídica”. 

Sicca (2006, p. 241) chama a atenção para o fato “de que o critério determinante da 

vinculação é a univocidade na interpretação, ou seja, seria vinculado o ato determinado por 

preceitos cujo sentido decorresse claramente da interpretação semântica do seu enunciado”. 

Para corroborar com os conceitos sobre poder vinculado, já expostos anteriormente, Di 

Pietro (2009, p.212) afirma que: 

 

Pode-se, pois, concluir que a atuação da Administração Pública no exercício da 
função administrativa é vinculada quando a lei estabelece a única solução possível 
diante de determinada situação de fato; ela fixa todos os requisitos, cuja existência a 
Administração deve limitar-se a constatar, sem qualquer margem de apreciação 
subjetiva. 

 

É oportuno ressaltar que um ato administrativo puramente vinculado torna-se difícil, 

tendo em vista que sempre existirá “aspectos sobre os quais a Administração terá opções na 

sua realização. Mas o que caracteriza o ato vinculado é a predominância de especificações da 

lei sobre os elementos deixados livres para a Administração” (MEIRELLES, 1998, p. 103). 
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4.2 O PODER DISCRICIONÁRIO 

 

 

O poder discricionário não se confunde com arbitrariedade. Discricionariedade é a 

livre atuação dentro dos limites legais. Arbítrio é ação contrária ou excedente da lei, portanto 

ilegítima (MEIRELLES, 2013). 

Como forma de elucidar possíveis dúvidas suscitadas entre os termos 

discricionariedade17 e arbitrariedade, Medauar (2012, p. 121) faz a seguinte análise: 

 

Se a Administração tem suas atividades informadas pelo princípio da legalidade, o 
poder discricionário não há de ser equivalente ao poder arbitrário ou abusivo. O 
poder discricionário, caracterizado essencialmente como escolha de uma entre várias 
soluções, é conferido por normas legais e deve atender a parâmetros no seu 
exercício. 

 

Outra definição para Poder discricionário, trazida por Meirelles (1998, p. 103) o trata 

como sendo “o que o Direito concede à Administração, de modo explícito ou implícito, para a 

prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e 

conteúdo”. Ressaltando que essa liberdade de atuação fica delimitada por uma margem 

estabelecida pela lei, e jamais poderá extrapolar esses limites, para não tornar-se arbitrário. 

Não existe qualquer liberdade ao agente público no sentido de desviar da finalidade 

maior do ato administrativo: o interesse público. Pois configuraria afronta aos princípios 

constitucionais da moralidade e da impessoalidade. Segundo Mello (2011, p. 1006), “os 

motivos e a finalidade indicados na lei, bem como a causa do ato, fornecem as limitações ao 

exercício da discrição administrativa”. 

A não observância aos limites da discricionariedade estabelecidos pela norma legal 

pode levar o gestor ao abuso de poder, que de acordo com Di Pietro (2011), pode ocorrer de 

forma comissiva ou omissiva. Alexandrino e Paulo (2012) mencionam como exemplo de 

abuso de poder a remoção ex officio de servidor como forma de punição. 

 

  

                                                           

17 A discricionariedade vista como liberdade-vínculo e a atenção dada aos mecanismos decisionais correspondem 
à ideia de que o processo eleitoral ou a nomeação para um cargo de confiança na cúpula do Executivo não 
configuram passaporte para o absoluto, que dota os administradores de poderes incondicionados (Medauar, 
2012, p. 126). 
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5. OS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

O presente tópico discorre sobre os controles exercidos no âmbito da Administração 

Pública, nos deteremos em abordar apenas as duas formas básicas de controle financeiro, são 

elas: controle interno e controle externo. Tal decisão se justifica, por se tratar de uma pesquisa 

feita em uma autarquia federal de ensino superior que é parte integrante da Administração 

Indireta, onde essas formas de controle são bastante aplicadas. Medauar (2012, p. 424) 

esclarece quanto às finalidades do controle administrativo exercido sobre essas instituições: 

 

Dentre as finalidades do controle administrativo sobre as entidades da 
Administração indireta salientam-se: assegurar a execução dos serviços 
especializados de modo compatível aos fins e valores que norteiam cada centro de 
poder; adequar a tecnicidade dos entes às diretrizes políticas respectivas; harmonizar 
suas atividades a fins predeterminados; zelar pela atuação eficaz dos entes 
personalizados. A finalidade imediata do controle se expressa no respeito à 
legalidade e na salvaguarda do interesse público. 

 

Carvalho Filho (2005) afirma que o Decreto-Lei nº 200/67 em seu artigo 6º, incisos de 

I a V relaciona o planejamento, a coordenação, a descentralização, a delegação de 

competência e o controle, como os princípios fundamentais da Administração Pública. Para o 

citado autor isso “significa que o controle, como princípio fundamental, com caráter de 

indispensabilidade, não pode ser recusado por nenhum órgão administrativo” (CARVALHO 

FILHO, 2005, p. 732). 

Diante do acima exposto, é importante buscar na literatura a definição de controle e, 

também, a classificação dos controles administrativos, levando-se em consideração as várias 

formas de controle. Alexandrino e Paulo (2010, p. 758 e 759) define controle como sendo: 

 

O conjunto de instrumentos que o ordenamento jurídico estabelece a fim de que a 
própria administração pública, os Poderes Judiciário e Legislativo, e ainda o povo, 
diretamente ou por meio de órgãos especializados, possam exercer o poder de 
fiscalização, orientação e revisão da atuação administrativa de todos os órgãos, 
entidades e agentes públicos, em todas as esferas de Poder. 

 

Carvalho Filho (2005) apresenta a seguinte classificação dos controles: a) quanto à 

natureza do controlador: legislativo, judicial ou administrativo; quanto à sua extensão: interno 

ou externo; quanto à sua natureza: de legalidade ou de mérito; quanto ao âmbito da 
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administração: por subordinação ou por vinculação; quanto à oportunidade: prévio, 

concomitante ou posterior e, finalmente, quanto à iniciativa: de ofício ou provocado. 

Nos subitens a seguir descreveremos os dois tipos de controles (interno e externo) 

classificados quanto à sua extensão. 

 

 

5.1 O CONTROLE INTERNO 

 

 

Há todo momento as instituições públicas são submetidas a auditorias de gestão, a 

fiscalização das suas ações administrativas, enfim, aos mais variados mecanismos de controle 

a elas impostos pela norma legal, e que têm como objetivos principais assegurar a 

aplicabilidade da lei e verificar a atuação dos agentes públicos. Alexandrino e Paulo (2010, p. 

759) afirmam que o controle interno é: 

 

...aquele exercido dentro de um mesmo Poder, seja o exercido no âmbito 
hierárquico, seja o exercido por meio de órgãos especializados, sem relação de 
hierarquia com o órgão controlado, ou ainda o controle que a administração direta 
exerce sobre a administração indireta de um mesmo Poder. 

 

Como exemplos de controle interno se pode citar, o que “as chefias exercem sobre os 

atos de seus subordinados dentro de um órgão público” (ALEXANDRINO; PAULO, 2010, p. 

759) e, trazendo para o âmbito da UFRN, o controle que o Ministério da Educação exerce 

sobre alguns atos da referida instituição de ensino superior. 

Quanto ao controle imposto às autarquias, que é o caso da instituição na qual acontece 

a pesquisa ora realizada, Gasparini (2012, p. 377) esclarece que: 

 

Embora pessoa autônoma, a autarquia não escapa à tutela ou ao controle ordinário 
da Administração Pública a que pertence, nos termos em que foi previsto em lei. 
Esse controle ou tutela constitui-se, nos termos da lei, na prática de atos e medidas 
da Administração Pública visando conformar a atuação da autarquia à lei e ao 
cumprimento dos seus fins. 

 

É importante ressaltar, que os gestores públicos, para atender as demandas do controle 

interno, devem estruturar os seus órgãos, criando setores com competência para desenvolver 

atividades de fiscalização, ou seja, “nesse controle, cada poder tem que possuir, em sua 

estrutura, órgãos especialmente destinados à verificação dos recursos do erário. São 
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inspetorias, departamentos etc. com a atribuição de fiscalizar as contas internamente” 

(CARVALHO FILHO, 2005, p. 778) 

 

 

5.2 O CONTROLE EXTERNO 

 

 

Com relação ao controle exercido pelo Poder Legislativo sobre as instituições de 

ensino superior integrante de outra esfera de poder, no caso o Executivo. Alexandrino e Paulo 

(2010, p. 803) afirmam tratar-se de um controle que tem como objetivo o “controle pleno, 

abrangendo toda e qualquer verificação pertinente à legalidade ou à legitimidade e, quando se 

tratar de atuação discricionária, à conveniência e à oportunidade administrativas”. 

Carvalho Filho (2005, p. 778, grifo do autor) descreve de maneira bem clara e sucinta 

a quem compete o controle externo imposto às universidades. Afirma o autor, que este 

controle “é exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas, como 

enuncia o art. 71 da CF. O Tribunal de Contas é um órgão que integra a estrutura do Poder 

Legislativo e, por isso mesmo, sua atuação é de caráter auxiliar e especializado, porque 

colabora com o Legislativo e tem a atribuição específica de exercer esse tipo de controle”. 

No item seguinte será apresentada a maneira como se dá a atuação do Tribunal de 

contas da União na atuação de suas atribuições de controle e fiscalização junto aos órgãos sob 

sua tutela. 

 

 

5.2.1 A Atuação do Tribunal de Contas da União 

 

 

A atuação do Tribunal de Contas da União (TCU) encontra amparo legal no artigo 71 

da Constituição Federal de 1998, é importante ressaltar que a função do TCU é “relevante 

para a regularidade da atividade administrativa, mas daí não se pode permitir atuações que 

não estejam contempladas no sistema constitucional” (CARVALHO FILHO, 2005, p. 781). 

As competências deste Tribunal de Contas estão expressas nos inciso de I a XI do artigo 

constitucional citado acima, são elas: 
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I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante 
parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu 
recebimento; 
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e 
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles 
que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 
erário público; 
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a 
qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento 
em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, 
ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato 
concessório; 
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, 
de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas 
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no 
inciso II; 
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social 
a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo; 
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante 
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito 
Federal ou a Município; 
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de 
suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de 
auditorias e inspeções realizadas; 
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade 
de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, 
multa proporcional ao dano causado ao erário; 
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao 
exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à 
Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; 
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 

 

Como vemos, são inúmeras as atribuições do TCU, e no caso específico das 

universidades públicas esse controle fica bastante evidente nas auditorias de gestão e nas 

apreciações da legalidade dos atos prevista no inciso III do artigo 71 da atual Constituição. 

Alexandrino e Paulo (2010, p. 818) esclarecem que esse controle, que encontra amparo no 

inciso acima citado, que é exercido pelo TCU “é controle de legalidade e não de mérito”. Os 

autores afirmam, também, ser possível “que o controle de legalidade exercido pelo TCU 

acabe levando a administração a considerar oportuno e conveniente revogar um ato dela 

própria”. 

Como exemplo, de que a administração poderá revogar os seus atos a partir de 

decisões do TCU, bem recentemente, o TCU expediu estes dois acórdãos (Acórdão nº 

2.515/2011 - Plenário e Acórdão nº 405/2013 - 1ª Câmara), que tratam das pensões 

concedidas à pessoa designada maior de 60 (sessenta) anos ou inválida, a filho emancipado e 
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não inválido, a irmão emancipado e não inválido, a menor sob guarda e a pessoa designada 

até os 21 (vinte e um) anos ou inválida, previstas na alínea "e", do art. 217, inciso I, e nas 

alíneas "a", "b", "c" e "d", do art. 217, inciso II, todas da Lei nº 8.112, de 1990, que suscitou 

vários entendimentos dentre os órgãos da Administração Pública Federal. 

Entretanto, sendo a Secretaria de Gestão Pública (SEGEP) do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), o órgão central que tem a competência 

normativa em matéria de pessoal civil no âmbito da administração federal direta, das 

autarquias, incluídas as de regime especial, e das fundações públicas, conforme previsto no 

inciso III, do art. 23, do Anexo I, do Decreto nº 7.675, de 20 de janeiro de 2012, e 

considerando, também, os entendimentos contidos no Parecer nº 

047/2010/DECOR/CGU/AGU, de 17.05.2010, a Nota Técnica nº 

100/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 14.04.2012 e a conclusão do PARECER nº 1.388 

- 3.23/2012/RA/CONJUR-MP/CGU/AGU, de 19.10.2012, da Consultoria Jurídica do MPOG. 

Portanto, a SEGEP, com o intuito de esclarecer os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos e entidades do SIPEC emitiu a Orientação Normativa nº 7 de 19/03/2013 sobre o tema 

em questão, pacificando a matéria e revogando os atos contrários ao entendimento do TCU. 

Alexandrino e Paulo (2010, p. 818) reforçam que o TCU ao exercer o controle de 

legalidade, “proferirá uma decisão que levará (ou poderá levar) a administração pública 

controlada a anular um ato que ela praticou e que afeta direito do administrado (o qual tem um 

vínculo jurídico direto com a administração, e não com o TCU)”. Esse entendimento fica 

bastante evidente no exemplo acima, das revogações das pensões concedidas à pessoa 

designada maior de 60 (sessenta) anos ou inválida, a filho emancipado e não inválido, a irmão 

emancipado e não inválido, a menor sob guarda e a pessoa designada até os 21 (vinte e um) 

anos ou inválida. 

