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RESUMO 

 

O presente trabalho visa a contribuir para a melhoria do processo de socialização 

organizacional na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) através da 

apresentação de uma proposta de curso virtual de iniciação ao serviço público e à UFRN, 

destinada aos servidores técnico-administrativos recém-admitidos. Trata-se de um estudo de 

caso exploratório, com abordagem qualitativa, amparado em pesquisa bibliográfica e 

documental e destinado à aplicação na referida universidade. A proposta ora apresentada 

encontra respaldo na legislação federal relativa à gestão de pessoas, que estabelece o 

desenvolvimento permanente do servidor público, conforme decretos 5.707 e 5.825, ambos de 

2006. Respalda-se, ainda, no Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento da UFRN, 

instituído em 2012, que determina ações direcionadas à socialização organizacional dos novos 

servidores. Para consecução do objetivo deste trabalho, foi realizada pesquisa bibliográfica 

acerca dos temas de gestão de pessoas no serviço público, socialização organizacional e 

tecnologias da informação e comunicação. Foi, também, realizada pesquisa empírica através 

da aplicação de questionário semiestruturado com vistas a identificar o perfil dos servidores 

técnico-administrativos admitidos em 2014 e a percepção destes quanto ao processo de 

socialização organizacional da UFRN. Os resultados da pesquisa permitiram concluir que a 

amostra participante é representada por servidores, em sua grande maioria, bastante 

qualificado, acima do exigido para o cargo, predominando servidores do sexo masculino, com 

formação acadêmica, experiência laboral na área pública e cuja faixa etária é relativamente 

jovem, entre 25 e 35 anos. Constatou-se, ainda, através da percepção dos servidores 

participantes, a existência de lacunas instrucionais no que tange à orientação sobre o serviço 

público, sobre o papel do servidor e sobre a função para qual foram designados. A partir 

desses resultados e tendo como diretriz o decreto federal 5.825/2006, foi elaborada a proposta 

do referido curso, cujo conteúdo apresenta noções gerais sobre o serviço público, sobre o 

papel do servidor do público, sobre a UFRN e sobre a função a ser desempenhada. Por fim, 

considerou-se que os objetivos deste trabalho foram alcançados e que a proposta apresenta 

viabilidade do ponto de vista econômico e operacional. 

 

Palavras-chave: Gestão de pessoas. Socialização organizacional. Tecnologias da informação e 

comunicação. 

  



 

ABSTRACT 

 

This work aims to contribute to the improvement of the organizational socialization process at 

the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) by submitting a proposal for a virtual 

introductory course to public service and to UFRN, intended for administrative technician 

servers newcomers. This is an exploratory case study with a qualitative approach, supported 

by documentary and bibliographical research and for the application in that university. The 

present proposal is supported by the relevant federal legislation to people management 

establishing the permanent development of public servants according decrees 5707 and 5825, 

both 2006. It supports up also in Training Program and Improvement of UFRN, established in 

2012, which determines actions aimed at organizational socialization of new servers. To 

achieve the objective of this work, was conducted bibliographic research about people 

management in the public service, organizational socialization and information and 

communication technologies. It was also conducted empirical research through semi-

structured questionnaire was applied in order to identify the profile of the administrative 

technician servers, admitted in 2014 and their perception about the organizational 

socialization process of UFRN. The survey results showed that the participant sample is 

represented by servers, for the most part, highly qualified, above that required for the position, 

predominantly male servers with academic background, work experience in the public sector 

and whose age is relatively young, between 25 and 35 years. It was found also through the 

perception of participating servers, the existence of instructional gaps with respect to guidance 

on the public service, the role of the server and the function to which they are assigned. From 

these results and taking as a guideline the Federal Decree 5.825 / 2006 was drawn up the 

proposal of the said course, whose content contains general notions about public service, on 

the role of public server on the UFRN and the function to be performed. Finally, it was 

considered that the objectives were attained and that the proposal has economic and 

operational feasibility. 

 

Key-words: People management. Organizational socialization. Information and 

communication technologies. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

 1.1 Contexto e Formulação do Problema 

 

 A gestão de pessoas no serviço público brasileiro tem avançado significativamente nas 

últimas duas décadas, em decorrência, em grande parte, da implementação da Reforma 

Gerencial do Estado (1995) e da adoção do modelo de gestão por competências, instituído 

através do decreto federal 5.707/2006, que estabelece a Política Nacional de Desenvolvimento 

de Pessoal (PNDP). Ambos os institutos, visam a melhorar a atuação pública, dentre outras 

medidas, através do desenvolvimento permanente do servidor público. 

 Nesse sentido, as ações de capacitação se tornaram cada vez mais frequentes nas 

instituições públicas federais, no esforço de desenvolver nos servidores as competências 

individuais que possam ser convertidas em competências organizacionais com vistas a 

contribuir para o atendimento do interesse público. No contexto das instituições federais de 

ensino superior (IFES) também tem se verificado um crescimento das ações de capacitação 

voltadas para os servidores docentes e técnico-administrativos. 

  No caso dos técnico-administrativos,  a partir da promulgação do decreto 5.825/2006, 

tornou-se obrigatória a implementação do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento que 

tem como base a capacitação nos seguintes níveis de aprendizagem: iniciação ao serviço 

público, formação geral, educação formal, gestão, inter-relação entre os ambientes e formação 

específica para o cargo [BRASIL, 2006(b)].  

 No âmbito da UFRN, o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento foi 

institucionalizado em 2012 e, desde então, em um esforço institucional para promover o 

desenvolvimento contínuo dos seus servidores, foram intensificados os eventos de capacitação 

nas diversas áreas de interesse, desde a formação acadêmica até qualidade de vida do 

servidor. No entanto, embora haja previsão no referido programa de capacitação de ações 

direcionadas à socialização organizacional de novos servidores, observa-se que ainda não foi 

desenvolvida uma alternativa que contemple a instrução em relação ao serviço público, ao 

papel do servidor e à função a ocupar. 

 Dessa forma, em face da relevância da capacitação para os servidores da UFRN e 

como forma de aprimorar a gestão de pessoas na instituição, este trabalho visa a responder o 

seguinte questionamento: Como melhorar o processo de socialização organizacional dos 

servidores técnico-administrativos recém-admitidos à UFRN? 
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 1.2. Objetivos  

 

 Objetivo Geral: 

 Apresentar uma proposta de curso virtual de iniciação ao serviço público e à UFRN 

para os servidores técnico-administrativos recém-admitidos. 

  

  Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar a percepção dos servidores técnico-administrativos admitidos em 

2014 sobre o processo de socialização organizacional da UFRN; 

 Identificar o conteúdo a ser abordado no curso virtual de introdução à UFRN; 

 Caracterizar o programa de treinamento do curso virtual de introdução à UFRN; 

 

 1.3 Justificativa 

 

 A justificativa para realização deste trabalho fundamenta-se, primeiramente, na 

inexistência de um curso de iniciação ao serviço público que possa ser oferecido a todos os 

servidores técnico-administrativos recém-admitidos, de forma a se evitar o exercício da 

função sem os conhecimentos mínimos necessários para o seu bom desempenho. 

 Em segundo lugar, justifica-se pela relevância da socialização organizacional para a 

adaptação dos novos servidores. O servidor, ao entrar em exercício, necessita de uma 

orientação geral e objetiva a respeito do serviço público, do papel do servidor, da instituição e 

do cargo a ocupar, como forma de se integrar ao contexto da organização e de minimizar a 

ansiedade e a incerteza, que podem ser provocadas por esse processo, em decorrência da 

insuficiência de informações (VAN MAANEN, 2013; SAKS e ASHFORTH, 1997). 

 Essa percepção está fundamentada na vivência da própria pesquisadora, que ao 

ingressar na UFRN, não obteve qualquer tipo de orientação acerca da instituição, do papel do 

servidor público ou da função a ser desempenhada, como também não encontrou canais de 

comunicação adequados aos quais pudesse recorrer para esclarecer dúvidas, vivenciando 

dificuldades e o sentimento de não conseguir atuar efetivamente.  

 Além disso, a rotatividade do cargo de técnico-administrativo é bastante elevada: no 

período 2012-2014, foram admitidos 423 novos servidores e 111 pediram exoneração, o que 

representa 26% da citada amostra (UFRN, 2012:2014). Esse contexto pode ser um fator que 

dificulta a correta socialização de novos servidores, uma vez que estes, algumas vezes, 

acabam por serem treinados por servidores com pouco tempo de exercício na função. 
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 Os impactos que a adoção desta proposta poderá acarretar estão relacionados à 

motivação do servidor e ao bem-estar no trabalho, propiciados pela ação da instituição em 

acolher, da melhor maneira, o novo funcionário, orientando-o para a iniciação de sua 

atividade laboral. 

 Em terceiro lugar, do ponto de vista institucional, este trabalho poderá contribuir para 

a consecução da política de gestão instituída no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 

2010-2019), que estabelece como uma de suas metas "a qualificação da gestão acadêmica e 

administrativa, em todos os níveis, com foco na capacitação de recursos humanos, na 

utilização dos sistemas de informação e no processo de planejamento e avaliação" (UFRN, 

2010, p. 63). 

 Ainda em relação ao PDI, esta proposta favorece, também, a utilização de tecnologias 

da informação e comunicação conforme recomenda a política de gestão: “incorporação de 

tecnologias de informação e comunicação e outras metodologias de educação à distância nas 

atividades de treinamento e capacitação dirigidas à qualificação da gestão universitária.” 

(UFRN, 2010, p.63).  

 Ademais, a UFRN dispõe de competência funcional e tecnológica para o 

desenvolvimento de ferramentas de comunicação e informação, a exemplo do Sistemas 

Integrados, que são vendidos para outras instituições, e dos cursos de graduação e pós-

graduação à distância. 

 O presente trabalho, além desta introdução, possui quatro capítulos. No capítulo 2 é 

apresentado o referencial teórico que fundamentou esta pesquisa. No capítulo 3, é descrito o 

delineamento metodológico que norteou a construção deste trabalho. No capítulo 4, apresenta-

se e discuti-se os resultados da pesquisa empírica. E, por fim, no capítulo 5, são tecidas as 

considerações finais e sugestões. 
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CAPÍTULO 2: REFERENCIAL TEÓRICO 

 Neste capítulo, são abordadas as principais referências bibliográficas acerca do 

presente trabalho. Dentre os conceitos relevantes para a proposta, destacam-se: gestão de 

pessoas, socialização organizacional e tecnologias de comunicação e informação. 

 

2.1 Breve contexto histórico 

 Nas duas últimas décadas, com a transição do estado burocrático para o estado 

gerencial, o Brasil vivenciou mudanças significativas em sua estrutura administrativa. A crise 

financeira em que se encontrava o país na década de 1990, decorrente da elevada dívida 

externa e da hiperinflação, juntamente com o anseio social por um Estado mais atuante e 

eficiente, ensejaram a Reforma Gerencial do Estado. (BRESSER PEREIRA, 2001).  

  A Reforma Gerencial teve início em 1995, durante o governo de Fernando Henrique 

Cardoso, por ocasião da formulação do Plano Diretor para Reforma do Aparelho do Estado, 

sob a coordenação do então Ministro Bresser Pereira, do Ministério da Administração Federal 

e Reforma do Estado (MARE).  

 Dentre as medidas propostas pelo Plano Diretor destacavam-se: descentralização dos 

serviços sociais para os estados e municípios; definição das atividades exclusivas do Estado, e 

que deveriam permanecer sob o seu âmbito, e a consequente transferência das atividades 

sociais e científicas para o setor público não estatal e das atividades de produção de bens e 

serviços para o mercado; criação das agências executivas e reguladoras e das organizações 

sociais; terceirização das atividades de apoio para o setor privado; responsabilização através 

da administração por objetivos e a maior transparência no serviço público. (BRESSER  

PEREIRA, 1999). 

 O Plano Diretor foi o primeiro passo para a migração de um estado excessivamente 

burocrático e clientelista para um estado gerencial
1
,  mais eficiente e focado no cidadão, que 

priorizava a melhoria do serviço público
2
. Nesse sentido, a busca por eficiência se tornou um 

                                                           
1
 "A administração gerencial procura, sem se afastar do estado de direito, adequar as organizações públicas às 

contingências específicas de lugar e momento, emprestando-lhes sobretudo maior agilidade e eficiência; prioriza, 

portanto, os resultados. Tenta igualmente recuperar a identificação dos cidadãos com o Estado, voltando-o a eles. 

Faz da transparência e do controle cidadão alavancas da eficácia dessas organizações. Introduz também 

mecanismos de quase-mercado ou concorrência administrada com vistas a aprofundar os ganhos de eficiência." 

(BRASIL, 1997, p. 8). 
2
 "Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à satisfação 

da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a 

seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público - portanto, 

consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais -, instituído em favor dos interesses 

definidos como públicos no sistema normativo." (BANDEIRA DE MELLO, 2007, p. 652). 
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dos pilares da Reforma Gerencial, consolidando-se como dispositivo jurídico a partir da 

Emenda Constitucional N.º 19/1998, que incluiu o referido objetivo como um dos princípios 

da Administração Pública.  

 Sobre a eficiência da Administração Pública, comenta Miragem (2011, p. 44): 

 

O conceito jurídico de eficiência da Administração Pública, então, abrange a 

organização da estrutura administrativa, assim como a conduta concreta dos 

agentes públicos, vinculados à promoção das finalidades da Administração 

Pública em favor dos administrados, devendo para tanto coordenar os 

esforços relativos aos custos financeiros da atuação administrativa com os 

interesses legítimos das partes envolvidas e de toda a coletividade, de modo 

a realizar tais fins da forma mais satisfatória possível. Implica, naturalmente, 

no dever de atualização da Administração, em relação aos métodos e 

conhecimentos técnico-científicos acreditados, visando ao oferecimento dos 

melhores esforços com vistas à realização do interesse público, em acordo 

com a juridicidade da ação administrativa.  
 

 Um outro pilar da Reforma Gerencial diz respeito à gestão de pessoas. Para que a 

Administração Pública alcance o seu objetivo de melhor atendimento do interesse público, é 

preciso contar com servidores qualificados e comprometidos com o ideário de um Estado ágil 

e eficiente.  Sobre esse aspecto, a Nova Política de Recursos Humanos da Reforma do Estado 

(BRASIL, 1997, p. 9) ressalta:  

 

A adequação dos recursos humanos tem-se constituído, desta forma, em 

tarefa prioritária no atual contexto de mudança, implicando no 

estabelecimento de uma política voltada para a captação de novos servidores, 

o desenvolvimento de pessoal, a implantação de um sistema remuneratório 

adequado que estimule o desempenho através de incentivos, e a instituição e 

reorganização de carreiras e cargos de forma a compatibilizá-los com a 

necessária reconstrução do aparelho do Estado. 

 

 Nesse sentido, além da inclusão da eficiência como princípio da Administração 

Pública,  a Emenda Constitucional N.º 19/1998 também reestruturou a carreira do servidor 

público
3
, através de diversas medidas, dentre as quais destacaram-se: investidura em cargo ou 

emprego público através de concurso público; funções de confiança a serem exercidas apenas 

por servidores ocupantes de cargo efetivo; fixação do teto salarial; estabilidade após três anos 

                                                           
3
 Há que se distinguir o que é agente público, servidor público e empregado público. Agente público é a 

expressão mais ampla utilizada para se designar os sujeitos que servem ao Poder Público, ainda que o façam 

apenas ocasionalmente; é, portanto, gênero. Já servidor público e empregado público são espécies do gênero 

agente público. Servidor público é o agente ocupante de cargo público, ou seja, que possui vínculo profissional 

de caráter não eventual com o Estado e com as pessoas de Direito Público da Administração Indireta. 

Empregado público é o agente que possui vínculo profissional de caráter não eventual com as pessoas de Direito 

Privado da Administração Indireta (BANDEIRA DE MELLO, 2007). Para fins deste trabalho, o foco são os 

servidores públicos. 
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de estágio probatório; perda do cargo ou emprego público, dentre outros casos, por 

desempenho insatisfatório em avaliação periódica. (BRASIL, 1998). 

 Essas mudanças na carreira do servidor público, em princípio muito criticadas e 

consideradas até "impopulares", tinham por objetivo resgatar a credibilidade do funcionalismo 

público, bastante desgastada pelos longos anos de práticas clientelistas e privilégios 

adquiridos  - que elevaram substancialmente a despesa com pessoal - e pela deterioração do 

serviço público. (BRESSER PEREIRA, 1999).  

 Para Bresser Pereira, as medidas eram necessárias para reconstruir a Administração 

Pública, torná-la mais eficiente e focada no cidadão. Sobretudo, a instituição das avaliações 

periódicas de desempenho e a possibilidade de perda do cargo por desempenho insatisfatório 

representavam um passo importante para a melhoria do serviço público, haja vista que abria-

se o caminho para se exigir melhor desempenho do servidor e responsabilizá-lo no caso de 

sua atuação ser considerada insatisfatória.  

 Em continuidade aos esforços iniciados com a Reforma Gerencial para aperfeiçoar a 

atuação do Estado perante os seus administrados, o Governo Federal instituiu, em 23 de 

fevereiro de 2006, o Decreto N.º 5.707, que regulamenta a Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal (PNDP) para as entidades da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional.  

 O referido decreto inaugura a gestão por competência no serviço público e visa a 

melhorar a eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, através do 

desenvolvimento permanente do servidor público. (BRASIL, 2006). A gestão por 

competência é uma tendência mundial na organização do trabalho, primeiramente observada 

no setor privado e  posteriormente absorvida pelo setor público, e tem como fundamento a 

valorização do capital humano nas organizações.  

 De acordo com o decreto supracitado, diz respeito à "gestão da capacitação orientada 

para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao 

desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição." 

(BRASIL, 2006, p.1). Para melhor compreensão do que seja a gestão por competência, faz-se 

necessário explorar a definição de competência.  

 O conceito de competência deriva de duas correntes teóricas principais: a norte-

americana e a francesa. A abordagem norte-americana tem seu início a partir dos estudos de 

Robert White que, em 1959, publicou o trabalho Motivation reconsidered: The concept of 

competence, no qual afirma que a competência está relacionada com a aprendizagem que 
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decorre da interação entre o indivíduo e o seu entorno, motivada pelos estímulos advindos do 

resultado de suas ações (GLORIA JUNIOR, ZOUAIN e ALMEIDA, 2014). 

 Posteriormente, diversos estudos foram publicados no sentido de determinar a 

competência no contexto organizacional. Dentre estes, merece destaque o trabalho de David 

McClelland que, em 1973,  publicou o artigo Testing fo competence rather than intelligence, 

no qual define competência como uma característica intrínseca ao indivíduo que está 

relacionada com um desempenho superior na execução de uma tarefa. Anos mais tarde, na 

década de 1980, Richard Boyatzis ampliou esse conceito, definindo-a como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto desempenho. A referida 

conceituação é considerada a síntese da abordagem norte-americana sobre o tema  (FLEURY 

e FLEURY, 2007; DUTRA, 2010).  

 Pelo exposto, verifica-se que a perspectiva norte-americana parte da análise do cargo 

ou tarefa para identificar quais os requisitos técnicos e comportamentais que o empregado 

deve possuir a fim de se obter um alto desempenho. Nesse sentido, Fleury e Fleury (2007, p. 

28) explicam que a definição de um "estoque de recursos individuais necessários ao bom 

desempenho em cada cargo ou posição não é condição suficiente  para atender à demanda por 

inovação e flexibilidade que se coloca às empresas." 

 A limitação da abordagem norte-americana ensejou novos estudos com o intuito de 

identificar e caracterizar mais adequadamente a competência no âmbito organizacional. Foi 

nesse sentido que emergiu a escola francesa, a partir do trabalho de Le Boterf, publicado em 

1994, sob o título De la compétence. O referido autor (2003) concebe a competência como a 

prática do que se sabe em determinado contexto, geralmente marcado pelas relações de 

trabalho, pela cultura organizacional, pelas contingências. Para ele, competência se traduz em 

ação, em saber ser e em saber mobilizar conhecimentos em diferentes situações, e ser 

reconhecido por isto. 

 Nessa mesma linha de raciocínio, Zarifian (2001) apresenta a sua concepção de 

competência como sendo a reunião de três fatores: a tomada de iniciativa e de 

responsabilidade do indivíduo; a inteligência prática das situações, que se apoia sobre os 

conhecimentos adquiridos e os transforma; a faculdade de mobilizar diferentes atores 

(instituições governamentais, acadêmicas, empresariais e sindicais) em torno das mesmas 

situações. Os trabalhos de Le Boterf e Zarifian apresentam grande relevância para a 

compreensão do conceito de competência no âmbito organizacional, uma vez que ampliam o 

entendimento proposto pela escola norte-americana, posicionando o indivíduo como 



18 
 

responsável (capacidade de responder) pela ação que deriva da aplicação dos seus próprios 

recursos e dos recursos do seu entorno e que possibilita um rendimento superior. 

 A partir dos trabalhos de Le Boterf e Zarifian, os outros estudos sobre o tema foram 

realizados, inclusive no Brasil, do qual cita-se como exemplo Fleury e Fleury. Os aludidos 

pesquisadores definem a competência como "um saber agir responsável e reconhecido, que 

implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem 

valor econômico à organização e valor social ao indivíduo." (FLEURY e FLEURY, 2007, p. 

30).  

 Para estes, a competência é sempre contextualizada e só se verifica quando o os 

conhecimentos e o know-how de um indivíduo são comunicados e utilizados (FLEURY e 

FLEURY, 2007). Observa-se, pelo conceito apresentado por Fleury e Fleury que, além do 

conhecimento técnico e social, há um outro fator que é próprio do indivíduo: o querer agir. 

Esse querer agir se relaciona com a ideia de entrega, de comprometimento, de querer 

disponibilizar todo esse conjunto de conhecimentos e o know-how à organização (OLIVEIRA 

e MEDEIROS, 2011; SCHIKMANN, 2010).  

 Em se tratando de serviço público, a questão do comprometimento, do querer agir, 

adquire especial atenção uma vez que ainda se verifica na sociedade brasileira a concepção de 

que o servidor público é pouco comprometido com o trabalho. Embora a generalização seja 

inadequada, não se pode deixar de reconhecer a existência de uma parcela de servidores 

públicos destituídos de comprometimento em suas atividades, ainda que qualificados para o 

exercício da função.  

 No entanto, os esforços que se verificam através das ações propostas pela gestão de 

competências visam a mudar essa conjectura, redefinindo o perfil e as competências  

requeridas de um profissional, conforme esquematizado no quadro a seguir:  

 

QUADRO 1: COMPETÊNCIAS DO PROFISSIONAL  

Saber agir 
 Saber o que e por que faz. 

 Saber julgar, escolher, decidir. 

