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RESUMO
O presente trabalho trata sobre a sistematização de processos de gestão em
organização pública federal, visando contribuir para a melhoria da gestão pública, tendo a sua
abrangência delimitada à Unidade de Atendimento ao Educando-UAE/EAJ/UFRN, mediante
ações propostas no Projeto de Intervenção que pretendem ensejar mudanças e melhorias na
gestão do referido setor. Para o alcance desses resultados, o estudo fundamenta-se
teoricamente nos pressupostos da Administração Pública – estudo sobre os modelos de gestão
pública e as reformas, ensejando na escolha do modelo gerencial, que traz a perspectiva de
uma gestão pública voltada para as necessidades do cidadão, o qual deve ser eficiente na
operacionalização de seus processos e de qualidade nos seus resultados –, da Nova Gestão
Pública-NGP – fundamentos e princípios do GESPÚBLICA e do Modelo de Excelência em
Gestão Pública-MEGP, que fornecem contribuições práticas para a melhoria da gestão –, e da
Gestão de Processos – enquanto ferramenta de melhoria de processos, orientada para
resultados que se dá através do ciclo que consiste em modelagem, simulação, emulação e
encenação. Metodologicamente, vale-se da pesquisa-ação e da abordagem qualitativa cuja
aplicação contribui para conhecimento da realidade, bem como orientam as ações de
intervenção e de mudanças. Os resultados da intervenção são apresentados no Modelo Atual,
que configura a gestão da UAE quanto à estrutura organizacional, às condições físicas e
tecnológicas, aos processos administrativos, aos recursos humanos e aos serviços oferecidos,
que deram subsídio para a elaboração das ações de intervenção profissional. Essas ações estão
contidas no Modelo Proposto, organizadas sob a forma de propostas que indicam as etapas,
metodologia a ser aplicada, os prazos e os respectivos responsáveis. A primeira proposta diz
respeito ao organograma da UAE; a segunda propõe a elaboração das atribuições da UAE e
de seus setores subordinados; a terceira está voltada para a sistematização dos processos
administrativos (fluxo da rotina de trabalho, padronização de documentos e formulários,
padronização de arquivos, controle de materiais e comunicação; e a quarta sugere ações para
a melhoria das condições físicas e tecnológicas. Acredita-se que a implementação dessas
ações poderá contribuir para a melhoria do processo de trabalho da UAE, assim como, para o
atendimento psicossocial e pedagógico realizado aos discentes da Escola Agrícola de JundiaíEAJ.
PALAVRAS-CHAVE: Administração Pública. Nova Gestão Pública. Gestão de Processos.
Melhorias

ABSTRACT
The present work deals with on the systematization of management processes in
federal public organization, aiming at contributing to the improvement of public management
and its scope limited to Educating Service Unit-UAE/EAJ/UFRN, by means of actions
proposed in the project of intervention seeking to lead to changes and improvements in the
management of that sector. To achieve these results, the study is based on theoretically in the
assumptions of public administration – study on the models of public administration and the
reforms, demanded in the choice of management model, which brings the prospect of a public
administration geared to the needs of the citizen, who must be efficient in the
operationalization of its processes and quality in your results – of the new public
management-NGP-fundamentals and principles of GESPÚBLICA and model of excellence in
public administration-MEGP , that provide practical contributions to the improvement of the
management, and the management of processes – while process improvement tool, geared to
results through the cycle that consists of modeling, simulation, and emulation.
Methodologically, it is the action research and qualitative approach which contributes to
knowledge of reality, as well as guide intervention actions and changes. The results of the
intervention are presented in the Current Model, which configures the management of the
UAE regarding organizational structure, physical and technical conditions, the administrative,
human resources and the services offered, which gave grant for the preparation of
professional intervention. These actions are contained in the proposed model, arranged in the
form of proposals that indicate the steps, methodology to be applied, the deadlines and the
respective responsible. The first proposal concerns the organization chart of the UAE; the
second proposes the elaboration of the tasks of the UAE and its subordinate sectors; the third
faces the systematization of administrative processes (routine flow of work, documents and
forms standardization, standardization, material control and communications; and the fourth
suggests actions for the improvement of the physical and technical conditions. It is believed
that the implementation of these actions can contribute to the improvement of the working
process of the UAE, as well as psychosocial and pedagogical service directed to students of
agricultural school of Jundiaí-EAJ.
KEYWORDS: Public Administration. New Public Management. Process management.
Improvements
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1 INTRODUÇÃO

O mundo contemporâneo tem sido marcado pelas transformações ocorridas no
campo tecnológico e pelo advento da globalização, fenômenos experimentados pelas
sociedades desde as últimas décadas do século XX. Essas transformações têm
influenciado o modo de vida das pessoas, a economia, a política e o mundo do trabalho,
com possibilidades, oportunidades, novos conhecimentos, conquistas, diversidades e
pluralismo. Um contexto complexo que exige atitudes e capacidades diferenciadas para
se adequar às exigências e desafios desses novos tempos.
No bojo dessas transformações encontram-se as diversas organizações da
sociedade, que em meio as complexidades socioeconômicas atuais, buscam superar
dificuldades, melhorando seus processos e a capacidade de resposta aos seus clientes ou
usuários. Entre essas estão as organizações públicas, as quais executam as políticas do
Estado, tendo suas atividades voltadas para atender as demandas do cidadão.
Nesse aspecto, as organizações públicas atuam para que o interesse público e
coletivo seja alcançado, oferecendo para isso uma infinidade de serviços que visam
melhorar a vida das pessoas, das comunidades e da sociedade como um todo. Para
cumprir esse objetivo, as organizações públicas atuam em diferentes áreas e realizam
suas atividades considerando o contexto no qual estão inseridas e direcionadas pelas
diretrizes das políticas estabelecidas pelos governos.
Assim, as organizações públicas atuam na execução das políticas públicas, que
são entendidas por Souza (2006) como instrumento ou conjunto de ações dos Governos.
Secci (2012), por sua vez, as considera como uma ação elaborada no sentido de
enfrentar um problema público. Desse modo, o enfrentamento dos problemas públicos é
realizado no âmbito das organizações, mediante a ação de pessoas e aplicação de
recursos no dia a dia institucional, no intuito de oportunizar respostas eficazes e de
qualidade às necessidades dos cidadãos.
Esses serviços, na visão da nova gestão pública, devem ter a marca da eficiência,
incorporada ao rol dos princípios constitucionais da Administração Pública brasileira
através da Emenda Constitucional nº 19/1998. O princípio da eficiência, segundo
Gasparini (2005) impõe à administração pública direta e indireta a obrigação de realizar
suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento.
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Diante disso, a sociedade passou a exigir das organizações públicas uma
melhoria na prestação dos serviços, no sentido de torná-los mais rápidos e mais
eficientes, porém sem que os recursos usados não sejam desperdiçados, seguindo a
lógica do fazer mais com menos e com qualidade. Essas exigências não encontravam
resposta no modelo burocrático, que se tornou sinônimo de desperdício e de
ineficiência, conforme afirmam Abreu et al. (2013, p. 611 apud OSBORNE E
GAEBLER, 1992).
A palavra burocracia foi transformando-se e passou de um sentido positivo,
como modelo de tipo ideal de organização, a uma gigantesca estrutura de
controle que visa à proteção do interesse público. Isso acabou criando uma
obsessão pela regulamentação do processo, desviando o foco dos resultados
obtidos. Assim, o modelo de burocracia estatal, moroso e excessivamente
centralizado, mais preocupado com regras que com resultados, com
organogramas inchados e geradores de ineficiência e desperdício, precisou
ser reinventado.

Dessa forma, há uma necessidade de se estabelecer um novo rumo para o serviço
público que garanta a eficiência, mas que também considere a perspectiva da
participação democrática. Segundo Denhardt e Denhardt (2003) o novo serviço público
deve promover e reafirmar os valores da democracia, da cidadania e do interesse
público.
Nesse sentido, o processo de redemocratização contribuiu para que esses valores
fossem incorporados na administração pública brasileira, principalmente a partir da
Constituição de 1988, quando foi instituído o Estado Democrático de direito, trazendo
como um dos princípios fundantes a cidadania. Desde então, os direitos previstos na
CF/1988 vêm sendo regulamentados por meio das políticas públicas que trazem como
elementos comuns a cidadania, a participação democrática e o controle social, dando
voz à sociedade civil.
Esses elementos têm tido grande peso no processo de melhoria dos serviços
públicos no Brasil, aliado aos princípios constitucionais descritos no Art. 37 da
CF/1988, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, e da
eficiência.
Em vista disso, o serviço público brasileiro tem sido desafiado a melhorar os
serviços prestados à população, o que passa pela questão da gestão de recursos e de
pessoas no âmbito das organizações públicas. Nesse sentido, o Governo Federal vem
investindo em ferramentas que contribuam para que os serviços sejam prestados de
forma eficiente e com qualidade, conforme a visão da nova gestão pública.
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Destaca-se nesse intuito, a criação do Programa Nacional de Gestão e
Desburocratização-GESPÚBLICA, que tem como finalidade apoiar o desenvolvimento
e a implantação de soluções que permitam um contínuo aperfeiçoamento dos sistemas
de gestão das organizações públicas e de seus impactos junto aos cidadãos. Para tanto,
estabelece-se sobre os parâmetros do Modelo de Excelência de Gestão Pública-MEGP,
que se constitui um modelo de excelência em gestão focado em resultados e orientado
para o cidadão, tendo como finalidade a transformação gerencial das organizações rumo
à eficiência.
O MEGP agrega tecnologia e princípios constitucionais para promover a
mudança nas práticas organizacionais, que tem possibilitado uma nova perspectiva para
o serviço público, e pode ser aplicado em qualquer setor público da Administração
Pública direta e indireta, como no caso da Unidade de Atendimento ao Educando-UAE,
setor da área administrativa da Escola Agrícola de Jundiaí-EAJ/UFRN a qual se destina
este projeto de intervenção, estruturado a partir das dificuldades que se apresentam à
gestão, conforme descritas na problematização deste estudo.

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO

Como já referido na parte introdutória deste trabalho, o serviço público
brasileiro tem adotado o paradigma gerencial, estabelecido em princípios e práticas que
conformam a Nova Gestão Pública-NGP, cujo objetivo principal é de oportunizar
mudanças na gestão, tornando-a mais eficiente para oferecer serviços que atendam com
qualidade as necessidades dos cidadãos.
Essa perspectiva é desafiadora para as organizações públicas que apresentam
problemas na área da gestão, atuando mediante práticas que dificultam o atendimento às
demandas dos cidadãos, e que comprometem a eficiência e a qualidade dos serviços,
necessitando, assim, de mudanças no seu modelo de gestão. Este tem sido o caso da
Unidade de Atendimento ao Educando-UAE-EAJ/UFRN, devido a uma série de
dificuldades que se apresentam no cotidiano institucional, que impactam nos serviços
psicossociais e pedagógicos ofertados pelo setor aos discentes da EAJ.
Essas dificuldades são advindas de uma gestão que necessita ser sistematizada e
adequada aos princípios da nova gestão pública, observados como uma ação do Plano
de Gestão (2015-2019) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, o qual
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prevê no seu eixo estruturante II, no item 4, a Eficiência na gestão como sendo a
“adoção de política de gestão por processos por meio da otimização das atividades que
os compõem, promovendo eficiência e transparência nos serviços prestados”.
O referido plano apresenta também, os princípios norteadores da gestão da
UFRN para o próximo quadriênio (2015-2019), sendo eles:







Ética, como valor universal do respeito aos direitos dos outros, da
lisura no trato dos recursos públicos, da transparência dos atos
administrativos e acadêmicos.
Democracia, como forma de organização e gestão transparente e
impessoal, garantidora da participação responsável dos membros da
comunidade universitária e da sociedade nos órgãos e instâncias
deliberativas competentes.
Pluralismo, como valor abrangente de modos diferentes de abordar
o real, da convivência com os contrários, da polêmica, do diálogo,
do exercício da crítica; da presença do erudito e do popular; do saber
elaborado e da cultura oriunda da tradição.
Respeito à Diversidade, como valor geral para garantir o direito de
identidade – pessoal, de grupos e institucional – atendendo às
diferenças, sem discriminação, de modo a contemplar as
características próprias de cada um com vistas a permitir o
desenvolvimento pleno de suas potencialidades (PLANO DE
GESTÃO 2015-2019-UFRN, 2015, p. 7).