Por tudo isso, considerando os exemplos acima citados quanto à atuação do TCU 

sobre os órgãos integrantes do SIPEC, como também, considerando as constantes 

modificações na legislação aplicada ao servidor público, o intuito de se trazer todas essas 

normativas é para se dar clareza sobre o quanto é importante o gestor e seus administrados 

estarem atentos às contínuas alterações na legislação e se manterem atualizados para poder 

aplicá-las adequadamente, a fim de evitar interpretações que possam divergir do entendimento 

dos órgãos de controle (CGU/TCU), o que poderá acarretar diligências e possíveis 

intervenções e revogações de atos e concessões. 
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6. ESTUDO DE CASO NA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

 

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos pelo presente trabalho, e levando-se 

em consideração o referencial teórico levantado, será apresentada a metodologia utilizada 

para a realização do presente diagnóstico. Para se entender a importância de se ter a clareza 

quanto aos métodos que servirão de subsídios para se atingir aos objetivos propostos pela 

pesquisa, Soriano (2004, p. 24) não deixa dúvida quanto à proposição de uma pesquisa 

científica:  

 
A pesquisa científica se propõe a dar resposta aos problemas relevantes que o 
homem se coloca e fazer descobertas significativas que aumentem sua bagagem de 
conhecimento. Mas, para os resultados serem consistentes e confiáveis, eles devem 
ser obtidos por um processo que requer a concatenação lógica de uma série de 
subprocessos específicos. 
 

O presente tópico será subdividido em dois itens. No primeiro item será apresentada a 

metodologia da pesquisa, e no segundo, a delimitação do estudo de caso, identificando o 

público-alvo e a maneira como foram coletados os dados e a apresentação dos dados relativos 

à pesquisa documental, que teve como fontes de pesquisa: os sistemas SIGRH e SIAPE18. 

Para a pesquisa de campo serão aplicados questionários junto aos servidores da PROGESP 

investidos nas funções de confiança e, também, pretende-se arguir todos os integrantes da 

equipe de trabalho. 

 

 

6.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Trata-se de um estudo de caso na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). “O estudo de caso é uma modalidade 

de pesquisa amplamente autorizada nas ciências biomédicas e sociais” (GIL, 2010, p. 54). 

Do ponto de vista de seu objetivo, a pesquisa é descritiva, pois pretende “apenas 

conhecer os aspectos e relações dos fenômenos que ocorrem na sociedade” (SORIANO, 2004, 

                                                           

18 Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Governo Federal. 
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p. 24) e, em relação à abordagem do problema, o estudo é de natureza mista (quantitativa e 

qualitativa). 

A forma de coleta de dados da presente pesquisa foi subdividida em duas etapas: 

i) Pesquisa documental, realizada a partir do organograma original aprovado pelo 

Regimento Interno da Reitoria e da coleta de dados funcionais oriundos dos sistemas SIGRH 

e SIAPE, que dar forma a um documento secundário, apresentado por um organograma da 

PROGESP que mostra o panorama atual de todas as funções de confiança da referida unidade 

gestora, dados esses coletados durante o mês de outubro de 2014, e que traz a identificação 

dos tipos de gratificações (Cargos de Direção (CD) / Função Gratificada (FG)) correlatas a 

cada função, níveis hierárquicos e as funções não ocupadas e não gratificadas. Apresenta-se, 

ainda, um quadro demonstrativo com todas as funções de confiança, os cargos efetivos, nível 

de classificação, nível de escolaridade, formação acadêmica e a data início do exercício da 

função ocupada. 

Pretendeu-se com a pesquisa acima, tratar a informação contida nos documentos 

(organograma e planilha de funções da PROGESP) e os dados dos sistemas de informação 

utilizados para gerenciamento dos recursos humanos, de maneira que facilite visualizar a 

distribuição das funções de confiança. Segundo Bardin (2011, p. 51): 

 
A análise documental tem por objetivo dar forma conveniente e representar de outro 
modo essa informação, por intermédio de procedimentos de transformação. O 
propósito a atingir é o armazenamento sob uma forma variável e a facilitação do 
acesso ao observador, de tal forma que este obtenha o máximo de informação 
(aspecto quantitativo), com o máximo de pertinência (aspecto qualitativo). 

 

ii) Pesquisa de campo, com a aplicação de um questionário aos servidores ocupantes 

dos cargos de confiança, ou seja, os 26 gestores da PROGESP/UFRN (apêndice A). Porém, 

como forma de complementar essa etapa e subsidiar a pesquisa, aplicou-se outro questionário 

(apêndice B), aos integrantes da equipe de trabalho, ou seja, aos administrados, onde se 

objetivou atingir o maior número de participantes possíveis de um total de 154 servidores 

técnico-administrativos efetivamente trabalhando, tendo em vista que a participação na 

presente pesquisa é voluntária, mas que o pesquisador, respeitando os critérios de 

acessibilidade, não economizou esforços no sentido de entrevistar servidores de todos os 

setores que compõem a unidade administrativa pesquisada. 

Os questionários aplicados na pesquisa de campo foram elaborados pelo próprio 

pesquisador, e submetidos à um pré-teste com servidores de outras unidades administrativas 
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não integrantes da população-alvo, que contribuíram com sugestões/críticas importantes para 

construção final apresentada nos apêndices A e B. 

A partir da escolha dos questionários trataram-se os dados coletados, e foram 

compilados os resultados da pesquisa através de planilhas da Microsoft Excel 2010, 

posteriormente dispostos em gráficos e tabelas, seguidos de análise de conteúdo. Os temas 

e/ou conteúdos abordados na pesquisa de campo foram os seguintes: a) o perfil dos 

participantes; b) a capacitação/treinamento para o desenvolvimento profissional; c) a 

autonomia para tomada de decisões e o planejamento das atividades; d) as principais 

habilidades apontadas pelos participantes para a seleção de gestores; e) a percepção quanto à 

atuação do gestor; e, por fim, se lançou uma questão aberta para se elencar os maiores 

desafios enfrentados pelo gestor ao desempenhar as suas funções na Administração Pública 

contemporânea. Com isso, se pretendeu averiguar a autopercepção do gestor e a percepção da 

sua equipe de trabalho sobre os temas pesquisados. 

Para melhor explicitar o termo análise de conteúdo, se traz a definição de Bardin 

(2011, p. 48) que diz ser esta: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (varíaveis inferidas) dessas mensagens. 

 

Conhecimento este que se pretende utilizar para analisar a questão aberta, ou seja, 

tratou-se de examinar as respostas dadas pelos participantes dos dois grupos: gestores e 

colaboradores, apurando-se as que tenham elementos contíguos e classificando-as a posteriori 

por categoria, para as quais se atribui um título de acordo com os temas das mensagens 

respondidas, sendo apresentadas em gráficos por ordem quantitativa e decrescente. 
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6.2 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

 

Quanto ao universo da pesquisa de campo, o estudo tem como população-alvo todos 

os servidores lotados na Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN, ou seja, 26 gestores da 

PROGESP (pró-reitora, assessores, diretores, coordenadores, chefes de setores e secretários 

administrativos). O quadro abaixo, especifica a quantidade de funções ocupadas e foi 

elaborado a partir do organograma da referida pró-reitoria (ver Figura 01): 

 

QUANTITATIVO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA OCUPADAS DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

QUANTIDADE DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA 
(OCUPADAS) 

TIPO DE FUNÇÃO 

01 Pró-reitor 

04 Assessores técnicos 

04 Secretários administrativos 

03 Diretores 

12 Coordenadores 

02 Chefes de setores 

TOTALIZANDO = 26 FUNÇÕES DE CONFIANÇA OCUPADAS 

Quadro 01: Quantitativo das funções de confiança ocupadas da PROGESP/UFRN 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados no organograma da PROGESP (2014) 

 

Por sua vez, ainda nesta etapa do processo de pesquisa, foi aplicado questionário ao 

grupo de servidores denominado de colaboradores, que compõe a Pró-reitoria de Gestão de 

Pessoas (PROGESP), incluindo as três diretorias: Diretoria de Administração de Pessoal 

(DAP), Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (DDP) e Diretoria de Assistência à Saúde 

do Servidor (DASS). 

Em 27 de março de 2015, apurou-se através de relatórios gerenciais gerados pelo 

SIGRH, que a PROGESP – unidade administrativa objeto da pesquisa - contava com um 

quantitativo de colaboradores e gestores distribuídos da seguinte forma (ver Quadro 02): 
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QUANTITATIVO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 
SERVIDORES 

GESTORES TOTAL 
EFETIVAMENTE TRABALHANDO AFASTADOS 

PROGESP 17 02 07 26 

DAP 33 03 10 46 

DDP 25 04 03 32 

DASS 79 06 06 91 

TOTAL (PÚBLICO ALVO) 154 15 26 195 

Quadro 02: Quantitativo dos servidores lotados na PROGESP/UFRN 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados no sistema SIGRH (MARÇO2015) 
 

Como se pode observar no quadro acima, à época da realização da pesquisa de campo, 

devido ao número de servidores afastados de suas atividades laborais por diversos motivos 

(cessão para outro órgão, licença para tratamento de saúde, férias etc) o total do público-alvo 

ficou condicionando a 180 servidores, destes: 26 são gestores e 154 são colaboradores. 
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6.2.1 Pesquisa documental 

 

 

A pesquisa documental foi realizada durante o mês de outubro de 2014, que resultou 

na elaboração do organograma da PROGESP (Figura 01), na unidade escolhida para a 

execução da pesquisa, com o intuito de mapear a distribuição atual das funções de confiança 

na referida unidade gestora, denominando e identificando nesse organograma, aprovado pelo 

Regimento Interno da Reitoria (Resolução nº 14/2011- CONSUNI), os Cargos de Direção 

(CD) e as Funções Gratificadas (FG) e os níveis hierárquicos de cada função. Ainda, neste 

mesmo item, foram identificadas, através dos quadros demonstrativos das distribuições das 

funções da PROGESP/UFRN (Quadros 03, 04, 05 e 06), todas as funções de confiança, 

trazendo, ainda, informações tais como: cargos efetivos, nível de escolaridade, formação 

acadêmica e data início do exercício da função de confiança ora ocupada. 

As fontes utilizadas para a elaboração do organograma atualizado da Pró-reitoria de 

Gestão de Pessoas e os quadros que apresentam a distribuição das funções de confiança nas 

unidades administrativas que compõem a referida pró-reitoria foram o Resolução nº 14/2011-

CONSUNI e os sistemas SIGRH e SIAPE. 

Tanto o organograma quanto os quadros demonstrativos das funções citados acima são 

apresentados logo em seguida, fazendo-se uma breve análise dos dados coletados na pesquisa 

documental. 
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Figura 01: Organograma das funções de confiança da PROGESP/UFRN 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
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A figura 01 retrata o organograma da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, da maneira 

como estavam distribuídas todas as funções de confiança no mês de outubro de 2014. 

Observa-se, porém, que este apresenta modificações em relação ao organograma aprovado 

inicialmente pelo Regimento Interno da Reitoria através da Resolução nº 014/2011-

CONSUNI, de 11 de novembro de 2011. O organograma aprovado pela referida resolução era 

composto de 27 funções de confiança, sendo que o atual apresenta um total de 29 funções, ou 

seja, houve um acréscimo de duas Assessorias Técnicas da PROGESP, conforme se veem 

destacadas na figura 01 pela cor verde. 

Do total atual de funções de confiança da PROGESP, 5 correspondem a Cargos de 

Direção – CD’s, 22 são Funções Gratificadas – FG’s e 2 não tem gratificação remunerada. 

Destaca-se, ainda, que 3 setores estão com as funções não ocupadas, ou seja, não existe até o 

momento nenhuma chefia imediata gerenciando e/ou coordenando as atividades exercidas por 

estes setores, são eles: o Setor de Pagamento (SP) e o Setor de Análise de Processo (SAP) da 

Coordenadoria de Pagamento de Aposentados e Pensionistas (CPAP), e por fim, o Setor de 

Reinserção de Servidores (SRS) vinculado a Coordenadoria de Apoio Psicossocial do 

Servidor (CAPS). 

É preciso ressaltar que dos 7 níveis hierárquicos que se apresentam na escala de 

hierarquia da PROGESP, de acordo com o organograma mostrado, identificam-se distorções 

em 4 deles, quanto à distribuição das funções, ou seja, alguns setores têm funções 

diferenciadas dentro de um mesmo nível hierárquico, isso evidencia uma inconsistência 

quanto aos critérios utilizados para se proceder a distribuição dessas funções entre os setores, 

já que, hierarquicamente, esses estão no mesmo patamar de responsabilidade e deveria haver 

uma uniformidade no que se refere à distribuição de CD’s e FG’s. 