Saber mobilizar 

 Saber mobilizar recursos de pessoas, 

financeiros, materiais, criando sinergia 

entre eles. 

Saber comunicar 

 Compreender, processar, transmitir 

informações e conhecimentos, 

assegurando o entendimento da 

mensagem pelos outros. 

Saber aprender 

 Trabalhar o conhecimento e a 

experiência. 

 Rever modelos mentais. 

 Saber desenvolver-se e propiciar o 
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desenvolvimento dos outros. 

Saber comprometer-se 

 Saber engajar-se e comprometer-se 

com os objetivos da organização. 

Saber assumir responsabilidades 

 Ser responsável, assumindo os riscos e 

as consequências de suas ações, e ser, 

por isso, reconhecido. 

Ter visão estratégica 

 Conhecer e entender o negócio da 

organização, seu ambiente, 

identificando oportunidades, 

alternativas. 

Fonte: Fleury e Fleury (2007, p. 31) 

 

 O servidor público, enquanto agente de manifestação da vontade estatal, além de 

comprometido, precisa estar qualificado para o exercício de suas atribuições, de forma a atuar, 

da melhor maneira possível, no atendimento do interesse público. Nesse contexto, a Política 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoal tem por objetivo dotar o servidor público das 

competências necessárias ao exercício do cargo, através do fomento de ações que possibilitem 

ao servidor uma capacitação contínua, desde o seu ingresso no serviço público até o seu 

desligamento.  

 As diretrizes previstas na PNDP englobam, dentre outras ações: iniciativas e apoio à 

capacitação, inclusive cursos introdutórios ou de formação; oportunidades de requalificação 

de servidores redistribuídos; garantia de acesso dos servidores a eventos de capacitação 

interna ou externamente ao local de trabalho; incentivo à inclusão da capacitação como 

requisito para promoção funcional; e estímulo à participação em ações de educação 

continuada. (BRASIL, 2006). 

 

2.2 Reflexões sobre a gestão de pessoas no serviço público  

 

 Pensar um Estado mais eficiente e eficaz, comprometido com a satisfação das 

demandas sociais, tem sido a meta que norteia a Administração Pública brasileira nos últimos 

vinte anos. De um lado, o cidadão - destinatário de toda a atuação estatal - tem acompanhado 

mais efetivamente as ações governamentais, exigindo mudanças que satisfaçam as suas 

necessidades. Do outro lado, a Administração Pública tem se engajado em atuar no 

cumprimento da sua finalidade, buscando se adaptar ao cenário atual de uma sociedade mais 

participativa e fiscalizadora. 
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 Sobre esse contexto, Schikmann (2010, p.12) comenta que "os usuários do serviço 

público tem aumentado o nível de exigência em relação à satisfação de demandas. A 

qualidade e a adequação dos serviços às necessidades dos usuários são hoje aspectos críticos 

para o bom desempenho de qualquer órgão ou entidade da administração pública."   

 Essa nova realidade que permeia a ação estatal tem alavancado transformações na 

gestão pública em diversos níveis, desde o orçamentário até o de pessoal, conforme relatado 

no tópico anterior. São mudanças que visam à melhor aplicação do dinheiro público, ao maior 

controle social e ao melhor desempenho dos agentes públicos, a exemplo da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, da Lei de Acesso à Informação Pública e do Plano Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal. 

 No cerne dessas transformações está a gestão de pessoas, cujas mudanças se 

apresentam ainda mais relevantes, haja vista que a qualidade do serviço público guarda 

estreita relação com a qualidade dos seus servidores, razão pela qual a gestão de pessoas tem 

ganhado destaque nesse setor. 

 O foco na gestão de pessoas tem respaldo na experiência do setor privado que, já há 

algumas décadas, vislumbrou o capital humano como um elemento chave para o desempenho 

institucional, adotando políticas e ações de desenvolvimento e valorização dos trabalhadores. 

No setor público, a preocupação com os servidores passou a ser mais consistente a partir de 

2006, através da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (decreto N.º 5.707), 

conforme comentado anteriormente. 

 Sobre a gestão de pessoas no serviço público, Bergue (2007, p.18) define como sendo 

o "esforço orientado para o suprimento, a manutenção e o desenvolvimento de pessoas nas 

organizações públicas, em conformidade com os ditames constitucionais e legais, observadas 

as necessidades e condições do ambiente em que se inserem." 

 Nesse sentido, a Administração Pública, a exemplo do que já ocorre no setor privado, 

tem investido em uma gestão estratégica, buscando capacitar seus trabalhadores como forma 

de contribuir para o alcance dos seus objetivos. Trata-se de um novo olhar sobre a gestão, o 

qual parte dos objetivos e metas estipulados para delinear o plano de ação que possibilitará o 

resultado almejado, conforme elucida Schikmann (2010, p.18): 

 

O conceito de gestão estratégica se refere a um tipo de gestão que se 

preocupa com os objetivos e metas da organização e com o desempenho e as 

formas de atuação mais adequados para concretizá-los, considerando-se o 

curto, o médio e o longo prazos. O foco é a definição dos resultados 

esperados, o planejamento e o monitoramento das ações para seu alcance.  
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 Pelo exposto, pode-se afirmar que a gestão estratégica busca, primeiramente, 

identificar aonde se quer chegar e, a partir deste ponto, traçar o caminho necessário para se 

atingir o resultado almejado, valendo-se do monitoramento das ações durante todo o percurso, 

a fim de que as correções necessárias sejam realizadas.  

 No caso da gestão estratégica de pessoas, busca-se identificar as competências 

necessárias ao trabalhador para então determinar o plano de capacitação adequado, o que 

exige a "definição de uma política articulada com os objetivos institucionais da entidade, 

precedida de consistente análise e diagnóstico das necessidades de treinamento e 

desenvolvimento." (BERGUE, 2007, p.334). 

 Em se tratando de setor público, o planejamento das ações no âmbito da gestão de 

pessoas precisa estar relacionado com o cumprimento da finalidade do Estado, através da 

concretização dos objetivos e metas das entidades públicas. Dessa forma, sendo as pessoas um 

fator estratégico para o desempenho institucional e tendo o Estado brasileiro adotado a gestão 

por competência na sua política de pessoal, uma gestão estratégica de pessoas não pode 

prescindir de um adequado planejamento de educação corporativa que viabilize o 

desenvolvimento das competências requeridas dos servidores públicos. 

 Bergue (2007) comenta que a gestão de pessoas no setor público envolve um conjunto 

de ações preliminares de planejamento das necessidades mútuas entre a organização e as 

pessoas, além da determinação dos recursos necessários e dos esforços de direção desse 

conjunto, constantemente respaldados pela confrontação entre a meta prevista e o 

desempenho efetivo. Em outras palavras, busca-se um alinhamento entre as necessidades 

institucionais e individuais, uma racionalização dos recursos disponíveis e a definição de um 

plano de ação adequado, além da avaliação permanente das ações implementadas. 

  

2.3 Pensando a educação corporativa...  

 

 A capacitação de pessoas está inserida no contexto da educação corporativa. Essa parte 

da gestão de pessoal tem recebido cada vez mais atenção das organizações públicas, numa 

tendência mundial que visa a fortalecer o serviço público através da capacitação dos seus 

servidores. Para isso, os governos têm investido em políticas de educação corporativa melhor 

estruturadas e atrativas, respaldadas em um planejamento mais adequado à realidade de suas 

organizações. 

 Na busca por um modelo eficaz de educação corporativa, as entidades públicas têm 

importado do setor privado práticas institucionais que possam contribuir para um ambiente 
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laboral mais estimulante e favorável ao aprendizado, além de programas educacionais que 

facilitem a aprendizagem, sem descuidar das adaptações necessárias ao setor público.  

 A experiência do setor privado demonstra um aumento de investimento em softwares 

educacionais cada vez mais complexos que dão suporte a um sistema de educação corporativa 

que contempla desde cursos introdutórios até formação acadêmica em nível de graduação e 

pós-graduação, nas modalidades presencial e à distância - ou ainda, na modalidade mista -, 

constituindo-se em verdadeiros centros educacionais, atualmente conhecidos como 

universidades corporativas, uma inovação que se dissemina em todo o mundo. 

 Seguindo essa tendência do setor privado, a administração pública também tem 

investido na modernização da gestão de pessoas, através da renovação do seu sistema de 

educação corporativa. Nesse sentido, Eboli (2004) relaciona sete princípios que deverão ser 

considerados para a construção de um sistema de educação corporativa, quais sejam: 

competitividade, perpetuidade, conectividade, disponibilidade, cidadania, parceria e 

sustentabilidade. Desses, merecem destaque a competitividade, a perpetuidade e a cidadania.  

 Embora a competitividade seja um conceito muito recorrente no setor privado, no 

presente contexto está relacionada ao aprimoramento das ações de capacitação, ou seja, a um 

esforço do próprio Estado em superar-se continuamente para oferecer uma educação 

corporativa de qualidade.  

 Já a perpetuidade encontra amparo na própria Política Nacional de Desenvolvimento 

de Pessoal (decreto 5.707/2006), a qual estabelece como uma de suas finalidades o 

desenvolvimento permanente do servidor público. Assim sendo, na construção de um modelo 

de educação corporativa deve-se prever ações de capacitação que atendam às necessidades do 

servidor desde o seu ingresso até a sua saída do serviço público. 

 A cidadania assume relevância no âmbito da Administração Pública por "estimular o 

exercício da cidadania individual e corporativa e da construção social do conhecimento 

organizacional, mediante a formação de atores sociais." (EBOLI, 2004, p.94). Trata-se de 

despertar no servidor público a importância do papel que exerce junto à sociedade e estimular 

o comprometimento, a produtividade e a pró-atividade no desempenho de suas funções. 

 Os sete princípios referidos por Eboli já se encontram incorporados às práticas 

educacionais de grande parte das instituições privadas, sobretudo as de grande porte. Nesse 

setor, a preocupação com a qualificação dos trabalhadores se reflete no investimento crescente 

em educação corporativa, com o intuito de construir sistemas educacionais que de fato 

agreguem valor à empresa.  



23 
 

 O mesmo não ocorre na Administração Pública, que ainda carece de maior esforço 

gerencial para que esses princípios sejam integrados ao planejamento das ações de 

treinamento e desenvolvimento. No entanto, à medida em que a gestão por competência se 

consolidar na esfera pública, esse distanciamento em relação ao setor privado tenderá a 

diminuir. 

 As instituições públicas, no esforço por cumprir o que estabelece o Plano Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal, buscam promover o desenvolvimento permanente de seus 

servidores através das ações de capacitação. Capacitação, de acordo com a PNDP (BRASIL, 

2006), é o "processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir 

para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do desenvolvimento de 

competências individuais." 

 Esse processo contínuo de aprendizagem tem como ponto inicial o ingresso do 

trabalhador no serviço público e como ponto final o seu desligamento, estando alicerçado na 

gestão por competência, a fim de que a aprendizagem esteja voltada para o desenvolvimento 

dos conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas durante todo o tempo de atividade do 

servidor. 

 Dentre as ações de capacitação, estão o treinamento e o desenvolvimento (ou 

aperfeiçoamento). De forma sucinta, Abbad e Borges-Andrade (2004) esclarecem que o 

treinamento tem por objetivo melhorar o desempenho do empregado no cargo em que ocupa; 

já o desenvolvimento está relacionado com o conjunto de experiências e oportunidades de 

aprendizagem, viabilizadas pela organização, que possibilita o crescimento pessoal do 

empregado. 

 Tendo em vista esses conceitos, verifica-se que o treinamento está relacionado a uma 

atividade de curto prazo, enquanto que o desenvolvimento (ou aperfeiçoamento) ocorre no 

médio/longo prazo. No contexto da gestão pública, Bergue (2007, p.334) apresenta uma 

conceituação mais detalhada sobre essas duas atividades: 

 

O treinamento, por fim, pode ser definido como atividade tipicamente de 

curto ou curtíssimo prazo, orientada para a preparação do agente, com vistas 

a desempenhar atribuições pertencentes à esfera de competência ou órbita de 

influência do cargo. O treinamento, em síntese restrita, constitui a forma de 

adaptação do indivíduo às transformações que são operadas em seu cargo.  

   

O desenvolvimento profissional caracteriza-se pelo esforço de 

potencialização da formação profissional, ou seja, a ampliação da capacidade 

profissional, destina-se a preparar o agente para transcender os limites da 

atuação do seu cargo, envolvendo funções de natureza mais complexa, tais 
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como as diretivas, as de assessoramento superior, ou as de coordenação 

qualificada.  

 

 Bergue (2007) ainda afirma que o treinamento pode ser utilizado para adaptação do 

indivíduo no caso de reorganização do trabalho, introdução de uma nova tecnologia ou 

incorporação de um novo produto. Em relação ao desenvolvimento, o referido autor comenta 

que se trata de uma atividade que objetiva incrementar a formação profissional do indivíduo e 

que, em geral, está direcionada para cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

  Assim sendo, pode-se dizer que o treinamento visa a atender uma necessidade mais 

imediata, por essa razão tem como característica a brevidade de sua duração. Em relação ao 

desenvolvimento seu objetivo está vinculado ao crescimento profissional do indivíduo, em 

razão de  uma perspectiva de atuação profissional mais complexa que a atualmente exercida. 

Tendo em vista o escopo deste trabalho, será dispensada maior atenção ao treinamento. 

 De acordo com Abbad e Borges-Andrade (2004), o treinamento é uma ferramenta que 

oferece alternativas eficazes para a solução de problemas de desempenho. À medida que a 

instituição se modifica, seja por crescimento ou retração, surgem outras necessidades que 

precisam ser supridas através de treinamentos.  

 Dessa forma, as necessidades de treinamento precisam ser periodicamente avaliadas 

para que esse instrumento continue a oferecer o suporte estratégico necessário ao desempenho 

da organização. Esse tipo de atividade educacional provoca mudanças comportamentais no 

indivíduo e tem por finalidade a transmissão de conhecimento, informação, habilidades e 

atitudes, voltados para o atendimento de objetivos mais imediatos (VILAS BOAS e 

ANDRADE, 2009; TACHIZAWA; FERREIRA e FORTUNA, 2001). 

 Essa mudança de comportamento a que visa o treinamento tem por objetivo inserir o 

indivíduo na cultura da organização
4
, a fim de que ele possa absorver as informações 

necessárias em relação à instituição e à tarefa a ser desempenhada e desenvolver as 

habilidades e atitudes requeridas. O treinamento, também se caracteriza como um instrumento 

de comunicação e, por esse motivo, precisa estar alinhado ao planejamento estratégico da 

instituição, para que a mensagem possa ser apreendida satisfatoriamente pelos indivíduos, 

principalmente, quando se trata de treinamento direcionado para novos funcionários. 

                                                           
4
 A cultura organizacional pode ser definida como "um padrão de suposições básicas compartilhadas, que foi 

aprendido por um grupo à medida que solucionava seus problemas de adaptação externa e de integração interna. 

Esse padrão tem funcionado bem o suficiente para ser considerado válido e, por conseguinte, para ser ensinado 

aos novos membros como o modo correto de perceber, pensar e sentir-se em relação a esses problemas." 

(SCHEIN, 2009, p.16). 
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 Essa modalidade de treinamento, também conhecida como curso introdutório ou curso 

de orientação, assume especial relevância porque permite padronizar a comunicação entre a 

organização e os seus empregados, acerca do contexto organizacional (história, políticas, 

objetivos, etc.) e do cargo a ser exercido. Por essa razão, tem sido cada vez mais utilizada 

pelas instituições públicas e privadas, como forma de capacitar os novos funcionários para o 

exercício de suas funções. Considerando a importância desse tipo de treinamento e haja vista 

o objetivo deste trabalho, serão feitos breves comentários a respeito do referido tema.  

 

2.4 O acolhimento em uma nova instituição  

 

 O treinamento introdutório está inserido no contexto da socialização organizacional, 

compreendida como um processo pelo qual um indivíduo se adapta ao novo trabalho e é 

integrado à cultura da organização, através de experiências de aprendizagem que visam a 

desenvolver o conhecimento social, as habilidades e as atitudes necessários para assumir um 

papel organizacional (VAN MAANEN e SCHEIN, 1979; CHAO ET. AL., 1994).  

 A socialização organizacional é um constructo pertencente à Psicologia 

Organizacional e do Trabalho e seu conceito decorre da aplicação de um tema mais amplo que 

é a socialização, objeto de estudo da Psicologia Social. A socialização pode ser entendida a 

partir de duas perspectivas: a abordagem funcionalista e a abordagem interacionista 

simbólica. 

 A perspectiva funcionalista envolve um processo de homogeneização profissional, 

fundamentado na comunhão de profissionais que compartilham os mesmos valores e a mesma 

"ética de serviço" e que, portanto, possibilita a manutenção e reprodução de sua estrutura 

social. A abordagem interacionista simbólica,  mais difundida na atualidade, compreende os 

indivíduos como sujeitos do processo que ao mesmo tempo em que desenvolvem sua própria 

personalidade, apreendem costumes e valores sociais por meio da interação com o ambiente 

social no qual se inserem (BORGES e ALBUQUERQUE, 2004; DUBAR, 2005). 

 Ainda sobre o enfoque conceitual, faz-se necessário distinguir a socialização 

organizacional de outros dois conceitos mais amplos, mas que se inter-relacionam: 

socialização profissional e socialização ocupacional. Borges e Albuquerque (2004) 

esclarecem que a primeira está relacionada à inserção profissional no contexto social, 

alicerçada em um saber teórico que qualifica uma profissão; já a socialização ocupacional se 

refere a uma ocupação específica, a exemplo de bancário ou professor, relacionada à 

concepção de emprego. 
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 Os estudos acerca da socialização organizacional têm início a partir da década de 1960 

e ao longo dos anos foram se intensificando, originando diversas correntes teóricas que, sem 

serem mutuamente excludentes, inter-relacionam-se e complementam-se, possibilitando uma 

análise mais abrangente desse evento organizacional (BORGES e ALBUQUERQUE, 2004). 

Os primeiros estudos tinham uma ótica mais funcionalista e nesse sentido, merece destaque o 

trabalho de Van Maanen e Schein.  

 Os referidos autores desenvolveram trabalhos voltados para análise das ações 

organizacionais que visam a facilitar o processo de socialização dos indivíduos. Segundo eles, 

o novo funcionário submetido às ações de socialização organizacional reage, primeiramente, 

com a rejeição total dos valores e normas da organização. Em um segundo momento, ocorre a 

aceitação total ou parcial desses valores e normas e, em um momento posterior, o indivíduo 

conforma-se ou sujeita-se à cultura da organização (VAN MAANEN; SCHEIN, 1979; 

BORGES e ALBURQUERQUE, 2004). 

 Já para Robbins (2009, p. 230), a socialização organizacional é um processo que se 

desenvolve em três estágios, os quais denominou de pré-chegada, encontro e metamorfose, 

conforme comenta a seguir: 

 

O primeiro se refere a todo o aprendizado ocorrido antes que o novo membro 

se junte à organização. No segundo, ele vê o que a empresa é de verdade e 

confronta a possibilidade de divergência entre as expectativas e a realidade. 

No terceiro, as mudanças relativamente duradouras acontecem. O novato 

domina as habilidades necessárias para o trabalho, desempenha com êxito os 

papéis que lhe cabem e faz os devidos ajustes para se adaptar aos valores e 

às normas do grupo. Esse processo impacta a produtividade, bem como o 

comprometimento do funcionário com a organização e sua decisão final de 

permanecer no emprego. 

 

 Os referidos autores, como também os demais estudiosos sobre o tema, identificam a 

socialização organizacional como um processo contínuo, que acompanha o indivíduo ao 

longo de sua carreira profissional, não apenas quando ingressa em uma nova instituição, mas 

em cada mudança que é experimentada no âmbito da organização -  como a alteração do local 

de trabalho ou uma promoção - contribuindo para sustentar a cultura organizacional (VAN 

MAANEN e SCHEIN, 1979; ROBBINS, 2009). 

 Um período de socialização sempre estará presente em cada nova situação 

organizacional vivenciada pelo indivíduo, ainda que não seja observada de forma explícita e, 

dependendo da complexidade da situação, poderá exigir do indivíduo um maior ou menor 

esforço para a sua adaptação (VAN MAANEN e SCHEIN, 1979).  
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 No entanto, é no momento do ingresso em uma organização que se verifica a fase mais 

crítica do processo de socialização organizacional, demandando da empresa a necessidade de 

avaliar a melhor maneira de socializar o novo funcionário e de treiná-lo para o exercício de 

sua função, de forma a se obter um rendimento eficaz  (ROBBINS, 2009; SCHEIN, 1982).  

 A respeito desse momento, Van Maanen (2013) relata três pressuposições que se 

vinculam ao contexto da socialização organizacional de um funcionário recém-admitido:  

 Primeiramente, é normal que a pessoa experimente um certo grau de ansiedade, a qual 

é minimizada mais rapidamente à medida que as exigências funcionais e sociais de seu 

novo papel são aprendidas; 

 A segunda suposição é que a pessoa que ingressa em uma nova organização está em 

busca de informações sobre como proceder, razão pela qual colegas, superiores, 

subordinados e outros participantes do trabalho podem e mais frequentemente apoiam, 

orientam, impedem, confundem ou pressionam o indivíduo que está aprendendo uma 

nova função; 

 A terceira suposição estabelece que a estabilidade e a produtividade de qualquer 

organização dependem em grande parte da maneira como os novatos vão executar 

suas tarefas, uma vez que a transmissão eficaz do conhecimento possibilita a 

continuidade da missão organizacional, o prognóstico do desempenho permanece 

inalterado e, pelo menos no curto prazo, a sobrevivência é assegurada.  

 Acerca da estabilidade da organização, Chao et. al. (1994) esclarecem que embora o 

seu desempenho dependa de outros fatores além da ação de socializar (por exemplo, 

programas de formação, experiência anterior, educação, etc.), a identificação do que precisa 

ser aprendido e como uma pessoa domina os conhecimentos necessários, habilidades e 

atitudes podem ser diretamente influenciados pelo processo de socialização. 

 É por esse motivo que muitas empresas institucionalizam ações de socialização 

organizacional, através de programas de orientação e treinamento, buscando integrar mais 

rapidamente o novato à sua cultura e orientá-lo para a execução de suas tarefas, de forma que 

a empresa possa alcançar os resultados almejados. O indivíduo, ao ingressar em uma nova 

empresa, desconhece ou pouco sabe sobre a história da organização, sua cultura, seus 

objetivos e o cargo a ocupar e, por esses motivos, o curso introdutório pode oferecer o suporte 

necessário a essa transição.  