Nesse sentido, faz-se necessário um alinhamento das práticas de gestão da
UAE com o atual Plano de Gestão da UFRN e com os pressupostos da Nova Gestão
Pública, a fim de tornar seu sistema de gestão mais eficiente e com mais qualidade.
Nesse sentido a FNQ1 (2014) define sistema de gestão como
um conjunto de práticas padronizadas, logicamente inter-relacionadas com a
de gerir uma organização e produzir resultados. O sistema de gestão da
organização abrange todos os subsistemas de gestão da organização,
composto por práticas, que interagem entre si, produzindo resultados ou não
(FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, 2014, p.3).

No caso da UAE, o desafio reside em inserir práticas de gestão que ensejem a
melhoria nos processos de trabalho e nos resultados (serviços de atendimento às
demandas dos discentes). Para se vencer tal desafio duas questões se colocam para este
estudo:
a) Que fatores têm contribuído para que a UAE apresente dificuldades na
gestão?
b) Quais as ações necessárias para que as dificuldades apresentadas na gestão
da UAE sejam superadas ou minoradas?
FNQ – Fundação Nacional da Qualidade – uma entidade sem fins lucrativos foi criada em 1991para
administrar o Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ) e as atividades decorrentes do processo de
premiação, em todo o território nacional. A FNQ cumpre a missão de estimular e apoiar as organizações
para o desenvolvimento e evolução de sua gestão, por meio da disseminação dos Fundamentos e Critérios
de Excelência, para que se tornem sustentáveis, cooperativas e gerem valor para a sociedade.
1
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As respostas a essas questões darão direção para que os objetivos deste estudo
sejam alcançados.

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho consiste em sistematizar os processos de gestão
da UAE, visando contribuir para a melhoria dos serviços prestados à comunidade
estudantil da EAJ.

1.2.2 Objetivos Específicos

Para o alcance do objetivo geral este estudo percorrerá os seguintes objetivos
específicos:


Caracterizar o espaço institucional da EAJ, no qual a UAE está inserida;



Analisar a situação atual do sistema de gestão da UAE, a fim de levantar
as principais fragilidades e a necessidade de mudanças ou de melhorias;



Propor as ações necessárias para a melhoria no sistema de gestão da
UAE; e



Avaliar os resultados obtidos, visando a melhoria contínua dos processos
de gestão.

Ao serem alcançados tais objetivos, tem-se em mente que este projeto de
intervenção, se concretizará. Para tanto, em termos metodológicos fez-se uso da
pesquisa-ação, definida por Thiollent (1988) como um tipo de pesquisa social, com base
empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou
participativo.
Neste sentido, importa dizer que a autora do presente projeto, trabalha na UAE
como assistente social, desde outubro de 2013, e como coordenadora, desde fevereiro de
2015, vivenciando no dia a dia as dificuldades da gestão que impactam nas atividades
técnicas, e, por conseguinte, na entrega dos serviços prestados aos alunos.
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Adota-se, por seu turno, a abordagem qualitativa que não se preocupa em
quantificar, mas em trabalhar com o universo de significados, motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações,
dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis, conforme entente Minayo (2001).
Como fundamentos teóricos, se valerá de estudos sobre a Administração
Pública, no contexto brasileiro, com foco particular na Nova Gestão Pública e suas
ferramentas de melhoria para o serviço público, conforme pode ser observado no tópico
2 deste trabalho.

1.3 JUSTIFICATIVA

A escolha da gestão como tema deste estudo deve-se à realidade que as
organizações públicas têm apresentado, caracterizando uma carência de sistemas
gerenciais eficientes que as ajudem a cumprirem suas finalidades, e com resultados que
impactem positivamente nos seus usuários. Essa mudança de perspectiva pode
contribuir para que a concepção de ineficiência que a sociedade tem do serviço público,
possa ir sendo alterada para a da eficiência.
A maioria das organizações públicas não têm conseguido imprimir as marcas
das transformações ocorridas na sociedade, ficando estagnadas em práticas superadas ou
em outras que precisam ser melhoradas. Ao atuar em uma organização pública federal
multifacetada, na qual se percebe um esforço em melhorar equipamentos, laboratórios e
métodos de ensino, observa-se, contudo, que no aspecto da gestão, pouco se investe.
Trabalhar sob a perspectiva da melhoria dos processos de gestão emergiu das
dificuldades enfrentadas na vivência profissional, durante quase três anos de serviços na
UAE, onde se percebeu a necessidade de contribuir de forma mais concreta para a
melhoria dos serviços prestados pelo setor, o que passa pela sistematização dos
processos administrativos da UAE.
Desse modo, a relevância do estudo reside na perspectiva de alcançar
mudanças significativas na organização do setor, tornando-o mais eficiente na execução
das atividades e competências, bem como na prestação de serviços à comunidade
acadêmica, esperando com isso contribuir com a melhoria da própria gestão como um
todo.
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Para, além disso, o estudo tem importância porque possibilitará o
aprimoramento profissional mediante aplicação prática dos conhecimentos adquiridos
durante o Mestrado Profissional, que serão colocados à disposição da instituição como
contribuição para a melhoria dos serviços. Outrossim, pretende contribuir para o corpo
de conhecimentos teóricos sobre a gestão pública, bem como incentivar novas
pesquisas, visto que o presente estudo não esgota o conhecimento sobre a problemática
apresentada.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste tópico será apresentada a fundamentação teórica que balizará o estudo e a
proposta de intervenção.

2.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

De modo a compreender a administração pública se faz necessário o respaldo
conceitual que melhor a defina. Desse modo, Salm e Menegasso (2009, p.103) definem
administração pública como
“um conjunto de conhecimentos e de estratégias em ação para prover os
serviços públicos – bem comum – para o ser humano, considerado em suas
múltiplas dimensões e como cidadão partícipe de uma sociedade multicêntrica
articulada politicamente”.

Para Oliveira (2014) administração pública é o processo estruturado de
planejamento, organização, orientação, execução, avaliação e aprimoramento das
atividades da instituição pública no direcionamento para atender às necessidades e
expectativas dos cidadãos da comunidade, visando ao bem comum. Este autor (2014)
apresenta uma análise dos termos básicos dessa conceituação, na qual explica que o
processo estruturado evidencia uma sequência lógica de atividades que devem ser
realizadas, possibilitando o alcance de um resultado anteriormente planejado.
Atividades essas que são realizadas através das funções da administração, que são
planejamento, organização, orientação, execução, avaliação e aprimoramento. A
comunidade refere-se a qualquer amplitude (região, bairro, município, Estado ou país),
e o bem comum evidencia que o coletivo deve prevalecer sobre o individual, estando a
definição coerente com o que pressupõe os princípios constitucionais referentes a
administração pública.
A Administração Pública é composta por instituições governamentais que se
agrupam em Administração direta e Administração indireta. Segundo Cunha (2014), a
Administração Direta corresponde à prestação dos serviços públicos diretamente pelo
próprio Estado (a União, os Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) e seus
órgãos. Por sua vez, na Administração Indireta o serviço é prestado por pessoa jurídica
(autarquias, fundações, sociedades de economia mista ou empresas públicas) criada pelo
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poder público para exercer tal atividade. No caso deste estudo, a organização em análise
(EAJ/UFRN) está no rol das autarquias, definida como
serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e
receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública,
que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e
financeira descentralizada” (DECRETO-LEI 200/67, art. 5º, I).

É uma autarquia universitária, prevista no Art. 207, da CF/1988, que lhe confere
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.
No contexto brasileiro, Bresser-Pereira (1995, p. 17) resume que
“existem três formas de administrar o Estado: a ‘administração
patrimonialista’, a ‘administração pública burocrática’ e a ‘administração
pública gerencial’. A administração patrimonialista é do Estado, mas não é
pública, na medida em que não visa ao interesse público. É a administração
típica dos Estados que antecederam o capitalismo industrial, mais
particularmente das monarquias absolutas que antecederam imediatamente o
capitalismo e a democracia. É a administração que confunde o patrimônio
privado do príncipe com o patrimônio público. Sobrevive nos regimes
democráticos imperfeitos através do clientelismo. A administração pública
burocrática é aquela baseada em um serviço civil profissional, na dominação
racional-legal weberiana e no universalismo de procedimentos, expresso em
normas rígidas de procedimento administrativo. A administração pública
gerencial também pode ser chamada de ‘nova gestão pública’ (new public
management)”.

Desse

modo,

no

modelo

Patrimonialista,

Administração

Pública

era

caracterizada pela incapacidade ou relutância do administrador em distinguir o
patrimônio público de seus bens privados. O aparelho estatal era tratado como uma
extensão do poder do soberano (GOMES e OLIVEIRA, 2010). Para Oliveira (2010), o
patrimonialismo é uma herança da época feudal de vigência nas sociedades prédemocráticas.
Nesse sentido, Bresser-Pereira (2001) esclarece que nos anos de 1900 o Estado
brasileiro ainda era oligárquico e que uma pequena elite de senhores de terra e de
políticos patrimonialistas dominavam amplamente o país. Esse autor buscou respaldo
teórico em Faoro (1957/1975) para afirmar que o poder político do Estado estava
concentrado em um estamento aristocrático-burocrático de juristas, letrados, e militares,
que derivam seu poder e sua renda do próprio Estado. Assim, Bresser-Pereira (2010,
p.5) concorda com Faoro quando afirma que
“O papel dominante no Império de um estamento burocrático muito
semelhante àquele que dominava Portugal, de origem aristocrática, ligado
aqui por laços de família ao patriciado rural, está hoje muito claro. Enquanto
os senhores de terra e os grandes comerciantes e traficantes de escravos se
ocupavam da economia, este estamento dominava com relativa autonomia o
Estado e a política. Havia ali, acrescentaria eu, uma nova classe média, uma
classe burocrática, em formação, mas naquele momento tratava-se antes de
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um estamento de políticos e burocratas patrimonialistas, apropriando-se do
excedente econômico no seio do próprio Estado, e não diretamente através da
atividade econômica”.

Diante disso, pode-se elencar como características política, administrativa e
social desse modelo, o seguinte:
a) Os empregos para classe média se dava através de laços familiares ou por
agregação aos proprietários rurais;
b) A elite política letrada e conservadora comandava de forma autoritária;
c) Os critérios administrativos eram de cunho pessoal;
d) Não havia preocupação com a eficiência da máquina estatal; e
e) Os interesses públicos se confundiam com os privados.
O modelo patrimonialista traz consigo a marca de facilitador da corrupção e do
nepotismo, quando afeta a finalidade primordial do Estado de proteger a coisa pública e
deixa de agir em prol do bem comum para privilegiar o interesse de poucos.
Para se contrapor a essas práticas, surge o modelo burocrático que, segundo
Secci (2009), já era um modelo bastante difundido desde o século XVI nas
administrações

públicas,

nas

organizações

religiosas

e

militares,

verificado

principalmente na Europa. Desde então, o modelo burocrático foi experimentado com
intensidades heterogêneas e em diversos níveis organizacionais, culminando com sua
adoção no século XX em organizações públicas, privadas e do terceiro setor.
O modelo foi analisado e sintetizado por Max Weber, que lançou suas bases
teóricas em 1922, com a publicação do livro ‘Economia e Sociedade’. O modelo
weberiano estabelece que o poder emana das normas, das instituições formais e não do
perfil carismático ou da tradição, tendo como objetivo o combate aos abusos
experimentados na administração pública. Trata-se de um modelo racional-legal
alicerçado nos princípios da impessoalidade, do formalismo, profissionalização e ideia
de carreira pública com base na meritocracia, divisão funcional hierárquica clara, e o
mínimo de discricionariedade, sempre fundamentadas nas normas, conforme descrição
de Oliveira (2010).
O modelo burocrático surgiu como Burocracia Clássica, que segundo BresserPereira (1998) era praticada pelos altos burocratas associados com a aristocracia, os
quais detinham grande poder político usando-o para enriquecer e para se autoglorificar
pela prática da arrogante racionalidade técnica. É denominada de burocracia prussiana,
que vai perder força somente a partir do século XIX, com a Reforma Burocrática,
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quando surge a chamada administração burocrática moderna, caracterizada por BresserPereira (1998, p.48) como
“racional-legal, baseada na centralização das decisões, na hierarquia, no
princípio da unidade de comando, na estrutura piramidal do poder, nas
rotinas rígidas, no controle passo a passo dos procedimentos administrativos
— processos de contratação de pessoal, de compras, de atendimento às
demandas dos cidadãos.”