A seguir será apresentado o quadro demonstrativo dos servidores ocupantes das 

funções de confiança da PROGESP/UFRN, com as seguintes informações: cargo efetivo para 

o qual foi nomeado, nível de classificação, nível de escolaridade, formação acadêmica, tipo de 

função e data início para o exercício da função (Quadro 03). 
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DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

Nº Função de confiança Cargo / Nível de 
classificação 

Escolaridade / Formação 
Acadêmica 

Tipo 
(CD/FG) 

Início do 
exercício 

01 Pró-Reitor de Gestão 
de Pessoas 

Assistente em 
Administração / Nível 
Intermediário (NI) 

Graduada / Formação de 
Executivo 

CD-02 20/03/2012 

02 Assessor Técnico Secretário Executivo / 
Nível Superior (NS) 

Especialista / Gestão 
Universitária 

FG-02 18/02/2013 

03 Assessor Técnico Engenheiro-Área / Nível 
Superior (NS) 

Especialista / Engenheiro 
de Segurança do Trabalho 

FG-02 01/05/2014 

04 Assessor Técnico do 
Gabinete do Reitor 
junto à Coordenadoria 
de Concursos 

Assistente em 
Administração / Nível 
Intermediário (NI) 

Especialista / Direito 
Administrativo 

CD-04 06/08/2012 

05 Coordenador de 
Atendimento ao 
Servidor 

Servente de Limpeza / 
Nível de Apoio (NA) 

Graduada / História FG-02 22/05/2013 

06 Secretário 
Administrativo  

Técnico em 
Secretariado / Nível 
Intermediário (NI) 

Ensino Médio FG-03 09/04/2014 

Quadro 03: Demonstrativo da distribuição das funções de confiança da PROGESP/UFRN 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados nos sistemas SIAPE e SIGRH (2014) 

 

No quadro 03, os dados coletados mostram que, dos 6 servidores ocupantes de funções 

de chefia, 2 ocupam cargos de NS, 3 estão investidos em cargos de NI e 1 em cargo de NA. 

No que se refere ao nível de escolaridade, temos 3 pós-graduados (especialistas), 2 graduados 

e 1 que concluiu o ensino médio. 

Fica evidenciado que 4 destes servidores, ocupam cargos de nível intermediário e 

nível de apoio. Entretanto, observa-se que apenas 1 servidor tem formação acadêmica (ensino 

médio) compatível ao cargo (NI), sendo que os demais servidores apresentam nível de 

escolaridade superior ao mínimo exigido para o exercício do cargo efetivo. 

Analisando os dados apresentados no quadro acima se observa que na PROGESP, a 

maioria dos servidores ocupantes de cargos de gestão tem formação acadêmica superior à 

mínima exigida para o exercício do cargo efetivo, ou seja, exercem cargos de NS/NI e, 

respectivamente, detêm títulos de especialistas e graduados. Mas, é importante frisar que 

todos têm pouco tempo de experiência no exercício da função de confiança, ou seja, ocupam 

os cargos de gestão a menos de 3 anos. 

A seguir, temos o quadro 04 com o demonstrativo dos servidores ocupantes das 

funções de confiança da Diretoria de Administração de Pessoal (DAP). Apresentando as 

mesmas informações do quadro anterior. 
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DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA DAP 

Nº Função de confiança Cargo / Nível de 
classificação 

Escolaridade / Formação 
Acadêmica 

Tipo 
(CD/FG) 

Início do 
exercício 

07 Diretor de 
Administração de 
Pessoal 

Assistente em 
Administração / Nível 
Intermediário (NI) 

Especialista / Auditoria 
Governamental 

CD-03 20/03/2012 

08 Secretário 
Administrativo 

Assistente em 
Administração / Nível 
Intermediário (NI) 

Ensino Médio FG-04 20/03/2012 

09 Coordenador de 
Pagamento de 
Servidores Ativos 

Assistente em 
Administração / Nível 
Intermediário (NI) 

Especialista / Gestão de 
Pessoas 

FG-01 01/01/2009 

10 Coordenador de 
Pagamento de 
Aposentados e 
Pensionistas 

Assistente em 
Administração / Nível 
Intermediário (NI) 

Especialista / Direito Civil e 
Processual Civil 

FG-02 08/09/2014 

11 Chefe do Setor de 
Pagamento 

------------------------- ------------------------------ -------- Vago 

12 Chefe do Setor de 
Análise de Processos 

------------------------- ------------------------------ FG-03 Vago 

13 Coordenador de 
Provimentos e 
Controle de Cargos 

Assistente em 
Administração / Nível 
Intermediário (NI) 

Especialista / Gestão de 
Pessoas 

FG-01 20/03/2012 

14 Assessor Técnico da 
PROGESP, junto à 
CPCC/DAP 

Assistente em 
Administração / Nível 
Intermediário (NI) 

Graduado / Turismo FG-04 01/04/2014 

15 Chefe do Setor de 
Cadastro 

Assistente em 
Administração / Nível 
Intermediário (NI) 

Especialista / Ciências 
Contábeis 

FG-03 21/08/2013 

16 Chefe do Setor de 
Arquivo 

Arquivista / Nível 
Superior (NS) 

Especialista / História FG-03 02/01/2013 

17 Coordenador de 
Análise Processual 

Assistente em 
Administração / Nível 
Intermediário (NI) 

Especialista / Jurisdição e 
Direito Privado 

FG-02 08/09/2014 

Quadro 04: Demonstrativo da distribuição das funções de confiança da DAP 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados nos sistemas SIAPE e SIGRH (2014) 

 
O quadro 04 apresenta a distribuição das 11 funções da Diretoria de Administração de 

Pessoal, identificando as funções ora ocupadas. Observando-se os dados coletados, vemos que 

os setores – de pagamento e de análise de processos, subordinados à Coordenadoria de 

Pagamento de Aposentados e Pensionistas não se encontram com as suas funções ocupadas. 

Vemos, porém, que das 9 chefias ocupadas, 1 dos servidores ocupa cargo de NS e 8 ocupam 

cargos de NI. Com referência ao nível de escolaridade, temos 7 pós-graduados (especialistas), 

1 graduado e, apenas, 1 servidor com ensino médio concluído. Os dados apresentados revelam 
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que, na DAP, em sua maioria, os servidores que estão à frente das funções de confiança 

apresenta formação acadêmica superior à mínima exigida para o exercício do cargo efetivo. 

Quanto ao período de desempenho na chefia ocupada, temos 1 servidor com mais de 6 

anos de exercício na função de confiança, 3 com mais de 3 anos, 1 com mais de 2 anos, 2 com 

mais de 1 ano e 2 com menos de um ano. Convém ressaltar que a maior parte dos gestores 

exercem a pouco tempo função de confiança. 

A seguir temos o quadro demonstrativo dos servidores ocupantes das funções de 

confiança da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (DDP) (Quadro 05). 

 

DEMONSTRATIVO DOS SERVIDORES OCUPANTES DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA DA DDP 

Nº Função de confiança Cargo / Nível de 
classificação 

Escolaridade / Formação 
Acadêmica 

Tipo 
(CD/FG) 

Início do 
exercício 

18 Diretor de 
Desenvolvimento de 
Pessoas 

Secretário Executivo / 
Nível Superior (NS) 

Especialista / Gestão de 
Pessoas 

CD-03 15/10/2014 

19 Secretário 
Administrativo 

Servente de Limpeza / 
Nível de Apoio (NA) 

Graduada / Tecnologia em 
Gestão de Recursos 
Humanos 

FG-04 17/07/2013 

20 Coordenador de 
Planejamento de 
Gestão de Pessoas 

Assistente em 
Administração / Nível 
Intermediário (NI) 

Especialista / Gestão 
Universitária 

FG-02 20/01/2014 

21 Coordenador de 
Capacitação e 
Educação Profissional 

Pedagogo-área / Nível 
Superior (NS) 

Graduado / Pedagogia FG-02 17/10/2014 

22 Coordenador de 
Acompanhamento e 
Avaliação 

Assistente Social / Nível 
Superior (NS) 

Graduada / Serviço Social FG-02 01/03/2014 

Quadro 05: Demonstrativo da distribuição das funções de confiança da DDP 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados nos sistemas SIAPE e SIGRH (2014) 
 

O quadro 05 apresenta a distribuição das funções da Diretoria de Desenvolvimento de 

Pessoas. Analisando-se os dados apresentados no referido quadro, observa-se que, das 5 

funções ocupadas, 3 servidores ocupam cargos efetivos de NS, 2 ocupam, respectivamente, 

cargos de NI e de NA. Sendo que estes gestores apresentam os seguintes níveis de 

escolaridade: 2 servidores pós-graduados (especialistas) e 3 graduados. Fica demonstrado que 

a maioria dos servidores tem formação acadêmica superior à mínima exigida para se exercer o 

cargo efetivo, porém, quanto ao período de desempenho na chefia ocupada, temos 3 com mais 

de 1 ano e 2 com menos de 1 ano. Os dados apresentados revelam que, na DDP, as chefias 

têm pouco tempo de experiência à frente dos cargos de gestão ora ocupados. 

Segue o quadro demonstrativo dos servidores ocupantes das funções de confiança da 

Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor (DASS). (Quadro 06). 
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DEMONSTRATIVO DOS SERVIDORES OCUPANTES DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA DA DASS 

Nº Função de confiança Cargo / Nível de 
classificação 

Escolaridade / Formação 
Acadêmica 

Tipo 
(CD/FG) 

Início do 
exercício 

23 Diretor de Atenção à 
Saúde do Servidor 

Administrador / Nível 
Superior (NS) 

Especialista / Gestão de 
Pessoas 

CD-04 20/03/2012 

24 Secretário 
Administrativo 

Assistente em 
Administração / Nível 
Intermediário (NI) 

Especialista / Gestão 
Ambiental 

FG-04 17/07/2013 

25 Coordenador de Apoio 
Psicossocial do 
Servidor 

Professor de Ensino 
Básico, Técnico e 
Tecnológico / Nível 
Superior (NS) 

Especialista / Educação 
Física 

FG-02 02/01/2013 

26 Chefe do Setor de 
Reinserção de 
Servidores 

----------------- ---------------- -------- Vago 

27 Coordenador de 
Vigilância 
Epidemiológica e 
Perícia em Saúde 

Enfermeiro-Área / Nível 
Superior (NS) 

Especialista / Enfermagem 
do Trabalho 

FG-02 18/03/2014 

28 Coordenador de 
Promoção da Segurança 
do Trabalho e Vigilância 
Ambiental 

Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
/ Nível Superior (NS) 

Mestrado / Engenharia de 
Produção 

FG-02 27/08/2014 

29 Coordenador de 
Atenção à Saúde do 
Servidor 

Enfermeiro do Trabalho 
/ Nível Superior (NS) 

Especialista / Enfermagem 
do Trabalho 

FG-02 06/03/2013 

Quadro 06: Demonstrativo da distribuição das funções de confiança da DASS 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados nos sistemas SIAPE e SIGRH (2014) 
 

O quadro 06 apresenta a distribuição das 7 funções da Diretoria de Atenção a Saúde 

do Servidor, nos dados apresentados, observa-se que a Chefia do Setor de Reinserção de 

Servidores, subordinado à Coordenadoria de Apoio Psicossocial do Servidor se encontra sem 

chefia e sem função remunerada. Identifica-se, porém, que das 6 chefias ocupadas, 5 dos 

servidores ocupam cargos de NS e apenas 1 servidor ocupa cargo de NI. Quanto ao nível de 

escolaridade, temos 1  servidor com o título de mestre e 5 especialistas. Ao se verificar o 

tempo de exercício na chefia ocupada, temos 1 servidor com mais de 3 anos, 2 com mais de 2 

anos, 2 com mais de 1 ano e 1 com menos de um ano. 

Os dados apresentados revelam que, na DASS, todos os servidores ocupantes de 

cargos de gestão são pós-graduados (mestre e especialistas), mas em sua maioria têm pouco 

tempo de experiência no exercício da função, ou seja, ocupam os cargos de gestão a pouco 

mais de três anos ou menos que esse tempo. 
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Observados os dados coletados na pesquisa documental realizada através dos sistemas 

SIRGH e SIAPE, ficou evidenciado que, em todas as unidades administrativas que compõem 

a PROGESP, apesar da grande maioria dos servidores apresentarem formação acadêmica em 

um patamar superior ao mínimo exigido para o exercício do cargo efetivo, ao se confrontar 

esses dados com o tempo de exercício na função de confiança, verifica-se que esses gestores 

tem pouca experiência para exercerem cargos de gestão, fato que pode sinalizar inferências 

importantes na atuação administrativa desses gestores na condução de suas equipes de 

trabalho. 

O pouco de tempo de atuação dos gestores que ficou evidenciado na pesquisa 

documental pode se apresentar como um obstáculo para se atingir o princípio da eficiência, e 

se contrapõe ao que preconiza Di Pietro (2009), quanto ao modo de atuação do agente público 

e a maneira de organizar, estruturar e disciplinar a Administração Pública, tendo como meta o 

alcance de melhores resultados na prestação do serviço público. 

No tópico a seguir, inicia-se a análise e apresentação dos dados coletados pela 

pesquisa de campo, ocorrida no âmbito da PROGESP, durante período de 09 de março a 15 

de abril de 2015. 

 

 

6.2.2 Coleta e tratamento dos dados da pesquisa de campo 

 

 

A pesquisa de campo foi direcionada  a 26 servidores investidos em função de 

confiança e aos 154 colaboradores que encontravam-se em exercício na PROGESP/UFRN, 

que responderam de forma voluntária aos questionários (apêndices A e B), que perguntavam 

sobre as seguintes questões: o perfil dos participantes (sexo, cargo, grau de escolaridade, 

tempo de exercício na função/cargo); a capacitação/treinamento; a autonomia/planejamento; 

os fatores motivacionais e os fatores desmotivadores; o processo de seleção do gestor; a 

atuação do gestor e os desafios enfrentados pelo gestor na Administração Pública 

contemporânea. 