 No setor privado, as empresas, principalmente as de grande porte, já estão se 

conscientizando da importância de se oferecer um treinamento introdutório aos seus 

funcionários, principalmente as indústrias e os bancos comerciais. No setor público ainda é 
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tímida a presença dessa modalidade de treinamento, apenas algumas instituições (como 

Receita Federal, Polícia Federal e Banco do Brasil) possuem cursos de introdução em 

funcionamento há alguns anos.  

 Todavia, em razão da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (BRASIL, 

2006, p. 1), esse quadro observado no setor público tende a mudar, uma vez que consta como 

uma de suas diretrizes: "oferecer e garantir cursos introdutórios ou de formação, respeitadas as 

normas específicas aplicáveis a cada carreira ou cargo, aos servidores que ingressarem no 

setor público, inclusive àqueles sem vínculo efetivo com a administração pública." 

 A introdução desse tipo de treinamento na PNPD revela a preocupação da 

Administração Pública em capacitar os seus agentes desde o seu ingresso no serviço público. 

Contudo, a simples existência de um curso introdutório não garante que este venha a 

contribuir para o desenvolvimento do funcionário, é preciso que o treinamento seja contínuo e 

eficaz na proposta de preparar o novato para o desempenho de suas atribuições. 

 Shinyashiki (2002) relata que a socialização é um processo importante para o 

fortalecimento da cultura organizacional e suas ações estão direcionadas para o atendimento 

de quatro propósitos: domínio da tarefa (como desempenhar o trabalho); clarificação do papel 

(compreensão do seu papel na organização); aculturação (aprender a cultura organizacional e 

ajustar-se a ela) e; integração social (desenvolver relacionamentos com os colegas). A figura a 

seguir ilustra o contexto em que se desenvolve a socialização organizacional:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: A construção da necessidade de socializar-se efetivamente. 

Fonte: Borges e Carvalho, 2013, p. 410. 

  

 Em boa parte das instituições, sejam públicas ou privadas, os cursos de introdução 

estão voltados para a aculturação e para a integração social e mesmo quando não há um curso 

formal, verifica-se a existência de uma socialização não institucionalizada, promovida pela 

chefia e/ou pelos colegas de trabalho. No entanto, ainda é pequeno o número de organizações 
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que apresentam algum tipo de treinamento direcionado para o domínio da tarefa e a 

clarificação do papel do indivíduo que ingressa na empresa.  

 Sobre isso, comenta Shinyashiki (2002, p. 171): "um dos desafios com que o novato 

lida em sua entrada na organização é o trabalho propriamente dito. A definição do papel é a 

compreensão pelo novato de que tarefas desempenhar, quais são as prioridades e como deve 

alocar seu tempo nas tarefas." Sem essa orientação, o indivíduo recém-admitido poderá 

demorar a se integrar à cultura da organização ou apresentar dificuldades de adaptação e 

desempenho, que serão refletidas nos resultados da organização.  

 Diversas são as táticas organizacionais de socialização que contribuem para integrar o 

indivíduo à cultura da empresa, a exemplo de treinamentos introdutórios, seminários de 

integração, tutorias, etc. Considerando esse rol de possibilidades, Van Maanen e Schein 

(1979) desenvolveram um modelo de análise das táticas organizacionais baseado em seis 

dimensões: coletivo/individual; formal/informal; sequencial/não sequencial; fixo/variável; em 

série/isolada; investidura/despojamento. O quadro a seguir sintetiza essas dimensões: 

 

QUADRO 2: DIMENSÕES TÁTICAS DO PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO 

ORGANIZACIONAL  

Formal 

Refere-se ao grau em que o papel de um 

indivíduo novato é enfatizado e explicitado, 

sendo este diferenciado dos demais membros 

da organização.  

Informal 

Não há diferenciação em relação aos demais 

membros da organização e grande parte da 

aprendizagem ocorre através dos 

relacionamentos sociais e das tarefas 

realizadas, semelhante à técnica de ensaio-e-

erro. 

Individual 

A tática de socialização é aplicada 

isoladamente a cada indivíduo. 

Coletiva 

As táticas de socialização são aplicadas a 

todos os membros do grupo, que partilham da 

experiência e trocam vivências. 

Sequencial 

O processo de socialização é organizado em 

estágios sequenciais. 

Não sequencial 

Não há um roteiro pré-determinado ou uma 

gradação para que o indivíduo chegue a uma 

determinada função. 

Fixa 

A duração do processo de socialização é pré- 

determinada.  

Variável 

Não há cronograma pré-estabelecido. O 

indivíduo não conhece a duração do processo, 

apenas possui indícios a partir das 

experiências vivenciadas por outros colegas. 

Em série 

Há um padrão que todos seguem. Há 

similaridade entre quem transmite os padrões 

de uma função, em razão de experiência no 

referido cargo. 

Isolada 

Não há referências anteriores para se pautar o 

processo de socialização. 

Investidura 

Ratifica e estabelece a viabilidade e utilidade 

das características da pessoa já empossada.  

Despojamento 

Destrói e despoja certas características do 

novato. 
Fonte: Adaptado de Van Maanen e Schein (1979). 
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 A escolha das táticas adequadas à cada instituição dependerá de suas características e 

dos objetivos a que visa alcançar com o processo de socialização organizacional. Embora Van 

Maanen e Schein (1979) tenham constatado que determinadas combinações de táticas 

favorecem o desenvolvimento de aspectos diferenciados em relação à adesão às normas, à 

criatividade, ao domínio técnico das tarefas e à satisfação no trabalho, Borges e Albuquerque 

(2004) enfatizam que além da eleição das táticas adequadas é preciso estabelecer em que 

níveis estas serão aplicadas, a fim de que o processo de socialização possa ser eficazmente 

conduzido. 

 As dimensões avaliadas anteriormente alicerçam as ações organizacionais com vistas a 

moldar o comportamento dos indivíduos para adequá-los à cultura da organização. No 

entanto, com o avanço dos estudos sobre a socialização organizacional, emergiram novas 

pesquisas e construções teóricas centradas no papel do indivíduo, enquanto agente ativo do 

seu processo de socialização.  

 Destaca-se o trabalho de Ostroff e Kozlowski (1992), que esclarecem que o recém-

chegado à empresa busca informações relativas à tarefa a desempenhar, ao seu papel na 

organização, ao grupo no qual está inserido e à própria organização, sendo os dois primeiros 

níveis de informação os mais solicitados. Na busca por essas informações, diversas táticas são 

empregadas pelos novatos no processo de socialização, conforme elucidam Borges e 

Albuquerque (2004, p. 340): 

 

QUADRO 3: TÁTICAS PRÓ-ATIVAS POR OBJETIVOS 

Táticas pró-ativas/descrição Objetivos 

Busca de informações e feedback: 

Exige habilidades de aquisição de informação 

do sujeito. Podem ser classificadas em busca 

de feedback, busca de informação técnica, 

busca de informações com os colegas e com 

os supervisores.  

Controle do meio e da atividade, clareza do 

papel social demandado pelo cargo ocupado, 

integração social no grupo de trabalho, 

satisfação no emprego, melhora no 

desempenho e redução na probabilidade de 

deixar a organização e no estresse. 

Construção de relacionamentos: 

Esforço deliberado do iniciante para 

estabelecer relações e vínculos com 

companheiros e supervisores. 

Obter apoio, redução do estresse, instruções 

sobre desenvolvimento de habilidade e de 

papéis sociais. 

Tutoramento informal: 

Tutoramento não estabelecido pela instituição, 

mas buscado pelo iniciante. 

Obter apoio, domínio das tarefas e 

crescimento na carreira. 

Negociação de mudanças no posto de 

serviço: 

Tentativa de mudar seus próprios deveres, 

maneiras de execução das atividades. 

Modos de ajustamento, satisfação e 

comprometimento. 

Estruturação positiva: 

Forma de autogerenciamento cognitivo ou de 

autorregulação positiva. 

Manter a autoconfiança e autoeficácia. 
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Envolvimento em atividades associadas: 

Desenvolvimento de atividades associadas ou 

demandadas de seu cargo, mas que tem um 

caráter extraordinário (eventos sociais, 

convites para seminários, etc.) 

Crescimento do desempenho, aceitação, 

comprometimento e redução da ambiguidade 

do papel social atribuído ao cargo. 

Autogerenciamento: 

Estabelecer, por si mesmo, objetivos, prazos, 

autorreforçamento e auto-observação 

(autoavaliação). 

Redução da ansiedade e estresse nos primeiros 

meses de ingresso em uma organização; 

melhora do desempenho seis meses mais 

tarde, mais satisfação no trabalho. 

Modelação/observação: 

Observação dos outros que representam 

modelos apropriados. 

Acelerar a aprendizagem e crescer o 

desempenho. 

Desenvolvimento de carreira: 

Estratégia de desenvolvimento de carreira por 

meio do seu planejamento, aconselhamento 

especializado e comunicação dos objetivos e 

aspirações. 

Obtenção de apoio dos colegas e supervisores, 

inovação no conteúdo do trabalho e 

valorização de sua natureza 

Fonte: Borges e Albuquerque, 2004, p. 340. 

 

 Pela análise do quadro acima, é possível depreender que as táticas pró-ativas não 

excluem a aplicação das táticas organizacionais de socialização, ao contrário: em geral, 

observa-se nas instituições a ocorrência simultânea de algumas ações de cada enfoque, em um 

movimento de complementaridade das lacunas existentes em ambos. Nesse sentido, os 

estudos sobre socialização organizacional alcançaram um novo patamar, no qual uma 

perspectiva integradora tornou-se mais difundida na atualidade.  

 Essa perspectiva integradora, de acordo com Borges e Albuquerque (2004), articula as 

ações organizacionais, a pró-atividade dos empregados e outras variáveis que possibilitam a 

construção de uma teoria de socialização organizacional mais abrangente. Nesse contexto, o 

modelo proposto por Saks e Ashforth (1997) tem obtido ampla aceitação. 

 Saks e Ashforth desenvolveram um modelo que congrega diversas variáveis e fatores 

que impactam o processo de socialização, o qual foi denominado de Modelo do Processo 

Multinível da Socialização Organizacional (BORGES e ALBUQUERQUE, 2004). O referido 

modelo determina que o processo de socialização é influenciado por três dimensões (variáveis 

contextuais; fatores de socialização organizacional e pró-atividade do indivíduo) que se 

relacionam entre si e originam resultados de curto e longo prazo (SAKS e ASHFORTH, 

1997). O modelo multinível é representado graficamente pela figura a seguir: 
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Figura 2: Modelo Multinível da Socialização Organizacional (Traduzido e adaptado de Saks e Ashforth, 

1997). 

Fonte: Borges e Albuquerque, 2004, p. 346. 
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 Saks e Ashforth (1997) esclarecem que o referido modelo compreende um 

encadeamento teórico que se desenvolve em uma sequência cronológica conforme 

apresentada a seguir: 

 A diversidade de variáveis contextuais nos níveis de análise extraorganizacional (ex.: 

cultura nacional, leis e regulamentos), organizacional (ex.: estratégia e estrutura), de 

grupo (ex.: tamanho e diversidade demográfica) e trabalho/papel (ex.:escopo do 

trabalho e isolamento físico) são suscetíveis de influenciar os fatores de socialização. 

Os fatores de socialização organizacional incluem táticas de socialização, programas 

de orientação, programas de treinamento e programas de tutoria. Fatores de 

socialização de grupo incluem táticas de socialização no nível grupal, apoio social 

(expressivo e instrumental), e, mais usualmente, os processos de aprendizagem sociais 

discutidos na teoria social cognitiva (ex.: observação, instrução, reforço e negociação). 

Fatores de socialização individual incluem várias formas de pró-atividade do recém-

admitido (ex.: busca de informações, construção de relacionamentos e 

autogerenciamento). As setas bidirecionais dentro do quadro dos fatores de 

socialização indicam que os fatores organizacional, de grupo e individual são, 

geralmente, influenciados uns pelos outros; 

 Os fatores de socialização, juntamente com os processos cognitivos de construção de 

sentidos influenciam diretamente a busca de informações; 

 A aquisição de informações origina a redução da incerteza dos recém-admitidos e 

possibilita a aprendizagem nos diversos contextos da socialização, a exemplo dos 

objetivos e valores institucionais, estruturas de poder e conhecimento da função; 

 O desenvolvimento dessa aprendizagem possibilita resultados mais imediatos do 

processo de socialização organizacional, a saber: clareza do papel, aquisição de 

habilidades, integração social, identificação social, motivação, mudança social, 

orientação da função, etc.); 

 É esperado que a ocorrência desses resultados imediatos contribua para resultados 

mais mediatos, relacionados com os níveis organizacional e de grupo (ex.: 

fortalecimento da cultura, do moral, maior coesão, eficácia, reputação, etc.) e 

individual (ex.: redução do estresse, do absenteísmo, da rotatividade, aumento da 

satisfação no trabalho, do comprometimento, etc.) 

 A análise do modelo multinível proposto por Saks e Ashforth permite vislumbrar a 

amplitude de fatores que influenciam o processo de socialização organizacional e como estes 

se relacionam, possibilitando às organizações um valioso instrumento de planejamento das 
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ações de treinamento para novos empregados, com vistas a torná-lo mais eficaz. A 

ponderação desses fatores na construção dos treinamentos introdutórios ainda é pouco 

aplicada entre as empresas, razão pela qual, muitos programas de orientação não obtêm 

resultado satisfatório. 

 Nesse contexto, Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001, p. 222) ressaltam que um 

programa de treinamento eficaz, seja qual for o seu objetivo, deve seguir cinco passos: "a) 

considerar seu plano estratégico; b) observar o seu plano de desenvolvimento; c) limitar-se 

aos recursos financeiros disponíveis para o exercício; d) eleger os projetos prioritários; e) 

evitar a discriminação de pessoas." 

 Levar em consideração esses passos, além do Modelo Multinível de Saks e Ashforth, 

permite que as ações de treinamento sejam melhor direcionadas, evitando-se o desperdício de 

recursos financeiros e atuando nas necessidades mais urgentes que impactam o desempenho 

institucional. A elaboração de um programa de treinamento, de acordo com a NBR ISO 10015 

(ABNT, 2001) - que apresenta as diretrizes para um treinamento eficaz - é um processo 

cíclico e contínuo, o qual se constitui de quatro estágios: definição das necessidades de 

treinamento (diagnóstico); projeto e planejamento; execução; e avaliação dos resultados. 

 O diagnóstico é a primeira etapa do processo e tem como objetivo identificar as 

carências dos indivíduos em relação aos seus cargos e funções, além de realizar o 

levantamento das potencialidades individuais e grupais que deverão ser desenvolvidas. (GIL, 

2010).  Trata-se de uma etapa importante, pois é a partir do diagnóstico que o programa de 

treinamento será elaborado e, portanto, ele precisa espelhar fidedignamente a realidade da 

organização, a fim de que os pontos críticos possam ser sanados ou mitigados pelo 

treinamento. Nessa etapa, a identificação dos fatores contextuais referidos no Modelo 

Multinível oferece uma importante contribuição. 

 De acordo com Gil (2010), o diagnóstico é concebido como uma pesquisa que se 

desenvolve em três níveis: análise organizacional; análise de tarefas; e análise de pessoas. A 

análise organizacional envolve o estudo da empresa como um todo, com o intuito de 

identificar o que deve ser ensinado aos seus empregados, de forma a adequá-los à estratégia 

organizacional. Deve-se considerar o planejamento da organização, as características básicas 

dos empregados e do corpo gerencial e a cultural organizacional, entre outros aspectos que 

contribuam para determinar o perfil e as necessidades da empresa (TACHIZAWA; 

FERREIRA e FORTUNA, 2001). 
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 A análise de tarefas, segundo Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001, p. 223) "focaliza 

os requisitos para o bom desempenho do cargo, definindo as habilidades, os conhecimentos, 

as atitudes e os comportamentos a serem desenvolvidos." 

 Conforme afirma Gil (2010), os cargos são constituídos por tarefas que devem ser 

desempenhadas de acordo com determinados padrões. Dessa forma, a análise de tarefas 

requer a obtenção dos seguintes dados: a) identificação das tarefas que compõem o cargo; b) 

identificação das responsabilidades do executante da tarefa; c) identificação das condições de 

trabalho e riscos; e d) conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas." (GIL, 2010). 

 Essa parte do diagnóstico tem relevância, sobretudo, para a formulação de 

treinamentos introdutórios, uma vez que impacta diretamente no desempenho das funções a 

serem exercidas pelo indivíduo recém-admitido à organização ou que foi deslocado para um 

outro cargo dentro da mesma empresa. 

 A análise de pessoas, consoante Gil (2010, p.127), "consiste em verificar em que 

medida os empregados dispõem de conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas para o 

desempenho das tarefas necessárias para o alcance dos objetivos da organização." Essa parte 

do diagnóstico está relacionada à avaliação das pessoas em relação às exigências do cargo, 

para que as lacunas existentes possam ser identificadas e preenchidas através do treinamento. 

 A segunda etapa da elaboração de um programa de treinamento diz respeito ao projeto 

(ou programação), que, de acordo com NBR ISO 10015 (ABNT, 2001), consiste no 

planejamento das ações a serem adotadas com vistas a eliminar as lacunas identificadas no 

diagnóstico. É nesse momento que o programa de treinamento é criado, seu conteúdo e 

metodologia são definidos, assim como os recursos adequados ao público a que se destina. É 

preciso levar em consideração o perfil dos treinandos e os objetivos da organização para que o 

treinamento seja eficaz e contribua para alavancar o desempenho institucional. 

 De acordo com  Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001), para uma boa programação de 

treinamento, é necessário: abordar uma necessidade específica de cada vez; definir claramente 

o objetivo do treinamento; dividir em módulos ou partes o trabalho a ser desenvolvido; 

determinar o conteúdo do treinamento; escolher o método de treinamento; definir os recursos 

didáticos; definir o público-alvo, o local e a carga horária. 

 A terceira etapa da elaboração de um programa de treinamento se refere à execução do 

projeto, que nada mais é do que a aplicação de todas a atividades especificadas no 

programação (ABNT, 2001). Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001) afirmam que a execução 

do treinamento envolve o binômio instrutor/aprendiz e a relação instrução/aprendizagem e 

deve levar em conta os diferentes tipos de treinamento (integração e técnico-operacional, por 
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exemplo). É nessa fase que o treinamento pode ser experimentado pelos treinandos e avaliado 

quanto a sua eficácia. 

 A avaliação dos resultados tem por finalidade verificar como foi executado o 

treinamento e qual o desempenho obtido, seja em termos organizacionais e de pessoas, seja de 

tarefas e operações. Trata-se de comparar os objetivos pretendidos com os resultados 

efetivamente alcançados (TACHIZAWA; FERREIRA e FORTUNA, 2001). 

 A partir da avaliação, os gestores e designers do programa de treinamento podem 

realizar as correções devidas para que o curso seja aperfeiçoado, de forma a atender aos 

objetivos da organização e às necessidades dos treinandos. 

 

2.5 Aprendizagem mediada por tecnologias da informação e comunicação 

 

 Segundo Pantoja e Borges-Andrade (2004), aprendizagem é um processo de mudanças 

que ocorre no indivíduo, resultado de suas experiências e que, em geral, se perduram ao longo 

do tempo. O ser humano inicia o processo de  aprendizagem ainda nos primeiros momentos 

de seu nascimento, quando precisa aprender a respirar através dos pulmões para sobreviver. A 

partir daí, ao longo de sua vida, encontra desafios e vivencia novas experiências que lhe 

exigem uma constante adaptação, a exemplo dos primeiros passos e da iniciação na vida 

laboral. 

 Ainda que decida por não aprender qualquer coisa, o ser humano é constantemente 

bombardeado por diversos estímulos e o cérebro, máquina de alta complexidade e velocidade, 

processa esses estímulos instantaneamente. É a dinâmica da vida e estar no mundo é estar 

exposto a experiências e informações que proporcionam algum tipo de aprendizado. 

 Esse processo de aprendizagem se tornou ainda mais dinâmico nas últimas duas 

décadas. Com o avanço da tecnologia, a informática desenvolveu-se vertiginosamente, 

eliminando as distâncias físicas e possibilitando a disseminação quase instantânea da 

informação pelo mundo, através da internet. Esse novo contexto provocou uma revolução nas 

relações socioeconômicas, fazendo surgir uma nova ordem mundial. 

 É a era do conhecimento, cuja característica marcante é a informação globalizada, 

sustentada por tecnologias da informação e comunicação (TICs), conforme comenta Castells 

(1999, p.69): 

 

Com certeza, os contextos culturais/institucionais e a ação social intencional 

interagem de forma decisiva com o novo sistema tecnológico, mas esse 



37 
 

sistema tem sua própria lógica embutida, caracterizada pela capacidade de 

transformar todas as informações em um sistema comum de informação, 

processando-as em velocidade e capacidade cada vez maiores e com custo 

cada vez mais reduzido em uma rede de recuperação e distribuição 

potencialmente ubíqua.  

 

 As pessoas nunca tiveram tanto acesso à informação como nos dias atuais. Não apenas 

em quantidade, mas também em velocidade, e essa disponibilidade só aumenta, 

acompanhando o processo de transformação tecnológica que se expande exponencialmente, 

mediada por uma linguagem digital comum, na qual a informação é gerada, armazenada, 

recuperada, processada e transmitida (CASTELLS, 1999).  

 Castells (1999) afirma que no centro dessa revolução estão as tecnologias da 

informação e comunicação. Segundo Filatro (2007), a tecnologia da informação pode ser 

definida como um processo de produção, armazenamento, recuperação, consumo e 

reutilização de informações dinâmicas e em constante atualização, envolvendo a digitalização 

de textos, imagens, sons e movimentos. Já a tecnologia da comunicação se refere ao processo 

de transmissão de dados através de dispositivos técnicos, como fios elétricos, circuitos 

eletrônicos, fibras óticas, etc. (FILATRO, 2007). 

 Ambas as tecnologias são responsáveis por viabilizar a disseminação da informação a 

nível global, em qualquer lugar e a qualquer tempo, através de uma rede mundial, a world 

wide web, para a qual convergem todos os sítios de informação e a partir da qual se tem 

acesso a toda informação disponibilizada, constituindo-se em um verdadeiro centro 

informacional virtual
5
. 

 O impacto dessas tecnologias se verifica nos mais diversos seguimentos: nas relações 

sociais, na medicina, na economia, na educação, na organização do trabalho, etc. Quanto mais 

se desenvolvem, maior é a sua influência no cotidiano das pessoas. No contexto educacional, 

foi a partir das tecnologias da informação e comunicação (TICs) que a educação à distância
6
 

(EaD) atingiu um novo patamar, se inserindo no mundo virtual, em alternativa às antigas 

modalidades de EaD que faziam uso de apostilas, fitas de vídeo, CDs e outros recursos, 

enviados aos destinatários, em geral,  por serviços postais. 