No Brasil, o contexto do Estado autoritário e burocrático da Primeira República
(1890 a 1930), configurou-se como um período de transição, no qual o estamento
burocrático-aristocrático do Império vai assumindo outras formas, contudo, mantendo o
seu caráter aristocrático para atender aos interesses das novas elites, dando as condições
para o surgimento da administração pública burocrática, que vai se estabelecer sobre as
bases do autoritarismo burocrático capitalista, conforme afirma Bresser-Pereira (2001).
O outro modelo é o da administração pública gerencial ou nova gestão pública
(new public management), que passou a figurar no corpo teórico da Administração
Pública em diversos países a partir da década de 1980, quando ocorreram diversas
transformações socioeconômicas e políticas no cenário mundial, que colocaram em
xeque os modelos anteriores (Patrimonialista e Burocrático).
O modelo gerencial foi disseminado nessa época entre os países integrantes da
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico-OCDE, que segundo
Bresser-Pereira (1998), ao descrever as experiências da reforma gerencial ocorridas nos
países centrais, afirma que embora a Reforma Gerencial tenha projeção mundial, seu
impacto internacional é altamente variável, dependendo da história, cultura e lideranças
políticas e administrativas dos diversos países. Analisando essas experiências, o citado
autor afirma que a Grã-Bretanha é considerada o caso mais bem-sucedido e equilibrado
e o da Nova Zelândia, o mais radical, conforme aponta Bresser-Pereira (1998).
No contexto brasileiro, surgiu a partir dos anos de 1990, no governo de Fernando
Henrique Cardoso através da chamada Reforma do Estado, através do Plano Diretor da
Reforma do Aparelho do Estado, proposto pelo então ministro Bresser-Pereira, em
1995, no qual procurou-se definir as instituições e estabelecer as diretrizes para a
implantação de uma administração pública gerencial no país (BRESSER-PEREIRA,
1995).
Vale ressaltar que o surgimento do modelo gerencial não superou os demais
paradigmas praticados (patrimonialista e burocrático) na administração pública
brasileira, mas coexistem até aos dias atuais. Ao analisar essa questão, Nunes (1997)
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afirma que a política brasileira é perpassada por quatro padrões institucionalizados de
relações, as quais ele denomina de gramáticas, quais sejam: clientelismo,
corporativismo, insulamento burocrático e universalismo de procedimentos. Na visão
desse autor, essas gramáticas impedem a superação dos modelos anteriores, haja vista a
grande correlação de forças e interesses que elas representam.
As questões que Nunes (1997) levanta é uma realidade nas organizações
públicas brasileiras, que ainda são marcadas, pelo o que Pinho e Santana (2001, p 17)
chamam de “as velhas estruturas”, que segundo ele não dão mais respostas aos
problemas, ou seja, são conservadoras e elitistas e incapazes de promover mudanças,
visto que o interesse é de manter o que está posto, isto é, a manutenção de seus
privilégios e interesses, em detrimento do interesse coletivo. Tais gramáticas são
perceptíveis no contexto organizacional em estudo, ou seja, a EAJ, realidade que
dificulta o avanço de práticas participativas e democráticas, incentivadas pela nova
gestão pública.
O surgimento dos modelos de gestão no Brasil foi impulsionado pelas reformas
implementadas no âmbito do Estado. Nesse sentido, Bresser-Pereira (2001) informa que
a primeira tentativa de reforma ocorreu a partir 1920 com a reforma do Ministério das
Relações e Interesses, proposta por Maurício Nabuco, e que em 1936, iniciou-se de fato
a reforma liderada por Getúlio Vargas. Nesse contexto foi criado o Conselho Federal do
Serviço Público Civil, que após dois anos foi transformado no DASP (Departamento
Administrativo do Serviço Público), órgão executor e formulador da nova forma de
pensar e organizar a administração pública.
A criação do DASP representou, no plano administrativo, a afirmação dos
princípios centralizadores e hierárquicos da burocracia clássica. Em 1938, o modelo
perdeu o seu caráter mais autoritário devido o fim de regime ditatorial de Vargas. Com
o retorno dele em 1951, foi feita outra tentativa de retomar as ideias iniciais do modelo,
contudo, fracassou devido a oposição do patrimonialismo e do clientelismo, bem como
das forças do desenvolvimento econômico.
O modelo burocrático ainda sofreria mais uma reforma, desta vez, no governo
militar em 1964, por meio da chamada administração para o desenvolvimento, que
imprimiu as seguintes características: a desconcentração do poder (descentralização
administrativa, maior autonomia de decisão das agências) e centralização do poder
político federativo na União. Essa reforma se concretizou a partir de 1967, com o
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Decreto-Lei nº 200, que segundo Bresser-Pereira (2001), foi pioneira em prenunciar as
reformas gerenciais que ocorreriam nas décadas seguintes em muitos países e também
no Brasil.
De acordo com Castor e José
“O Decreto-lei nº 200 também propiciou um novo modelo de estrutura
organizacional geral que permitiu acomodar as diversas iniciativas
modernizantes tomadas até então. Criou-se o conceito da ‘administração
direta’ e da ‘administração indireta’, compreendendo esta última as
organizações autárquicas e as empresas mistas e públicas. As fundações não
foram incluídas na administração indireta, para resguardar a pureza de suas
características, sendo objeto de um diploma legal diverso, o Decreto-lei nº
900 (CASTOR; JOSÉ, 1998, p.103).

A reforma de 1967, fez, então, a distinção entre a administração direta e indireta,
garantindo às autarquias e fundações e também às empresas estatais, uma autonomia de
gestão muito maior do que possuíam anteriormente, o que fortaleceu e flexibilizou o
sistema do mérito, tornando menos burocrático o sistema de compras do Estado.
Em 1985 inicia-se a redemocratização do país, culminando com a promulgação
da Constituição de 1988, que segundo Bresser-Pereira (2001), foi estabelecida sobre
princípios burocráticos clássicos, abrindo-se um período ao qual ele denominou de
retrocesso burocrático, que compreende o período de 1985-1989.
Por fim, tem-se a reforma gerencial, iniciada em 1995, no governo de Fernando
Henrique Cardoso, com a criação do MARE e do Plano Diretor da Reforma do Estado,
que trouxeram as bases do novo modelo para a Administração Pública. Essa reforma
propunha se realizar em três dimensões: institucional-legal (modificação nas leis,
modificação ou criação de instituições), cultural (mudança dos valores burocráticos para
os gerenciais) e de gestão (colocar em práticas as ideias gerenciais de eficiência,
qualidade, etc.), todavia, Bresser-Pereira (2001) afirma que se priorizou apenas a
dimensão institucional-legal.
A despeito disso, o novo modelo (gerencial) passou a figurar como uma
alternativa para a gestão pública brasileira, sendo denominada de a Nova Administração
Pública (NAP) ou a Nova Gestão Pública (NGP), modelo que será explicado no subitem
2.2, por se constituir uma das bases teóricas deste trabalho.

2.2 A NOVA GESTÃO PÚBLICA-NGP

O termo nova gestão pública é uma denominação mais recente da nova
administração pública (new public management), expressão, que segundo Seabra
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(2001), foi usada pela primeira vez em 1990, durante uma aula inaugural na London
School of Economics, proferida por Christopher Hood2 para se referir ao conjunto de
doutrinas administrativas que já dominava a agenda da administração em muitos países
desde a década de 1970. Neste trabalho será adotada a nomenclatura de nova gestão
pública-NGP.
A NGP consiste, segundo Secci (2009, p. 354) em “um modelo normativo pósburocrático para a estruturação e a gestão da administração pública baseado em valores
de eficiência, eficácia e competitividade”. Gonçalves (2005), por sua vez, afirma que a
NGP se estabeleceu sobre dois eixos: eficiência e responsabilidade. Segundo esse
mesmo autor (2005), o eixo da eficiência está ligado ao foco da obtenção de resultados
na ação pública. E que a responsabilidade diz respeito a diversos aspectos como
igualdade, imparcialidade, transparência, objetividade e ampliação da democracia
participativa. Assim, o que se busca com o novo modelo para a administração pública é
uma ação que seja eficiente, de qualidade e voltada para o interesse público.
Nesse sentido, Silva (2000) afirma que uma administração pública eficiente é
aquela que é atingida pelo melhor emprego dos recursos e meios (humanos, materiais e
institucionais), para melhor satisfazer às necessidades coletivas em um regime de
igualdade dos usuários. A qualidade nesse contexto passa a significar satisfação das
necessidades e expectativas dos cidadãos, supondo ainda a redução dos custos e a
melhora permanente dos processos de acordo com as exigências da sociedade
(COUTINHO, 2000).
Balizado nesse entendimento, o serviço público tem procurado seguir nessa
direção desde a inserção da eficiência como princípio constitucional da administração
pública através da Emenda Constitucional 19/1998; do Decreto nº 3.507, de 13 de junho
de 2000, que estabeleceu os padrões de qualidade para o atendimento prestado aos
cidadãos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta e
fundacional; do Decreto nº 5.378/2005, que criou o Programa Nacional de Gestão
Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA, com a finalidade de contribuir para a
melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da

2

Christopher Hood é especializado no estudo do governo executivo, regulação e reforma do setor
público. Tem ensinado sobre governo, administração pública e gestão pública em três continentes e
possui mais de vinte livros na área e, pelo menos, 100 artigos de revistas, e recebeu vários prêmios por
suas pesquisas e publicações. Para mais informações acessar: http://christopherhood.blogspot.com.br/
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competitividade do país mediante a melhoria contínua da gestão; da Carta de Brasília,
de 2009, que tinha como um dos objetivos prioritários melhorar e simplificar o
atendimento aos cidadãos, dentre outros instrumentos legais. O GESPÚBLICA é
considerado
“uma política pública de vanguarda, formulada para a gestão, alicerçada em
um modelo de gestão singular que incorpora à dimensão técnica, própria da
administração, a dimensão social, até então, restrita à dimensão política. As
principais características dessa política de gestão pública são: a) ser
essencialmente pública; b) estar focada em resultados para o cidadão; c) ser
federativa (SEGES, Brasil, 2008/2009, p.10). ”

A partir do ensejo do GESPÚBLICA, a gestão pública tem se estabelecido sobre
os parâmetros do Modelo de Excelência de Gestão Pública-MEGP. Para o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão-MPOG (SEGES, 2009, p.15), o MEGP
“é a representação de um sistema de gestão que visa aumentar a eficiência, a
eficácia, a efetividade e a relevância nas ações executadas. É constituído por
elementos integrados, que orientam a adoção de práticas de excelência em
gestão com a finalidade de levar as organizações públicas brasileiras a
padrões elevados de desempenho e de qualidade em gestão”.

O MEGP é um sistema de gestão composto por 8 (oito) critérios: 1) liderança,
2) estratégia, 3) cidadãos, 4) sociedades, 5) informação e conhecimento, 6) pessoas, 7)
processos e 8) resultados, que se inter-relacionam, produzindo a sinergia necessária para
planejar, organizar, decidir, executar e controlar os resultados obtidos frente aos
planejados (WISCHRAL, 2010). Tem como base os princípios constantes no Art. 37 da
Constituição Federal de 1988, a saber: legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência (BRASIL, 1988).
Segundo Araújo e Araújo (2013), o MEGP possui fundamentos que direcionam
a gestão. Esses fundamentos são:


Pensamento Sistêmico – entendimento das relações de interdependência entre os
diversos componentes de uma organização, bem como entre a organização e o
ambiente externo.



Aprendizado organizacional – busca e alcance de um novo patamar de
conhecimento para a organização por meio da percepção, reflexão, avaliação e
compartilhamento de experiências.



Cultura de inovação – promoção de um ambiente favorável à criatividade,
experimentação e implementação de novas ideias que possam gerar um
diferencial competitivo para a organização.
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Liderança e constância de propósitos – atuação de forma aberta, democrática,
inspiradora e motivadora das pessoas, visando ao desenvolvimento da cultura da
excelência, à promoção de relações de qualidade e à proteção dos interesses das
partes interessadas.



Orientação por processos e informações – compreensão e segmentação do
conjunto das atividades e processos da organização que agreguem valor para as
partes interessadas, sendo que a tomada de decisões e execução de ações deve
ter como base a medição e análise do desempenho, levando-se em consideração
as informações disponíveis, além de incluir os riscos identificados.



Visão de futuro – compreensão dos fatores que afetam a organização, seu
ecossistema e o ambiente externo no curto e no longo prazo, visando a sua
perenização.



Geração de valor – alcance de resultados consistentes, assegurando a perenidade
da organização pelo aumento de valor tangível e intangível de forma sustentada
para todas as partes interessadas.



Valorização das pessoas – estabelecimento de relações com as pessoas, criando
condições para que elas se realizem profissionalmente e humanamente,
maximizando seu desempenho por meio do comprometimento, desenvolvimento
de competências e espaço para empreender.