Nesse primeiro momento, a Tabela 01 apresenta o número de servidores que 

efetivamente participaram da pesquisa e a percentagem em relação ao público-alvo. 
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Tabela 01 Percentagem de servidores participantes da pesquisa de campo 

PÚBLICO-ALVO 
QUANTITATIVO DOS SERVIDORES 

PERCENTUAL (%) 
EFETIVAMENTE TRABALHANDO PARTICIPANTES 

Gestor 26 25 96,2 

Colaborador 154 100 64,9 

TOTAL 180 125 69,4 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2015) 

 

Durante a pesquisa tive algumas dificuldades de acessibilidade na Diretoria de 

Assistência à Saúde do Servidor (DASS) tendo em vista que a referida unidade administrativa 

passa por reformas de ampliação na sua infraestrutura e os servidores encontram-se, 

temporariamente, exercendo as suas atividades em dois locais de trabalho distintos e de forma 

improvisada. 

Como se vê na tabela acima o maior percentual de participantes corresponde ao de 

gestores. Somados gestores e colaboradores, a pesquisa atingiu um percentual correspondente 

a 69,4% do público-alvo, excluindo-se os servidores afastados.  

A Tabela 02 mostra o perfil dos participantes da pesquisa de campo levando-se em 

consideração o sexo, natureza do cargo e grau de escolaridade. 

 

Tabela 02 Perfil dos participantes da pesquisa conforme sexo, cargo e escolaridade 

PÚBLICO-
ALVO 

SEXO 
Frequência 

(%) 

NATUREZA CARGO 
Frequência 

(%) 

GRAU DE ESCOLARIDADE 
Frequência 

(%) 

M F Docente Técnico 
Administrativo 

Ensino 
Médio 

Graduado Especialista Mestre Doutor 

Gestor 
10 

40,0% 

15 

60,0% 

1 

4,0% 

24 

96,0% 

1 

4,0% 

4 

16,0% 

19 

76,0% 

1 

4,0% 

0 

0,0% 

Colaborador 
43 

43,0% 

57 

57,0% 

0 

0,0% 

100 

100,0% 

10 

10,0% 

36 

36,0% 

46 

46,0% 

7 

7,0% 

1 

1,0% 

TOTAL 
53 

42,4% 

72 

57,6% 

1 

0,8% 

124 

99,2% 

11 

8,8% 

40 

32,0% 

65 

52,0% 

8 

6,4% 

1 

0,8% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2015) 

 

O perfil dos participantes da pesquisa, a partir dos dados coletados, se apresentou da 

seguinte forma: Em sua maioria são do sexo feminino e apresentam grau de escolaridade 

superior ao mínimo exigido para o exercício do cargo, ou seja, 91,2% são graduados e pós-

graduados (especialista, mestre e doutor), fato que já havida sido mapeado pela pesquisa 

documental. Porém, é importante destacar que apesar de não ter sido mostrado na tabela 
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acima, foi apurado, também, que os servidores continuam buscando uma melhor qualificação, 

tendo em vista a quantidade que está frequentando, atualmente, os cursos de formação 

acadêmica, assim vejamos: a) graduação (1 gestor e 10 colaboradores); b) especialização (2 

gestores e 10 colaboradores); c) mestrado (12 gestores e 5 colaboradores); e d) doutorado 

(apenas 1 colaborador). 

Em 2005, a Lei Federal nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 estruturou o Plano de 

Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições 

Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, fato que pode ter motivado essa 

notória busca por capacitação e qualificação que podemos verificar nos dados acima 

coletados, tendo em vista que os técnico-administrativos, a partir dessa lei, passaram a obter 

ganhos financeiros através de progressões por capacitação e incentivos à qualificação. Fato 

que contribui, também, para um estímulo ao aprendizado contínuo, podendo trazer melhorias 

aos serviços públicos oferecidos. 

Outro dado coletado na tabela 02 diz respeito à natureza do cargo, e como já era de se 

esperar a grande maioria dos participantes pertencem a categoria dos técnico-administrativos, 

tendo em vista que a Pró-Reitoria é o órgão de planejamento e de gestão administrativa e que 

tem suas atribuições voltadas, exclusivamente, à formulação e implementação da política de 

gestão de pessoas da Universidade, tendo como principal característica o apoio à atividade 

fim da UFRN que, em linhas gerais, é a educação de ensino superior. 

Na presente pesquisa foi perguntado aos gestores se havia correlação entre a formação 

acadêmica deles e a função de confiança que exercia. A maioria respondeu que existia 

correlação, ou seja, 18 gestores têm formação correlata às atividades exercidas na sua rotina 

como gestor, 2 gestores afirmaram que não e 5 deles disseram existir pouca correlação. 

Na busca de ampliar o conhecimento sobre o perfil dos servidores investidos em 

funções de confiança e dos servidores que integram a equipe de trabalho, foi perguntado aos 

participantes da pesquisa sobre o tempo de exercício na função de gestor e no cargo efetivo. 

As Figuras 02 e 03 a seguir demonstraram os resultados coletados: 
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Figura 02 Tempo de exercício na função de confiança (GESTOR) 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2015) 

 

O gráfico acima mostra claramente que 20 gestores estão a menos de 4 anos no 

comando de suas equipes de trabalho e, apenas, 3 deles estão a mais de 15 anos em cargos de 

gestão. Este dado corrobora o que já havia sido observado na pesquisa documental, isso 

demonstra que a pouca experiência dos participantes no exercício da função gerencial, se 

apresenta como um desafio a ser superado pelos mesmos em gerir e conduzir os seus 

administrados, diante da complexidade que envolve todo o processo de gestão de pessoas, 

exigindo desse gestor pouco experiente, perspicácia para desenvolver habilidades importantes 

para a condução da sua equipe de trabalho, tais como: liderança; tomada de decisões; 

administração de conflitos e capacidade de planejamento. 

 

 
Figura 03 Tempo de exercício no cargo efetivo (COLABORADOR) 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2015) 

 

Do total de 100 colaboradores participantes da pesquisa de campo, observa-se que 53 

destes servidores ingressaram na UFRN a menos de 4 anos, 14 deles estão na faixa de 5 a 9 

anos de exercício no cargo e, 30 exercem a mais de 15 anos as suas atividades na referida 
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Instituição Federal de Ensino. O gráfico demonstra que há uma renovação no quadro 

permanente de servidores da unidade administrativa pesquisada, o que sugere uma tendência 

na UFRN, e que pode dar indícios de que esta substituição gradual de servidores deva ser 

motivada pela excessiva rotatividade dos novos servidores em busca de empregos mais 

atrativos e com melhores remunerações, como também, pelas vacâncias existentes ao longo 

da linha do tempo de trabalho, tais como: aposentadoria, falecimento, demissão, etc. 

Diante do exposto, é importante frisar que traçar o perfil dos servidores lotados na 

PROGESP ajuda a conhecer as pessoas que compõem a equipe de trabalho e a identificar as 

fragilidades e potencialidades exigentes no processo de trabalho bem como os pontos fracos a 

serem trabalhados, na busca da eficiência na Administração Pública, como afirma Bruno 

Miragem (2011) no que se refere a melhor maneira de realizar suas finalidades e atender aos 

interesses públicos. 

Outro tópico averiguado na pesquisa de campo, diz respeito à capacitação e 

treinamento dos participantes para o desenvolvimento das suas habilidades profissionais. Os 

gráficos a seguir apresentam as respostas quanto à existência de programa de 

capacitação/treinamento para gestores e servidores. 

 

Figura 4.1 CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO 
GESTOR 

Figura 4.2 CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO 
COLABORADOR 

  
Figura 04 Existência de programa de capacitação/treinamento na PROGESP 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2015) 

Quando questionados sobre a existência de programa de capacitação/treinamento para 

desenvolver as habilidades profissionais para o exercício da função de confiança, 60% dos 

gestores afirmaram que a PROGESP tem um programa de capacitação e que participaram, em 

ocasiões esporádicas, de alguns cursos oferecidos dentro do Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento (PCA) da referida pró-reitoria. Contrapondo-se ao que foi afirmado pela maioria 
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dos gestores, se observa que 40% diz não existir programa para capacitar gestores ou afirma não 

ter conhecimento de programa que capacite ou treine para o exercício da função de confiança. 

Na figura 4.2 observa-se que a maioria dos colaboradores afirma existir um programa 

que os capacitam para exercerem as suas atividades de trabalho e que já frequentaram cursos 

oferecidos pelo PCA/PROGESP e, também, participaram de cursos de Ensino à distância 

(EAD) da UFRN. Apenas 14% deles dizem não existir programa de capacitação e/ou não tem 

conhecimento. Este bom resultado apurado entre os colaboradores, que apresentou um 

percentual bem elevado de servidores buscando capacitação, parece ter sido motivada pela 

estruturação da carreira e pelo incentivo financeiro dado através da política de capacitação 

implantada pelo governo a partir de Lei Federal nº 11.091/2005. Sendo essa política de 

governo muito positiva, pois motiva os servidores à capacitação e à qualificação, resultando 

em um melhor desempenho dos mesmos em seus postos de trabalho. 

Corroborando o que foi dito pela maioria dos participantes da pesquisa sobre a 

existência de Programa de Capacitação para o desenvolvimento das habilidades profissionais, 

a Resolução nº 009/2012-CONSAD descreve em seu artigo 5º que oferece atividades anuais 

de capacitação para desenvolvimento de servidores e de gestores; cursos de graduação 

tecnológica e de pós-graduação. 

Na sequência, ainda dentro da temática – capacitação e treinamento – foi perguntado 

aos participantes da pesquisa se a PROGESP investe em treinamento para que os gestores e os 

colaboradores tenham um aprendizado contínuo, vejamos as respostas na figura 05. 

 

Figura 5.1 INVESTIMENTO EM TREINAMENTO CONTÍNUO 
GESTOR 

Figura 5.2 INVESTIMENTO EM TREINAMENTO CONTÍNUO 
COLABORADOR 

Figura 05 Investimento em treinamento para aprendizado contínuo na PROGESP 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2015) 
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Na visão dos gestores (figura 5.1), 28% afirmaram que há sempre investimento em 

treinamento, mas ficou evidenciado que não é sistemático esse investimento, visto que 68% 

dizem que raramente ou quase sempre se investe, e apenas 4% não tem opinião sobre o 

assunto, o que pode sugerir uma ação não planejada à oferta de cursos/treinamentos visando o 

aprendizado permanente para os servidores investidos em função de confiança. Vale ressaltar 

que, ao serem perguntados se fizeram capacitação/treinamento logo após a investidura em 

função de confiança, 60% dos gestores afirmaram que foram capacitados e treinados para o 

exercício da função, fato que reforça a ideia de que mesmo havendo essa capacitação inicial, 

não existe a continuidade das ações de treinamento para os gestores. 

Como se observa na figura 5.2, seguindo a mesma tendência, a maioria dos 

colaboradores (61%) diz que quase sempre ou raramente há investimento em treinamento. Os 

demais, que representam 10% dos participantes afirmam não ter opinião e que nunca se 

investiu em treinamento para se desenvolver o conhecimento de maneira continuada.  

O investimento em treinamento para aprendizado contínuo ratificado por 28% dos 

gestores e 29% dos colaboradores, pode ser confirmado através das ações efetivadas pela 

Portaria nº 272 de 17 de Abril de 2012 que, através da Diretoria de Desenvolvimento de 

Pessoas e Coordenadoria de Capacitação e Educação Profissional, faz o Levantamento de 

Necessidade de Capacitação (LNC); o Planejamento e execução das Atividades de 

Capacitação e Avaliação das Atividades de Capacitação, fechando um ciclo de etapas 

realizadas para disponibilizar aos servidores o calendário anual das atividades oferecidas. 

Entretanto, a maioria dos participantes aponta que o investimento no aprendizado 

acontece de maneira descontinuada, ou seja, quase sempre e/ou raramente, fato que denota 

uma fragilidade nos investimentos em treinamento e, também, na política de capacitação 

oferecida pela PROGESP/UFRN. Contrapondo-se a concepção tradicional de que treinamento 

é apenas para adequar cada pessoa ao seu cargo, Gil (2010, p.121) reforça que: “Hoje, o que 

se necessita é de processos capazes de desenvolver competências nas pessoas, para que se 

tornem mais produtivas e inovadoras para contribuir com a organização”. 

As questões abordadas a seguir, estão relacionadas à autonomia dos gestores na 

tomada de decisões e ao planejamento das rotinas de trabalho. Em um primeiro momento, foi 

perguntado aos participantes, se os gestores tinham liberdade para tomar decisões e executar o 

trabalho da forma como melhor considerasse. Vejamos as respostas: 
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Figura 6.1 PERCEPÇÃO TOMADA DE DECISÃO/EXECUÇÃO 
GESTOR 

Figura 6.2 PERCEPÇÃO TOMADA DE DECISÃO/EXECUÇÃO 
COLABORADOR 

Figura 06 Percepção quanto à liberdade para tomar decisão e execução do trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2015) 

 

Como se observa nos gráficos acima, os participantes (20% dos gestores e 19% dos 

colaboradores) afirmaram que os gestores têm liberdade para tomar decisão, porém a grande 

maioria disse que estes quase sempre tem liberdade para tomar decisão e executar as suas 

atividades. Analisando-se esses altos índices, parece acertado concluir que, através da 

percepção dos participantes, há indícios de não haver liberdade plena para os gestores 

tomarem suas decisões e executarem as atividades dentro da margem de discricionariedade 

esperada, e sem violar o princípio da legalidade. Ressaltando-se que 4% dos gestores e 11% 

dos colaboradores disseram que raramente se tem essa liberdade. 