                                                           
5
 É preciso esclarecer o conceito de virtual para melhor entendimento. Segundo Lévy (2011), a palavra virtual 

tem origem no latim medieval virtualis, que deriva de virtus, ou seja, força, potência. É utilizada para designar 

tudo o que existe em potência, diferentemente da acepção que popularmente se atribui como sendo o antônimo 

do que é real.  
6
 A educação à distância (EaD) é uma modalidade de educação em que toda a comunicação entre professor e 

aluno (ou sua maior parte) é indireta, ou seja, ocorre em tempo ou espaço divergentes, mediada por recursos 

diversos, como internet, CD ou apostila (FILATRO, 2007). 
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 A partir de então, o que tem ocorrido é uma expansão da modalidade de EaD mediada 

por tecnologias da informação e comunicação, as quais permitiram renovar os recursos 

didáticos, abrindo um leque de possibilidades que além de resolver as limitações de tempo e 

espaço, oferecem perspectivas de uma aprendizagem mais dinâmica e estimuladora, conforme 

comenta Fernandes (1999, p. 256): 

O potencial da tecnologia aplicada à aprendizagem se sustenta basicamente 

em três áreas. Primeiro, a distribuição, a habilidade de disponibilizar o 

treinamento em qualquer lugar, a qualquer hora, eliminando barreiras de 

tempo e espaço. Segundo, o poder da mídia, emprestando sua interatividade 

e estímulo [...]. Por fim, a integração, entendida aqui como a habilidade de 

reunir no momento necessário (just-in-time) os recursos de auxílio ao 

desempenho na quantidade certa para uma dada necessidade. 

 

 Todavia, esse potencial tecnológico não ficou restrito apenas à educação à distância: a 

própria educação presencial tem utilizado as TICs como forma de aperfeiçoar a 

aprendizagem, através dos recursos didáticos que essas tecnologias podem oferecer. Dessa 

maneira, as tecnologias da informação e comunicação também passaram a fazer parte das 

salas de aulas e de outros ambientes educacionais, proporcionando novas formas de 

aprendizagem. 

 É a chamada educação on line, também denominada aprendizagem por meio 

eletrônico (e-learning), definida por Filatro (2007) como uma ação sistemática de uso de 

TICs,  para distribuição de conteúdo educacional e promoção da aprendizagem, sem limitação 

de tempo ou espaço, através da conexão em rede.  

 De acordo com Resende (2004), a educação on line se fundamenta em três pilares: o 

da tecnologia, o do conteúdo e o da gestão do conhecimento. A tecnologia é representada pelo 

software que irá gerenciar o aprendizado, o Learning Management System
7
 (LMS). O 

conteúdo representa os cursos que serão ofertados, que poderão ser adquiridos em pacotes 

prontos vendidos por empresas especializadas ou desenvolvidos pela própria instituição ou, 

ainda, por uma empresa contratada para fazer um curso "sob encomenda".  

 O outro pilar da educação on line é a gestão do conhecimento, que é o 

acompanhamento on-line do aluno. De acordo com o autor supracitado, o acompanhamento 

do aluno através de tutores disponíveis on-line visa a estimular, motivar e provocar interações 

aluno-aluno e aluno-tutor, no intuito de que o conteúdo tenha maior aderência. 

 Essa dinâmica de interação entre a EaD e as TICs, que pode ser definida como EaD on 

line é ilustrada a seguir: 

                                                           
7
 Learning Management System: sistema gerencial de aprendizagem (tradução da autora). 
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Figura 3: Educação e tecnologia em uma nova realidade social 

Fonte: Filatro, 2007, p. 30. 

 

 Pelo que foi referenciado até agora, pode-se depreender que educação à distância e a 

educação on line são modalidades distintas, embora possam interagir: a primeira supõe 

separação tempo/espaço entre professor e aluno, podendo utilizar ou não tecnologias da 

informação e comunicação; a segunda, indica que a aprendizagem é mediada por TICs, 

podendo ocorrer presencialmente ou à distância. 

 Embora sejam distintas, ambas possuem suas vantagens no que se refere ao processo 

de aprendizagem. Em relação à educação à distância: a) em decorrência da superação da 

barreira espaço/tempo, permite democratizar o acesso à educação, tornando possível atingir 

aquelas pessoas distantes geograficamente dos centros de estudo ou cujo tempo disponível é 

restrito a horários em estes não funcionam; b) propicia um aprendizagem autônoma, 

estimulando o aprendiz a se capacitar em "aprender a aprender"; c) fomenta a educação 

permanente, na medida em que é disponível a todo tempo, não dependendo de formação de 

turma para ocorrer; e d) possibilita a redução de custos, uma vez que pode atender às diversas 

pessoas ao mesmo tempo, diminuindo o custo per capita (GARCÍA ARETIO, 2002). 

 Dependendo do recurso que se utilize para a educação à distância, esta apresenta 

alguns desafios a serem superados: a) a comunicação é unidirecional (professor-aluno) ou 

com defasagem de tempo relativamente grande na interação aluno-professor, dificultando o 

feedback e o esclarecimento de dúvidas; b) dificuldades para socialização e interação entre 

professores e alunos, uma vez que a interação pessoal entre estes é escassa ou inexistente; c) 

certa desconfiança quanto à eficácia da educação à distância, ainda persistente nos dias atuais; 

d) alto gasto para o investimento inicial; e) dificuldade de adaptação dos alunos a essa 
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modalidade de ensino, haja vista que ainda é predominante a educação presencial (GARCÍA 

ARETIO, 2002). 

 Em relação à educação on line, as principais vantagens são: a) interatividade total, 

uma vez que a rede mundial permite a comunicação bidirecional (professor-aluno/aluno-

professor), podendo, ainda ser síncrona ou assíncrona
8
; b) autonomia, permitindo ao aluno 

controlar o seu ritmo de aprendizagem e selecionar as informações de seu interesse dentre a 

gama informacional existente na internet, deixando de ser um mero receptor de informações 

para assumir a posição de pesquisador; c) democratização do acesso à informação, através de 

sua disseminação pela rede, ao alcance de todos; d) ferramenta de aprendizagem, haja vista o 

potencial dos recursos tecnológicos, tornando a aprendizagem mais dinâmica e estimulante; e) 

redução dos custos, pelos benefícios que a disponibilização em larga escala oferece; f) para 

aqueles que têm dificuldade de se expressar em público, a privacidade da internet pode 

motivá-los a interagir mais; g) possibilita que a aprendizagem seja multi-incidental, ou seja, 

pode-se retornar ao curso quantas vezes o aluno desejar, seja para solidificação dos conceitos 

ou para reciclagem (FERNANDES, 1999; GARCÍA ARETIO, 2002). 

 Ainda que as TICs ofereceram excelentes vantagens na sua aplicação à aprendizagem, 

elas também possuem limitações que precisam ser analisadas cuidadosamente quando se optar 

por utilizar essa modalidade de ensino. De acordo com García Aretio (2002), as principais 

limitações se referem ao alto custo inicial e a adequação da tecnologia aos objetivos de 

aprendizagem.  

 Embora o próprio autor relacione dentre as vantagens das TICs a redução dos custos, 

ele também explica que para o desenvolvimento de programas educacionais de qualidade, o 

custo do investimento inicial ainda é relativamente alto. No entanto, tendo em vista que esse 

tipo de tecnologia pode ser reciclada e reutilizada, seu custo se torna razoável no decorrer do 

tempo em que for utilizada e pela quantidade de pessoas atendidas. 

 Sobre a adequação da tecnologia aos objetivos da aprendizagem, García Aretio (2002) 

explica que as tecnologias da informação e comunicação não devem ser consideradas como o 

foco da aprendizagem, mas devem ser utilizadas como recursos de um planejamento 

educacional bem executado e orientado para os objetivos da aprendizagem, de forma a 

contribuir para a sua consecução. 

 Em razão das possibilidades que a educação à distância e as tecnologias da informação 

e comunicação oferecem, observa-se uma tendência mundial em conjugar essas duas 

                                                           
8
 A comunicação síncrona é aquela em que as pessoas se comunicam em tempo real; já a comunicação 

assíncrona dispensa a simultaneidade na comunicação entre emissor e receptor (FILATRO, 2007). 
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modalidades com o intuito de potencializar e dinamizar o processo de aprendizagem, 

chegando, até mesmo, a serem confundidas, como se fossem um único instrumento. Essa 

conjugação permite ampliar o espectro de atuação da educação à distância, sobretudo em 

decorrência da facilidade de acesso e dos recursos midiáticos que as TICs propiciam. 

 As potencialidades da educação à distância on line também não passaram 

despercebidas pelo ambiente organizacional: sua utilização é cada vez mais presente no dia a 

dia das organizações. Seja aperfeiçoando os meios de produção ou os serviços prestados, seja 

através de sistemas mais eficientes de controle financeiro ou, ainda, aprimorando a 

comunicação interna e externa, as TICs tem alterado expressivamente a dinâmica das 

empresas, sobretudo da educação corporativa, conforme esclarece Eboli (2004, p.199): 

  

Graças à realidade virtual, a aprendizagem virtual tem impactado fortemente 

a maneira de as empresas renovarem seus tradicionais centros de 

treinamento, mostrando-se eficazes em: estimular as pessoas ao aprendizado 

contínuo; estimular as pessoas a se responsabilizarem pelo processo de 

autodesenvolvimento; favorecer o compartilhamento do conhecimento 

organizacional; (...) melhorar a comunicação interna e externa; melhorar 

significativamente o serviço aos clientes; diminuir os custos de treinamento; 

aumentar a produtividade. 

 

  De acordo com Zerbini e Abbad (2005), o desenvolvimento e utilização de 

tecnologias de informação e comunicação em treinamentos corporativos estão se tornando 

essenciais para facilitar a aquisição e atualização de conhecimentos dos indivíduos. Através 

das TICs, é possível treinar funcionários sem limitações de tempo e lugar, em um ambiente 

virtual interativo e estimulante, constituindo-se em uma ferramenta de grande valor para as 

organizações. 

 As instituições enxergaram nas TICs um potencial expressivo para a capacitação de 

seus funcionários, principalmente quanto à possibilidade de oferecer educação dinâmica e 

estimulante a todos os indivíduos no momento necessário, o que possibilita que as instituições 

promovam a capacitação contínua, contribuindo para que os objetivos organizacionais sejam 

alcançados. 

 Além disso, a flexibilidade que as tecnologias da informação e comunicação 

proporcionam, viabiliza para as organi aç es novas possi ilidades de custo i ação dos 

conte dos ela orados, considerando diferentes perspectivas de te po e espaço  de acordo 

co  o conte to da instituição e as prefer ncias de aprendi age  do p  lico-alvo ao qual se 

destina (FLEURY e DAHMER, 2014). 
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 Abbad (2007) comenta que a educação corporativa no Brasil e em outros países está 

em crescimento acelerado, decorrente, principalmente, da oferta de cursos por meio de 

ambientes virtuais de aprendizagem
9
 que possibilitam ao aluno e ao professor a interação 

síncrona e assíncrona e a veiculação de objetos de aprendizagem pela Internet. 

 Esse crescimento fomentado pela EaD on line, se constata através das pesquisas 

nacionais "Práticas e Resultados da Educação Corporativa 2009" e "Práticas e Resultados da 

Educação Corporativa 2012", desenvolvidas pela equipe de pesquisadores da Fundação 

Instituto de Administração (FIA), vinculada à Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEAUSP), sob a coordenação da professora 

Dra. Marisa Eboli. 

 Na pesquisa de 2009, da qual participaram 54 empresas (sendo 81% privadas, 13% 

públicas e 6% de capital misto), em sua maioria dos setores industrial e de serviços, 70% 

utilizavam sistema de educação corporativa presencial, 17% utilizavam sistema de educação 

corporativa à distância e 13% utilizavam sistema misto (presencial e à distância). Do total de 

empresas que possuíam sistema de educação à distância, os recursos mais utilizados pela 

maioria delas foram as tecnologias da informação e comunicação, principalmente a 

intranet/portal corporativo (76%) e a internet (68%) (FLEURY e DAHMER, 2014). 

 Na pesquisa de 2012, participaram 60 empresas (sendo 78,3% privadas, 8,3% públicas 

e 13,4% de capital misto), também de maioria proveniente dos setores industrial e de serviços, 

das quais 72% utilizavam sistemas de educação corporativas presenciais, 21% utilizavam 

sistemas de educação corporativa à distância e 7% utilizavam sistemas mistos (presencial e à 

distância). Do total de empresas que possuíam sistema de educação à distância, as tecnologias 

da informação e comunicação mais utilizadas foram o ambiente virtual de aprendizagem 

(70%) e a intranet/portal corporativo (68%) (FLEURY e DAHMER, 2014). 

 Através dos dados das referidas pesquisas, verifica-se que entre 2009 e 2012, houve 

um aumento da modalidade de EaD na educação corporativa (4%), com predominância das 

tecnologias de informação e comunicação nesse tipo de aprendizagem. Verifica-se, também, 

uma diminuição de 6 pontos percentuais em relação aos sistemas mistos, podendo-se observar 

que esse decréscimo está distribuído entre a educação presencial (2%) e a educação à 

distância (4%).  

                                                           
9
 Ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs): "espaços multimídia na internet cujas ferramentas e estratégias 

visam a propiciar um processo de aprendizagem baseado predominantemente na interação entre os participantes, 

incentivando o tra alho cooperativo.” (FILATRO, 2007, p. 31). 
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 Embora a educação corporativa presencial tenha crescido no período avaliado, a EaD 

obteve aumento duas vezes maior em relação a esta modalidade, evidenciando uma tendência 

por parte das empresas em aderir à educação à distância, em grande parte mediada por 

tecnologias da informação e comunicação. 

 Essa tendência também se observa no serviço público, ainda que em ritmo mais lento 

em relação ao setor privado.  As potencialidades da educação à distância combinada às TICs 

tornam viável à Administração Pública brasileira cumprir a finalidade de desenvolvimento 

permanente do servidor público, prevista no Decreto 5.707/2006, uma vez que permite 

atender às necessidades de capacitação no momento em que elas ocorrem, agregando recursos 

interativos e motivadores, calcados no objetivo de tornar a aprendizagem acessível e 

estimulante. 

 Um exemplo de utilização da EaD on line na capacitação de servidores públicos vem 

do governo do Canadá. Stoyko e Fuchs (2005) relatam a experiência canadense de orientar os 

servidores recém-admitidos para o desempenho de suas funções através do curso de 

orientação on line. O governo do Canadá possui um portal educativo na internet, a Canadian 

School of Public Service
10

, criado em 2004 e destinado a capacitar seus agentes nos mais 

variados níveis da educação corporativa e nos diversos setores da atuação pública, conforme 

ilustra a figura a seguir: 

 

Figura 4: Página virtual da Escola Canadense do Serviço Público 

Fonte: (http://www.csps-efpc.gc.ca/pso-eng.aspx), 2015.  

                                                           
10

 Canadian School of Public Service significa Escola Canadense do Serviço Público (tradução da autora). 
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 A partir dessa escola virtual, o servidor público canadense recém-admitido pode 

acessar o curso Public Service Orientation
11

 e obter treinamento inicial sobre o serviço 

público e o que é ser servidor público, valores e ética, a forma de atuação do governo, etc. 

(CANADÁ, 2015).  Stoyko e Fuchs (2005) afirmam que o programa de Orientação do 

Serviço Público canadense é um exemplo interessante de como preparar, no tempo certo, os 

servidores para o exercício de suas funções, aproveitando as vantagens que as TICs oferecem. 

 No serviço público brasileiro já se verifica um esforço em adotar as tecnologias da 

informação e comunicação nos cursos de capacitação de servidores. Abbad (2007) comenta 

que as escolas do governo, a exemplo da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), 

estão adotando comunidades virtuais aprendizagem com o fito de estimular a formação desse 

tipo de comunidade em outros órgãos públicos, utilizando essa ferramenta como estratégia 

para unir pessoas em torno de temáticas de interesse recíproco e para apoiar a realização de 

cursos à distância mediados pela Internet.  

 As escolas do governo, principalmente a ENAP, tem atuado na educação corporativa 

através de cursos de treinamentos e desenvolvimento na modalidade e-learning, para 

servidores de diversas entidades públicas. Outras instituições públicas também têm investido 

no desenvolvimento de sistemas de educação on line para capacitar seus servidores, buscando 

ampliar a oferta de capacitação através dessa modalidade de ensino.  

 Trata-se de uma tendência que se amplia ao longo do tempo e que se relaciona com a 

meta federal de modernização do serviço público. No entanto, a simples adoção das TICs em 

ações de capacitação funcional não é suficiente para que os propósitos dos treinamentos sejam 

alcançados. É preciso que haja um adequado planejamento dos cursos on line , sobretudo no 

que se refere ao seu design instrucional. 

 O design instrucional, segundo Filatro (2007, p. 64), é:  

 

uma ação intencional e sistemática de ensino, que envolve o planejamento, o 

desenvolvimento e a utilização de métodos, técnicas, atividades, materiais, 

eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim de 

facilitar a aprendizagem humana a partir dos princípios de aprendizagem e 

instrução conhecidos. 

 

 O design instrucional visa a adequar as estratégias pedagógicas e o conteúdo ao  

público alvo, de forma a atingir as metas de aprendizagem propostas. Em se tratando de 

cursos on line, o design instrucional deve considerar também fatores como a combinação 

                                                           
11

 Public Service Orientation, significa Orientação do Serviço Público (tradução da autora). 
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adequada de interações síncronas e assíncronas, a integração entre múltiplas mídias e meios 

de ensino, o devido suporte que possa estimular a autoaprendizagem, a definição dos critérios 

de avaliação da aprendizagem e a construção de medidas de avaliação de aprendizagem 

compatíveis com a natureza e o grau de complexidade dos objetivos educacionais (ABBAD, 

2007). 

 Esses fatores objetivam à melhor aplicabilidade do uso das tecnologias da informação 

e comunicação na construção de programas de educação corporativa, sem perder de vista o 

foco na aprendizagem, utilizando as tecnologias como instrumentos que viabilizam o alcance 

das metas educacionais, embasados em um adequado diagnóstico situacional da realidade 

organizacional (FERNANDES, 1999; KUNSCH, 2007).  

 Em outras palavras, no desenvolvimento de programas educacionais corporativos, 

deve-se levar em consideração as características da empresa e os objetivos que se pretendem 

alcançar com a execução do treinamento para que as TICs sejam utilizadas de modo a 

otimizar o processo de aprendizagem. 
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CAPÍTULO 3: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Este capítulo apresenta a metodologia aplicada no desenvolvimento do presente 

trabalho, que serviu de fundamentação para a coleta, análise e tratamento dos dados, a partir 

das elucidações teóricas de Bardin (2009), Gil (2008; 2009) e Yin (2010).  Está estruturado 

em quatro seções: tipo de pesquisa, população e amostra, instrumento de pesquisa, coleta e 

análise de dados. 

3.1 Tipo de pesquisa 

 A classificação desta pesquisa foi realizada com base em quatro critérios: finalidade, 

objetivos, abordagem do problema e procedimentos. Do ponto de vista da finalidade, este 

trabalho é definido como pesquisa aplicada, uma vez que buscou adquirir conhecimentos para 

aplicação em uma situação específica, neste caso, a socialização organizacional da UFRN 

(GIL, 2008).  

 Em relação aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória, fundamentada na 

necessidade de obter mais familiaridade com o problema e torná-lo mais explícito (GIL, 

2008).  No que se refere à abordagem do problema, caracterizou-se como mista, haja vista que 

além de descrever categorias, buscou compreender e dar significado aos dados coletados 

(GIL, 2008).   

 Quanto aos procedimentos, esta pesquisa se classifica como bibliográfica, documental 

e um estudo de caso. Diz-se bibliográfica por ter sido realizada consulta ao universo de 

trabalhos já desenvolvidos sobre o tema, ou seja, uma revisão da literatura disponível, com 

vistas a adquirir o suporte teórico necessário ao seu desenvolvimento. É também documental 

em razão de ter feito utilização de relatórios e instrumentos normativos da UFRN, como 

forma de melhor conhecer o objeto de estudo.  

 Este trabalho se classifica, ainda, como um estudo de caso, por ter investigado 

empiricamente "um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto da vida 

real." (YIN, 2010, p. 39), neste caso, a socialização organizacional dos técnico-

administrativos da UFRN. 

 

3.2 População e amostra 

  

 O universo da pesquisa é representado pelos servidores técnico-administrativos 

admitidos em 2014. O quantitativo geral da UFRN é formado por 2.989 servidores, 
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distribuídos entre as classes "C", "D" e "E", de acordo com o Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação, aprovado pela Lei 11.091/2005.  

 Os técnico-administrativos classe "C" possuem como requisito para o cargo ensino 

fundamental completo ou incompleto, ensino médio completo ou ensino médio mais curso 

profissionalizante. Já os da classe "D" possuem como requisito para o cargo nível médio 

completo, nível médio profissionalizante ou nível médio completo mais curso técnico; os da 

classe "E" devem possuir ensino superior completo (BRASIL, 2005).  

 No ano de 2014, ingressaram na UFRN 161 novos técnico-administrativos, tendo sido 

14% da classe "C", 56% da classe "D" e 30% da classe "E". O cargo de maior número de 

admissões foi o de assistente em administração, integrante da classe "D", com 54 novos 

servidores admitidos, o que representa 33% do total de técnico-administrativos admitidos em 

2014. 

 Em razão de sua representatividade, a amostra escolhida foram os servidores técnico-

administrativos assistentes em administração que, a nível institucional, correspondem a 25% 

do quadro geral de técnico-administrativos da UFRN. A amostra também foi escolhida em 

razão da abrangência das atribuições do cargo, que possibilita a atuação em diversos 

ambientes organizacionais, conforme consta no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação (BRASIL, 2005): 

 

Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, 

administração, finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo 

informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 

necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar 

serviços áreas de escritório. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

 Os técnico-administrativos assistentes em administração exercem suas atividades, 

geralmente, em secretarias de departamento, de cursos de graduação e pós-graduação e nas 

diversas unidades administrativas das pró-reitorias. 

 

3.3 Instrumento de pesquisa 

 

 O instrumento de pesquisa aplicado foi um questionário semiestruturado, composto 

por 15 questões objetivas e 1 questão discursiva e teve por objetivo identificar o perfil dos 

servidores técnico-administrativos assistentes em administração e avaliar a percepção destes 
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acerca do processo de socialização organizacional na UFRN. O pré-teste foi realizado com 

duas servidoras técnico-administrativas nos dias 16 e 18 de maio de 2015. 