Conhecimento sobre o cliente e o mercado – conhecimento e entendimento do
cliente e do mercado, visando à criação de valor de forma sustentada para o
cliente e, consequentemente, gerando maior competitividade nos mercados.
Desenvolvimento de parcerias Desenvolvimento de atividades em conjunto com
outras organizações, a partir da plena utilização das competências essenciais de
cada uma, objetivando benefícios para ambas as partes.



Responsabilidade social – atuação que se define pela relação ética e transparente
da organização com todos os públicos com os quais ela se relaciona, estando
voltada para o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos
ambientais e culturais para gerações futuras; respeitando a diversidade e
promovendo a redução das desigualdades sociais como parte integrante da
estratégia da organização.
Firmado nisso, o GESPÚBLICA criou ferramentas que auxiliam as

organizações públicas no gerenciamento de suas ações, quais sejam:
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Carta de Serviços,



Avaliação Continuada,



Gestão de Processos,



Pesquisa de Satisfação.

Essas ferramentas estão disponíveis no site 3 do GESPÚBLICA para as
organizações aderirem voluntariamente. A aplicação de tais ferramentas, no entanto,
requer que a organização esteja alicerçada nos princípios da participação e
comprometimento, informação e transparência, aprendizagem, participação do cidadão.
O MEGP utiliza, também, o conceito de aprendizado e melhoria contínua
baseado no Ciclo PDCL – P (Plan – Planejamento), D (Do – Execução), C (Check –
Verificação) e L (learn – Aprender). O PDCL é uma evolução do PDCA (Plan –
Planejamento), D (Do – Execução), C (Check –Verificação) e L (Action – Agir). O
PDCA é uma ferramenta muito utilizada em práticas operacionais. O PDCL, por sua
vez, está voltado para práticas de gestão.
O Ciclo PDCA, conforme descrevem Kanaane et al. (2012, p. 216-217),
possui as seguintes etapas:


Plan (planejamento): planejar é uma atividade mental, requer criatividade,
conhecimento técnico especifico na área em que se vai atuar, visão sistêmica da
organização para não planejar algo que não se integre ao sistema de gestão como
um todo, capacidade de investigação, ousadia, sensibilidade, noção de emprego
de recursos financeiros e domínio de técnicas de planejamento.



Do (fazer, realizar): executar algo excelente significa pleno conhecimento do
que se vai fazer, o que demanda formação e treinamento, além da ciência dos
resultados pretendidos pelo esforço. Também importa criar o sistema de
supervisão e controle das atividades e metodologia de coleta dos resultados
alcançados.



Check (conferir, checar, verificar): significa verificar, cumprido o ciclo de
trabalho, o resultado dos indicadores estabelecidos na fase plan com relação à
meta estabelecida para cada um deles. Aqui se fala no resultado aferido, não o
estimado.

3

Site do GESPÚBLICA pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.gespublica.gov.br/
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Action (açaõ , revisaõ ): a ação consiste em atuar na fase plan em razão dos
resultados obtidos.
O ciclo PDCA é representado pela forma geométrica fechada e contínua,

indicando que ele tem que se manter na regularidade, sem perder sua forma ou padrão
para percorrer as fases na ordem adotada, conforme ilustra a Figura 01.

Figura 01 – Ciclo PDCA
Fonte: http://www.ecrconsultoria.com.br/biblioteca/artigos/gestao-da-qualidade/ociclo-do-pdca

O Ciclo PDCL segue o mesmo padrão do PDCA, todavia, a etapa Plan ganha o
sentido de padronizar para que os processos assegurem a repetição. O Check de verificar
o cumprimento do padrão, e o Act se transforma em Learn e introduz o conceito de
aprendizado nos conceitos gerenciais (FNQ, p. 7, ?). O Ciclo PDCL é representado pela
Figura 02.
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Figura 02 – Ciclo PDCL
Fonte: http://raconsultoria.blogspot.com.br

Todo esse arcabouço teórico tem relevância para a intervenção que se propõe
este trabalho, visto que a perspectiva que traz é inovadora no âmbito da gestão pública,
podendo dar contribuições significativas para a melhoria da gestão da UAE,
principalmente, quando se propõe a utilização da gestão de processos para a
sistematização dos seus processos administrativos.

2.3 GESTÃO DE PROCESSOS

Processo é definido por Gonçalves (2000) como qualquer atividade ou
conjunto de atividades que toma um input, adiciona valor a ele e fornece um output a
um cliente específico. Essa definição é ampliada por Oliveira (2014), que o considera
como um conjunto estruturado de atividades sequenciais que apresentam relação lógica
entre si, com a finalidade de atender às necessidades dos clientes externos e internos da
instituição pública. Kanaane et al. (2012), acrescentam que os processos têm como
finalidade agregar valor para o cliente e que esse valor passa por transformações ao
longo do tempo, tendo necessidade de evoluir ao longo de sua vida com o propósito de
manter o cliente satisfeito.
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Na visão do GESPÚBLICA processo é o conjunto integrado e sincrônico de
insumos, infraestruturas, regras e transformações, que adiciona valor às pessoas que
fazem uso dos produtos e/ou serviços gerados (GUIA DE GESTÃO DE PROCESSOS
DO GOVERNO, 2011).
Nesse sentido, a gestão de processos não é pensada com foco no problema, mas
na solução. A lógica dessa proposta pode ser representa conforme Figura 03.

resultados gerados

insumos
transformados

referências
observadas

recursos de
infraestrutura
consumidos

Figura 03 – Papéis dos valores do processo
Fonte: Palvarini e Ohi, 2013.

Assim, na gestão de processos a ênfase está no resultado e não no problema,
traçando um caminho inverso que a modelagem tradicional, que busca solução focando
no problema. O modelo não pode se basear nas disfunções e sim em soluções
preventivas. É um processo que garante a participação das pessoas que contribuem para
que o resultado esperado seja alcançado.
Palvarini e Quezado (2013, p. 350) entendem processos como “sincronias de
entradas, transformações, resultados e respectivos valores gerados e percebidos pelos
agentes envolvidos”. Esse autor afirma que o Ciclo de Gestão de Processos é
constituído por quatro fases, cujo objetivo principal é o alcance de resultados pela
compreensão mais fiel possível da realidade e pela gestão efetiva dos riscos. Essas fases
são:
1. Modelagem – é a representação mais próxima possível da realidade desejada;
2. Simulação – construção e avaliação de cenários a partir de dados estimados;
3. Emulação – introdução de dados reais aos modelos e cenários projetados;
4. Encenação – implementação real dos processos.
A fase de Modelagem garante a representação mais próxima possível da
realidade desejada ou o resultado que se quer alcançar. A Simulação permite uma
avaliação mais criteriosa quanto ao funcionamento das premissas conforme foram
previstas. Outra fase é a da Emulação, na qual se faz um ensaio prévio dos cenários
projetados, permitindo ajustes aos processos. Por fim, chega a hora da Encenação, que é
a fase de implementação real dos processos.
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O elemento central da gestão de processos é o Valor, que diz respeito ao efeito,
ao impacto e ao resultado causado pela entrega de um serviço ou produto. Além do
valor, outro elemento a ser considerado é a Transformação, que é o componente que
promove mudanças, que modificam as entradas de um processo e geram resultados úteis
para os agentes envolvidos (PALVARINI e QUEZADO, 2013). Para associar valor e
transformação são usados os conectores, que têm a função de promover a integração de
uma cadeia de valor.
São também elementos da gestão de processos as portas lógicas, que são portas
de entradas para ocorrer a transformação e as portas de saídas, que são geradas pela
transformação, representadas, respectivamente, pelos símbolos “E” e “OU”. Segundo
Palvarini e Quezado (2013), as entradas de um processo podem assumir três papéis
básicos e distintos: insumos (quando transformadas em resultados), referências (quando
representam orientações a serem observadas nas transformações existentes nos
processos) ou recursos de infraestrutura (quando são consumidas, no todo ou em parte,
durante a transformação).
Todos esses elementos são representados por símbolos, que podem ser
observados no Quadro 01.
Quadro 01 – Símbolos dos elementos da gestão de processos
Elemento

Símbolo

Valor (resultado de um processo)

Transformação

Conectores

Porta “E”, necessita de 02 entradas
para gerar transformação
Porta “OU”, necessita de 01 das
duas entradas para gerar
transformação

E

O
U

u

Fonte: Palvarini e Quezado (2013), elaborado pela autora (2016)
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Os símbolos são importantes na gestão de processos porque permitem a
visualização de todos os elementos envolvidos no processo de mudanças, proposto por
essa metodologia para a organização dos processos administrativos de um setor ou
instituição.
Vale frisar que a gestão de processos é uma metodologia também utilizada na
gestão numa perspectiva tradicional, que apresenta diferenciações da gestão de
processos voltada para resultados. Nesse sentido, o Quadro 02 demonstra sinteticamente
a gestão de processos voltada para resultados em comparação com a visão tradicional de
processo, apresentado as diferenciações entre essas abordagens.
Quadro 02 – Comparação entre as abordagens de gestão voltada a resultados
e a tradicional
ITEM

ABORDAGEM VOLTADA A

ABORDAGEM TRADICIONAL

RESULTADOS
Conceito de processos

Sincronia
de
entradas,
transformações,
resultados
e
respectivos valores gerados e
percebidos
pelos
agentes
envolvidos
Aos resultados (fins)

Conjunto de atividades que conduz
à geração de um produto ou serviço

Ciclo de gestão

Modelagem, simulação, emulação
e encenação (partindo dos valores)

Análise

A partir das soluções (medicina da
saúde)
Mais
amplo
(identificação,
motivação,
descrição,
características
de
validade,
critérios de aceite, condições,
ações, atividades, parâmetros
estimados, interfaces de emulação)
Insumos, referências, recursos de
infraestrutura,
valores
gerados/adicionados)

Modelagem
(processo
atual,
disfunções, processo proposto),
planejamento da implantação,
implementação.
A partir das disfunções (“medicina
da doença”)
Menos elaborado (identificação de
fluxo de atividades, responsáveis,
procedimentos,
parâmetros
estimados)

Orientação

Detalhamento dos
elementos dos modelos

Papéis que valores
podem assumir

Às atividades (meios)

Não há tal distinção (notações
usuais não destacam valores na
cadeia)

Início da modelagem

Pelos resultados (do fim para o
começo)

Das demandas (do começo para o
fim)

Grupo de modeladores

Todos os participantes do processo
(situação ótima)

Possibilidade de
representação em
paralelo

Estimulada – quanto mais formas
distintas de se chegar aos mesmos
resultados, mais robusto o
processo
Dinâmica (situação ótima é aquela
em que todos podem atualizar a
qualquer tempo suas contribuições

Amostra dos participantes do
processo
Restrita – busca de padrões de
operação

Atualização dos
modelos

Restrita – em geral, poucos
modeladores detêm métodos e
instrumentos para tal
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ITEM

ABORDAGEM VOLTADA A

ABORDAGEM TRADICIONAL

RESULTADOS
Cont.…
Geração de
subprocessos
Integração com outras
linguagens
organizacionais

A partir dos ‘microprocessos’
(contribuições individuais aos
processos)
Completa – é o estado natural da
abordagem de processos voltada a
resultados

A partir dos ‘macroprocessos’
(grandes cadeias de etapas)
Pequena – ‘processos’ é mais uma
linguagem
na
realidade
organizacional

Fonte: Palvarini e Quezado (2013)