Fazendo-se uma análise de conteúdo da mensagem passada pelos participantes, surge à 

curiosidade em saber quais os obstáculos existentes para se exercer com plenitude à 

autonomia nas ações administrativas. Nesse contexto, é importante que o gestor, ao tomar 

suas decisões, tenha clareza do sejam: atos vinculados - “aqueles para os quais a lei estabelece 

os requisitos e condições de sua realização”, Meirelles (1998, p. 147) e atos discricionários - 

“os que a Administração pratica com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão 

segundo critérios de conveniência e oportunidade formulados por ela mesma, ainda que 

adstrita à lei reguladora da expedição deles”, Mello (2011, p. 434). 

Outra questão levantada foi se a rotina de trabalho é organizada e discutida de maneira 

planejada, com divisão de tarefas, definições de papéis e clareza das responsabilidades 

individuais. A figura 07 mostra os resultados com base nas respostas dos participantes da 

pesquisa de campo.  
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Figura 7.1 PLANEJAMENTO DA ROTINA DE TRABALHO 
GESTOR 

Figura 7.2 PLANEJAMENTO DA ROTINA DE TRABALHO 
COLABORADOR 

Figura 07 Existência de planejamento para a rotina de trabalho da equipe 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2015) 

 

Como se observa na figura 7.1, quando perguntados se a rotina de trabalho de sua 

equipe é planejada, quase a totalidade dos gestores afirmaram que sempre e quase sempre 

planejam as atividades e apenas 4% disseram que raramente se organiza o processo de 

trabalho. Fazendo uma análise do maior percentual (60% afirmou que quase sempre se 

planeja) apontado pelos gestores, fica demonstrado que o planejamento não acontece 

sistematicamente, ficando evidente a necessidade de ações para melhorar essa rotina. 

Na percepção dos colaboradores (figura 7.2), a prática de planejar as atividades de 

trabalho é um pouco menos utilizada, observa-se no gráfico que é menor o percentual de 

servidores afirmando que quase sempre há planejamento. Porém, contrapondo-se a afirmação 

dos gestores, temos 21% dos colaboradores afirmando que raramente se planeja as atividades; 

que nunca existe o planejamento e a organização das tarefas e, ainda, que não tem opinião 

sobre o assunto. Notadamente, existem divergências de opinião entre os participantes quanto à 

questão abordada. 

Portanto, é pertinente ressaltar a importância de se planejar sempre as atividades do 

setor de trabalho, para que se tenham definições claras dos papéis individuais de trabalho e 

divisões justas de tarefas, evitando-se desgastes nas relações interpessoais no ambiente de 

trabalho. Corroborando com essa afirmação, Matias-Pereira (2009, p. 113) diz que o 

planejamento “contribui para evitar a desorganização nas operações, bem como para o 

aumento da racionalidade das decisões, reduzindo os riscos e aumentando as possibilidades de 

alcançar os objetivos da organização”. 
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A pesquisa procurou saber, também, se os participantes estavam motivados para o 

exercício das suas funções, as respostas coletadas estão apresentadas na figura 08. 

Figura 8.1 MOTIVAÇÃO - GESTOR Figura 8.2 MOTIVAÇÃO - COLABORADOR 

Figura 08 Motivação para o exercício das funções/cargos 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2015) 

 

Analisando-se os resultados apresentados na figura acima, verifica-se que 64% dos 

gestores afirmam está moderadamente e pouco motivados para exercer as atividades inerentes 

a sua função de confiança. Quanto aos servidores que compõem a equipe de trabalho, o maior 

índice encontrado é de servidores que dizem estar muito motivados. Entretanto, mais da 

metade deles, ou seja, 53% se encontram na faixa de moderadamente a nada motivado.  

Diante do exposto, fica evidenciado que tanto os gestores quanto os colaboradores 

precisam identificar os fatores desmotivadores que estão atingindo a ambos, e trabalhar 

conjuntamente para promover ações que busquem motivá-los a desenvolver as suas 

atividades. É sabido que a motivação é um dos principais combustíveis para o crescimento da 

produtividade. Ratificando esse entendimento, Gil (2010, p. 201) afirma que “empregados 

motivados para realizar seu trabalho, tanto individualmente como em grupo, tendem a 

proporcionar melhores resultados”. 

Quando os gestores foram questionados sobre a existência, na PROGESP, de algum 

indicador para medir o grau de motivação para se ocupar chefias/funções de confiança, 32% 

afirmaram que não existe indicador e 68% não tem conhecimento. 

Entre os colaboradores apenas 11% afirmaram existir, na PROGESP, indicador que 

mede o grau de motivação para o exercício de suas atividades. Para os demais, os índices 
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foram de: 24% para os que dizem não existir indicador; e 65% não tem conhecimento de 

indicador para medir a motivação. 

No tópico seguinte, a figura 09 apresenta a percepção dos participantes ao fazerem 

uma análise da atuação do servidor investido em cargo de confiança/chefia, vejamos os 

resultados: 

 

Figura 9.1 AUTO AVALIAÇÃO - GESTOR Figura 9.2 AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO GESTOR 
COLABORADOR 

Figura 09 Avaliação dos participantes sobre a atuação do gestor 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2015) 

 

Na percepção dos próprios gestores, onde se pedia para fazer uma autoanálise e 

avaliar-se enquanto pessoa responsável por gerenciar a equipe de trabalho, verificou-se na 

figura 9.1 que a maioria deles avaliou como muito boa e boa as suas atuações, enquanto que 

28% afirmaram ser aceitável. 

Essa mesma questão foi perguntada aos colaboradores, e os resultados da pesquisa, 

apontam para índices bem próximos da autoavaliação dos gestores, ou seja, em sua maioria, 

os participantes avaliaram a atuação do gestor como muito boa e boa, sendo que 22% 

avaliaram a atuação dos gestores como aceitável, mas é preciso ressaltar que surgiram índices 

para as categorias: ruim e muito ruim, que totalizaram 5% (ver figura 9.2), o que sugere a 

insatisfação de alguns servidores a respeito da atuação das suas chefias, fato que merece 

reflexão. 

Continuando a pesquisa de campo no que se refere à avaliação da atuação do gestor, 

foi perguntado aos participantes se, na PROGESP, havia indicador que fizesse essa avaliação. 

A coleta de dados apresentou os seguintes resultados: 
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a) O índice de gestores que afirmaram existir indicador foi de 28%, que apontaram a 

avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos em educação e dos docentes 

ocupantes de funções administrativas da UFRN, desenvolvida através do Sistema de Gestão 

do Desempenho Humano – GDH/SIGRH19 como sendo a maneira usada pela UFRN para 

avaliar os gestores, mas que se apresentava como um método ineficiente, porque não se 

discutia, sistematicamente, os resultados apurados por esta ferramenta de avaliação; 20% dos 

gestores disseram não haver indicador, e indicam que a pesquisa de satisfação com a equipe 

de trabalho e com os usuários do serviço; o acompanhamento dos resultados e a análise dos 

recursos disponíveis seria um bom instrumento de avaliação. Com base nos dados, verifica-se 

que mais da metade (52%) deles não tem conhecimento da existência de indicador; 

b) Os colaboradores (22%) que afirmaram existir indicador entendem que a avaliação 

de desempenho do sistema GDH/SIGRH atende, superficialmente, a essa demanda, tendo em 

vista a não utilização dos resultados apurados pelo sistema GDH na promoção de melhorias 

nos processos de trabalho. A questão revela, ainda, que 7% deles dizem não existir indicador, 

e apontam que uma ferramenta útil para se verificar a atuação do gestor seria, a pesquisa de 

satisfação entre os servidores e os usuários dos serviços oferecidos, onde fosse avaliada a 

atuação do gestor e, também, dos administrados; os planos de ação; a eficiência 

administrativa; a interação entre os membros da equipe e o alcance das metas. Finalmente, 

71% não tem conhecimento de indicador para medir a atuação do gestor. 

A pesquisa de campo trouxe à discussão o processo de seleção de gestores. Assim 

sendo, foram solicitadas aos participantes que elencassem as três habilidades que eles julgam 

essenciais no processo de escolha de um servidor para o exercício de uma função de 

confiança, seguindo a ordem de importância. Para isso foram apresentadas opções de escolhas 

pré-definidas, dentre as habilidades a seguir descritas: Ter conhecimento técnico esperado 

para o desempenho de suas atividades; Ser capaz de administrar conflitos; Saber trabalhar 

em equipe e interagir com os seus colaboradores; Delegar responsabilidades e acompanhar 

o desempenho pessoal; Ser transparente e apresentar comportamento ético; Ter atitude pró-

ativa e autonomia para tomar decisões; Saber administrar tempo e estresse; Ser eficaz na 

comunicação interna e externa e Saber gerir prioridades. 

Os resultados apurados se encontram nas Tabelas 03 e 04. A primeira mostra as três 

habilidades escolhidas pelos próprios gestores como essenciais para a seleção de novos 

                                                           

19
 Resolução no 024/2006-CONSAD, de 23 de novembro de 2006. 
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servidores para o exercício da função de confiança e na segunda tabela, visualiza-se as 

habilidades julgadas mais importantes pelos colaboradores, então vejamos: 

 

Tabela 03 Habilidades essenciais para seleção de gestores na visão do GESTOR 

HABILIDADES ESSENCIAIS 

(Por ordem de importância na visão do GESTOR) (%) 

Ter o conhecimento técnico esperado para o desempenho de suas atividades 51,0 

Saber trabalhar em equipe e interagir com os seus colaboradores 29,0 

Ser transparente e apresentar comportamento ético 24,0 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2015) 

 

Tabela 04 Habilidades essenciais para seleção de gestores na visão do COLABORADOR 

HABILIDADES ESSENCIAIS 

(Por ordem de importância na visão do COLABORADOR) (%) 

Ter o conhecimento técnico esperado para o desempenho de suas atividades 36,0 

Saber gerir prioridades 24,0 

Ter atitude pró-ativa e autonomia para tomar decisões 24,0 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2015) 

 

Observando-se as tabelas acima, pode-se concluir que, coincidentemente, na visão dos 

dois grupos de participantes, “ter o conhecimento técnico esperado para o desempenho de 

suas atividades” foi escolhida como a habilidade mais importante a ser observada durante o 

processo de seleção para novos gestores. 

Analisando-se as outras habilidades escolhidas pelos gestores, a segunda escolha tida 

como essencial foi “saber trabalhar em equipe e interagir com os seus colaboradores” e, a 

terceira, “ser transparente e apresentar comportamento ético”, ficando evidenciada a 

preocupação dos gestores em ser hábil ao lidar com os integrantes da equipe de trabalho para 

que o grupo se torne mais coeso; como também, saber pautar suas ações administrativas 

dentro da transparência e dos padrões éticos esperados. 

Na percepção dos colaboradores, duas habilidades apresentaram os mesmos índices, 

são elas: “saber gerir prioridades” e “ter atitude pró-ativa e autonomia para tomar decisões”. 

Isso faz supor que os membros da equipe de trabalho esperam que o candidato a um cargo de 

gestão tenha uma percepção apurada sobre qual atividade merece ser priorizada, se antecipe 

na resolução de possíveis problemas e, com autonomia, tome as medidas necessárias para 

evitá-los. 
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Finalizando a etapa da pesquisa de campo realizada com os servidores da PROGESP, 

foi lançada uma questão aberta aos participantes, para que citassem de forma espontânea: 

Quais os maiores desafios enfrentados pelos gestores no desempenho das suas atividades 

gerenciais na Administração Pública contemporânea? 

Nas figuras 10 e 11 estão os resultados, que foram concatenados e classificados por 

categorias específicas, que agrupavam as respostas que apresentavam elementos contíguos e 

similares. As respostas dadas pelos gestores à questão aberta apresentada acima está na figura 

10, em ordem decrescente. 