 

3.4 Coleta e análise de dados 

 

 Após realizadas as alterações sugeridas pelas respondentes do pré-teste, o questionário 

foi cadastrado no Google Drive e disponibilizado aos participantes por e-mail. Os dados 

coletados das questões fechadas foram tabulados e convertidos em gráficos, cuja apresentação 

é feita em conjunto com a discussão dos resultados obtidos, com o intuito de facilitar a 

compreensão destes e, também como forma de melhor fundamentar as conexões entre o 

aporte teórico apresentado no capítulo anterior e o contexto organizacional observado na 

pesquisa realizada.   

 A questão aberta foi analisada através da técnica de análise de conteúdo proposta por 

Bardin (2011) e posteriormente relacionada com os gráficos decorrentes da tabulação das 

questões fechadas e com o referencial teórico reunido neste trabalho. 
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CAPÍTULO 4: A PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

SOBRE O PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO ORGANIZACIONAL DA UFRN 

 

 O presente capítulo apresenta os resultados obtidos na pesquisa qualitativa realizada 

no período de 18 de maio a 01 de junho de 2015. Participaram da pesquisa 38 servidores 

técnico-administrativos classe "D" assistentes em administração, o que representa 70% do 

total de assistentes em administração admitidos à UFRN durante o ano de 2014.  

 A análise dos resultados foi organizada em dois blocos: perfil dos servidores técnico-

administrativos assistentes em administração admitidos em 2014 e a percepção destes em 

relação ao processo de socialização organizacional. 

 

4.1 O perfil do servidor técnico-administrativo admitido em 2014. 

  

 Esta parte da análise de dados revela o perfil socioeconômico da amostra pesquisada 

através das respostas a seis questões que têm por objetivo identificar a faixa etária, o gênero, a 

escolaridade, o tempo de exercício na UFRN, a ocorrência de experiência laboral anterior à 

UFRN e em que tipo de instituição, se pública ou privada, se deu essa experiência. 

 O gráfico indica que a idade predominante entre os respondentes concentra-se na faixa 

de 25 a 35 anos (56%): 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 A predominância nessa faixa etária pode ser um indicativo de que os respondentes, em 

sua maioria, são servidores com formação acadêmica e que, provavelmente, já vivenciaram 

alguma experiência de trabalho anteriormente.  É provável, também, que nessa faixa etária os 

respondentes já tenha constituído núcleo familiar próprio ou, ainda que morem com os pais ou 

21% 

56% 

15% 

8% 

Gráfico 1: Faixa etária dos respondentes 

entre 18 e 25 anos 

entre 25 e 35 anos 

entre 35 e 45 anos 

entre 45 e 55 anos 
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outros familiares, participam economicamente do sustento familiar. Essa estatística se alinha à 

pesquisa do Instituto Ipsos
12

, desenvolvida a partir da base de dados do Marplan, a qual 

revelou que dos 16% dos brasileiros que pretendiam prestar concurso público em 2014, a 

maior parte, 38% dos pesquisados, tinha entre 25 e 34 anos (RBS, 2015). 

 Nesse contexto, a opção por prestar concurso público para a UFRN pode ter sido 

motivada por três razões principais: o desemprego, a busca pela estabilidade oferecida pelo 

serviço público e/ou a possibilidade de melhor salário. A busca por melhores salários e a 

estabilidade no emprego podem ser as causas da procura pelo serviço público para os 

concursados situados na faixa de 25 a 35 anos. No atual cenário econômico, em que o Brasil 

vivencia uma crise financeira desde meados do ano de 2014, observa-se uma supressão dos 

postos de trabalho em diversos setores, sobretudo na indústria e serviços, cenário este que 

também se reflete na economia local. 

 Essa diminuição da oferta de emprego também atinge os jovens na faixa etária de 18 a 

25 anos que, segundo os dados coletados no presente trabalho, representam 21% dos técnico-

administrativos admitidos em 2014, estatística próxima à média nacional mensurada pela 

pesquisa Ipsos, que revelou um índice de 30%. A formação acadêmica em andamento, a 

pouca ou inexistente experiência laboral e a diminuição da perspectiva de uma vaga de 

emprego podem ser a causa que incentiva jovens de até 25 anos a tentarem uma carreira 

pública.  

 Já para a população situada entre 35 e 55 anos, as causas para a procura pelo emprego 

público podem ter raízes na dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho após a 

demissão. Em muitos setores, principalmente em serviços, a contratação de pessoas com mais 

de 35 anos torna-se cada vez menor. Mesmo quando estão empregadas, as pessoas situadas 

nessa faixa etária são, em geral, as primeiras a serem demitidas quando empresas passam por 

instabilidades financeiras ou realizam uma reestruturação. Além disso, o aumento da inflação 

- que em 2014 fechou em 6,41%, representando um acréscimo de 8,46% em relação a 2013 

(IBGE, 2015) - impulsiona as famílias a ajustarem os seus orçamentos ou a buscarem salários 

melhores em outras opções de cargo.    

 O segundo traço do perfil da amostra diz respeito ao gênero dos respondentes, no qual 

se constatou que a maioria é representada pelo sexo masculino: 

 

                                                           
12

 O Instituto "Ipsos é a terceira maior empresa de pesquisa e de inteligência de mercado do mundo. Fundada na 

França em 1975, a Ipsos conta hoje com 16.000 funcionários e está presente em 87 países. No Brasil, a Ipsos está 

presente desde 1997 e conta com mais de 700 funcionários." (IPSOS, 2015). 
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Fonte: dados da pesquisa. 

 Nesse quesito, observa-se uma discrepância em relação aos resultados da pesquisa 

Ipsos, anteriormente comentada. De acordo com a referida pesquisa, dos 16% dos brasileiros 

que pretendiam prestar concurso público, 56% eram do sexo feminino. As razões que tornam 

os concursos públicos tão atrativos para o público feminino estão relacionadas à isonomia do 

salário - o que não ocorre no setor privado, onde os homens ainda possuem maior 

remuneração -, a estabilidade e a jornada de trabalho que permite à mulher conciliar a 

atividade laboral com a família. 

 O público masculino ainda predomina no setor privado em razão de sua rápida 

inserção no mercado de trabalho e, sobretudo, pela dedicação que lhe exige a atuação na 

iniciativa privada o que, na maioria das vezes, é um fator que lhe dificulta estudar para um 

concurso público.  Alia-se a esses fatos, a constituição de família que o impele a priorizar os 

meios de sustento familiar, buscando um colocação profissional mais rapidamente. 

 A divergência entre os resultados da pesquisa Ipsos e do presente trabalho pode estar 

relacionada a dois fatores: o cenário econômico brasileiro, que revela um momento de 

incertezas e que, por essa razão, tem induzido o público masculino a buscar a estabilidade 

propiciada pelo serviço público ou o próprio cenário local, haja vista que na economia norte-

rio-grandense predomina o setor de serviços, especialmente o turismo, que tem apresentado 

queda acentuada em suas atividades, impactando negativamente no quantitativo de postos de 

trabalho e na remuneração dos trabalhadores.  Além disso, os salários praticados em outros 

setores da economia do Rio Grande do Norte, como o comércio, ainda estão abaixo dos 

praticados em outros estados.  

77% 

23% 

Gráfico 2: Gênero dos respondentes 

masculino 

feminino 
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 O terceiro componente do perfil dos respondentes se refere à escolaridade. De acordo 

com os dados coletados, a grande maioria dos participantes (77%) possui qualificação 

superior à exigida para o cargo, conforme demonstra o gráfico a seguir: 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 O cargo de técnico-administrativo classe "D", assistente em administração, tem como 

requisito para ingresso ensino médio completo ou ensino médio profissionalizante, de acordo 

com o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE). Dos 

38 respondentes, somente 5% possuem apenas o ensino médio como formação educacional. 

Os demais 97% estão divididos entre os que estão cursando o ensino superior (18%) e os que 

já concluíram o ensino superior (77%). Esse resultado reflete o nível de qualificação dos 

servidores técnico-administrativos admitidos à UFRN no último ano. 

 A qualificação educacional somada à faixa etária predominante evidencia que esses 

servidores podem oferecer uma bagagem acadêmica e profissional suficientemente satisfatória 

para o bom desempenho em suas funções e, possivelmente, para o exercício de funções ainda 

mais complexas. A escolaridade elevada também pode ser um indicador de bom domínio na 

utilização das tecnologias da informação e comunicação, cada vez mais utilizadas no 

ambiente universitário, seja para fins acadêmicos, seja para fins administrativos. 

 Uma vez que o maior número de vagas disponibilizadas pela UFRN em concursos 

públicos se destina aos cargos de técnico-administrativo classe "D", assistente em 

administração, pode-se inferir, também, que os servidores admitidos em 2014, seguem a 

tendência nacional dos "concurseiros", sobretudo daqueles que trabalham na iniciativa 

privada: ingressar no serviço público para obter melhores condições de estudo e, em seguida, 

ser aprovado em um concurso público melhor. 

5% 

18% 

33% 

20% 

21% 

3% 

Gráfico 3: Escolaridade 

Ensino médio 

Ensino superior incompleto 

Ensino superior completo 

pós-graduação lato sensu (especialização) em 
andamento ou concluída 

pós-graduação strictu sensu (mestrado) em 
andamento ou concluída 

pós-graduação strictu sensu (doutorado) em 
andamento ou concluída 
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 Em um estudo realizado por Albrecht (2010), do qual participaram 93 respondentes 

considerados "concurseiros", foi constatado, através dos resultados da pesquisa empírica, que 

a grande maioria dos candidatos a concursos públicos tem a concepção da carreira pública em 

formato de "escada": em primeiro lugar, busca-se o ingresso em um cargo de nível médio e, 

posteriormente, realiza novos concursos para nível superior. Essa concepção é exemplificada 

a partir de um dos respondentes da referida pesquisa, identificado como "Lua":   

 

A grande maioria dos concurseiros não acaba entrando direto como nível 

superior, isso é algo assim que marca. A gente conversa com vários, e é 

como se fosse uma escada(...) para que o concurseiro chegue num concurso 

de nível superior, ele tem que ter um embasamento muito bom. 

(ALBRECHT, 2010, p. 85). 

 

 Albrecht (2010) ainda relata que os participantes da pesquisa revelaram não ter a  

intenção de “fa er carreira” e  uma determinada instituição pública, enquanto não estiverem 

no cargo desejado. A justificativa para o desenvolvimento de uma carreira pública em formato 

de "escada" parece estar vinculada, principalmente, à remuneração - haja vista a 

impossibilidade ascensão funcional no mesmo cargo desde a promulgação da atual 

Constituição Federal -,  e à satisfação no cargo (ALBRECHT, 2010). 

 Esse contexto pode ser a justificativa para a grande rotatividade do cargo de técnico-

administrativo na UFRN: no período 2012-2014, foram admitidos 423 novos servidores e 111 

pediram exoneração, o que representa 26% da citada amostra (UFRN, 2012:2014).  

 O gráfico 4 diz respeito ao tempo de exercício na instituição, no qual prevalecem 

servidores técnico-administrativos entre 6 e 12 meses de trabalho na UFRN: 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

8% 

64% 

28% 

Gráfico 4: Tempo de exercício na UFRN 

entre 0 e 6 meses 

entre 6 e 12 meses 

entre 12 e 18 meses 
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 Embora o pouco tempo de exercício, se for considerada a faixa etária e a escolaridade 

prevalecente nesses servidores, torna-se possível inferir que se tratam de pessoas detentoras 

de experiência laboral precedente à universidade, conforme comentado anteriormente. Essa 

suposição é confirmada através do gráfico 5, que revela que 82% dos respondentes possuem 

experiência de trabalho anterior à UFRN:   

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 O fato de os respondentes serem profissionais experientes torna-se positivo para a 

universidade, uma vez que alguns conhecimentos relacionados às competências exigidas para 

o cargo podem já fazer parte do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHAs) do 

novo servidor. Um outro fator positivo é o aproveitamento dessa experiência anterior em prol 

do aprimoramento da gestão administrativa da UFRN. O benchmarking que a vivência laboral 

desses servidores pode oferecer, propicia uma relevante contribuição para o alcance dos 

objetivos institucionais, determinados no PDI 2010-2019. 

 Essa experiência antecedente à UFRN também poderá ser aproveitada para ampliação 

do quadro de técnico-administrativos ocupantes de cargo de gestão, hoje predominantemente 

desempenhado por docentes.  Embora a formação acadêmica seja de extrema importância 

para o exercício da função de gestor, sabe-se que a experiência de trabalho em funções de 

gestão pode potencializar o desempenho de um setor, sobretudo, naqueles onde se verificam 

problemas de funcionamento.  

 Nesse caso, haja vista que ao tomar posse é exigido do servidor ingressante um 

currículo vitae e que a UFRN dispõe de um banco de talentos para registro de dados 

profissionais e acadêmicos dos servidores candidatos a instrutores em atividades de 

capacitação interna, a utilização desse banco de talentos poderia ser ampliada para registrar os 

82% 

18% 

Gráfico 5: Experiência de trabalho anterior à UFRN 

sim 

não 
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dados profissionais e acadêmicos de todos os servidores técnico-administrativos com vistas a 

identificar aqueles com experiência laboral em gestão para que futuramente possam ocupar 

funções de direção e assessoramento, de acordo com o perfil profissional.  

 O último item do perfil dos respondentes demonstra o tipo de instituição em que o 

servidor exerceu trabalho anterior: 

  

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 Embora haja um predomínio da experiência laboral em instituição pública (56%), 

observa-se que o índice de servidores que atuaram no setor privado também é expressivo 

(44%). Novamente, verifica-se mais um fator favorável à universidade: a maioria dos 

servidores admitidos em 2014 já atuou em uma instituição pública, o que contribui para uma 

adaptação mais fácil às condições de trabalho específicas da administração pública em relação 

aos servidores provenientes da iniciativa privada. 

 No entanto, se por um lado, ter a predominância de servidores oriundos de outras 

instituições públicas pode ser positivo para a UFRN, por outro lado, pode revelar um aspecto 

negativo, que se refere a uma cultura ainda predominante no serviço público do desempenho 

insatisfatório dos servidores. O novo servidor poderá permanecer com os mesmos vícios 

laborais adquiridos no trabalho anterior, caso a universidade não estabeleça ações de 

capacitação mais eficientes para integrá-lo à cultura institucional. 

 O gráfico 6 ainda reforça a hipótese anteriormente proposta na análise do gráfico 3 de 

que se tratam de servidores que almejam cargos cada vez melhores na carreira pública, sendo, 

portanto, "concurseiros". Considerando-se que a remuneração do cargo de técnico-

administrativo do poder Executivo é mais baixa em relação ao mesmo cargo dos poderes 

56% 

44% 

Gráfico 6: Local de trabalho anterior à UFRN 

instituição pública 

instituição privada 
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Legislativo e Judiciário, esse fator também corrobora para alta rotatividade do cargo na 

UFRN, consoante já comentado. 

 Em síntese, é possível descrever que o perfil dos servidores técnico-administrativos 

classe "D", assistentes em administração, admitidos em 2014 é bastante qualificado, acima do 

exigido para o cargo, predominando servidores do sexo masculino, com formação acadêmica, 

experiência laboral na área pública e cuja faixa etária é relativamente jovem. Não se pode 

afirmar se esse perfil se aplica à maioria dos servidores técnico-administrativos da 

universidade, uma vez que não foram encontrados registros de seu perfil nos bancos de dados 

disponíveis para consulta. 

 

4.2 Percepção do servidor técnico-administrativo em relação ao processo de socialização 

organizacional da UFRN  

 

 Neste bloco, serão apresentados os resultados decorrentes da análise das respostas às 9 

questões objetivas que tratam sobre o processo de socialização organizacional na UFRN. 

Além do referencial teórico, fundamenta esta discussão as respostas à questão aberta que 

versava sobre a opinião dos respondentes a respeito da recepção na universidade, em relação 

ao ambiente de trabalho e à função para a qual foram designados. 

 O primeiro item deste bloco questionava se o servidor havia recebido algum tipo de 

orientação sobre o que é a UFRN, sua missão, objetivos e organização administrativa e que 

tipo de orientação foi recebida. Os dados coletados apontam que 69% dos respondentes 

receberam algum tipo de orientação sobre a instituição, predominando o curso presencial 

(46%):  

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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5% 
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Gráfico 7: Orientação recebida sobre o que é a UFRN, missão, 
objetivos e organização administrativa 
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 A UFRN realiza seminários de integração, no entanto, estes só ocorrem 

periodicamente, quando um número razoável de ingressantes possibilita a formação de uma 

turma. Essa pode ser a causa do grande percentual de respondentes que não recebeu qualquer 

tipo de orientação sobre a universidade (31%), uma vez que a convocação de servidores é 

feita à medida em que as necessidades são verificadas e a quantidade de vagas solicitadas é 

autorizada, pode ocorrer de um servidor aguardar por alguns meses para participar do 

seminário de integração.  

 Embora grande parte dos respondentes tenha afirmado ter recebido algum tipo de 

orientação sobre esse quesito, o percentual dos que não receberam ainda é considerado 

elevado, representando quase um terço da amostra. A falta de conhecimento sobre instituição, 

seus objetivos e organização pode gerar dificuldade de adaptação e de desempenho para o 

novo servidor, comprometendo o funcionamento do setor no qual está lotado, conforme 

comenta o respondente 7:  

 

Fui transferido de outra instituição de ensino (UFXX)
13

 onde vários 

processos administrativos ocorrem de forma diferenciada. Por essa razão 

acredito que mesmo com os 30 anos de experiência técnico-administrativa 

vinda de outra IFES, eu deveria ter recebido o mesmo tratamento em termos 

de treinamento a fim de me familiarizar com o fluxo administrativo de 

trabalho que existe na UFRN. 

 

 A opinião do referido respondente evidencia a necessidade de se haver uma orientação 

institucionalizada que permita a todos os novos servidores apreender informações acerca da 

organização e do contexto em que se insere e mitigar a ansiedade que, em geral, é 

experimentada no processo de socialização organizacional (VAN MAANEN, 2013). Essa 

necessidade se faz presente mesmo quando o servidor admitido é proveniente de uma outra 

instituição pública, como é o caso do respondente 7, que integra os 56% dos servidores 

recém-admitidos cuja experiência laboral anterior se deu no setor público. 

  Ainda que tenha trabalhado em uma outra IFES, cada instituição possui características 

que a tornam únicas em relação às demais, que merecem ser compartilhadas com todos os 

servidores, consoante a afirmação do respondente supracitado. A segunda fonte de informação 

sobre a universidade mais recorrente foi "outro" (10%), que pode ser proveniente de uma 

orientação institucionalizada, como o tutor ou de uma orientação não institucionalizada, como 

o colega de trabalho. 

                                                           
13

 Nome da universidade omitida para preservar a identidade do respondente. 
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 No caso do tutor, esse tipo de orientação está alicerçado no Programa de Tutorização 

Organizacional da UFRN, destinado a auxiliar o novo servidor através da orientação de um 

servidor mais experiente. Da mesma maneira que o tutor, o colega de trabalho que se situa no 

ambiente organizacional do técnico-administrativo recém-admitido poderá auxiliá-lo no 

entendimento do contexto institucional.  

 No entanto, a transmissão de conhecimentos a cargo apenas de tutorização não 

institucionalizada  poderá não oferecer o devido esclarecimento de que necessita o servidor 

ingressante ou, ainda, a transmissão desse conhecimento poderá não estar devidamente 

alinhada ao contexto institucional, uma vez que o próprio servidor orientador poderá não ter 

recebido a orientação devida. Nesse sentido, a respondente 3 comenta a dificuldade de ter sido 

instruída apenas pelo colega de trabalho: "Fui orientada apenas pelos colegas de trabalho e 

senti muita dificuldade de conhecer a instituição." 

 O segundo ponto de análise do processo de socialização organizacional se refere ao 

tempo de exercício em que o servidor recebeu orientação sobre o contexto institucional. Dos 

69% dos respondentes que receberam esse tipo de instrução, a maior parte (67%) obteve nos 3 

primeiros meses de exercício funcional. Destaca-se, no entanto, que um percentual expressivo 

dos servidores (22%) foi instruído entre 3 e 6 meses de exercício e os 11% restantes após 6 

meses de atuação no cargo. 

 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 Embora não se tenha verificado na literatura consultada nenhuma referência quanto ao 

tempo em que a orientação sobre a instituição deve ocorrer, sabe-se que para cumprir o 

67% 

22% 

11% 

Gráfico 8: Tempo de exercício em que recebeu orientação 
quanto à UFRN, sua missão, seus objetivos e organização 

administrativa 

entre 0 e 3 meses 

entre 3 e 6 meses 

entre 6 e 12 meses 

entre 12 e 18 meses 
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propósito a que se destina, essa orientação deverá ser promovida nos primeiros dias de 

exercício do novo servidor, de forma a integrá-lo mais rapidamente à cultura organizacional. 

  Dentre as implicações de não se oferecer instrução nos primeiros dias de atuação do 

novo servidor está a probabilidade de ele não vir a recebê-la em razão, conforme verificado 

no comentário do respondente 24:  

 

A UFRN oferece recepção aos novos servidores, contemplando, entre outras 

coisas, palestras que visam explicar a organização e os objetivos da 

instituição. Recebi o convite para participar alguns meses após entrar em 

exercício mas não pude comparecer na ocasião. Pretendo ir na próxima vez. 

 

  Ainda que o referido respondente tenha manifestado a pretensão de participar de um 

próximo evento de integração, a sua rotina administrativa poderá obstar a sua participação. O 

terceiro aspecto da socialização organizacional na UFRN está relacionado à compreensão pelo 

servidor recém-admitido sobre o seu papel enquanto servidor público. Por essa razão, os 

participantes da pesquisa foram questionados quanto ao recebimento de orientação sobre o 

que é ser servidor público.  

 Dos 38 respondentes, 64% afirmaram terem recebido instrução sobre o papel do 

servidor público, tendo prevalecido a orientação através de curso presencial (41%). No 

entanto, um percentual elevado dos respondentes afirmou não ter recebido qualquer tipo de 

orientação sobre o papel do servidor público, conforme revela o gráfico 9: 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 Integra os objetivos da socialização organizacional a clarificação do papel do 

funcionário no contexto organizacional, consoante disserta Shinyashiki (2002). Nesse sentido, 

o governo federal, através do decreto 5.825/2006, estabeleceu que o Programa de Capacitação 

41% 

10% 

2% 3% 

8% 

36% 

Gráfico 9: Orientação sobre o que é ser servidor público 

SIM: curso presencial 

SIM: apostila/cartilha 

SIM: reunião 

SIM: palestra 

SIM: outro 

NÃO 



60 
 

e Aperfeiçoamento dos servidores técnico-administrativos em educação deverá contemplar, 

dentre outros pontos, instrução quanto à conduta do servidor e sua integração no ambiente 

institucional. 