Como se pode observar a gestão de processos voltada para resultados é
inovadora e dinâmica, oportunizando a participação de todos os envolvidos nos
processos, ao mesmo tempo em que oferece condições de uma visualização sobre o
resultado esperando e o que realizar para se chegar a esse objetivo.
Nesse sentido, a gestão de processos voltada a resultados possui elementos que
podem auxiliar a proposta de intervenção quanto à melhoria dos processos
administrativos da UAE, visto que é uma metodologia já utilizada em outras
organizações, como no caso da própria Secretaria de e Gestão-SEGES, do MPOG,
responsável pelo GESPÚBLICA, quando em 2008 fez uso dessa metodologia para
consolidar as ações do programa, no qual foi desenhado todo o processo de melhoria a
ser buscado e transmitido às organizações. A exemplo da SEGES, tem-se encontrado na
literatura de gestão pública casos de aplicação da metodologia como o do Ministério
Público Federal-MPF, que a utilizou nos processos organizacionais, tendo como um dos
objetivos a implantação melhorias nos processos, visando alcançar maior eficiência,
eficácia e efetividade no seu desempenho, conforme contido no Manual de Gestão por
Processos do MPF (2013).
No âmbito das universidades federais, pode-se apontar o caso da própria UFRN,
quando em 2007, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas-PROGESP criou o Manual de
Processos da Diretoria de Administração de Pessoal-DAP, que vem sendo
operacionalizado e que cujos resultados indicam a melhoria proposta no referido
manual. Esses resultados foram identificados na pesquisa realizada por Moreira (2015),
que analisou a gestão e o mapeamento de processos dessa diretoria, apontando que a
metodologia foi capaz de ensejar “agilidade nos processos, padronização de
procedimentos, melhoria na comunicação e capacitação contínua” (MOREIRA, 2015, p.
78). De modo que a adoção de tal perspectiva pode contribuir para que a UAE melhore
seus processos administrativos, agregando valor ao atendimento aos discentes, na
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entrega de serviços com mais qualidade e eficiência, bem como pode vitalizar o
processo de trabalho do setor, quando permite a participação de todos no processo que
conduz ao resultado esperado.
Por fim, vale esclarecer que, embora, este estudo busque respaldo teóricometodológico no GESPÚBLICA, não há, inicialmente, a pretensão de adesão ao
referido programa. Trata-se apenas de uma proposta de melhoria dos processos
administrativos como contribuição para a gestão da UAE, a ser testado e avaliado como
viabilidade prática no contexto da instituição onde o setor está inserido. Dessa forma,
todo o referencial teórico deu fundamentação ao desenvolvimento deste estudo e
conduzirá o processo teórico/prático de implementação da proposta de intervenção
constante neste trabalho.
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3 A ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ-EAJ

A EAJ constitui-se em uma das Unidades Acadêmicas da UFRN, especializada
em Ciências Agrárias, situada no município de Macaíba, na região metropolitana4 de
Natal, no Estado do Rio Grande do Norte-RN. Enquanto Unidade Acadêmica, contribui
para que a UFRN cumpra a sua missão de “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” (PLANO DE GESTÃO UFRN, 2015-2019, p. 6).
Comprometida com essa missão, a EAJ oferece à população do Rio Grande do
Norte educação nos níveis de ensino médio e técnico regular, através de quatro cursos
técnicos: Agropecuária, Aquicultura, Agroindústria e Informática, nas categorias de
subsequente (cursos técnicos para quem já concluiu o ensino médio) e de integrado ou
concomitante (cursos técnicos e ensino médio, juntos); quatro cursos de Graduação:
Agronomia,

Engenharia

Florestal,

Zootecnia

e

Tecnologia

em

Análise

e

Desenvolvimento de Sistemas; e três cursos de Pós-graduação, sendo dois de mestrado e
um de especialização. Também oferece educação profissional e tecnológica à distância
(E-Tec) e os cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino e Emprego
(PRONATEC).
Esse panorama vem sendo construído ao longo de seus sessenta e seis anos de
história na área agrária, desde a sua “inauguração em 03 de abril de 1949”, com a
criação da Escola Prática de Agricultura (D’OLIVEIRA, 2009, p. 36).
Segundo D’Oliveira (2009), antes da criação da Escola Prática de Agricultura
existiu no local o engenho Jundiaí, assim chamado por ser cortado pelo rio Jundiaí5.
Esse engenho foi comprado, em 1909, pelo então governador Alberto Maranhão, que
cedeu o domínio útil da propriedade ao Ministério da Agricultura, em 1911, para a
instalação do Campo de Demonstração Agrícola, que desenvolvia atividades agrícolas,
4

A região Metropolitana de Natal reúne, atualmente, doze municípios de Estado do Rio Grande do Norte,
formando a 4ª maior aglomeração urbana do Nordeste e a 18ª do país. Fazem parte de região os
municípios: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Ceará-Mirim, Ielmo Marinho,
Macaíba, Maxaranguape, Monte Alegre, Nísia Floresta, São José de Mipibu e Vera Cruz. Acessível em:
http://www.brechando.com/2015/11/10-curiosidades-sobre-a-regiao-metropolitana-de-natal/, acesso em
10 de março de 2016.
5

O rio Jundiaí tem sua nascente na Serra Chata, no município de Sítio Novo-RN e é o principal afluente
da margem direita do rio Potengi, que corta o município de Macaíba e a área da EAJ (D’OLIVEIRA,
2009, p.20).
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principalmente na cultura do algodão. Após a desativação do Campo de Demonstração,
por motivos de falta de recursos financeiros, a estrutura sediou a Colônia Penal Dr. João
Chaves, que teve papel importante no período da Segunda Guerra Mundial, quando
serviu de cárcere para os prisioneiros alemães e italianos. Após o Conflito Mundial, a
cadeia foi transferida para Natal, sendo a área e a área repassada ao governo do Estado
do Rio Grande do Norte, que passou a construir a estrutura física da Escola Prática de
Agricultura, inaugurada em 1949.
Em 1954, a Escola Prática de Agricultura foi transformada em Escola
Agrotécnica, ficando subordinada ao Ministério da Agricultura, por força de convênio
firmado com o Estado do Rio Grande do Norte, o qual perdurou até 1967, quando foi
incorporada à Universidade do Rio Grande do Norte-UFRN, passando à denominação
de Colégio Agrícola de Jundiaí-CAJ.
A atual denominação de Escola Agrícola de Jundiaí ocorreu em 2002, com a
modificação regimental da UFRN, continuando, contudo, na condição de Órgão
Suplementar, realidade que mudou em 2007, com a Resolução Nº 11/2007 – CONSUNI
(Conselho Universitário da UFRN), que a elevou à condição de Unidade Acadêmica
Especializada em Ciências Agrárias (Anexo A).
A EAJ está instalada numa área de 1.259ha (hum mil e duzentos hectares),
conforme afirma D’Oliveira (2009, p. 19), distribuída em diversos prédios, cujas
arquiteturas se mesclam entre construções antigas e modernas, nos quais funcionam os
setores acadêmicos e administrativos, os laboratórios, hortas, pomares, estábulo, entre
outros.
Para dar conta das atividades administrativas e acadêmicas a EAJ conta com
um quadro de pessoal composto por docentes, técnico-administrativos, terceirizados e
bolsistas (estudantes de graduação que atuam nas atividades administrativas mediante
recebimento de bolsas remuneradas). Nesse aspecto, o Quadro 03 apresenta o
quantitativo de servidores efetivos da EAJ.
Quadro 03 – Quantitativo de servidores efetivos da EAJ

CATEGORIA

QUANTITATIVO

Docentes

117

Técnico-Administrativos

70

Fonte: dados do SIGRH, organizados pela autora (2016)
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Vale ressaltar que no ano de 2010, a EAJ contava com 87 docentes e com 42
técnico-administrativos, havendo nos últimos cinco anos um aumento progressivo no
quantitativo de servidores efetivos. Reforçam esse quadro, os trabalhadores
terceirizados que são em torno de 120 pessoas, executando atividades de nível auxiliar e
de serviços gerais. Além de todos esses, a EAJ também conta com a força de trabalho
dos bolsistas de apoio técnico, que somam 36, com carga horária de 20h semanais e 17
com carga horária de 10h semanais, distribuídos em diversos setores da escola
(SIPAC/UFRN, 2016).
Todas as atividades estão voltadas para que a EAJ ofereça serviços que garantam
o processo formativo dos alunos que nela ingressam através dos cursos técnicos, de
graduação e de pós-graduação. O Quadro 04 demonstra os cursos presenciais regulares
por nível de ensino.
Quadro 04 – Cursos presenciais ofertados na EAJ
NÍVEL
ENSINO

Cursos

DE

TÉCNICO
INTEGRADO AO
ENSINO MÉDIO
Agroindústria

TÉCNICO
SUBSEQUENTE

GRADUAÇÃO

PÓSGRADUAÇÃO

Agroindústria

Agronomia

Agropecuária

Agropecuária

Manejo
sustentável
do
Semiárido
(especialização)
Ciências
Florestais
(mestrado)
Produção Animal
(mestrado)

Análise
e
Desenvolvimento
de Sistemas
Aquicultura
Aquicultura
Engenharia
Florestal
Informática
Zootecnia
Fonte: dados SIGAA, organizados pela autora (2016)

No conjunto desses cursos a EAJ atende, por ano, em torno de 1.200 alunos no
ensino regular presencial, semipresencial e à distância, em todos os níveis de ensino,
sem considerar o quantitativo de alunos beneficiados pelos cursos do PRONATEC
ofertados pela escola.
O ingresso nos cursos da EAJ se dá mediante Processo Seletivo público,
realizado pela COMPERVE/UFRN, que tem observado um aumento pelos cursos
ofertados, conforme indica a evolução de ingresso e matrículas entre os anos de 2013 e
2016, demonstrada na Tabela 01.
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Tabela 01 – Demonstrativo de alunos ingressantes e matriculados por ano nos
Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio da EAJ
ALUNOS INGRESSANTES E MATRICULADOS POR ANO LETIVO NO PERIODO DE
2010-2013
CURSOS

2013

2014

2015

2016

Agroindústria

38

38

27

40

Agropecuária

62

35

36

38

Aquicultura

40

39

31

40

Informática

43

53

23

34

TOTAL

183

165

117

152

Total matriculado
no ano

224

298

351

342

Fonte: Dados SIGAA, organizados pela autora (2016)

Ao se avaliar o quantitativo de alunos matriculados e ingressantes desde o ano
de 2010, pode observar uma trajetória de crescimento ascendente até 2015 no número
de alunos matriculados por ano, e um histórico de quedas e aumentos quanto aos alunos
ingressantes por ano nos cursos técnicos integrados ao ensino médio da EAJ, conforme
pode ser visto no Gráfico 01.

400
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300
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0
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2011

2012

total de alunos matriculados

2013

2014

2015

2016

total de alunos ingressantes

Gráfico 01 – Evolução do nº de alunos ingressantes x matriculados entre 2010-2016
Fonte: dados do SIGAA, organizados pela autora (2016)

Por sua vez, os cursos técnicos na modalidade de subsequente, nos quais os
alunos são matriculados por semestre, apresenta uma procura conforme demonstrado na
Tabela 02.
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Tabela 02 – Quantitativo de alunos ingressantes e matriculados por semestre nos
cursos técnicos (modalidade subsequente)
Curso

2013.1

2013.2

2014.1

2014.2

2015.1

2015.2

2016.1

Agroindústria

35

0

0

17

22

0

28

Agropecuária

52

28

30

30

32

27

36

Aquicultura

51

0

0

17

0

20

0

Total/semestre

138

28

30

64

54

47

64

Total/ano

166

94

101

64

Fonte: dados SIGAA, organizados pela autora

Os dados indicam que na modalidade subsequente, o curso mais procurado ou
mais ofertado é o de Agropecuária, que todo semestre do período analisado, observou-se
ingresso de alunos.
Na Graduação, o ingresso de alunos por semestre tem ocorrido com certa
regularidade, a exceção do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, por se
tratar de um curso novo, iniciado no ano de 2015, conforme demonstra a Tabela 03.
Tabela 03 – Quantitativo de alunos ingressantes e matriculados por semestre nos
cursos de graduação na EAJ
Curso
Agronomia
Análise
e
Desenvolvimento
de sistemas
Engenharia
Florestal
Zootecnia
Total/semestre
Total/ano

2013.1

2013.2

2014.1

2014.2

2015.1

2015.2

2016.1

43

30

42

30

37

29

41

-

-

-

-

30

19

18

43

35

44

35

33

32

36

45

27

45

36

41

38

44

131

92

131

101

141

118

139

223

232

259

139

Fonte: dados SIGAA, organizados pela autora

Na modalidade de Ensino à Distância da Rede e-Tec Brasil6, a EAJ tem atuado
nos municípios de Macaíba, Monte Alegre, Vera Cruz, Ceará-Mirim, São Paulo do
6

A Rede e-Tec Brasil foi criada em 2007, pelo Ministério da Educação, visando à oferta de educação
profissional e tecnológica a distância e tem o propósito de ampliar e democratizar o acesso a cursos
técnicos de nível médio, públicos e gratuitos, em regime de colaboração entre União, estados, Distrito
Federal e municípios. Os cursos serão ministrados por instituições públicas. Acessível em
http://portal.mec.gov.br/rede-e-tec-brasil. Acessado em 14 de março de 2016.
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Potengi, Touros, Apodi e Natal através dos cursos de Agropecuária, Agroindústria,
Aquicultura, Informática, Comércio Exterior, Cooperativismo, Alimentação Escolar
(Profuncionário) e Multimeios Didáticos (Profuncionário). Em 2016.1 foram ofertados
três cursos na modalidade, a saber: Técnico em Apicultura com 31 alunos ingressantes,
Técnico em manutenção e suporte em informática com 200 alunos e Técnico em
secretaria escolar com 101 ingressantes, totalizando 332 alunos beneficiados
(SIGAA/UFRN, 2016).
Como se pode observar, a EAJ cumpre papel importante para a educação
brasileira, visto que como organização federal de ensino executa suas atividades no
intuito de
“Proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento das
suas potencialidades como elementos de autorrealização, qualificação para o
trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania;
(EAJ/UFRN, 2015)”.