 

 
Figura 10 Maiores desafios dos gestores na Administração Pública contemporânea, na visão do próprio GESTOR 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2015) 

 

Fazendo-se uma classificação das respostas dadas pelos gestores, quanto aos desafios 

que eles enfrentam em suas atividades de gestão, os comentários à questão aberta foram 

organizados por grupos/temas, destacando-se as falas agrupadas em cada um deles. 
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1. Motivação dos servidores: respondentes afirmam ter dificuldade em trabalhar a 

motivação dos servidores, que apresentam baixo desempenho, vícios próprios do serviço 

público e falta de comprometimento; 

2. Capacitação e atualização: os próprios gestores disseram que faltam cursos 

específicos para capacitá-los e mantê-los atualizados em relação às constantes mudanças na 

legislação; 

3. Escassez de pessoal: relatos de dificuldade em trabalhar com um quadro de pessoal 

reduzido, tendo inúmeras vezes que acumular atribuições próprias da função de gestão com as 

atividades operacionais do cargo; 

4. Gestão estratégica: sugestões de sensibilização dos gestores à implantação de um 

modelo de gestão orientada para resultados, com o intuito de desenvolver ações estratégicas, 

voltadas para a gestão por competência; Nesse contexto, os gestores sugerem mudança e 

inovação nos processos de trabalho; 

5. Valor das funções gratificadas: o baixo valor da função gratificada foi citado como 

fator desmotivador para exercê-las; 

6. Acessibilidade aos gestores do alto escalão: a dificuldade de acesso aos gestores das 

instâncias superiores impede uma gestão mais participativa, dificultando o processo de 

comunicação organizacional; 

7. Burocracia no serviço público: os gestores veem como desafios, ter que lidar com a 

cultura burocrática do serviço público, que torna o tempo de resposta mais lento. Citado como 

exemplo, o atendimento das inúmeras auditorias externas, gerando um grande volume de 

serviço; 

8. Administrar conflitos: mediar conflitos e saber lidar com os problemas existentes nas 

relações interpessoais e intersetoriais também se apresenta como um desafio; 

9. Liderança: alguns dos gestores apontaram que a falta de perfil para ocupar a função, e 

não ter habilidade para liderar e delegar atribuições aos membros da equipe como um  ponto 

de fragilidade; 

10. Autonomia: alguns gestores sentem a necessidade de trabalhar com autonomia e , 

também, ampliar o poder de tomar decisões; 

11. Rotatividade dos novos servidores: transformar a carreira no poder executivo 

atraente para o servidor é apontado como um desafio. Este fato ocasiona um aumento na 

rotatividade dos servidores recém admitidos; 
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12. Escassez de recursos financeiros e materiais: administrar, com recursos financeiros 

e materiais escassos, requer maior criatividade e eficiência; 

13. Planejamento das atividades: planejar com a equipe de trabalho a divisão justa das 

tarefas, tornando eficiente o processo de trabalho. 

Analisando-se o conteúdo das respostas acima citadas, fica claro que os gestores tem a 

exata percepção dos inúmeros desafios enfrentados pela gestão pública no mundo 

contemporâneo, ou seja, eles sabem o quanto é importante está capacitado para o exercício da 

função, buscar novas tecnologias e inovações para o setor público, para que seja possível 

atender a demanda da comunidade. Reforçando esse pensamento de gestão pública 

empreendedora, Matias-Pereira (2009, p. 107) afirma que a efetividade dos resultados 

“depende, em especial, do nível de qualificação profissional e remuneração das carreiras de 

Estado, bem como de geração de estímulos para a formação de novas lideranças no setor 

público”. 

O tópico a seguir mostra a percepção dos colaboradores sobre a mesma questão 

respondida pelos gestores, em relação aos desafios do gestor público contemporâneo. 

Seguindo o mesmo roteiro anterior, a figura 11 apresenta em ordem decrescente os resultados 

coletados. 
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Figura 11 Maiores desafios dos gestores na Administração Pública contemporânea, na visão dos COLABORADORES 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2015) 
 

Observando-se a figura acima, segue a classificação das respostas na percepção dos 

colaboradores, sobre os desafios que os gestores enfrentam para administrar seguindo o novo 

modelo de gestão pública moderna. 

1. Administrar conflitos: os respondentes elencaram nesse grande desafio, ações como: 

saber conciliar os diversos interesses dos colaboradores e dos gestores (inúmeras divergências 

de pensamento entre as instâncias); administrar os conflitos existentes nas relações 

interpessoais e as divergências no ambiente de trabalho (interno e externo); e buscar 

mudanças de comportamento, de cultura e de clima organizacional; 
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2. Capacitação e atualização de gestores: como se ver na figura 11, o mesmo número 

de colaboradores afirmou ser esse, também, um enorme desafio. E sugeriram investimento na 

capacitação e na qualificação dos gestores, para aprimorar o conhecimento técnico e manter-

se atualizado sobre as mudanças na legislação aplicada às suas atividades diárias. Assim 

sendo, ficam aptos para exercer a função de confiança e conhecer minimamente as suas 

competências; 

3. Motivação dos servidores: neste item, diante da alegação de que os servidores 

(gestores e colaboradores) estavam desmotivados em função da questão salarial e da 

acomodação devido à estabilidade no emprego, foi sugerido que os gestores busquem 

recuperar a motivação e o comprometimento dos colaboradores, e também, deles próprios; 

4. Planejamento das atividades: os colaboradores entendem que é necessário ter atitude 

pró-ativa, planejar as atividades, delegar atribuições, dividir de forma justa as atividades, 

acompanhar os resultados, otimizar o tempo, gerindo prioridades com intuito de atender às 

demandas; 

5. Liderança: o desafio de exercer o papel de líder que busca a integração da equipe de 

trabalho, fazendo com que os membros participem mais ativamente, tornando a gestão mais 

eficiente, eficaz e produtiva, com o objetivo de oferecer um atendimento de excelência aos 

seus usuários foi citado por alguns respondentes como sendo relevante no processo de 

melhoria do clima organizacional; 

6. Impessoalidade e legalidade: Os respondentes esperam do gestor, uma atuação 

pautada nos princípios constitucionais da impessoalidade e legalidade, onde não haja 

favorecimentos. E citaram exemplos, tais como: nepotismo e escolhas meramente políticas 

para o exercício das funções de confiança; 

7. Transparência e comportamento ético: Na percepção de alguns participantes, o 

gestor precisa fazer uma autocrítica, no sentido de agir com mais transparência e ter 

comportamento ético. A falta de transparência nos processos licitatórios de convênios e 

contratos e nas escolhas para o exercício das funções de confiança foram exemplos de não 

observância da ética aplicada nas organizações públicas; 

8. Escassez de pessoal: Administrar com escassez de pessoal, tendo que atender a 

grande demanda de trabalho foi lembrado como um grande desafio para o gestor, pois o 

mesmo tem que lidar com a existência de desvio de função e, ainda, acumular inúmeras 

atribuições inerentes aos cargos de gestão e de operação; 
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9. Burocracia no serviço público: Os colaboradores entendem que é desafiador para o 

gestor, lidar com o excesso de burocracia e as políticas de governo, sem perder o foco na 

busca por melhores resultados; 

10. Autonomia: os participantes afirmam que é preciso aumentar a autonomia para 

tomada de decisões dos servidores investidos em funções de confiança; 

11. Escassez de recursos financeiros e materiais: Saber administrar com escassez de 

recursos materiais e financeiros (orçamento reduzido); 

12. Avaliação de desempenho: Os colaboradores afirmam ser um desafio para o gestor à 

implantação de uma política de avaliação de desempenho que faça a análise efetiva dos 

resultados, onde se trabalhe o feedback entre todos os atores envolvidos no processo de 

avaliação e que, de fato, o mérito seja avaliado de forma justa; 

13. Infraestrutura do ambiente de trabalho: Melhorar as condições dos espaços físicos 

de trabalho (infraestrutura), proporcionando bem-estar aos servidores e aos cidadãos-usuários 

do serviço; 

14. Capacitação dos servidores: outro desafio citado foi a qualificação e a capacitação 

dos servidores para desenvolver suas atividades diárias, tendo em vista que a falta de 

conhecimento técnico dos mesmos prejudica o tempo de resposta e o fluxo das tarefas; 

15. Rotatividade dos novos servidores: Os participantes afirmaram que lidar com a alta 

rotatividade dos novos servidores é um desafio para o gestor, porque existe uma dificuldade 

para reter esses talentos no quadro de pessoal permanente da UFRN; 

16. Políticas internas: Saber lidar com as questões que envolvem a política interna da 

universidade sem que haja prejuízo do clima organizacional; 

17. Processo licitatório: Melhorar o tempo de resposta dos processos de licitação; 

18. Credibilidade da instituição: Recuperar a credibilidade da instituição. 

Com base nas respostas acima apuradas, ficou evidenciado que os dois grupos, 

coincidentemente, tem opiniões contíguas em relação aos desafios na gestão pública 

contemporânea. Parece claro afirmar que, entre os três maiores desafios citados pelos 

participantes dos dois grupos (gestores e colaboradores) estão relacionados à motivação dos 

servidores; a capacitação e a atualização para os gestores; a escassez de pessoal e a 

administração de conflitos no ambiente de trabalho. 

Ao se analisar o conteúdo dos demais comentários realizados pelos participantes à 

questão aberta, observa-se que intrinsecamente em algumas respostas existe uma fragilidade 

quanto à aplicabilidade dos princípios básicos constitucionais (legalidade, impessoalidade, 
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moralidade, publicidade e eficiência) em relação à atuação dos gestores. Corroborando com 

essa análise, Freitas (2004, p. 49), afirma que “a Administração Pública precisa dispensar um 

tratamento isonômico a todos, sem privilégios espúrios, tampouco qualquer manobra 

persecutória”. Alguns fatos elencados nos itens que tratam da gestão estratégica, da 

impessoalidade; da legalidade; da transparência; do comportamento ético ratificam a 

inobservância de alguns princípios basilares da Administração Pública. 

Na pesquisa de campo ficaram evidenciados que são muitos os desafios a serem 

vencidos, e para isso se faz necessário um esforço coletivo no sentido de um maior 

comprometimento de todos os atores envolvidos para resolução das fragilidades encontradas. 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

7.1 CONCLUSÕES 

 

 

Com o intuito de responder a questão principal que motivou a presente pesquisa, que 

tinha como foco averiguar a existência de avaliação da atuação dos servidores investidos em 

cargos de gestão da PROGESP, observando-se o mérito e a qualidade técnica para o exercício 

da referida função e fazer um diagnóstico quanto ao cenário atual de distribuição das funções 

na referida unidade administrativa, realizou-se pesquisa - documental e de campo – em que os 

resultados obtidos serviram de base à elaboração das análises e conclusões que seguem: 

� Para fazer o diagnóstico proposto, se partiu do organograma original da 

PROGESP, aprovado pela Resolução nº 014/2011-CONSUNI, de 11 de novembro 

de 2011, onde se verificou alterações na configuração atual, com acréscimo de 2 

Assessorias Técnicas; 2 funções não tem gratificação remunerada; 3 delas não tem 

chefias responsáveis pelo setor, e é importante frisar que dos 7 níveis hierárquicos 

existentes, 4 deles apresentam setores com funções diferenciadas dentro de um 

mesmo nível, revelando uma falta de critério para a distribuição dessas funções, o 

que pode gerar desmotivação para se exercer tais funções, tendo em vista o 

tratamento não isonômico; 

� A pesquisa documental revelou, ainda, que a maioria dos gestores apesar de 

apresentar formação acadêmica superior ao mínimo exigido para o exercício do 

cargo efetivo, tem pouco tempo de exercício na função de confiança, esse fato 

pode sinalizar inferências importantes na avaliação da atuação administrativa 

desses gestores devido a pouca experiência para conduzir uma equipe de trabalho; 

� Quanto a PROGESP investir em programa de capacitação contínua para o 

servidor investido em cargo de confiança e demais servidores, a pesquisa de 

campo mostrou que existe o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento (PCA) 

para servidores da UFRN, coordenado pela referida pró-reitoria, que prevê no 

inciso II, artigo 5º da Resolução nº 009/2012-CONSAD atividades de Capacitação 

Permanente para Desenvolvimento de Gestores, mas segundo os próprios gestores 

atende parcialmente aos objetivos do programa, visto que as ofertas de cursos 
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específicos para a categoria ocorrem de maneira descontinuada, o que demonstra 

certa fragilidade no investimento em capacitação para gestores. A pesquisa ratifica 

que o PCA apresenta uma maior oferta de cursos de capacitação voltados aos 

colaboradores, que apresentou um percentual bem elevado de servidores atendidos 

pelo referido programa, fato que pode ter sido motivado pela estruturação da 

carreira e pelo incentivo financeiro dado através da política de capacitação 

implantada pelo governo a partir de Lei Federal nº 11.091/2005; 

� Com relação ao gestor, no exercício de suas atividades, ter autonomia para 

tomada de decisões, os resultados da pesquisa mostram que na percepção dos 

participantes (gestores e colaboradores) não existe liberdade plena para os 

gestores tomarem suas decisões e executarem as atividades inerentes a sua função. 

Fato que pode ter origem no pouco tempo de experiência no exercício da função, 

como foi comprovado na pesquisa documental e de campo, e que é corroborado 

por 4% dos gestores e 11% dos colaboradores que afirmam ser rara essa liberdade 

de ação; 

� Quanto ao planejamento da rotina de trabalho ser discutida com toda a equipe, 

se verificou que 36% dos gestores disseram existir planejamento, 60% deles 

afirmaram que o planejamento não acontece sistematicamente e 4% fala que 

raramente se organiza o processo de trabalho. Na percepção dos colaboradores 

observa-se que é menor o percentual de servidores afirmando que quase sempre 

há planejamento. Porém, contrapondo-se a afirmação dos gestores, temos 21% 

deles afirmando que raramente se planeja as atividades; que nunca existe o 

planejamento e organização das tarefas ou que não tem opinião sobre o assunto. 

Notadamente, existem divergências de opinião entre os participantes quanto à 

questão abordada. Cabe frisar que é importante planejar sistematicamente as 

atividades do setor de trabalho, para que se tenha clareza dos papéis individuais de 

trabalho e divisões justas de tarefas, evitando-se desgastes nas relações 

interpessoais no ambiente de trabalho. 