 A falta desse tipo de instrução, pode acarretar não apenas problemas de adaptação para 

o novo servidor, mas também pode refletir negativamente no desempenho da universidade, 

haja vista que, em se tratando de uma instituição pública, a conduta de seus agentes deve estar 

alicerçada no objetivo de atender ao interesse público e, para isso, faz-se necessário que o 

servidor saiba o que se espera dele para cumprimento desse propósito.   

 Ainda que a maior parte dos servidores recém-admitidos com vivência profissional 

anterior à UFRN tenha sido oriunda de instituições públicas (56%), o perfil da amostra 

pesquisada revela que um percentual expressivo (44%) procede da iniciativa privada e, 

provavelmente, não tenha tido conhecimento prévio acerca da conduta requerida de um 

servidor público ou seu conhecimento seja incipiente. Essa mesma observação se aplica aos 

18% dos técnico-administrativos admitidos em 2014, que não possuíam experiência laboral 

antes de ingressar na universidade. 

 O quarto item da avaliação se refere ao tempo em que o técnico-administrativo 

recebeu orientação em relação ao seu papel enquanto servidor público. Analogamente ao 

ocorrido com o mesmo questionamento em relação à instrução sobre a UFRN, dentre os 

respondentes que recebeu esse tipo de orientação, a maioria (56%) a obteve nos primeiros 3 

meses de exercício no cargo: 

 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

56% 
36% 

8% 

Gráfico 10: Tempo de exercício na UFRN em que recebeu 
orientação sobre o papel do servidor público 

entre 0 e 3 meses 

entre 3 e 6 meses 

entre 6 e 12 meses 
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 Ressalta-se que o percentual de servidores que receberam a referida instrução entre 3 e 

6 meses (36%) foi maior em relação ao mesmo questionamento realizado para a orientação 

sobre a UFRN. Também se aplicam a este item as mesmas considerações realizadas sobre o 

tempo em que os novos servidores receberam instrução quanto à UFRN. Acrescenta-se, 

todavia, que a relevância de se orientar o técnico-administrativo ingressante a respeito do seu 

papel perante a sociedade encontra respaldo na demanda dos próprios usuários do serviço 

público que exigem melhor atuação estatal. 

 Corrobora essa assertiva, a observação do respondente 37:  

 

Recebi boa recepção, porém acho que era necessário que logo assim que o 

servidor fosse nomeado já participasse do seminário de integração e que 

fosse realizado um treinamento para que o servidor realizasse da melhor 

maneira suas atribuições.  

 

 Mais uma vez fica evidenciado que o tempo é fator relevante para a socialização eficaz 

do novo servidor. A preocupação do respondente 37 em aprimorar a sua atuação se conjuga 

com a exigência social de melhores serviços públicos narrada por Schikmann (2010). Entre 

cada um desses polos, vislumbra-se uma lacuna instrucional ou temporal que demonstra a 

necessidade de reavaliação das ações de capacitação destinada aos técnico-administrativos, 

especialmente quando se trata de prepará-los para o exercício das funções para as quais foram 

designados, consoante revela o  gráfico 11: 

 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Das três dimensões avaliadas quanto à orientação institucional, a instrução para o 

exercício da função é a que apresenta o maior percentual de servidores não atendidos, quase 

20% 

3% 

5% 

3% 

20% 

49% 

Gráfico 11: Orientação quanto à função exercida na UFRN 

SIM: curso presencial 

SIM: apostila/cartilha 

SIM: reunião 

SIM: palestra 

SIM: outro 

NÃO 
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metade dos respondentes (49%). Trata-se de um dado preocupante pois revela que o novo 

servidor não está sendo preparado para realizar as tarefas sob sua responsabilidade, o que 

pode comprometer não apenas o desempenho do seu setor de trabalho, mas o da universidade 

como um todo. O comentário do respondente 8 a respeito da falta de instrução preparatória 

para a função ilustra essa situação:  

 

Falta treinamento para o trabalho. Muitas das atividades são feitos de um 

determinado jeito simplesmente porque sempre foram feitos daquela forma. 

A universidade acaba perdendo com isso, pois se os servidores soubessem o 

porque das coisas,  novas ideias e formas diferentes e até melhores de 

realizar aquela tarefa poderiam surgir. 

 

 A ausência de orientação para o desempenho da função também pode refletir 

negativamente no contexto psicológico do servidor, provocando-lhe certo mal-estar em razão 

da dificuldade de atuar satisfatoriamente, conforme afirma o respondente 6:  

 

Minha recepção era bastante esperada devido ao déficit de servidores no 

departamento em que fui lotado. Então, imediatamente assumi a função de 

secretário de curso sem ter passado por nenhum treinamento para tal função. 

Essa lacuna causou certos constrangimentos e preocupações, principalmente 

nos momentos em que um serviço era solicitado e eu não estava apto, ainda, 

a executá-lo. 

 

 Considerando o conceito de competência proposto por Fleury e Fleury (2007), o 

constrangimento relatado pelo respondente 6 pode representar um sentimento de 

incompetência para o exercício de determinada tarefa, em razão da falta de informações que 

impossibilitam, principalmente, o "saber agir" do servidor. 

 Nesse sentido, Shinyashiki (2002) ressalta que o trabalho propriamente dito constitui 

um desafio para o novo funcionário, que carece de orientação quanto às atribuições e tarefas 

que deve desempenhar e de que modo deve realizá-las. A administração pública federal, 

visando a garantir que os servidores públicos sejam melhor preparados para o cargo e para a 

função, instituiu na Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal e no decreto 5.825/2006 

(BRASIL, 2006), a realização de cursos introdutórios destinados aos servidores que 

ingressarem no setor público com vistas a capacitá-los para o desempenho de suas funções.  

 Embora um número considerável de respondentes não tenha recebido qualquer tipo de 

orientação quanto à sua função, 51% dos participantes da pesquisa declararam que foram 

treinados para o desempenho de suas tarefas. Nestes, destaca-se a maior ocorrência de 

instrução através de curso presencial (20%) e outro tipo de orientação (20%). Da mesma 
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forma que nos itens relativos ao recebimento de orientação a respeito da UFRN e do papel do 

servidor público revelaram a ocorrência de um "outro tipo de instrução", este pode estar 

relacionado a uma orientação institucionalizada ou não, mediada pelo tutor ou colega de 

trabalho, por exemplo. 

 Em relação a essas fontes de instrução, emerge uma questão que pode suscitar dúvida 

quanto ao treinamento: se o servidor que orienta o novo técnico-administrativo foi 

devidamente treinado e possui a competência necessária para transmitir o conhecimento ao 

treinando, levando em consideração o modelo de competência profissional proposto por 

Fleury e Fleury (2007). Uma vez que se coloca evidente a inexistência de um curso 

introdutório que possa preparar todos os servidores para as suas funções, a orientação inicial 

para os recém-admitidos por intermédio de outros colegas poderá apresentar informações 

inconsistentes. 

 Essa hipótese já foi levantada na declaração do respondente 7 e é intensificada no 

comentário do respondente 30: "Tive bastante dificuldade no início, mas com pouco tempo a 

secretária (que é como se fosse minha chefe imediata) do setor que trabalho mudou e a nova 

me orientou de maneira muito mais satisfatória." 

 O comentário revela dificuldades na iniciação laboral do respondente 30, que só foram 

resolvidas com a substituição de uma colega de trabalho, responsável por transmitir as 

atribuições sob sua competência.  Essa situação encontra respaldo na colocação de Van 

Maanen (2013) que afirma que colegas de trabalho, superiores e subordinados podem  apoiar 

ou impedir, orientar ou confundir, o indivíduo que está aprendendo uma nova função. 

Também é possível o colega de trabalho não se colocar disposto para transmitir os 

conhecimentos de um determinado setor. 

  Sobre o tempo de exercício em que os participantes da pesquisa receberam orientação 

para o desempenho da função sob sua responsabilidade, 71% dos respondentes que foram 

treinados afirmaram que o treinamento foi realizado nos primeiros 3 meses de trabalho. 

Contudo, uma parte expressiva dos assistentes em administração admitidos em 2014 foi 

treinada entre 3 e 6 meses após o início de suas atividades laborais (24%). Os respondentes 

que receberam orientação entre 6 e 12 meses de exercício na função representam 5%, 

conforme demonstra o gráfico 12 a seguir:  
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Fonte: dados da pesquisa. 

 Se a estratégia de se dotar o novo servidor de informações a respeito da UFRN e do 

seu papel enquanto servidor público se faz necessária logo nos primeiros dias de trabalho, no 

caso da capacitação para o desempenho da função, essa necessidade é ainda mais urgente. 

Ostroff e Kozlowski (1992) identificaram essa urgência quando afirmaram que a clarificação 

do papel na organização e os conhecimentos relativos à tarefa são os níveis de informação 

mais buscados pelos ingressantes. 

 O servidor precisa estar apto a exercer a sua função tão logo entre em exercício e para 

isso torna-se imprescindível a realização de treinamento que possibilite despertar as 

competências necessárias à consecução de suas tarefas. Em concordância com o que já foi 

exposto anteriormente, ainda que o servidor possua nível de formação superior à exigida para 

o cargo e experiência laboral pretérita compatível com as tarefas a exercer, é indispensável 

que participe de um programa de treinamento, haja vista que cada instituição possui seu modo 

de atuação, muitas vezes bastante diferenciado em relação ao modo de atuação das demais 

organizações ainda que do mesmo segmento, como assim explicou o respondente 7. 

 A constatação de que o treinamento introdutório para a função deverá ser promovido o  

mais breve possível é apontada pelo respondente 15:  

 

A recepção na instituição se constituiu de forma satisfatória. Os colegas de 

trabalho sempre se dispuseram a auxiliar. Apenas senti falta de mais 

treinamentos introdutórios, que se fossem dados antes ao inicio da atividade, 

penso que trariam melhores resultados. 
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24% 

5% 

Gráfico 12: Tempo de exercício em que recebeu orientação 
quanto à função exercida 

entre 0 e 3 meses 

entre 3 e 6 meses 

entre 6 e 12 meses 
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 O sétimo item deste bloco de discussões se refere à avaliação dos assistentes em 

administração admitidos em 2014 em relação ao treinamento recebido para o exercício da 

função designada, de acordo com a representação gráfica a seguir: 

 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 Os dados acima indicam que metade dos respondentes que participaram de algum tipo 

de treinamento para o desempenho de suas funções avaliou a instrução recebida como "boa", 

tendo abordado algumas tarefas da rotina administrativa. Ainda que a avaliação tenha sido 

considerada boa, a leitura dessa informação revela que o treinamento ainda é insuficiente do 

ponto de vista do conteúdo, não abarcando o conhecimento mínimo necessário para o domínio 

da função, consoante confirma o respondente 23: "Acho que faltou mais treinamento e 

orientação a respeito das funções a serem realizadas e como se dá as atribuições que a chefia 

passa para o servidor." 

 Essa leitura também se verifica a partir do percentual de respondentes (18%) que 

julgou o treinamento "regular", reforçando a percepção de que a orientação atualmente 

oferecida é insuficiente. O respondente 25 também compactua da mesma opinião: "A 

recepção na UFRN é boa, mas às vezes carece de orientações nos setores de trabalho. Falta 

mais treinamento específico da unidade." 

 Considerando-se que a maior parte dos respondentes (64%) está em exercício há mais 

de 6 meses e, no entanto, ainda apontam a necessidade de mais treinamento específico para a 

função, pode-se inferir que até então são vivenciadas dificuldades de operacionalização das 

tarefas do setor em que estão lotados. 

18% 

50% 

18% 

14% 

Gráfico 13: Avaliação do treinamento para a função exercida  

ótimo, fui preparado satisfatoriamente para exercer 
a minha função; 

bom, o treinamento abordou algumas tarefas da 
minha função; 

regular, o treinamento pouco me preparou para o 
desempenho da minha função; 

insatisfatório, quase não recebi orientação ou não 
recebi orientação quanto à função a ser 
desempenhada. 
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 Outra leitura que pode ser feita a partir do gráfico 13 diz respeito ao percentual de 

respondentes que julgaram o treinamento insatisfatório ou, ainda, não receberam qualquer tipo 

de treinamento para o exercício da função (14%).  Sobre esse dado, Tachizawa, Ferreira e 

Fortuna (2001) afirmam que um programa de treinamento eficaz deve contemplar as diretrizes 

do plano estratégico e do plano de desenvolvimento da instituição. Uma vez que o PDI 2010-

2019 tem como meta de gestão a capacitação do seu corpo administrativo e o aprimoramento 

da gestão universitária, a consecução dessas metas pode estar comprometida no que se refere 

aos técnico-administrativos. Esse obstáculo ao cumprimento do PDI 2010-2019 é percebido 

no comentário do respondente 31:  

 

Acredito que o sistema de socialização do funcionário está deixando a 

desejar, deveria existir uma convocação e um treinamento para aplicação 

desses nossos funcionários, pois evitaria vários tipos de problemas em 

relação a função e aos colegas de trabalho. 

 

  O referido respondente sinaliza não apenas problemas relacionados ao desempenho da 

tarefa como também dificuldades no relacionamento entre os colegas de trabalho, trazendo à 

tona o reflexo que a falta de instrução ou sua insuficiência provoca no clima organizacional. 

Ainda em relação ao gráfico 13, observa-se que uma parte considerável dos participantes da 

pesquisa que obtiveram treinamento introdutório para a função (18%) o julgaram "ótimo", se 

sentindo devidamente treinados para o exercício das atribuições a que foram designados. 

Merece atenção esse ponto pois suscita a necessidade de se verificar as fontes de treinamento 

que possibilitaram tal avaliação, as quais são demonstradas a partir do gráfico seguinte: 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Gráfico 14: Fontes de orientação sobre a UFRN, o papel do 
servidor público e o exercício da função designada 

colega de trabalho do próprio setor 
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 A análise do gráfico 14 permite atestar a hipótese levantada nos itens anteriores de que 

é o colega de trabalho a principal fonte de instrução dos novos servidores assistentes em 

administração (64%) quando estes responderam às questões anteriores a opção "outro", seja 

em relação ao contexto institucional, ao papel do servidor público ou à função. Permite, ainda, 

sinalizar os problemas que a tutorização não institucionalizada pode acarretar para o 

funcionamento do setor, no caso de o colega de trabalho não ser competente para orientar o 

novo servidor, conforme se verifica na declaração do respondente 36:  

 

 (...) Comecei a trabalhar e não me adaptei ao setor, não tive nenhum 

treinamento específico, um colega de trabalho me passou o serviço muito 

rápido pois estava saindo para outro departamento, depois tirava as dúvidas 

com a chefia imediata, mas não me adaptei ao serviço. 

 

 O aludido comentário revela um problema de efetividade na ação da tutoria não 

institucionalizada, que pode estar atrelado a uma dificuldade de comunicação ou a uma falta 

de comprometimento do tutor informal para com o seu tutorando. A orientação introdutória 

através de um colega de trabalho poderá ser muito útil para auxiliar o servidor ingressante a se 

adaptar mais rapidamente à instituição, todavia, é preciso que o servidor que promove a 

instrução seja competente para fornecer a orientação adequada o que, pelos dados levantados 

e pelos comentários dos participantes da pesquisa, não tem ocorrido.  

 Considerando-se que a questão permitia a eleição de mais de uma alternativa, um 

segundo ponto que chama atenção é a baixa participação da chefia imediata na orientação ao 

novo servidor. Esse dado suscita diversas hipóteses como a falta de conhecimento necessário, 

a dificuldade de comunicação e de sincronizar horários para realizar a instrução e, até mesmo, 

o desinteresse ou a falta de comprometimento da chefia imediata para com a socialização do 

novo servidor (BORGES e CARVALHO, 2013). A questão da falta de interesse ou 

comprometimento pode ser evidenciada pela baixa frequência das chefias imediatas nas 

reuniões e seminários do Programação de Tutorização. Faz-se necessário identificar que 

motivos levam o chefe imediato a ter pouco envolvimento no processo de socialização 

organizacional. 

 Outra análise que se pode obter a partir da leitura do gráfico 14 diz respeito aos 

tutoriais do sistema. A baixa frequência dessa fonte de orientação observada na pesquisa pode 

revelar uma dificuldade de acesso a esses tutoriais ou, ainda, a insuficiência destes para a 

instrução adequada aos servidores. 
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 Um outro ponto que se destaca é a não ocorrência do tutor como fonte de orientação. 

Nenhum dos respondentes declarou ter recebido instrução em relação à universidade, ao papel 

do serviço do servidor público e à função através do seu tutor. Essa constatação demonstra a 

necessidade de se reavaliar o Programa de Tutorização Organizacional da UFRN, a fim de 

que este possa ser eficaz no cumprimento dos seus objetivos.  

 Borges e Carvalho (2013) relatam que diversas variáveis impactam a efetividade do 

processo de tutorização formal, como o grau de motivação dos participantes, as características 

dos indivíduos, a relação tutor e tutorando, o nível de estruturação do programa, a 

proximidade geográfica, a disponibilidade de tempo, dentre outros que merecem ser 

avaliados, do ponto de vista dos tutorandos, para que haja readequação desse instrumento de 

socialização organizacional. 

 O gráfico 14 também revela um percentual expressivo de respondentes (14%) que 

buscaram orientação em outro tipo de fonte que não as nominadas no questionário de 

pesquisa. Essa ocorrência pode estar relacionada à consulta da internet, à consulta a servidores 

de outras instituições ou a anotações encontradas no próprio local de trabalho, por exemplo. 

 Os problemas enfrentados pelos novos servidores em razão da insuficiência das fontes 

de orientação é ratificada pela declaração do respondente 26: 

 

- A comunicação não é clara; ou seja, há a sonegação de informações como 

forma de manutenção de poder; 

- Princípios básicos da Administração Pública, tais como, Publicidade e 

Impessoalidade são desrespeitados constantemente; 

- Há uma confusão por parte de alguns servidores acerca da diferença entre 

políticas de estado e políticas de governo, implicando tal fato na tentativa de 

partidarização do ambiente de trabalho; 

- Há uma cultura institucionalizada de desvalorização do status do técnico 

administrativo em relação à função docente. 

 

 O último item deste bloco de discussão se refere à percepção dos técnico-

administrativos assistentes em administração, admitidos em 2014, sobre a existência de 

dificuldades no exercício de suas funções, em razão da falta ou insuficiência do treinamento 

de introdução, e o tipo de dificuldades vivenciadas, conforme gráficos 15 e 16: 
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Fonte: dados da pesquisa. 

 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 O gráfico 15 demonstra que 74% dos respondentes vivenciaram ou ainda vivenciam 

dificuldades no exercício de sua função em razão da insuficiência ou inexistência de um 

treinamento introdutório. Chama atenção, através da leitura do gráfico 16, que dentre as 

dificuldades vivenciadas, a maior ocorrência se refere ao conhecimento sobre como realizar as 

tarefas relativas à função (64%).  

 Aqui, verifica-se uma discordância em relação ao gráfico 13, que indica que metade 

dos respondentes classificou o treinamento para a função como "bom" e, no entanto, pela 

leitura do gráfico 15, observa-se que 74% dos respondentes afirmaram ter vivenciado 

dificuldades no exercício da função. Essa divergência pode estar ancorada em duas questões:  

74% 

26% 

Gráfico 15: Percepção quanto à existência de dificuldades para 
o exercício da função em razão da falta ou insuficiência do 

treinamento  

SIM: tive dificuldades no exercício da minha 
função 

NÃO: ainda que não tenha recebido 
treinamento, não tive dificuldade para 
desempenhar as tarefas sob minha 
responsabilidade 

44% 

64% 

52% 52% 

Dficuldade para saber quais 
as tarefas sob minha 

responsabilidade 

Dificuldade para saber como 
realizar as tarefas relativas a 

minha função 

Dificuldade para saber como 
está organizado o fluxo de 

processos da UFRN 

Dificuldade para utilizar os 
sistemas (Sigaa, Sipac, Sigrh, 

etc.) 

Gráfico 16: Dificuldades vivenciadas no exercício da função em 
razão da falta ou insuficiência de treinamento 
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a) como se tratam de servidores em estágio probatório, a avaliação das ações 

institucionais e dos colegas de trabalho, especialmente, da chefia imediata, pode 

causar certo desconforto e um receio de que isso seja um fator de impacto negativo na 

avaliação do estágio probatório. Tal questão foi suscitada a partir do contato telefônico 

com um dos respondentes que quando questionado sobre o recebimento do 

instrumento de pesquisa revelou ter recebido, lido, mas não se sentiu confortável para 

responder por receio de ser identificado. Foi necessário explicar o funcionamento da 

ferramenta Google Drive e reafirmar que a identidade dos participantes seria 

preservada para que o servidor pudesse responder à pesquisa; 

b) a segunda questão é a própria compreensão dos servidores a respeito do que seja a 

efetividade do treinamento. Como a maioria dos participantes declarou ter sido 

orientada pelo colega de trabalho, a proximidade e o estabelecimento de um vínculo 

afetivo pode levar o novato a julgar o treinamento satisfatório, ainda que no decorrer 

do exercício de sua função ele perceba uma insuficiência de treinamento. 

 Compreender a função que irá desempenhar e conhecer as tarefas sob sua 

responsabilidade são dois dos maiores desafios que enfrenta o técnico-administrativo recém-

admitido, haja vista que em razão da heterogeneidade das funções e da ausência de 

normatização das atribuições e tarefas associadas, torna-se difícil a adaptação ao trabalho, 

ainda que se trate de um servidor experiente e com formação educacional acima do exigido 

para o cargo. 

 Os comentários dos respondentes anteriormente transcritos reforçam a existência dessa 

lacuna instrucional e o sentimento, por parte do servidor, de que a atuação profissional não 

está alinhada aos objetivos do ambiente organizacional no qual está inserido, podendo 

impactar negativamente a sua motivação, conforme verifica-se no relato do respondente 34: 

 

(...) Nessa função não tive o treinamento necessário - tive que aprender a 

desenvolver as atividades de forma rápida e que, de certa maneira, não foi 

salutar, pois passei por momentos extremamente estressantes e que chegou a 

me afetar psicologicamente.  

 

 As demais dificuldades relacionadas ao conhecimento das tarefas associadas à função, 

ao fluxo de processos e à utilização dos sistemas integrados também apresentaram ocorrência 

significativa.  O respondente 14 ilustrou um desses aspectos através do seguinte comentário: 

"No início tive dificuldades para entender minhas funções, mas assim que houve uma 

mudança no meu setor as coisas melhoraram." 
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  Embora o referido respondente não tenha esclarecido que tipo de mudança ocorreu 

em seu setor, observa-se que a falta de compreensão quanto à função que exerce no ambiente 

onde está inserido é recorrente entre os participantes da pesquisa.  