Desse modo, pode-se afirmar que a EAJ tem compromisso com o interesse
público na área da educação básica, técnica e tecnológica e no ensino superior, e que
dispõe de uma estrutura organizacional composta por coordenações, setores, secretarias
e laboratórios, por meios dos quais operacionaliza as atividades fins da instituição. Essa
estrutura é entendida por Oliveira (2014) como
o delineamento interativo das responsabilidades, autoridades, decisões e
comunicações dos executivos e demais profissionais em uma unidade
organizacional, com suas funções e a relação de cada parte para com as
demais e a instituição pública inteira (OLIVEIRA, 2014, p.307).

Nesse sentido, a estrutura organizacional da UAE, contida no SIGRH como
Hierarquia Organizacional de Unidades da UFRN, conforme extrato contido no Anexo
C, lista os setores que compõe a organização. Entretanto, verifica-se que essa hierarquia
não possui um organograma que a represente graficamente. Assim, para efeito de
ilustração será apresentada, de forma sintética, a estrutura de ensino da EAJ, tendo
como base os dados constantes no SIGRH, em 2015, demonstrada na Figura 04.
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EAJ DIREÇÃO

COORDENAÇÕES
DE ENSINO

ENSINO BÁSICO
TÉCNICO E
TECNOLÓGICO - EBTT

COORDENAÇÕES DOS
CURSOS TÉCNICOS

ENSINO SUPEIOR

ENSINO SUPERIOR
PÓS-GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO

COORDENAÇÃO DO
ENSINO MÉDIO

COORDENAÇÕES DOS
CURSOS:

AGROPECUÁRIA

AGRONOMIA

AGROINDÚSTRIA

ENGENHARIA
FLORESTAL

AQUICULTURA

TADS

INFORMÁTICA

ZOOTECNIA

ESPECIALIZAÇÃO

MNEJO SUST. DO
SEMIÁRIDO

MESTRADO

C. FLORESTAIS

PROD. ANIMAL

Figura 04 – Ilustração da estrutura organizacional de ensino da EAJ
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Por sua vez, a figura 05, ilustra a estrutura administrativa da EAJ, ressaltando
que a separação entre as estruturas de ensino e administrativa é meramente didática,
visto que fazem parte da mesma estruturação em interação e subordinação.
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DIREÇÃO

GABINETE

COORDENAÇÃO
ADMINSTRATIVA

COORDENAÇÃO DE
PLANEJAMENTO

SETOR DE
ALMOXARIFADO

COORDENAÇÃ
O PEDAGÓGICA

COORDENAÇÕES DOS
CURSOS TÉCNICOS

COORDENAÇÃO
DE
ATENDIMENTO
AO EDUCANDO

SECRETARIA
ESCOLAR

BIBLIOTECA

SUPORTE DE
INFORMÁTICA

RESTAURANTE

LABORATÓRIOS
SETOR DE
SERVIÇO
SOCIAL

SETOR DE
ENGENHARIA

SETOR DE
PSICOLOGIA

SETOR DE
PATRIMÔNIO

SETOR DE
PEDAGOGIA

SETOR DE
PESSOAL

RESIDÊNCIA
ESTUDANTIL

SETOR DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA
SETOR DE
SEGURANÇA

SETOR DE
TRANSPORTE
SECRETARIA
ADMINISTRATIV
A

Figura 05 – Ilustração da estrutura administrativa da EAJ
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Os setores da EAJ exercem atividades diferentes, que no todo contribuem para
que a missão da instituição seja alcançada. São descentralizados e gozam de certa
autonomia para gerirem as ações. Quanto à estrutura física, os setores não são
homogêneos, visto que existem aqueles que possuem boas instalações (construídas
recentemente), enquanto outros não gozam do mesmo privilégio.
Em função do tamanho da instituição, que comporta diversos setores e
atividades, pensou-se inicialmente descrever como cada setor da EAJ executa suas
atividades e se possuem um processo administrativo adequado para as exigências desse
tempo de grandes transformações. Porém, em função do tempo disponível para
elaboração da proposta, achou-se por bem limitar-se apenas a um setor da escola, a
UAE, entendendo que a intervenção nesta Unidade, poderá servir de motivação e
parâmetro para as demais.
A pesquisa documental dá conta que a UAE foi organizada como setor em
2010, sob a denominação de Coordenação de Atendimento ao Educando, diante da
necessidade de atendimento especializado aos alunos e devido a chegada de
profissionais da área da pedagogia e da psicologia na EAJ. A ideia era compor uma
equipe formada por técnicos da área de psicologia, serviço social, pedagogia, bem como
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de outros profissionais para atendimento das diversas demandas dos discentes no âmbito
da escola e da Residência Estudantil. Nessa ocasião, a escola solicitou as vagas para
assistentes sociais, que foram disponibilizadas e preenchidas em 2013, através de
concurso público, realizado pela UFRN.
Embora criada a nova coordenação, não havia instalação física disponível
para o seu funcionamento, sendo disponibilizada uma pequena sala em outro setor da
EAJ para isso. A referida sala, no entanto, não garantia as condições mínimas para o
atendimento qualificado aos alunos, faltando, até mesmo, instalações sanitárias. Em
2012 passou à denominação de Unidade de Atendimento ao Educando, mas não houve
melhoria nos recursos e nas instalações físicas, situação que perdurou até meados de
2013, quando a UAE recebeu um prédio para desempenho de suas atividades
profissionais. Foi nesse período, também, que as assistentes sociais ingressaram à EAJ,
mediante concurso público, para completarem o quadro técnico da UAE, necessidade
que era suprida, sazonalmente, com o deslocamento de profissionais da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis-PROAE, do campus central em Natal-RN.
A partir dessa data a UAE passou a funcionar com os setores de Serviço
Social, de Psicologia, de Pedagogia, Residência Estudantil, Restaurante, Educação
Física, Esporte e Lazer. Na última atualização da estrutura organizacional, realizada no
final de 2014 saíram da subordinação da UAE o Restaurante e o setor de Educação
Física, Esporte e Lazer, permanecendo os demais setores acima mencionados. Essa
atualização ocorrida em 2014 foi realizada informalmente, isto é, não houve um estudo
prévio e especializado sobre a real necessidade de reordenamento dos setores.
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4 MODELO ATUAL

O modelo atual diz respeito à configuração da gestão do espaço de intervenção
deste estudo, delimitado à Unidade de Atendimento ao Educando-UAE/EAJ. O objetivo
é descrever a realidade do sistema de gestão atual, com o intuito de propor mudanças,
que possibilitem melhorias no processo de trabalho e maior qualidade aos serviços
ofertados pelo setor.
Para tanto foi realizado processo de pesquisa com a finalidade identificar os
pontos fortes e os pontos vulneráveis da UAE, bem como uma compreensão mais ampla
do que necessita ser mudado ou não na gestão.

4.1 PROCESSO DE PESQUISA

Adotou-se para esse estudo, quanto aos procedimentos, a pesquisa-ação que é
entendida por Thiollent (1988) como aquela que é realizada em estreita associação com
uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo
cooperativo ou participativo.
Quanto à abordagem, a pesquisa é do tipo qualitativa visto que não se preocupa
com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de
um grupo social, de uma organização, etc, conforme afirmam Gerhardt e Silveira
(2009). Pensamento corroborado por Minayo (2001) quando afirma que a pesquisa
qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis.
A coleta dos dados foi realizada por meio de pesquisa documental e da aplicação
de questionário. A pesquisa documental, que segundo Fonseca (2002) é aquele que
recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como:
tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes,
fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de
televisão, etc. No contexto deste trabalho os dados foram coletados em documentos
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oficiais, tais como normas, leis, resoluções, regimentos, planos e no sistema SIG, sites,
entre outras fontes.
Também foi utilizado o questionário como instrumento de coleta de dados, que
se caracteriza por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por
escrito pelo informante, sem a presença do pesquisador, cujo objetivo é de levantar
opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas
(GERHARDT E SILVEIRA, 2009). O questionário (Apêndice A) foi elaborado
contento 07 perguntas abertas, que foi aplicado a 10 (dez) profissionais, sendo que
apenas 08 (oito) responderam. Destes, 06 são servidores efetivos e 02 são bolsistas que
atuam na UAE. As questões feitas intencionavam colher as percepções dos profissionais
sobre as condições das instalações físicas da UAE e dos setores onde os servidores
atuam; os equipamentos tecnológicos e o mobiliário; os serviços administrativos; fluxo
de trabalho e o quadro de pessoal, bem como apontarem as principais necessidades de
mudanças e/ou melhorias na UAE e setores a ela subordinados.
Para a análise dos dados utilizou-se a metodologia de Análise de Conteúdo, que
segundo Bardin (1979) é um conjunto de técnicas de análise das comunicações que
visam a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção e recepção dessas mensagens. Para
essa mesma autora (2011), a análise de conteúdo é um método que pode ser aplicado
tanto na pesquisa quantitativa como na investigação qualitativa.
Segundo Trivinos (1987) a análise de conteúdo se dá em as três etapas:


A pré-análise – a organização de todos os materiais que serão utilizados para a
coleta dos dados, assim como também como outros materiais que podem ajudar
a entender melhor o fenômeno e fixar o que o autor define como corpus da
investigação, que seria a especificação do campo que o pesquisador deve centrar
a atenção.



A descrição analítica – nesta etapa o material reunido que constitui o corpus da
pesquisa é mais bem aprofundado, sendo orientado em princípio pelas hipóteses
e pelo referencial teórico, surgindo desta análise quadros de referências,
buscando sínteses coincidentes e divergentes de ideias.



Interpretação referencial – é a fase de análise propriamente dita. A reflexão, a
intuição, com embasamento em materiais empíricos, estabelece relações com a

48

realidade, aprofundando as conexões das ideias, chegando se possível à proposta
básica de transformações nos limites das estruturas específicas e gerais.
Desse modo, na fase de pré-análise deste estudo foram levantados os materiais
necessários para a realização da coleta de dados. Constituindo-se no momento de busca
de conhecimento sobre a organização (UAE) no contexto institucional da EAJ/UFRN,
pesquisando em documentos, normas, sistemas e sites, aplicação de questionário,
realizada pela autora como pesquisadora e partícipe do processo. O objetivo dessa fase
foi de reunir o maior número de elementos que melhor pudessem demonstrar a realidade
do objeto investigado.
Com base nisso, passou-se à descrição analítica, na qual foram apontados os
principais elementos sobre a realidade estudada, fazendo-se a relação com o referencial
teórico, chegando-se, assim, ao diagnóstico sobre o atual sistema de gestão da UAE e as
necessidades de melhorias ou mudanças.
Na fase seguinte, de interpretação referencial, foram estabelecidos os pontos de
ação que mereciam ser elencados como alvo para se estabelecer no modelo proposto, no
qual foi delineada toda a proposta de ação, constante no tópico 5 deste trabalho.
O resultado de todo esse processo pode ser observado no próximo subitem, no
qual consta a descrição completa sobre o sistema de gestão da UAE, apresentando suas
potencialidades e suas vulnerabilidades quanto aos quesitos pesquisados.

4.2 DIAGNÓSTICO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO EDUCANDO-UAE

O diagnóstico é entendido por Motta (2006), como um dimensionamento ou uma
avaliação que se faz sobre o estado atual de uma organização, mostrando como ela se
encontra, delineando potencialidades e fragilidades. Seguindo nesse propósito será aqui
delineado o quadro atual da gestão da UAE, conforme apurado na pesquisa.