� Sobre a existência de indicador para medir o grau de motivação dos servidores 

para ocupar funções de confiança, as opiniões dos participantes são coincidentes, 

ou seja, a maioria deles afirma não ter conhecimento ou que não existe indicador 

para fazer essa avaliação. Entretanto, ao fazerem uma autoanálise quanto à 

motivação para o trabalho, verifica-se que 64% dos gestores afirmam está 
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moderadamente e pouco motivados para exercer as atividades inerentes a função 

de confiança. Por outro lado, 34% dos colaboradores afirmam estar muito 

motivados, porém, mais da metade deles, ou seja, 53% se encontram na faixa de 

moderadamente a nada motivado. Diante do exposto, se faz necessário trabalhar a 

motivação desses servidores, que precisam identificar os fatores desmotivadores 

que os atinge, e buscar soluções para melhorar o aspecto motivacional; 

� Quando perguntados se existia, na PROGESP, indicador para avaliar a atuação 

do servidor investido em função de confiança, os resultados foram os seguintes: 

28% dos gestores afirmaram existir indicador, e apontaram a avaliação de 

desempenho do Sistema de GDH/SIGRH como sendo a maneira usada pela 

UFRN para avaliar os gestores, mas que se apresentava como um método 

ineficiente, porque não se discutia, sistematicamente, os resultados apurados por 

esta ferramenta de avaliação; 20% deles disseram não haver indicador e 52% 

deles não tem conhecimento da existência de indicador. Na visão dos 

colaboradores, 22% disseram que a avaliação de desempenho do sistema 

GDH/SIGRH atende, superficialmente, a essa demanda, mas que os resultados 

apurados não são analisados em prol de melhorias nos processos de trabalho; 7% 

deles dizem não existir indicador e 71% não tem conhecimento de indicador para 

medir a atuação do gestor; 

� Quando estimulados a colaborar espontaneamente com a pesquisa, citando 

quais os maiores desafios enfrentados pelos gestores no desempenho da função de 

confiança na Administração Pública contemporânea, os dois grupos tiveram 

opiniões bem próximas, visto que entre os três maiores desafios destacados pelos 

participantes, estão à motivação dos servidores; a capacitação e a atualização para 

os gestores; a escassez de pessoal e a administração de conflitos no ambiente de 

trabalho. Os resultados da pesquisa para essa questão evidenciam a preocupação 

dos participantes, em relação à melhoria na capacitação e qualificação oferecida, 

pela PROGESP, aos servidores; e também, com os aspectos motivacionais para 

exercer as atividades de trabalho, onde se vê a necessidade de identificação dos 

fatores desmotivadores para trabalhar a motivação dos servidores. 
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Partindo dos objetivos específicos propostos, foi elaborada uma síntese dos resultados 

obtidos que são apresentados na Tabela 05: 

 

Tabela 05 Esquema relacional entre objetivos específicos e resultados obtidos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS OBTIDOS 

Descrever o atual processo 
de capacitação dos 
servidores investidos em 
funções confiança da 
PROGESP/UFRN. 

O processo atual de capacitação para servidores investidos em funções de confiança está 
descrito na Portaria nº 272 de 17 de Abril de 2012 que elaborou o Programa de 
Capacitação e Aperfeiçoamento da UFRN. Em linhas gerais, ficou estabelecido que o 
programa desenvolvesse suas atividades seguindo três etapas: a) Levantamento de 
Necessidade de Capacitação; b) Planejamento e execução das Atividades de 
Capacitação e c) Avaliação das Atividades de Capacitação. A DDP e a Coordenadoria de 
Capacitação e Educação Profissional são os setores responsáveis por consolidar o 
calendário das atividades programadas para o exercício, que é divulgado pelo site: 
www.sistemas.ufrn.br. 
Os resultados da pesquisa revelam, segundo os próprios gestores, que o programa de 
capacitação atual atende parcialmente aos objetivos propostos, visto que as ofertas de 
cursos específicos para a categoria ocorrem de maneira descontinuada, o que demonstra 
certa fragilidade no processo de capacitação dos gestores. 
É importante destacar que tanto os gestores quanto os colaboradores continuam 
buscando uma melhor qualificação, tendo em vista a quantidade que está frequentando, 
atualmente, os cursos de formação acadêmica, assim vejamos: a) graduação (1 gestor e 
10 colaboradores); b) especialização (2 gestores e 10 colaboradores); c) mestrado (12 
gestores e 5 colaboradores); e d) doutorado (apenas 1 colaborador) 

Identificar as habilidades 
apontadas pelos gestores e 
colaboradores, como 
essenciais para a escolha de 
servidores para o exercício 
de cargos de confiança. 

Segundo a pesquisa, as três habilidades, classificadas por ordem de importância, na 
visão dos gestores foram: ter o conhecimento técnico esperado para o desempenho de 
suas atividades; saber trabalhar em equipe e interagir com os seus colaboradores e ser 
transparente e apresentar comportamento ético. 
Na percepção dos colaboradores, as escolhidas foram: ter o conhecimento técnico 
esperado para o desempenho de suas atividades; saber gerir prioridades e ter atitude pró-
ativa e autonomia para tomar decisões. Como se pode ver ter conhecimento técnico foi a 
habilidade considerada mais importante para os dois grupos. 

Verificar se existe, dentro da 
unidade administrativa 
pesquisada, algum indicador 
que avalie a atuação do 
servidor investido em função 
de confiança. 

A pesquisa demonstrou que 28% dos gestores e 22% dos colaboradores apontaram a 
avaliação de desempenho desenvolvida através do Sistema de Gestão do Desempenho 
Humano – GDH/SIGRH como sendo a ferramenta usada para avaliar os gestores, mas 
que se apresentava como um método ineficiente, porque não se discutia, 
sistematicamente, os resultados apurados; os demais participantes disseram não haver 
indicador ou que não tem conhecimento da existência de avaliação à atuação dos 
gestores. 

Diagnosticar a 
autopercepção dos 
servidores da PROGESP 
investidos em funções de 
confiança sobre a sua 
própria atuação. 

Os resultados da autoanálise dos gestores sobre a sua própria atuação trazem um bom 
diagnóstico visto que a maioria deles avaliou como muito boa (24%) e boa (48%) as suas 
atuações nos cargos de gestão, restando apenas 28% que afirmaram ter atuação 
aceitável. 

Revelar a percepção dos 
colaboradores da PROGESP 
acerca da atuação dos 
servidores investidos nas 
funções de confiança. 

A pesquisa demonstra índices bem próximos da autoavaliação dos gestores, ou seja, na 
percepção dos colaboradores a atuação dos gestores é muito boa (23%) e boa (50%), 
sendo que 22% avaliaram como aceitável. Porém, é preciso ressaltar que surgiram índices 
de avaliação: ruim (4%) e muito ruim (1%), o que sugere a insatisfação de alguns 
servidores a respeito da atuação das suas chefias, fato que merece ser averiguado. 

 

Considerando que foram respondidas as questões que motivaram a presente pesquisa, 

e que os objetivos específicos propostos foram alcançados, se conclui que o diagnóstico sobre 

a atuação dos servidores investidos em funções de confiança, com base na análise dos 
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atributos técnicos dos cargos e na valorização dos princípios basilares da Administração 

Pública, mostra que há muitos pontos frágeis que devem ser discutidos para que possam ser 

corrigidos. 

Os resultados demonstram fragilidades no que se refere à atenção do Administrador 

Público aos princípios constitucionais que norteiam suas ações administrativas; a capacitação 

e atualização para o exercício das funções gerenciais; a autonomia para tomada de decisões; a 

motivação para desenvolver as tarefas cotidianas e a avaliação e acompanhamento da atuação 

dos gestores. 

 

 

7.2 RECOMENDAÇÕES 

 

 

Apresentado o diagnóstico objeto da pesquisa, que foi construído a partir da visão 

panorâmica do organograma da PROGESP, revisto e atualizado, com o intuito de apresentar o 

retrato fiel da atual distribuição das funções de confiança e percorrido o longo caminho até a 

análise de conteúdo das questões abordadas na pesquisa de campo, se identificou fragilidades 

já apontadas no contexto da pesquisa que servirão de base para as recomendações e sugestões 

a seguir descritas: 

� Que o órgão gestor reveja a distribuição das funções de confiança da 

PROGESP, tendo como parâmetro o nível de responsabilidade a que são 

submetidos os ocupantes da função, sendo dado tratamento isonômico aos 

respectivos níveis hierárquicos; 

� Que a DDP e a Coordenadoria de Capacitação e Educação Profissional 

faça um levantamento das necessidades de capacitação voltadas, 

especificamente, para os gestores e consolide um calendário com atividades de 

capacitação permanente para desenvolvimento desses profissionais; 

� Promover oficinas, sob a orientação de profissionais especializados, 

para que os gestores e os seus administrados discutam questões relacionadas à 

autonomia para tomadas de decisões e trabalhem a motivação para executar 

suas tarefas diárias, objetivando a eficiência no alcance dos resultados; 

� Que a PROGESP intensifique as ações relacionadas ao planejamento 

estratégico, e que essa atividade seja discutida por todos os atores envolvidos 
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no processo de trabalho, para que seja possível a definição clara dos papéis 

individuais de trabalho e ocorra a divisão justa das tarefas; 

� Elaboração de uma ferramenta que possibilite uma avaliação eficaz e 

eficiente para o acompanhamento da atuação dos gestores no desempenho de 

suas atividades gerenciais e administrativas. 

 

 

7.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 

A presente pesquisa tem limitações no que se refere ao universo e à amostra, visto que 

se restringe a um estudo de caso em uma unidade administrativa localizada, fato que se 

justifica pela complexidade e abrangência do tema pesquisado. Contudo se buscou trazer para 

reflexão as fragilidades surgidas no decorrer da pesquisa e possibilitar a abertura de novas 

pesquisas sobre o tema abordado. 

Em relação à coleta de dados, deve-se considerar a confiabilidade dos dados obtidos. 

De certa forma considero a pesquisa bastante representativa, visto que atingiu 69,4% do 

público-alvo, apresentando algumas dificuldades de acessibilidade, apenas na Diretoria de 

Assistência à Saúde do Servidor (DASS) tendo em vista que a referida unidade administrativa 

passa por reformas de ampliação na sua infraestrutura e os servidores encontram-se, 

temporariamente, exercendo as suas atividades em locais distintos e de forma improvisada. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS GESTORES DA PROGESP 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 
 
Caro Servidor Gestor, 

Convido-o para responder a pesquisa: OS DESAFIOS DOS GESTORES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
CONTEMPORÂNEA: ESTUDO DE CASO NA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UFRN, que tem como 
pesquisador responsável Evilazio Xavier Cruz Junior, aluno do Mestrado Profissional em Gestão de Processos 
Institucionais - MPGPI, sob a orientação da Profª Drª Patrícia Borba Vilar Guimarães. 

Esta pesquisa pretende traçar o perfil dos servidores investidos nas funções de confiança da 
PROGESP/UFRN, buscando identificar qual a percepção destes e de seus colaboradores, quanto aos temas que 
envolvem: formação acadêmica, capacitação/treinamento de gestores, autonomia/planejamento, fatores 
motivacionais, fatores desmotivadores, seleção e atuação de gestores. A presente pesquisa justifica-se pelo 
fato de que ter a compreensão de todo o processo que envolve o perfil do servidor gestor com a relação 
gestor-colaborador, ajudará a traçar diretrizes para o fortalecimento das relações interpessoais e da atuação 
do gestor perante a sua equipe de trabalho. A sua opinião é de fundamental importância para, a partir de sua 
percepção, identificar pontos positivos e possíveis fragilidades nessa relação. Caso surjam dúvidas ou queira 
comentar algum aspecto relacionado à pesquisa, pode contatar o pesquisador através dos telefones (84) 9904-
4900 / 8817-1464, ou pelos e-mails: evilazio@ufrnet.br e exjunior04@hotmail.com. Após estes 
esclarecimentos, caso concorde em participar da pesquisa, preencha o questionário a seguir, consciente de 
que está autorizando a utilização das informações fornecidas para fins, exclusivamente, acadêmicos. Desde já 
agradecemos sua participação. 
 

PERFIL DO SERVIDOR GESTOR 

SEXO: (   ) Masculino  (   ) Feminino 

CARGO: (   ) Docente (   ) Técnico administrativo 

GRAU DE 
ESCOLARIDADE: 
 
OBS: Preencher todos 

os campos da 

graduação até a 

formação atual. 

(   ) Graduação:       (   ) Completo      (   ) Incompleto 

Curso(s): ______________________________________________________________ 

(   ) Especialização:      (   ) Completo      (   ) Incompleto 

Área(s) de atuação: _____________________________________________________ 

(   ) Mestrado:         (   ) Completo      (   ) Incompleto 

Área(s) de atuação: _____________________________________________________ 

(   ) Doutorado:       (   ) Completo      (   ) Incompleto 

Área(s) de atuação: _____________________________________________________ 

1. Existe correlação entre a minha formação acadêmica e a função de confiança que exerço? 
(   ) Sim       (   ) Não       (   ) Um pouco 

2. Há quanto tempo exerço função de confiança? 
(    ) menos de 1 ano       (    ) de 1 a 4 anos       (    ) de 5 a 9 anos       (    ) de 10 a 14 anos       (    ) mais de 15 anos 

CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO 

3. A PROGESP/UFRN tem um programa de capacitação/treinamento para desenvolver as minhas habilidades 
profissionais, como servidor investido em cargo de gestão? 

(   ) Sim      (   ) Não      (   ) Não tenho conhecimento 
Em caso AFIRMATIVO, informar o programa de capacitação de que participei: ____________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

4. A PROGESP/UFRN investe em treinamento para que eu tenha um aprendizado contínuo, e que me capacite 
para o exercício da função de confiança? 