 Esse problema tem como causa provável a não informação por parte do setor 

responsável por promover a posse dos servidores e por parte da chefia imediata, responsável 

pela administração do local de trabalho para qual foi designado o servidor. Nesse sentido, 

manifesta-se a necessidade de se identificar, junto às chefias imediatas, as dificuldades que 

impedem a boa recepção dos novos servidores técnico-administrativos e torna-se relevante, 

também, reavaliar as ações (ou desenvolver outras) com o intuito de preparar as chefias para 

esse momento da socialização organizacional. 

 Em síntese, o diagnóstico que se pode fazer a partir da percepção dos respondentes é 

de que a política de capacitação para novos servidores precisa ser revista, com vistas a 

preencher as lacunas identificadas que impedem a correta socialização do ingressante no 

contexto organizacional. É preciso desenvolver estratégias que possibilitem dotar os novos 

servidores das competências necessárias ao alcance dos objetivos institucionais e que 

promovam a melhoria da gestão da UFRN. 
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CAPÍTULO 5: PROPOSTA DE CURSO DE INICIAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO E 

À UFRN 

 

 Neste capítulo, será apresentada a proposta de curso de iniciação ao serviço público e 

à UFRN, formulada na modalidade virtual, com vistas a atender, inicialmente, as necessidades 

dos servidores técnico-administrativos, identificadas através de diagnóstico preliminar, 

alicerçada no aporte teórico referenciado no capítulo 2, na análise documental e nos 

resultados da pesquisa apresentada no capítulo 4. 

 A apresentação da proposta inicia-se com uma contextualização da situação 

institucional, seguindo-se dos objetivos e da justificativa que fundamenta o curso de 

introdução. Em seguida, apresenta-se a base teórica que norteou a proposta e, em 

continuidade, as fases de desenvolvimento do treinamento, a saber: diagnóstico, programação, 

implementação e avaliação. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 Este documento apresenta uma proposta para implementação de um curso virtual de 

iniciação ao serviço público e à UFRN destinado, a priori, aos servidores técnico-

administrativos assistentes em administração recém-admitidos e, a posteriori, aos demais 

técnico-administrativos ingressantes, como também a todos os técnico-administrativos em 

exercício, como forma de reciclagem de conhecimentos.  

 A proposta está fundamentada na revisão da literatura nacional e estrangeira, 

pertinente às temáticas de gestão de pessoas e socialização organizacional, comunicação 

organizacional e tecnologias da informação e comunicação (TICs), na legislação brasileira no 

que tange à gestão de pessoas no serviço público e diretrizes para treinamento, como também 

nos resultados da pesquisa realizada no período de 18 de maio a 01 de junho de 2015, com os 

técnico-administrativos assistentes em administração admitidos em 2014.  

 A UFRN é uma instituição pública de ensino superior, integrante da administração 

indireta sob a forma de autarquia de regime especial, originada a partir da federalização da 

Universidade do Rio Grande do Norte, em 18 de dezembro de 1960. Está vinculada ao 

Ministério da Educação e possui como missão "educar, produzir e disseminar o saber 

universal, preservar e difundir as artes e a cultura, e contribuir para o desenvolvimento 

humano, comprometendo-se com a justiça social, a sustentabilidade socioambiental, a 

democracia e a cidadania." (UFRN, 2010, p. 10). 

 Sua estrutura física é formada por 7 campi: 2 em Natal (Campus Central e Campus da 

Saúde) e 5 no interior (Campus de Caicó – CERES; Campus de Currais Novos –CERES; 

Campus do Cérebro – Instituto do Cérebro; Campus de Macaíba – Escola Agrícola de Jundiaí 

e Campus de Santa Cruz – Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi) (UFRN, 2010). 

Atualmente, a UFRN atende a mais de 37.000 estudantes distribuídos entre os 84 cursos de 

graduação presencial, 9 cursos de graduação à distância e 86 cursos de pós-graduação (UFRN, 

2015a). 

 O corpo funcional é formado por 2.989 servidores técnico-administrativos e 2.187 

servidores docentes, além de docentes substitutos e visitantes [UFRN, 2014; 2015(b)]. Em 

razão do escopo deste trabalho, será melhor relatada a composição dos servidores técnico-

administrativos. Os 2.989 servidores técnico-administrativos estão divididos em classes que 

variam entre "C", "D" e "E", de acordo com o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação, aprovado pela Lei 11.091/2005 [UFRN, 2015(b)]. 
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 Predominam entre os técnico-administrativos, os de classificação "D" (46%), seguidos 

da classe "E" (34%) e "C' (20%). Os técnico-administrativos classe "C" possuem como 

requisito para o cargo ensino fundamental completo ou incompleto, ensino médio completo 

ou ensino médio mais curso profissionalizante. Já os da classe "D" possuem como requisito 

para o cargo nível médio completo, nível médio profissionalizante ou nível médio completo 

mais curso técnico; os da classe "E" devem possuir ensino superior completo[BRASIL, 2005; 

UFRN, 2015(b)].  

 Do total de técnico-administrativos da classe "D" (1.385), 53% exercem atividades que 

exigem apenas ensino médio completo (assistente em administração) e os demais 47% 

exercem atividades que exigem ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo 

mais curso técnico [UFRN, 2015(b)]. Os técnico-administrativos assistentes em administração 

exercem suas atividades, geralmente, em secretarias de departamento, de cursos de graduação 

e pós-graduação e em pró-reitorias.  

 No que concerne à Política de Gestão de Pessoas para admissão dos técnico-

administrativos, observa-se que as nomeações são realizadas de acordo com as demandas dos 

ambientes organizacionais e com a disponibilidade de vagas em concursos cuja validade ainda 

é vigente. Em razão disso, a ocorrência de convocações é irregular, como também o é o 

número de servidores admitidos. A universidade realiza eventos de socialização para os 

servidores técnico-administrativos à medida em que consegue formar uma turma com um 

número razoável de participantes, o que poderá ocorrer tão logo o servidor seja admitido ou 

em um tempo mais adiante. 

 Além disso, está em funcionamento desde 2006, o Programa de Tutorização 

Organizacional da UFRN, que tem por objetivo apoiar o novo servidor a apreender mais 

rapidamente a cultura da instituição, suas normas e a tarefa para a qual foi designado, através 

do auxílio de um servidor mais experiente.  

 No entanto, sabe-se que em muitos casos, o tutor designado não exerce a mesma 

função do novo servidor ou não tem conhecimento das atribuições que se relacionam com a 

função do respectivo tutorando ou, ainda, o servidor recém-admitido é o único funcionário do 

setor e a nomeação do tutor passa a considerar o critério de maior proximidade hierárquica, o 

que implica que a sua atuação esteja mais vinculada à orientação quanto aos procedimentos 

típicos da gestão de pessoas (marcação de férias, registro de frequência, benefícios, etc). 

 Essas observações revelam um cenário que, embora evidenciem o esforço de 

aprimorar a política de gestão de pessoas, reclamam a necessidade de reformular algumas 

ações e instituir outras novas que possam preencher as lacunas ainda existentes.  O presente 
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projeto está estruturado em 9 tópicos, já incluída esta apresentação: contexto institucional, 

objetivos, justificativa institucional, fundamentação teórica, diagnóstico, programa do curso, 

implementação do curso e avaliação.  
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2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

 A UFRN cresceu significativamente nos últimos 10 anos. Com a adesão, em 2007, ao 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), do governo federal, a universidade expandiu-se em sua estrutura física e acadêmica. 

No que se refere à atuação acadêmica, durante o período de 2008 a 2014, os cursos de 

graduação passaram de 75 para 123 e de pós-graduação stricto sensu saltaram de 58 para 102, 

o que representa um aumento de 64% e 76%, respectivamente. Observa-se, também, que no 

mesmo período, a oferta de vagas de graduação obteve um acréscimo de 83% e de pós-

graduação stricto sensu de 90% [UFRN, 2015(c)]. 

 Em relação à estrutura física, 44 projetos de reformas estruturais e arquitetônicas estão 

inseridos dentre as ações do REUNI na UFRN. Através desses projetos, novos campi foram 

criados ou ampliados, como também novas unidades acadêmicas e especializadas. Parte das 

estruturas físicas existentes foi ampliada e modernizada, e novos equipamentos de informática 

foram adquiridos, além das obras de acessibilidade que possibilitaram a melhoria do 

atendimento aos portadores de necessidades especiais. No entanto, parte desses projetos ainda 

está em execução, o que indica que a universidade continua ampliando e melhorando as suas 

instalações. 

 A expansão acadêmica e física também foi acompanhada pelo ampliação do quadro de 

servidores docentes e técnico-administrativos. O número de docentes em 2007 era de 1.544 e 

de técnico-administrativos no mesmo ano era de 3.143. Com o REUNI, no período de 2008 a 

2014, foram admitidos 1.078 docentes e 1.110 técnico-administrativos. Todo esse 

crescimento, associado ao esforço permanente de melhoria dos seus serviços, colocaram a 

UFRN, pelo terceiro ano consecutivo, na posição de melhor universidade do Norte e 

Nordeste, conforme avaliação do Ministério da Educação (MEC).  

 É nesse cenário que se consolida a necessidade cada vez mais premente de se 

aprimorar a gestão de pessoas na instituição, com o intuito de alavancar o desenvolvimento 

funcional que permita à universidade alcançar patamares ainda mais elevados. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral: 

 Esta proposta tem por objetivo geral desenvolver um curso virtual de iniciação ao 

serviço público e à UFRN, destinado aos servidores técnico-administrativos recém-admitidos, 

com vistas a capacitá-los para o exercício da função designada, tendo como diretriz a 

instrução em três níveis: em relação ao serviço público e à conduta do servidor; em relação à 

UFRN; e em relação ao cargo e à função a ser desempenhada. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 Para a consecução do objetivo geral, faz-se necessário atender aos seguintes objetivos 

específicos: 

 Determinar o conteúdo do curso concernente aos três níveis propostos no objetivo 

geral; 

 Definir a estrutura geral do curso virtual de iniciação; 

 Determinar as tecnologias da informação e comunicação a serem utilizadas para a 

criação do curso; 

 Definir a metodologia de avaliação em relação à aprendizagem do treinando e em 

relação à estrutura do curso. 
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4. JUSTIFICATIVA INSTITUCIONAL 

 

 A implementação de um curso de iniciação ao serviço público e à UFRN, se justifica 

por diversas razões. Do ponto de vista da instituição, permite aprimorar a comunicação 

interna, estabelecendo um canal de apoio e orientação ao servidor recém-admitido, a fim de 

prepará-lo em tempo hábil para o exercício de sua função. Permite, ainda, promover um 

melhor acolhimento do servidor e integrá-lo à cultura organizacional mais rapidamente, 

contribuindo para a promoção do seu bem-estar e para a construção de um clima 

organizacional motivador e colaborativo. 

  Este projeto também contribui para a consecução da política de gestão instituída no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2010-2019), que estabelece como uma de suas 

metas "a qualificação da gestão acadêmica e administrativa, em todos os níveis, com foco na 

capacitação de recursos humanos, na utilização dos sistemas de informação e no processo de 

planejamento e avaliação" (UFRN, 2010, p. 63). 

 A capacitação é considerada, atualmente, um dos fatores críticos para o alcance dos 

objetivos de qualquer organização. Preparar pessoas com vistas a melhorar o desempenho da 

instituição tem sido a prioridade da área de gestão de pessoal. Nesse sentido, esta proposta 

colabora, ainda, para a realização dos objetivos do Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento da UFRN, no que tange ao desenvolvimento de ações de capacitação 

direcionadas para a socialização dos novos servidores e para a promoção da educação 

continuada do corpo funcional da universidade. (UFRN, 2012). 

 O treinamento de pessoas através de cursos virtuais também encontra respaldo na 

política de gestão institucionalizada através do PID 2010-2019, a qual prevê como uma das 

suas metas a "incorporação de tecnologias de informação e comunicação e outras 

metodologias da educação a distância nas atividades de treinamento e capacitação dirigidas à 

qualificação da gestão universitária". (UFRN, 2010, p. 63).  

 A flexibilidade e a interatividade das tecnologias de informação e comunicação (TICs) 

permitem otimizar o tempo de acesso ao curso introdutório, possibilitando que os novos 

servidores recebam a orientação necessária para o exercício de suas funções logo no primeiro 

dia de trabalho, através de um treinamento dinâmico e estimulante. A utilização das TICs 

também viabiliza o desenvolvimento permanente do servidor,  uma vez que possibilita o 

desenvolvimento de cursos virtuais que permitem aos servidores participar de treinamentos de 

capacitação, independentemente da formação de turmas.  
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 Este projeto se justifica, outrossim, por possibilitar à UFRN o cumprimento do 

disposto no decreto federal 5.707/2006, artigo 3°, inciso IX, que estabelece a implementação 

de cursos introdutórios ou de formação e do decreto federal 5.825/2006, artigo 7º, parágrafo 

único, que determina que o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento das instituições 

federais de ensino (IFEs) deverá contemplar orientação sobre o serviço público, a missão da  

IFE e a conduta do servidor público, como também orientação em relação ao cargo e à função 

para a qual o novo servidor for designado. 

 Do ponto de vista do servidor, a implementação de um curso virtual de introdução à 

UFRN oferece a oportunidade de melhor compreensão a respeito do serviço público e do seu 

papel enquanto agente de manifestação da vontade pública, além de orientação quanto ao 

cargo e às tarefas que se relacionam com a função a ser desempenhada, conferindo-lhe maior 

segurança para o exercício de suas atividades e possibilitando um melhor rendimento laboral. 

 O referido curso proporciona ainda uma experiência de adaptação mais satisfatória, 

permitindo ao novo funcionário exercer a autonomia no seu processo de capacitação 

profissional, experimentando uma nova forma de treinamento em que ele próprio determina o 

ritmo da sua aprendizagem. 
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5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A metodologia utilizada para a formulação desta proposta está embasada no aporte 

teórico dos autores Antônio Carlos Gil e Tachizawa, Ferreira e Fortuna
14

, como também na 

Norma Brasileira ISO 10015:2001, os quais descrevem o treinamento como um processo 

composto de quatro etapas: 

 

Figura 5: Processo de treinamento 

Fonte: adaptado da NBR ISO 10015: 2001. 

 

 O diagnóstico é fase preliminar do processo de treinamento e, segundo Gil (2010), 

trata-se de uma pesquisa que envolve a análise organizacional, de funções/tarefas e de 

pessoas, com vistas a identificar as carências dos indivíduos que possam ser solucionadas ou 

mitigadas através do treinamento. A programação se refere à construção do programa de 

treinamento, tendo como ponto de partida o diagnóstico preliminar. A execução se refere à 

aplicação do programa de treinamento e a avaliação à verificação da aprendizagem, em nível 

de reação e de impacto. 

 Considerando-se as etapas do processo de treinamento, a proposta de curso virtual de 

iniciação à UFRN foi formulada com base na legislação federal pertinente (decretos 5.707 e 

5.825, ambos de 2006), na legislação interna da UFRN (PDI 2010-2019 e Programa de 

Capacitação e Aperfeiçoamento) e nos resultados da pesquisa qualitativa realizada durante o 

período de 18/05 a 01/06/15, com os servidores técnico-administrativos admitidos em 2014. 

 A conjugação desses elementos permitiu estabelecer o plano de ação para o 

desenvolvimento e a implementação deste projeto, que contempla as diretrizes e 

procedimentos necessários para o cumprimento dos objetivos ora propostos, conforme será 

apresentado nos tópicos a seguir.  

                                                           
14

 GIL, Antônio Carlos. Gestão de Pessoas: enfoque nos papéis profissionais. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

TACHIZAWA, Takeshy; FERREIRA, Victor Cláudio Pradela; FORTUNA, Antônio Alfredo Mello. Gestão com 

pessoas: uma abordagem aplicada às estratégias de negócios. 2.ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001. 

Diagnóstico 

•análise 
organizacional; 

•análise das 
funções/tarefas; 

•análise das 
pessoas. 

Programação 

 

•planejamento das 
atividades de 
treinamento 

Implementação 

•execução do 
treinamento  

Avaliação 

•verificação/medição 
da aprendizagem. 
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6. DIAGNÓSTICO  

  

 O diagnóstico preliminar permitiu identificar as necessidades de treinamento a partir 

da análise de três níveis de análise: organizacional, de funções/tarefas e de pessoas. Além da 

observação e da análise documental, foi utilizado questionário semiestruturado para subsidiar 

a compreensão do cenário atual relativo à preparação dos servidores técnico-administrativos 

recém-admitidos. A análise situacional está organizada de acordo com os níveis de análise: 

 

6.1. análise organizacional: tendo em vista que essa parte do diagnóstico objetiva 

identificar as necessidades de treinamento, de acordo com os objetivos e o plano 

estratégico da instituição (GIL, 2010), considera-se atendido este quesito de análise, 

uma vez que a UFRN, em seu  plano de gestão firmado através do PDI 2010-2019 já 

determina como meta a capacitação do corpo técnico-administrativo, como também o 

Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento estabelece ações de apoio ao 

treinamento introdutório; 

6.2. análise de funções/tarefas:  esse nível do diagnóstico consiste em determinar os 

conhecimentos, habilidades e atitudes requeridos dos servidores para o desempenho 

de suas funções. Para isso, faz-se necessário identificar as atribuições (tarefas) 

relativas à cada função, definindo-se as atividades que compõem cada tarefa, a 

responsabilidade do seu executante, as condições de trabalho e as competências 

necessárias para a sua realização, de forma a se obter o mapeamento dos processos 

(GIL, 2010). A partir desse mapeamento será possível documentar a rotina 

administrativa dos diversos ambientes organizacionais da UFRN e, assim, estabelecer 

uma padronização dos procedimentos administrativos de acordo com cada função, no 

que for comum aos diversos ambientes. Recomenda-se, para tal, a criação de 

comissões constituídas por técnico-administrativos ocupantes das mesmas funções e 

gestores das referidas unidades com vistas a padronizar as tarefas de cada função. É 

importante salientar que embora a chefia da unidade registre no plano de trabalho do 

servidor técnico-administrativo as tarefas sob sua responsabilidade, muitas vezes tal 

plano é bastante reduzido em relação às atribuições da função ou, ainda, não espelha 

adequadamente a rotina administrativa do ambiente organizacional. Salienta-se, 

ainda, que o Plano de Dimensionamento das Necessidades de Pessoal e Modelo de 

Alocação de Vagas da UFRN, poderá contribuir para o atendimento parcial deste 

nível de análise, uma vez que o referido plano tem por finalidade realizar o 
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levantamento quantitativo e qualitativo da força de trabalho, identificando as 

competências de cada ambiente organizacional e o perfil dos servidores de cada 

lotação para a correta distribuição das vagas.  

6.3. análise de pessoas: objetiva verificar se os servidores são adequados às necessidades 

organizacionais,  isto é, se possuem as competências necessárias ao desempenho das 

funções (TACHIZAWA, FERREIRA E FORTUNA, 2001). Neste nível de análise, 

ocorre a confrontação das competências exigidas para a função e identificadas na 

análise de tarefas e as competências que o servidor possui. A discrepância entre essas 

duas variáveis, uma vez satisfeitas as demais condições relativas ao ambiente 

organizacional, recursos e saúde do servidor, poderá revelar uma necessidade de 

treinamento. A verificação dessas condições também poderá ser parcialmente 

atendida pelo Plano de Dimensionamento, conforme relatado no item anterior, no 

entanto, outros instrumentos podem auxiliar na identificação das discrepâncias entre 

as competências exigidas para cada função e os conhecimentos, habilidades e atitudes 

que os servidores possuem. Com esse objetivo, foi aplicada pesquisa qualitativa com 

15 questões fechadas e 1 questão aberta, no período de 18 de maio a 01 de junho, com 

38 servidores técnico-administrativos assistentes em administração, admitidos durante 

o ano de 2014. Os resultados da pesquisa revelaram que 74% dos respondentes 

tiveram algum tipo de dificuldade para o exercício de suas funções, a maior parte 

destes, por não saber como realizar as tarefas sob sua responsabilidade. Também 

foram apontadas dificuldades para identificar as atribuições de cada função, como se 

dá o fluxo de processos na UFRN e sobre a utilização dos sistemas. A pesquisa em 

sua totalidade encontra-se anexa a esta proposta e servirá de subsídio para o 

desenvolvimento do curso introdutório para técnico-administrativos recém-admitidos. 
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7. PROGRAMA DO CURSO 

 

 7.1 Público-alvo: 

 

 O curso ora proposto tem como público-alvo, a priori, os servidores técnico-

administrativos assistentes em administração recém-admitidos e, a posteriori, os demais 

técnico-administrativos ingressantes e os que já se encontram no exercício de suas funções e 

que desejam reciclar seus conhecimentos. 

 A determinação do público-alvo levou em consideração dois fatores: o quantitativo de 

técnico-administrativos assistentes em administração, que representa 25% do total de 

servidores técnico-administrativos e a diversidade dos ambientes organizacionais para os 

quais estes servidores são designados. 

 

 7.2 Estrutura: 

 

 O curso virtual de iniciação está estruturado em quatro módulos: a) O que é o serviço 

público?; b) Conheça a UFRN; c) O que é ser servidor público?; d) Como desempenhar a 

minha função? A organização do curso em módulos permite ao treinando visualizar de forma 

rápida e fácil o conteúdo a ser abordado e o tempo estimado para conclusão do treinamento. 

 

 7.3 Conteúdo programático:  

 

 O conteúdo do curso visa a atender o disposto no artigo 7º do decreto federal 

5.825/2006 e os objetivos do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento da UFRN. Visa, 

também, a sanar as dificuldades apontadas na pesquisa empírica, de forma a contribuir para a 

melhoria do desempenho institucional. Para isso, sugere-se a criação de uma comissão 

formada por servidores vinculados à Pró-reitoria de Planejamento e Coordenação Geral e à 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, por especialistas da área de direito público e por 

servidores técnico-administrativos que atuam nas funções abarcadas pelo treinamento.  

 Para o desenvolvimento do conteúdo do treinamento, torna-se imprescindível a 

padronização e normatização das rotinas administrativas, conforme comentado no tópico 

anterior. O conteúdo programático deverá ser definido pela comissão responsável pelo 

desenvolvimento do curso, no entanto, os temas relativos a cada módulo são sugeridos a 

seguir: 
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 a) Módulo "O que é o serviço público?" 

 O Estado e sua função perante os administrados; 

 Princípios da Administração Pública; 

 Administração direta e indireta.; 

 Prestação de contas pública (accountability). 

 

 b) Módulo "Conheça a UFRN": 

 Breve contexto histórico da instituição; 

 Missão; 

 Organização administrativa; 

 Visão de futuro; 

 Objetivos. 

 

 c) Módulo "O que é ser servidor público?": 

 Definição de agente público, servidor público e empregado público; 

 Cargo público e emprego público; 

 Principais direitos e deveres do servidor público; 

 Classificação e atuação dos servidores públicos na UFRN; 

 O papel do servidor público na sociedade. 