4.2.1 Estrutura Orgnizacional

A UAE consta na estrutura organizacional da EAJ como uma coordenação
vinculada à área administrativa, organizada em setores subordinados (Setor de Serviço
Social, Setor de Psicologia, Setor de Pedagogia e Residência Estudantil).
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Ainda nesse quesito, a pesquisa documental evidenciou que, embora a UAE
conste na estrutura organizacional da EAJ, ela não está prevista no Regimento Interno
da EAJ/UFRN/2007. No documento da hierarquia organizacional de unidades da EAJ,
constam como atribuições da UAE:


Apoiar a permanência e o sucesso acadêmico dos estudantes
matriculados na EAJ, em especial aqueles de baixa renda, oferecendolhes assistência à moradia estudantil, à alimentação, ao esporte, à cultura,
à saúde e apoio pedagógico;



Analisar e solicitar a necessidade de Recursos Humanos necessário as
atividades da Unidade;



Realizar o recolhimento e a entrega na Coordenação do Ensino Médio
dos planos anuais de cada professor de Educação Física;



Organizar ementas da disciplina de Educação Física no início de cada
ano letivo;



Avaliar e discutir com os docentes os planos elaborados Mensal Médio
Planejar e executar Projetos de Extensão na área de esporte e lazer.



Apoiar o Grêmio Estudantil, dentre outros setores, na organização dos
Jogos Internos da EAJ e de outros eventos e atividades desportivas;



Organizar e realizar inscrições das modalidades esportivas da EAJ nos
campeonatos das Federações;



Possibilitar a participação da Escola Agrícola de Jundiaí nos Jogos
Escolares do Rio Grande do Norte (JERN’s), participando de reuniões
para o evento, selecionando e treinando as equipes, realizando as
inscrições das mesmas e acompanhando-as durante os jogos;



Solicitar material de esporte e lazer.

Atribuições essas, que não correspondem às atividades realizadas na UAE e nos
seus setores subordinados.
Nesse aspecto, Oliveira (2013) considera que as atribuições das unidades
organizacionais representam uma forma de consolidar e representar, formalmente, todas
as responsabilidades da organização ou do setor. Assim sendo, torna-se primordial que a
UAE tenha as suas atribuições definidas formalmente e que estejam de acordo com o
que realmente desempenha como atividades, a fim de para garantir uma maior agilidade,
uniformidade e segurança no processo de tomada de decisões.
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Em virtude de não se ter esse direcionamento formal, os profissionais baseiamse nas próprias atribuições e competências previstas em seus códigos de ética, no
sumário de atribuições previstas em editais de concursos públicos realizados pela
UFRN, nos Planos de Trabalho exigidos pela UFRN para avaliação de desempenho dos
servidores e nas experiências adquiridas em outros espaços ocupacionais e na prática
laboral cotidiana.
No Quadro 05 estão destacadas as principais atividades técnicas realizadas
pelos setores da UAE, considerando aquelas constantes no Plano de Trabalho dos
profissionais em virtude da inexistência formal das atribuições.
Quadro 05 – Atividades técnicas dos setores da UAE
SETOR

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Serviço social

Implementação da Política de Assistência Estudantil;
Acompanhamento das situações de conflito familiar e escolar;
Acompanhamento da convivência na residência estudantil;
Atendimento individual e em grupo sobre demandas sociais (vulnerabilidades
socioeconômicas, de ciclo de vida, de violência, de saúde, dependência química,
etc);
Entrevista social (escuta e registro de informações sobre a situação familiar como
renda, tipo de trabalho, composição familiar, condição de saúde, de escolaridade e
identificação em geral;
Orientação social sobre direitos, normas e outros benefícios;
Acompanhamento de situações de vulnerabilidades sociais, que ensejam
dificuldades aos alunos;
Visita para melhor análise das situações;
Ações educativas sobre temáticas estudantis (drogas, sexualidade, gênero, bullying,
violência, ética, etc);
Atendimento a pais ou responsáveis de alunos;
Atividades multidisciplinares;
Pesquisa e extensão, etc.
Outras atividades afins.

Psicologia

Orientação educacional e desenvolvimento de hábitos e planejamento de estudos;
Intervenção psicopedagógica individual ou em grupo;
Intervenção na interação professor-aluno;
Encaminhamento para avaliações tratamentos;
Acompanhamento da convivência na residência estudantil;
Atendimento individual e em grupo sobre demandas educacionais (dificuldades na
aprendizagem, de relacionamento com os colegas, professores e familiares, de
ansiedades, medos, etc);
Avaliação e testagem vocacional;
Acompanhamento do desempenho acadêmico;
Visita para melhor análise das situações;
Avaliação de estresse e habilidades sociais;
Ações educativas sobre temáticas estudantis (drogas, sexualidade, gênero,
bullying, violência, ética, etc);
Atendimento a pais ou responsáveis de alunos;
Atividades multidisciplinares;
Pesquisa e extensão, etc.
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SETOR

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Cont...
Elaboração, execução e avaliação dos projetos pedagógicos dos cursos técnicos e
do ensino médio;
Orientação e acompanhamento de prática educativa desenvolvida no contexto da
EAJ;
Elaboração de instrumentos específicos de orientação pedagógica e educacional;
Divulgação de atividades pedagógicas;
Participação do processo de recrutamento, seleção e ingresso na instituição;
Acompanhamento dos processos formativos dos alunos;
Mediação da relação professor-aluno no processo de aprendizagem;
Atividades multidisciplinares;
Acompanhamento da convivência na residência estudantil;
Atendimento individual e em grupo sobre demandas pedagógicas (grade curricular,
relação aluno-professor, processo de ensino e aprendizagem, desempenho
acadêmico, etc);
Orientação sobre componentes curriculares, cálculo de notas e de aprendizagem de
conteúdo);
Intervenção junto a alunos com desempenho acadêmico baixo ou muito baixo;
Levantamento de notas e necessidade de aulas extras;
Ações educativas sobre temáticas estudantis (drogas, sexualidade, gênero, bullying,
violência, ética, etc);
Atendimento a pais/responsáveis dos alunos;
Atividades multidisciplinares;
Pesquisa e extensão, etc.

Pedagogia

Residência Estudantil

Atividades desenvolvidas pelos assistentes de alunos:
Supervisão das atividades de alimentação, limpeza, segurança interna e disciplina;
Solicitação de serviços na estrutura física, equipamentos e móveis;
Controle de permanência dos residentes;
Registro das ocorrências envolvendo os alunos e necessidades do setor;
Encaminhamento das ocorrências que extrapolem suas competências à UAE;
Atendimento às demandas de saúde (acionamento da ambulância para
encaminhamento à Unidade de Pronto Atendimento-UPA); acompanhamento aos
adolescentes residentes à UPA;
Monitoramento da movimentação dos alunos no sistema de câmeras;
Organização e supervisão do Semi-Internato (espaço físico destinado aos alunos
não residentes que estudam em sistema integral);
Atendimento das diversas necessidades que surgem na dinâmica diária;
Controle das chaves dos prédios da residência e do semi-internato;
Execução e acompanhamento de atividades de lazer e cultura, etc.

Fonte: Elaborado pela autora, (2016).

As atividades descritas no Quadro 05 demonstram a relevância da UAE no
contexto acadêmico da EAJ, a medida em que atua para minimizar as vulnerabilidades
enfrentadas

pelos

alunos

no

processo

ensino-aprendizagem.

As

principais

vulnerabilidades vivenciadas pelos alunos da EAJ dizem respeito às condições
socioeconômica (renda familiar muito baixa, que necessitam de apoio com os auxílios
da Assistência Estudantil7), de saúde (adoecimento do discente ou de familiares), de

7

Trata-se do Programa de Assistência Estudantil-PNAES, criado em 2010, pelo decreto nº 7.234, de 19
de julho de 2010. É executado no âmbito do Ministério da Educação e tem como finalidade ampliar as
condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal. No âmbito da UFRN esse
programa é executado e normatizado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis-PROAE e na EAJ pela
UAE (Serviço Social). Trata-se de concessão de benefícios como auxílio-transporte, moradia,

52

ciclo de vida (os desafios da adolescência e da juventude), de dependência química (uso
de álcool e outras drogas), de conflitos interpessoais (bullying, agressões verbais, furtos,
insultos, e outros desentendimentos), de conflitos pessoais (expectativas quanto ao
sucesso ou não no curso que escolheu, receio quanto à vida profissional, fragilidades
emocionais e de enfrentamento das dificuldades escolares e familiares, entre outras).
Atividades essas, desenvolvidas sem amparo normativo no âmbito da EAJ.
Além dessas atividades, existem aquelas que correspondem à Coordenação da
UAE, que gerencia pessoas e recursos; programa ações; estabelece prazos; reúne com a
direção, alunos, pais, professores, coordenadores, equipe de trabalho; controla escalas
de plantão, afastamentos, férias e outras demandas de pessoal; despacha documentos;
aciona setores inter-relacionados; emite declarações; solicita material/equipamento;
acompanha as necessidades dos alunos residentes; aplica medidas disciplinares aos
alunos; gerencia conflitos e problemas estudantis e de pessoal.

4.2.2 Suporte Administrativo

Nesse quesito se buscou conhecer as percepções dos servidores quanto às
potencialidades e fragilidades do apoio administrativo, no que concerne à elaboração de
documentos e outros expedientes administrativos.
Nesse sentido, os respondentes consideram que o serviço administrativo é uma
das dificuldades que a UAE enfrenta, creditando ao fato de não haver no seu quadro um
profissional na função de auxiliar ou assistente administrativo, sendo todo o trabalho
realizado por bolsistas de apoio técnico, que não possuem a capacitação técnica para
executar as atividades com eficiência e qualidade exigidas pela nova gestão pública.
Essa falta de capacidade técnica dos bolsistas acarreta sobrecarga de trabalho aos
técnicos, que passam a ter que dar conta também das atividades administrativas.
Realidade que pode ser contemplada em falas como:
A UAE não conta com Auxiliar ou Assistente Administrativo em seu quadro,
entretanto demanda uma série de serviços nesse campo (elaboração de
memorando, material informativo, encaminhamentos, editais, formulários,
arquivos, etc.). Diante dessa carência, profissionais e bolsistas lotados no
alimentação e outros, que contribuam para a melhoria do desempenho acadêmico e para agir de forma
preventiva nas situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras. Mais
informações sobre o PNAES pode ser encontrada em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2010/Decreto/D7234.htm e em http://www.sae.ufrn.br/.
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setor realizam tais atividades sem suporte e conhecimento técnico para tal,
muitas vezes. Essa necessidade por um lado nos insere em um campo de
aprendizagem para realização de tais atividades e, por outro exige que parte
do nosso tempo de trabalho seja destinado a uma atividade que não é do
nosso domínio específico nos trazendo prejuízos e acúmulo de atividades que
o são, especialmente, considerando que temos escassez de profissionais no
corpo de servidores como um todo (ENTREVISTADO 7).

Situação também percebida por outros respondentes da pesquisa, conforme
indica a fala em destaque.
A inexistência de um técnico administrativo do setor prejudica claramente o
andamento das atividades fim da UAE. Os bolsistas de apoio técnico que
assumem essa função atendem apenas em parte a demanda dos serviços
administrativos, sendo necessário que os técnicos da unidade (assistente
sociais, pedagoga e psicóloga) necessitem assumir atividade de cunho
puramente administrativo, o que atrapalha o desenvolvimento pleno das
atividades de cada setor (ENTREVISTDO 4).

Diante disso, pode-se inferir que o apoio administrativo, prestado pelos
bolsistas de apoio técnico, não supre as demandas dos profissionais e acarreta
sobrecarga aos técnicos, apontando para a necessidade de se ter no quadro da UAE um
profissional da área administrativa (Assistente ou Auxiliar Administrativo).
Vale ressaltar, entretanto, que os bolsistas, por mais interessados e
responsáveis que sejam, não possuem as competências técnicas para a execução das
atividades administrativas com a eficiência exigida para a gestão pública. Frisa-se
também, que essa força de trabalho é caracterizada por alta rotatividade, visto que os
bolsistas, por vezes, não se adaptam ou não se identificam com o trabalho, ou são
chamados para projetos em suas áreas de atuação, que apresentam maior importância
para seus currículos.
Com isso, a rotina administrativa fica comprometida, uma vez que não existe
um profissional com capacidade técnica e conhecimento que dê conta da organização,
da padronização e do controle de atividades e de recursos.
Outro fator a ressaltar diz respeito a inexistência de um local para as atividades
administrativas, como uma secretaria, onde os processos administrativos sejam
desempenhados de modo a garantir um bom suporte às atividades técnicas
especializadas. Com isso se evitaria a sobrecarga de trabalho aos profissionais,
retrabalho, desorganização de documentos, falta de fluidez no fluxo dos processos, a
morosidade no atendimento às demandas dos setores e dos usuários, a falta de controle e
previsão de recursos materiais e tecnológicos, entre outras dificuldades enfrentadas no
dia a dia do setor.
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4.2.3 Fluxo de Trabalho

Nesse aspecto, foi identificado que a UAE e seus setores não possuem um
fluxo que direcione a rotina de trabalho, os procedimentos e outras atividades
administrativas, como pode ser observado seguintes relatos:
As atividades são realizadas no decorrer do expediente a partir das demandas
que surgem no cotidiano administrativo. O que me parece ser comum na
instituição de maneira geral (ENTREVISTADO 4).
Não tenho conhecimento a respeito de rotina administrativa da UAE
(ENTREVISTADO 1).
Atualmente não vejo ou tenho conhecimento de um fluxo de atividades prédeterminada nas rotinas administrativas da UAE e não o tenho no setor
específico em que atuo. Em períodos específicos, tais como, realização de
matrículas, processos seletivos da assistência estudantil em geral há um
procedimento específico na realização das atividades de atendimento que são
oferecidas (ENTREVISTADO 7).