(   ) Sempre       (   ) Quase sempre      (   ) Raramente      (   ) Nunca      (   ) Não tenho opinião 

5. Depois da investidura na função de confiança, recebi capacitação/treinamento? 
(   ) Sim      (   ) Não 
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AUTONOMIA/PLANEJAMENTO 

6. Como gestor, responsável por um setor/uma equipe de trabalho, tenho a liberdade para tomar decisões e 
executar o meu trabalho da forma como considero melhor? 

(   ) Sempre       (   ) Quase sempre      (   ) Raramente      (   ) Nunca      (   ) Não tenho opinião 

7. A rotina de trabalho da minha equipe é organizada e discutida de maneira planejada, com divisão de 
tarefas, definições de papéis e clareza das responsabilidades individuais, para que haja um melhor 
aproveitamento de minhas atividades/responsabilidades? 

(   ) Sempre       (   ) Quase sempre      (   ) Raramente      (   ) Nunca      (   ) Não tenho opinião 

FATORES MOTIVACIONAIS/ FATORES DESMOTIVADORES 

8. Quão motivado estou para o exercício da função de confiança para a qual fui designado? 
(   ) Extremamente motivado             (   ) Muito motivado             (   ) Moderadamente motivado 
(   ) Pouco motivado                            (   ) Nada motivado 

9. A PROGESP tem algum indicador para medir o grau de motivação para se ocupar essas chefias/funções de 
confiança? 

(   ) Sim      (   ) Não      (   ) Não tenho conhecimento 
Em caso AFIRMATIVO, aponte qual a ferramenta utilizada? ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

SELEÇÃO DE GESTOR 

10. Indique as três habilidades que você destaca como essenciais no processo de escolha de um servidor para o 
exercício de uma função de confiança. 

Por ordem de importância, enumere de 1 a 3 as características que julgue primordiais. 
(   ) Ter o conhecimento técnico esperado para o desempenho de suas atividades 
(   ) Ser capaz de administrar conflitos 
(   ) Saber trabalhar em equipe e interagir com os seus colaboradores 
(   ) Delegar responsabilidades e acompanhar o desempenho pessoal 
(   ) Ser transparente e apresentar comportamento ético 
(   ) Ter atitude pró-ativa e autonomia para tomar decisões 
(   ) Saber administrar o tempo e estresse 
(   ) Ser eficaz na comunicação interna e externa 
(   ) Saber gerir prioridades 
(   ) Outra(s) _________________________________________________________________________________ 

ATUAÇÃO DE GESTOR 

11. A PROGESP/UFRN tem algum indicador para avaliar a atuação do servidor investido em função de 
confiança? 

(   ) Sim      (   ) Não      (   ) Não tenho conhecimento 
Em caso AFIRMATIVO, aponte qual a ferramenta utilizada e quais resultados já foram alcançados? 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Em caso NEGATIVO, como você sugere que seja avaliada a atuação de um gestor?  _______________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

12. Como servidor investido em função de confiança, fazendo uma autoanálise, de que maneira eu percebo a 
minha atuação? 

(   ) Muito boa          (   ) Boa          (   ) Aceitável          (   ) Ruim          (   ) Muito Ruim 

13. Como forma de colaborar com a pesquisa, seria possível elencar, quais os maiores desafios enfrentados no 
desempenho da função de confiança na Administração Pública contemporânea? 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS COLABORADORES DA PROGESP  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 

 
Caro Servidor Colaborador, 

Convido-o para responder a pesquisa: OS DESAFIOS DOS GESTORES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
CONTEMPORÂNEA: ESTUDO DE CASO NA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UFRN, que tem como 
pesquisador responsável Evilazio Xavier Cruz Junior, aluno do Mestrado Profissional em Gestão de Processos 
Institucionais - MPGPI, sob a orientação da Profª Drª Patrícia Borba Vilar Guimarães. 

Esta pesquisa pretende traçar o perfil dos servidores investidos nas funções de confiança da 
PROGESP/UFRN, buscando identificar qual a percepção destes e de seus colaboradores, quanto aos temas que 
envolvem: formação acadêmica, capacitação/treinamento de gestores, autonomia/planejamento, fatores 
motivacionais, fatores desmotivadores, seleção e atuação de gestores. A presente pesquisa justifica-se pelo 
fato de que ter a compreensão de todo o processo que envolve o perfil do servidor gestor com a relação 
gestor-colaborador, ajudará a traçar diretrizes para o fortalecimento das relações interpessoais e da atuação 
do gestor perante a sua equipe de trabalho. A sua opinião é de fundamental importância para, a partir de sua 
percepção, identificar pontos positivos e possíveis fragilidades nessa relação. Caso surjam dúvidas ou queira 
comentar algum aspecto relacionado à pesquisa, pode contatar o pesquisador através dos telefones (84) 9904-
4900 / 8817-1464, ou pelos e-mails: evilazio@ufrnet.br e exjunior04@hotmail.com. Após estes 
esclarecimentos, caso concorde em participar da pesquisa, preencha o questionário a seguir, consciente de 
que está autorizando a utilização das informações fornecidas para fins, exclusivamente, acadêmicos. Desde já 
agradecemos sua participação. 
 

PERFIL DO SERVIDOR COLABORADOR 

SEXO: (   ) Masculino  (   ) Feminino 

CARGO: (   ) Docente (   ) Técnico administrativo 

GRAU DE 
ESCOLARIDADE: 
 
OBS: Preencher todos os 

campos da graduação 

até a formação atual. 

(   ) Ensino Fundamental/Médio 

(   ) Graduação:       (   ) Completo      (   ) Incompleto 

Curso(s): _______________________________________________________ 

(   ) Especialização:      (   ) Completo      (   ) Incompleto 

Área(s) de atuação: ______________________________________________ 

(   ) Mestrado:         (   ) Completo      (   ) Incompleto 

Área(s) de atuação: ______________________________________________ 

(   ) Doutorado:       (   ) Completo      (   ) Incompleto 

Área(s) de atuação: ______________________________________________ 

1. Há quanto tempo trabalho na UFRN? 
(    ) menos de 1 ano       (    ) de 1 a 4 anos       (    ) de 5 a 9 anos       (    ) de 10 a 14 anos       (    ) mais de 15 anos 

CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO 

2. A PROGESP/UFRN tem um programa de capacitação/treinamento para desenvolver as minhas 
habilidades profissionais? 

(   ) Sim      (   ) Não      (   ) Não tenho conhecimento 
Em caso AFIRMATIVO, informar o programa de capacitação de que participei: ______________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3. A PROGESP/UFRN investe em treinamento para que eu tenha um aprendizado contínuo, e que me 
capacite para o exercício do cargo que ocupo? 

(   ) Sempre       (   ) Quase sempre      (   ) Raramente      (   ) Nunca      (   ) Não tenho opinião 
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AUTONOMIA/PLANEJAMENTO 

4. Como colaborador, avalio que o responsável pelo setor/pela equipe de trabalho, tem a liberdade para 
tomar decisões e executar o seu trabalho da forma como considera melhor: 

(   ) Sempre       (   ) Quase sempre      (   ) Raramente      (   ) Nunca      (   ) Não tenho opinião 

5. Avalio que a rotina de trabalho dos colaboradores/equipe é organizada e discutida de maneira planejada, 
com divisão de tarefas, definições de papéis e clareza das responsabilidades individuais: 

(   ) Sempre       (   ) Quase sempre      (   ) Raramente      (   ) Nunca      (   ) Não tenho opinião 

FATORES MOTIVACIONAIS/ FATORES DESMOTIVADORES 

6. Quão motivado estou para o exercício do cargo para o qual fui nomeado? 
(   ) Extremamente motivado             (   ) Muito motivado             (   ) Moderadamente motivado 
(   ) Pouco motivado                            (   ) Nada motivado 

7. A PROGESP tem algum indicador para medir o grau de motivação dos seus colaboradores no exercício de 
seus cargos? 

(   ) Sim      (   ) Não      (   ) Não tenho conhecimento 
Em caso AFIRMATIVO, aponte qual a ferramenta utilizada? ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

SELEÇÃO DE GESTOR 

8. Indique as três habilidades que você destaca como essenciais no processo de escolha de um servidor para o 
exercício de uma função de confiança/chefia. 

Por ordem de importância, enumere de 1 a 3 as características que julgue primordiais. 
(   ) Ter o conhecimento técnico esperado para o desempenho de suas atividades 
(   ) Ser capaz de administrar conflitos 
(   ) Saber trabalhar em equipe e interagir com os seus colaboradores 
(   ) Delegar responsabilidades e acompanhar o desempenho pessoal 
(   ) Ser transparente e apresentar comportamento ético 
(   ) Ter atitude pró-ativa e autonomia para tomar decisões 
(   ) Saber administrar o tempo e estresse 
(   ) Ser eficaz na comunicação interna e externa 
(   ) Saber gerir prioridades 
(   ) Outra(s) ________________________________________________________________________________ 

ATUAÇÃO DE GESTOR 

9. A PROGESP/UFRN tem algum indicador para avaliar a atuação do servidor investido em função de 
confiança? 

(   ) Sim      (   ) Não      (   ) Não tenho conhecimento 
Em caso AFIRMATIVO, aponte qual a ferramenta utilizada e quais resultados já foram alcançados? 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Em caso NEGATIVO, como você sugere que seja avaliada a atuação de um gestor?  _______________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

10. Como colaborador, fazendo uma análise da atuação do servidor investido em cargo de confiança/chefia, eu 
percebo que a atuação do mesmo é: 

(   ) Muito boa          (   ) Boa          (   ) Aceitável          (   ) Ruim          (   ) Muito Ruim 

11. Como forma de colaborar com a pesquisa, seria possível elencar, quais os maiores desafios enfrentados pelo 
gestor no desempenho da função de confiança na Administração Pública contemporânea? 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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CARTA DE ANUÊNCIA 
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TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
Esclarecimentos 

 
Este é um convite para você participar da pesquisa: “OS DESAFIOS DOS GESTORES NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA: ESTUDO DE CASO NA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA UFRN”, que tem como pesquisador responsável Evilazio Xavier Cruz Junior, aluno do 
Mestrado Profissional em Gestão de Processos Institucionais - MPGPI, sob a orientação da Profª Drª 
Patrícia Borba Vilar Guimarães. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você tem o direito de se recusar a participar 
ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo ou penalidade. 

Esta pesquisa pretende traçar o perfil dos servidores investidos nas funções de confiança da 
PROGESP/UFRN, buscando identificar qual a percepção destes e de seus colaboradores, quanto aos 
temas que envolvem: formação acadêmica, capacitação/treinamento de gestores, 
autonomia/planejamento, fatores motivacionais, fatores desmotivadores, seleção e atuação de 
gestores. 

Caso você decida participar, você deverá responder ao questionário especialmente 
formulado para fins da pesquisa e caso seja necessário terá de conceder uma breve entrevista em 
outro momento para esclarecer alguma informação sobre aspectos do seu trabalho. 

Saiba que a sua participação não lhe trará nenhum risco e que é possível que os resultados 
obtidos resultem na compreensão de todo o processo que envolve o perfil do servidor gestor com a 
relação gestor-colaborador, e ajudará a traçar diretrizes para o fortalecimento das relações 
interpessoais e da atuação do gestor perante a sua equipe de trabalho. A sua opinião é de 
fundamental importância para, a partir de sua percepção, identificar pontos positivos e possíveis 
fragilidades nessa relação. 

Os dados que você nos irá fornecer serão confidenciais. Os resultados dessa pesquisa só 
serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 
nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável 
por essa pesquisa em local seguro e por um período de 05 (cinco) anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, você será ressarcido, caso 
solicite. Em qualquer momento, se você sofre algum dano comprovadamente decorrente desta 
pesquisa, você terá direito a indenização. 

Toda dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o 
pesquisador através dos telefones (84) 9904-4900 / 8817-1464, ou pelos e-mails: evilazio@ufrnet.br 
e exjunior04@hotmail.com. 

Caso você concorde em participar de uma breve entrevista em outro momento, por 
gentileza, informe o seu telefone que entraremos em contato posteriormente para agendamento. 
Telefones.: ________________________________. 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 
mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar voluntariamente da 
pesquisa intitulada “OS DESAFIOS DOS GESTORES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA: 
ESTUDO DE CASO NA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UFRN”, e autorizo a divulgação das 
informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum 
dado possa me identificar. 
 
 

Natal, ______/______/2015. 
 
 
Participante da pesquisa: ____________________________________ 
 

____________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 
Como pesquisador responsável pelo estudo “OS DESAFIOS DOS GESTORES NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA: ESTUDO DE CASO NA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA UFRN”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 
procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 
desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 
infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – 
CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 
Natal, 11/03/2015. 

 
Assinatura: ______________________________ 
Pesquisador responsável: Evilazio Xavier Cruz Junior 
Endereço: Diretoria de Administração de Pessoal. Campus Universitário, s/n, Lagoa Nova, Natal-RN. 
CEP: 59078970. 
e-mail: evilazio@ufrnet.br 
 
Orientadora: Profª. Drª Patrícia Borba Vilar Guimarães 
Endereço: Departamento de Direito Público CCSA/UFRN. Campus Universitário, s/n, Lagoa Nova, 
Natal-RN. CEP: 59078970. 
e-mail: patriciaborb@gmail.com 
 

Impressão datiloscópica 
do participante 