 

 d) Módulo "Como desempenhar a minha função?": 

 O que é a minha função e qual o seu objetivo? 

 Competências da função designada; 

 Rotinas administrativas vinculadas à função; 

 Fluxo de processos básicos; 

 Avaliação de desempenho. 

 

 7.4 Metodologia: 

 

 Este curso será realizado na modalidade à distância, através da intranet, utilizando a 

plataforma dos Sistemas Integrados (Sig's) da UFRN. O treinamento é autoinstrucional, ou 

seja, não há tutor para esclarecer dúvidas de conteúdo, nem interação com outros 

participantes, haja vista o caráter introdutório e a necessidade de preparar o servidor o mais 

breve possível.  
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 A técnica de treinamento é a instrução programada que, nas palavras de Gil (2010), se 

refere a uma estratégia de ensino na qual as informações são apresentadas em pequenos 

blocos sequenciados, cuja transição entre estes exige a avaliação do conteúdo apresentado, o 

que possibilita um  feedback  de desempenho imediato e credencia o treinando para o próximo 

bloco de informações até a conclusão do curso. 

 

 7.4 Carga horária: 

 

 Estima-se uma carga de 15 minutos para cada um dos módulos: "O que é o serviço 

público?", "Conheça a UFRN" e "O que é ser servidor público?", e 45 minutos para o 

módulo "Como desempenhar a minha função?", o que totaliza 90 minutos de curso ou 1,5 

hora. 

 

  7.5 Recursos instrucionais: 

 

 Tendo em vista que se trata de um curso à distância, na modalidade virtual, os recursos 

instrucionais estão baseados na tecnologia da informação e comunicação e recomenda-se a 

utilização de tecnologia multimídia que combine animação gráfica, texto e áudio, com o fito 

de tornar a aprendizagem mais dinâmica e estimulante. Recomenda-se, também, o 

desenvolvimento de jogos interativos com vistas a avaliar o desempenho do servidor, a partir 

de situações ou estudos de caso que simulem possíveis vivências no ambiente organizacional 

e que exijam a aplicação dos conhecimentos estudados.  

 A utilização de jogos interativos pode ser útil tanto para o servidor ingressante como 

para o servidor já em exercício, como ferramenta de reciclagem dos conhecimentos. Um 

exemplo da utilização desses jogos em atividades educacionais nas organizações pode ser 

visto na página web do Banco Santander, através do endereço: <http://www. sustentabilidade. 

santander.com. br/pt/Espaco-de-Praticas/Paginas/Jogos-e-Interatividades.aspx>. 

 

 7.6 Investimento previsto: 

 

 A determinação do valor a ser investido dependerá de decisão gerencial da UFRN 

sobre quais recursos instrucionais utilizar e sobre desenvolver o software do curso na própria 

instituição, por intermédio de servidores capacitados em design instrucional, podendo contar 
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com a colaboração de alunos do departamento de comunicação na utilização das mídias, ou 

contratar uma empresa especializada em desenvolvimento de cursos virtuais.  

 No caso de opção por desenvolver o software na UFRN, recomenda-se o registro da 

patente a fim de que se possa garantir os direitos de propriedade, utilização e comercialização, 

sendo esta última importante para o retorno do investimento aplicado, a exemplo do que se 

verifica no caso da comercialização do Sigaa. 

 

 7.7 Vantagens e benefícios: 

 

 A implementação do curso virtual de introdução à UFRN possui diversas vantagens, 

dentre as quais destacam-se: 

 permite à UFRN promover, em tempo hábil, a capacitação introdutória de todos os 

servidores técnico-administrativos recém-admitidos; 

 independente do horário de trabalho do servidor ou da sua lotação, este poderá 

realizar o curso tão logo esteja em exercício; 

 a utilização das tecnologias da informação e comunicação possibilita um processo 

de aprendizagem dinâmico e estimulante; 

 o treinando pode retornar ao curso quantas vezes for necessário, para esclarecer 

dúvidas ou se reciclar; 

 sendo um curso autoinstrucional, permite ao servidor exercer a sua autonomia 

quanto ao ritmo de aprendizagem. 

 

 Os benefícios que se espera alcançar com o treinamento virtual de introdução são: 

 atendimento ao disposto no decreto federal 5.825/2006, em seu artigo 7º e no 

Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento da UFRN; 

 aprimoramento da gestão universitária, conforme previsto no PDI 2010-2019; 

 ainda que haja um custo inicial mais elevado para desenvolver o curso, ao longo 

do tempo esse custo tenderá a diminuir; 

 contribuição à motivação do novo servidor, representada pelo esforço institucional 

de melhor acolhê-lo e orientá-lo; 

 otimização dos processos internos através da capacitação dos técnico-

administrativos, mitigando a ocorrência de erros. 
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 7.8 Limitações e desafios: 

 

 Embora as diversas vantagens desta proposta de curso virtual, algumas limitações 

devem ser consideradas para avaliação e prevenção quanto a possíveis dificuldades: 

 poderá haver um custo elevado para o desenvolvimento do treinamento virtual; 

 alguns servidores técnico-administrativos podem apresentar dificuldades para a 

realização de um curso na modalidade virtual; 

 a falta de interação entre um professor (ou tutor de curso) e outros servidores na 

realização do curso poderá ser considerado um ponto desfavorável para alguns 

treinandos. 

 

 7.9 Atualização 

 

 A atualização do curso introdutório poderá ser realizada a partir da avaliação dos 

treinandos, das alterações normativas verificadas na legislação pertinente e das necessidades 

identificadas pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, com o fito de manter o treinamento 

adequado à realidade institucional e eficaz no cumprimento do seu propósito de capacitar os 

servidores técnico-administrativos recém-admitidos. 
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8. IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO  

 

 O curso de iniciação, conforme comentado no tópico anterior, poderá ser hospedado 

no ambiente dos SIGs, no módulo do Sigrh ou em um módulo isolado, criado especificamente 

para esse curso. Para que o servidor tenha conhecimento do curso e saiba como acessá-lo, 

recomenda-se entregar no dia da posse, juntamente com o termo de posse, um folheto 

explicativo que ofereça a orientação necessária sobre o que é o curso, quais os seus objetivos, 

a obrigatoriedade de realizá-lo e como acessá-lo, conforme exemplo a seguir: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Folheto explicativo do curso de iniciação ao serviço público  

Fonte: elaborado pela autora. 

  

                                    MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

FOLHETO EXPLICATIVO DO CURSO VIRTUAL DE INICIAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO 

 

 Caro servidor, seja bem-vindo à UFRN! 

 

 A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em sua política de gestão de pessoas, 

tem se empenhado em promover o desenvolvimento de seus talentos através de ações de 

capacitação contínua que visam à melhoria dos serviços prestados à sociedade. Por essa razão, 

disponibilizamos o Curso de Iniciação ao Serviço Público e à UFRN, que tem por objetivos 

oferecer-lhe orientação a respeito do serviço público, da UFRN, do seu papel enquanto servidor 

público e da função para a qual foi designado. 

 O referido curso é obrigatório e poderá ser acessado em seu próprio ambiente de 

trabalho, através do endereço: www.sigrh.ufrn.br. Para iniciar o treinamento é necessário 

informar a sua senha de acesso ao sistema integrado.  O curso de introdução está dividido em 

quatro módulos e possui carga horária total de 1 hora e 30 minutos. Ao final de cada módulo há 

um teste para avaliar os seus conhecimentos e para conclusão total do curso é necessário um 

aproveitamento mínimo de 70%.  

 Quaisquer dúvidas, por favor, nos contate através do e-mail: cursointrodutorio@ufrn.br. 

 

Boa sorte! 
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 O acesso poderá ser feito pela senha cadastrada para os SIGs ou através do CPF do 

servidor, caso este não tenha obtido a senha para utilização dos sistemas. Seja qual for a 

alternativa escolhida para acesso ao curso, recomenda-se que o sistema registre a conclusão 

do treinamento para cada servidor, para fins de acompanhamento por parte da universidade. 

 Em caso de o servidor técnico-administrativo não realizar o curso no prazo de cinco 

dias, sugere-se que o sistema bloqueie qualquer atividade no ambiente dos SIGs, enquanto o 

referido servidor  não concluir o treinamento introdutório. É importante esclarecer que o 

referido curso não suprime os demais instrumentos de socialização organizacional, como o 

programa de tutorização e os seminários de integração, uma vez que estes podem ser 

aperfeiçoados de modo a atuar em complemento ao treinamento introdutório. 

 Nesse contexto, tendo em vista que do processo de socialização organizacional 

participam outros atores (tutor, chefia imediata e colegas de trabalho) e, considerando os 

resultados da pesquisa empírica na qual ficou demonstrada a baixa participação do tutor e da 

chefia imediata na socialização do servidor ingressante, recomenda-se a implantação de 

algumas ações complementares com vistas a conferir mais efetividade a esse processo 

organizacional: 

 Em relação à chefia imediata: 

 criação de uma cartilha de orientação sobre a socialização organizacional, 

destinada às chefias de unidades, a ser disponibilizada em meio virtual (por 

exemplo, por correio eletrônico) ou impressa, enviada à unidade juntamente com a 

comunicação de admissão de novo servidor e; 

 complementarmente ou alternativamente, a criação de um módulo dentro do curso 

virtual de iniciação, para acesso da chefia imediata, com as informações 

necessárias quanto ao seu papel no processo de socialização, formatadas em um 

check list a ser seguido e validado ao final de sua orientação inicial com o servidor 

ingressante. Nesse mesmo módulo, é possível a criação de um fórum destinado ao 

esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de experiências entre chefias; 

  

 Em relação ao tutor: 

 é preciso rever a forma de eleição dos tutores, levando em consideração não 

apenas o tempo de experiência laboral do tutor, mas também a afinidade de sua 

função em relação à função do tutorando, a avaliação de desempenho e 

proximidade geográfica, ainda que não seja da mesma unidade administrativa do 

tutorando.  



91 
 

9. AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação do curso virtual de iniciação ao serviço público e à UFRN será feita em 

dois níveis:  

 avaliação da aprendizagem, através de testes compostos por questões de múltipla 

escolha, a serem aplicados ao final de cada módulo, com vistas a mensurar a 

apreensão dos conhecimentos obtidos através do curso; 

 avaliação de reação, através de questionário semi estruturado, formado por questões de 

múltipla escolha e uma questão aberta para breve dissertação do treinando, com o fito 

de avaliar o curso em relação ao seu conteúdo, carga horária, recursos instrucionais e 

oferecer a sua contribuição para o aprimoramento do treinamento.  
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CAPÍTULO 6: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A análise dos resultados apresentados nesta pesquisa permitiu obter um diagnóstico do 

processo de socialização organizacional dos técnico-administrativos da UFRN, a partir da 

percepção dos servidores admitidos em 2014. O referido diagnóstico oferece fundamento para 

ratificar a necessidade de se institucionalizar novas ações de socialização organizacional e de 

se reavaliar as práticas já existentes. 

 Essa necessidade encontra respaldo no decreto federal 5.825/2006, que estabelece, 

dentre outras medidas, a implementação do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos 

Técnico-administrativos em Educação, tendo como escopo as seguintes linhas de 

desenvolvimento: iniciação ao serviço público; formação geral; educação formal; gestão, 

inter-relação entre ambientes organizacionais; e específica para o cargo [BRASIL, 2006 (b)]. 

 No âmbito da UFRN, o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento foi 

institucionalizado em 2012 e prevê, em seus objetivos específicos, o desenvolvimento de 

ações direcionadas para a socialização de novos servidores. As ações que têm sido praticadas 

nesse âmbito se concentram, principalmente, no Programa de Tutorização Organizacional e 

nos Seminários de Integração.  

 No entanto, os resultados da pesquisa demonstraram que o tutor não é referenciado 

como fonte de orientação em nenhuma das três dimensões instrucionais avaliadas - clareza do 

papel, conhecimento da instituição e orientação para o cargo/função - e que as demais fontes 

de instrução (chefia imediata, colega de trabalho, cursos presenciais e tutoriais dos sistemas) 

são insuficientes para orientar o servidor ingressante, revelando a existência de uma lacuna 

instrucional que se traduz em dificuldades de desempenho operacional, conforme afirmam 

74% dos servidores técnico-administrativos participantes desta pesquisa. 

 Nesse contexto, o desenvolvimento de novas ações de socialização organizacional visa 

a sanar ou, pelo menos, mitigar, as dificuldades apontadas pelos servidores e, para tal, foi 

proposto neste trabalho, um curso virtual de iniciação ao serviço público e à UFRN, no intuito 

de oferecer ao servidor ingressante uma ferramenta de suporte organizacional que lhe permita 

desenvolver as competências requeridas para o desempenho de sua função.  

 O referido curso foi proposto na modalidade virtual em detrimento da presencial por 

viabilizar o alcance de todos os servidores recém-admitidos e, também, por tornar o seu 

acesso mais rápido. O conteúdo sugerido teve por base as lacunas instrucionais apontadas na 

pesquisa empírica e as diretrizes de desenvolvimento referidas no decreto federal 5.825/2006. 
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 Sem pretender excluir as demais ações de socialização organizacional, mas com o 

propósito de fortalecê-las, no sentido de complementar o curso introdutório ora proposto, são 

feitas a seguir observações e sugestões com o fito de contribuir para o processo de 

socialização organizacional da UFRN.  

 No que se refere ao Programa de Tutorização, considerando a sua importância para a 

socialização organizacional do servidor ingressante, faz-se necessário reavaliar essa 

ferramenta institucional, com vistas a torná-la mais eficaz nos seus objetivos. Recomenda-se 

realizar pesquisa, através dos Sistemas Integrados de Gestão (SIGs), com tutores em atividade 

e respectivos tutorandos para se identificar quais as dificuldades apresentadas na condução da 

tutoria e a que dimensões instrucionais esta efetivamente se destina no processo de 

socialização. A referida pesquisa poderá orientar a redefinição do escopo do Programa de 

Tutorização e a forma de atuação dos tutores.  

 Também é mister reavaliar a atuação das chefias imediatas, uma vez que esta fonte de 

instrução é pouco referenciada na pesquisa realizada e, no entanto, possui grande relevância 

no contexto da socialização organizacional por demandar do servidor as tarefas do ambiente 

organizacional no qual está inserido. Assim sendo, recomenda-se a criação de uma cartilha de 

orientação para as chefias sobre a socialização organizacional e sua ampla divulgação, através 

de reuniões ou palestras, com o fito de sensibilizá-las sobre a importância desse processo 

organizacional. Recomenda-se, ainda, a criação de um fórum de gestores com vistas ao 

esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de experiências entre as chefias. 

 No que tange aos tutoriais do sistemas, sugere-se a sua reformulação, transformando-

os em Manuais Operacionais, destacados em módulo específico dentro dos SIGs, com o 

intuito de facilitar a identificação e o acesso por parte dos servidores. Sugere-se, outrossim, 

que os referidos manuais ofereçam instruções em dois níveis: sobre o que é determinada 

tarefa e a que se destina; e como proceder para sua realização (o passo a passo) a nível de 

sistemas. 

 Tendo em vista que o presente trabalho se propõe a contribuir, primeiramente, com o 

desenvolvimento das competências individuais requeridas dos servidores técnico-

administrativos para que estas, posteriormente, se convertam em competências institucionais 

e, com isso, a UFRN tenha melhores condições de atingir os seus objetivos, um outro ponto 

identificado nesta pesquisa e que merece ser considerado é o nível de qualificação dos 

referidos servidores.  

 Uma vez que a grande maioria dos participantes (77%) possui qualificação 

educacional superior ao exigido pelo cargo e que, também, possui experiência laboral anterior 
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à universidade (82%), vislumbra-se a possibilidade de atuação além das funções 

administrativas, mas também em funções de assessoramento, consultoria e gestão. Nesse 

sentido, sugere-se a ampliação do uso do banco de talentos disponível no SigRH - atualmente 

destinado ao registro dos dados profissionais e acadêmicos dos servidores candidatos a tutores 

em cursos de capacitação - com vistas a identificar aqueles com perfil acadêmico e laboral 

para ocupar as funções anteriormente citadas.  

 Essa medida poderá trazer impactos positivos para a motivação e o desempenho dos 

servidores técnico-administrativos, uma vez que se abre a oportunidade de exercer funções 

mais complexas e desafiadoras. Por fim, recomenda-se a expansão deste estudo, avaliando-se, 

por exemplo, o impacto dos treinamentos de introdução no desempenho dos servidores, a 

partir da percepção das chefias imediatas e dos usuários dos serviços, como também, sugere-

se a investigação acerca da motivação dos servidores com alta qualificação acadêmica para 

exercer cargos de nível médio. 
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APÊNDICE A  

Questionário de pesquisa de mestrado 

Prezado (a) respondente, 

 

Este é o instrumento utilizado para coleta de dados da pesquisa de mestrado de Thiare Tharine 

de Oliveira Pacheco, aluna do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Processos 

Institucionais, sob orientação do Professor Dr. Sebastião Faustino Pereira Filho. Para 

alcançarmos os objetivos do trabalho, vimos solicitar a sua colaboração para responder o 

questionário que ora disponibilizamos. Os dados fornecidos serão utilizados para fins 

estritamente científicos e em nenhum momento serão divulgados os nomes dos respondentes. 

O êxito da pesquisa depende da integridade das suas respostas, por isso, recomendamos a 

leitura atenta das questões.  

Desde já, agradecemos a participação! 

 

Atenciosamente, 

Dr. Sebastião Faustino Pereira Filho 

Professor do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Processos Institucionais – UFRN 

Thiare Tharine de Oliveira Pacheco 

mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Processos Institucionais - UFRN 

*Obrigatório 

 

1. Faixa etária * 

Marcar apenas uma oval. 

o entre 18 e 25 anos  

o entre 25 e 35 anos  

o entre 35 e 45 anos  

o entre 45 e 55 anos  

o acima de 55 anos  

2. Gênero * 

Marcar apenas uma oval. 

o masculino  

o feminino  

3. Escolaridade * 

Marcar apenas uma oval. 

o Ensino médio  

o Ensino superior incompleto  

o Ensino superior completo  

o pós-graduação lato sensu (especialização) em andamento ou concluída  

o pós-graduação stricto sensu (mestrado) em andamento ou concluída  

o pós-graduação stricto sensu (doutorado) em andamento ou concluída  
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4. Há quanto tempo você trabalha na UFRN? * 

Marcar apenas uma oval. 

o entre 0 e 6 meses  

o entre 6 e 12 meses  

o entre 12 e 18 meses  

5. Já teve alguma outra experiência de trabalho anterior? * 

Marcar apenas uma oval. 

o sim  

o não  

6. Caso tenha respondido “SIM” à questão anterior  e  que tipo de instituição voc  

trabalhou? * 

Marque todas que se aplicam. 

o instituição pública  

o instituição privada  

7. Na UFRN, você recebeu algum tipo de orientação (curso, apostila, cartilha, reunião, 

palestra ou outro) sobre o que é a instituição, sua missão, seus objetivos e organização 

administrativa? Se sim, marque a opção correspondente: * 

Marcar apenas uma oval. 

o SIM: curso presencial  

o SIM: apostila/cartilha  

o SIM: reunião  

o SIM: palestra  

o SIM:outro  

o NÃO  

8. Caso tenha respondido “SIM” à questão anterior  infor e co  quanto te po de 

exercício recebeu a orientação:  

Marcar apenas uma oval. 

o entre 0 e 3 meses  

o entre 3 e 6 meses  

o entre 6 e 12 meses  

o entre 12 e 18 meses  

9. Na UFRN, você recebeu algum tipo de orientação (curso, apostila, cartilha, reunião, 

palestra ou outro) sobre o que é ser servidor público? Se sim, marque a opção 

correspondente: * 

Marcar apenas uma oval. 

o SIM: curso presencial  

o SIM: apostila/cartilha  

o SIM: reunião  

o SIM: palestra  
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o SIM: outro  

o NÃO  

10. Caso tenha respondido “SIM” à questão anterior  infor e co  quanto te po de 

exercício recebeu a orientação:  

Marcar apenas uma oval. 

o entre 0 e 3 meses  

o entre 3 e 6 meses  

o entre 6 e 12 meses  

o entre 12 e 18 meses  

11. Na UFRN, você recebeu algum tipo de orientação ou treinamento formal (curso, 

apostila, cartilha, reunião, palestra ou outro) sobre o cargo e a função que exerce? Se 

sim, marque a opção correspondente: * 

Marcar apenas uma oval. 

o SIM: curso presencial  

o SIM: apostila/cartilha  

o SIM: reunião  

o SIM: palestra  

o SIM: outro  

o NÃO  

12. Caso tenha respondido “SIM” à questão anterior  infor e co  quanto te po de 

exercício recebeu a orientação:  

Marcar apenas uma oval. 

o entre 0 e 3 meses  

o entre 3 e 6 meses  

o entre 6 e 12 meses  

o entre 12 e 18 meses  

13. Ainda se tiver respondido “SIM” à questão 11  infor e co o avalia o treina ento 

recebido do ponto de vista da preparação para o exercício da sua função:  

Marcar apenas uma oval. 

o ótimo, fui preparado satisfatoriamente para exercer a minha função;  

o bom, o treinamento abordou algumas tarefas da minha função;  

o regular, o treinamento pouco me preparou para o desempenho da minha 

função;  

o insatisfatório, quase não recebi orientação ou não recebi orientação quanto à 

função a ser desempenhada.  

14. Caso tenha respondido "NÃO” às quest es 7  9 e 11  infor e de que  aneira 

obteve orientação sobre a instituição, o seu cargo e a função para a qual foi designado:  

Marcar apenas uma oval. 

o colega de trabalho do próprio setor  

o chefia imediata  
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o colega de trabalho de outro setor  

o tutor  

o consulta aos tutoriais dos sistemas  

o outro  

15. Em sua opinião, a falta de um treinamento preparatório para o exercício da sua 

função lhe causou algum tipo de dificuldade no desempenho das tarefas sob sua 

responsabilidade? Em caso positivo, que tipo de dificuldade?  

Marque todas que se aplicam. 

o SIM: tive dificuldade para saber quais as tarefas sob minha responsabilidade  

o SIM: tive dificuldade para saber como realizar as tarefas relativas a minha 

função  

o SIM: tive dificuldade para saber como está organizado o fluxo de processos da 

UFRN  

o SIM: tive dificuldade para utilizar os sistemas (Sigaa, Sipac, Sigrh, etc.)  

o NÃO, ainda que não tenha recebido treinamento, não tive dificuldade para 

desempenhar as tarefas sob minha responsabilidade.  

16. Descreva, em breves palavras, a sua opinião sobre a sua recepção na UFRN, em 

relação ao seu ambiente de trabalho e à função para a qual foi designado. * 

 