Estes relatos permitem inferir a necessidade de se estabelecer o fluxo de
trabalho de todas as atividades executadas na UAE, dando clareza sobre os processos e
procedimentos necessários para a atuação profissional, o que vem a ser reforçado com o
seguinte relato:
Vejo que é uma necessidade estabelecer o fluxo das atividades, dando
previsibilidades às ações necessárias para cada atuação profissional em
qualquer nível (ENTREVISTADO 8).

Desse modo, a falta de fluxo de trabalho surge como uma dificuldade a ser
superada, necessitando ser organizado e sistematizado em todos os setores da UAE.

4.2.4 Instalações Físicas

Para o cumprimento da sua finalidade a UAE está instalada em um prédio tipo
casa (vide Anexo B), que fica localizada relativamente próximo à Residência Estudantil
e a Direção, mas um pouco distante dos setores de aula. Possui três salas, uma maior
onde fica o Serviço Social, setor com maior vulto de atendimentos, e outras duas
menores onde funcionam a Pedagogia e a Psicologia. Além dessas salas, possui uma
para recepção (onde atuam os bolsistas), um banheiro misto e não adaptado às normas
de acessibilidade, e uma copa (para apoio com suprimentos de água e outros itens de
manutenção dos servidores).
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Nesse aspecto foram analisados o espaço das salas, recepção, sanitários, copa,
espaço

de

circulação

de

pessoas,

pintura

das

paredes,

limpeza,

layout,

ventilação/refrigeração, ruídos, iluminação, fiação, água, acessibilidade, entre outros
itens relacionados às instalações físicas da UAE.
Quanto ao espaço das instalações foi dito que “elas são razoavelmente
conservadas, tendo piso e teto em bom estado” (ENTREVISTADO 1), e que
os espaços das salas, recepção e copa conseguem atender a quantidade de servidores em
atividade atualmente, não sendo observados dificuldades e conflitos referentes à
acomodação e utilização de espaços (ENTREVISTADO 7).

Ainda em relação às instalações e à infraestrutura, foram elencadas como
fragilidades ou pontos que precisam ser melhorados: as instalações sanitárias, a
ventilação, limpeza de ar condicionados, acessibilidade, a qualidade da água, isolamento
acústico nas salas destinadas ao atendimento sob sigilo, troca de porta e janelas, pintura,
a falta de sala para a secretaria e para a coordenação, e área de circulação de pessoas.
As instalações sanitárias, a higienização dos condicionadores de ar, a
qualidade da água e a ventilação (em espaços não climatizados) se
constituem como aspectos que podem ser melhorados (ENTREVISTADO 7).

E ainda,
Precisaríamos de outro banheiro. Pois como só dispomos de um, este atende a
funcionários e usuários de ambos os sexos. A estrutura do banheiro também é
inadequada. Falta uma bancada para pia, estrutura elétrica (tomadas), uma
ducha higiênica, a descarga é inacessível a uma pessoa com necessidades
especiais (ENTREVISTADO 5).

As condições de instalações e infraestrutura da UAE podem ser resumidas pelo
depoimento de um dos entrevistados.
Os espaços das salas têm um tamanho aparentemente satisfatório, o problema
é que a UAE que tem as salas mal distribuídas, exemplificando parece uma
casa, e não um estabelecimento de atendimento feito para recepcionar o seu
público alvo. Então, não é um prédio bem planejado para sua atividade fim.
A recepção é agradável. Sanitários deixa a desejar; a copa mediana; o espaço
de circulação das pessoas é confuso; as pinturas deixam a desejar; em
decorrência de ser uma casa antiga, a limpeza é boa; o layout da unidade
como retratado antes não atende as expectativas de um ambiente bem
planejado para atender o seu público alvo; ventilação e refrigeração são boas,
retratando somente a recepção que em dias quentes fica abafada, um aparelho
de ar condicionado resolveria a situação; ruídos sem problemas; iluminação
dentro da normalidade; fiação deixa a desejar; água com problemas,
acessibilidade praticamente não existe (ENTREVISTADO 2).

Como potencialidades foi referido o espaço externo, que pode ser usado para
ampliação das instalações e de acessibilidade. É o que mostram as seguintes falas:
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Temos um espaço físico razoável: Alpendre e jardim, completamente
abandonados que poderiam ser utilizados como espaço de convivência para
usuários, ambiente para estudo para os discentes em geral, pracinha no
jardim, e espaço para estacionamento (ENTREVISTADO 5).
A UAE tem um bom espaço externo com possibilidade de ter suas instalações
ampliadas e melhoradas para os servidores e para o atendimento aos alunos
(ENTREVISTADO 8).

Ainda no tocante às estruturas físicas, o setor de Residência Estudantil funciona
em instalações independentes, estando distribuída em três prédios, sendo um destinado à
residência feminina e dois à masculina. Trata-se de instalações bem antigas, que atendeu
com moradia, em 2015, cerca de cento e cinquenta alunos, oriundos do interior do Rio
Grande do Norte.
4.2.5 Recursos Materiais e Tecnológicos

Com relação ao mobiliário e equipamentos, a UAE e a Residência Estudantil
contam com uma estrutura básica que atende razoavelmente as necessidades dos
profissionais e dos usuários, visto estar equipada com computadores, impressora, rede
de internet e outros materiais empregados no desempenho das atividades
administrativas e técnicas. Contudo, tais recursos precisam ser melhorados para que os
serviços ganhem maior qualidade, conforme indicam os dados colhidos na pesquisa.
No que concerne à telefonia, quantidade de computadores e acesso à internet
considero-os suficiente para a realização das atividades e adequados, à
exceção do telefone fixo que constantemente apresenta problemas e do sinal
de telefone celular que apresenta oscilação no interior do setor
(ENTREVISTADO 7).

Quanto ao mobiliário os dados da pesquisa apontaram que tem em quantidade
suficiente, contudo, alguns móveis não são adequados para à natureza do serviço,
conforme indicam os entrevistados.
Com relação às mesas usadas nos atendimentos aos alunos:
No que se refere ao mobiliário, observo que as mesas são inadequadas para
realização das atividades, constituindo-se como mesas específicas para
colocar computadores, com espaço insuficiente para realização de demais
tarefas (ENTREVISTADO 1).

Os armários para arquivos de documentos:
Os armários destinados a arquivar documentos são inadequados, visto que
não comportam as pastas suspensas utilizadas para guardar os documentos
dos alunos atendidos nos setores. Para arquivar, se improvisa, guardando as
pastas suspensas dentro de caixas, tipo box, para acomodar minimamente
organizados os referidos documentos (ENTREVISTADO 8).
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Quanto à ergonomia:
Os equipamentos atendem ao quesito quantidade, porém a qualidade dos
mesmos deixa a desejar, em especial no tocante ao conceito de ergonomia
(ENTREVISTADO 4).

Os recursos tecnológicos, como o de rede de internet e wi-fi, foram analisados
e a percepção dos servidores indica que a rede de internet é frágil, apresentando
interrupção e intermitência.
A internet está abaixo do razoável, pois o número de pessoas utilizando é
bem elevado. Há muitas queixas dos alunos quanto a isso (ENTREVISTADO
1).

E mais,
Os meios de comunicação como telefone e internet apresentam falhas
recorrentes (ENTREVISTADO 4).

As fragilidades de internet ocorrem, principalmente, devido o serviço ser
compartilhado de outro setor da escola, com fiação exposta a quebra pelo tráfego de
caminhões e tratores que circulam na área. O ideal seria que a UAE tivesse um ponto
próprio de internet à UAE, a fim de minimizar esses problemas que são recorrentes.

4.2.6 Pessoal

No tocante a pessoal para o atendimento das demandas estudantis, a UAE possui
quinze servidores, sendo sete servidores do quadro técnico-administrativos (duas
assistentes sociais, uma psicóloga, uma pedagoga e três assistentes de alunos); um
servidor cedido da Prefeitura de Macaíba, que atua como assistente de alunos; três
bolsistas do PRONATEC, que também atuam como assistentes de alunos; dois bolsistas
de apoio técnico; e três auxiliares de serviços gerais (terceirizados). Os assistentes de
alunos e dois auxiliares de serviços gerais atuam diretamente na residência estudantil, os
demais, na UAE.
Esse quadro é considerado insuficiente pelos próprios servidores, conforme
avaliação dos setores no último dimensionamento realizado em 2014, que apontou o
quantitativo ideal para atender as necessidades dos setores, conforme demonstra a
Tabela 04.
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Tabela 04 – Comparativo entre o número de servidores existentes e o
necessário
Setor

Nº de servidores

Nº ideal de servidores

existentes
Serviço Social (assistentes sociais)
Psicologia (psicólogas/os)
Pedagogia (pedagogas/os)
Residência Estudantil (assistentes
de alunos)
Total

Nº de servidores
necessários

02
01
01
03

04
02
04
12

02
01
03
09

07

22

15

Fonte: dados retirados dos questionários de dimensionamento 2014 da UFRN, organizados pela
autora (2016).

Esses dados revelam que a capacidade de pessoal é mínima diante do volume de
trabalho e da complexidade das atividades realizadas pela UAE. Importa dizer que os
atuais profissionais que não são do quadro efetivo (que são 03), atuam mediante
contrato temporário, situação que fragiliza as relações de trabalho e o maior
envolvimento deles com os objetivos do setor, caracterizando uma forma precária de
vínculo de trabalho.
Corroborando com isso, os dados do diagnóstico apontaram que a natureza e a
complexidade das atividades profissionais exigem um quadro de pessoal com mais
servidores. Isso porque a UAE, presta atendimento de 24h diárias, inclusive nos finais
de semana, quando a residência estudantil não fecha, bem como a existência de outras
atividades de ensino, pesquisa e extensão nos três turnos de aula.
Nesse contexto, observa-se que há uma carência de profissionais de nível
médio (especialmente administrativo) e superior que complementem os
serviços ofertados, agreguem novas propostas aos setores nos campos da
saúde, educação, lazer, cultura e assistência, realizando suas atividades
diuturnamente (ENTREVISTADO 7).

Foi observado que as necessidades mais críticas de pessoal são de servidores
técnico-administrativos nos cargos de pedagogo (a), psicólogo (a) e de assistente ou
auxiliar administrativo.
O setor de pedagogia conta apenas com uma servidora para atender as
demandas de toda a instituição, o que é claramente insuficiente
(ENTREVISTADO 4).
Considero pequena a quantidade de profissionais lotados na UAE,
principalmente em relação à área de Pedagogia e Psicologia, que contam com
apenas uma profissional em cada campo (ENTREVISTADO 1).

Destaque-se que no âmbito da EAJ existe apenas uma pedagoga para
acompanhar quatro cursos técnicos nos dois turnos de trabalho e atuar nas diversas
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demandas acadêmicas. O caso da psicologia assemelha-se ao da pedagogia, tendo
apenas um profissional para atendimento de todas as demandas estudantis.
Quanto ao assistente ou auxiliar administrativo, é considerado importante que a
UAE tenha pelo menos um profissional dessa área para dar suporte ao trabalho
realizado pelos técnicos.
A presença de profissionais para trabalhos meramente administrativos faria
com que os profissionais de hoje, que estão fazendo duas funções, poderiam
se dedicar somente a sua, dando ênfase maior ao seu trabalho, citando como
exemplo o próprio serviço social, que perde bastante tempo tendo que
realizar trabalhos meramente administrativos. Os estagiários ajudam e muito,
mas se tivesse um servidor para dar suporte UAE na parte administrativa
continuamente seria algo bastante produtivo (ENTREVISTADO 2).

4.2.7 Serviços Oferecidos aos Usuários

Como parte integrante de uma instituição pública, a UAE cumpre a finalidade
de oferecer serviços que atendam às necessidades dos cidadãos, que neste caso, são
todos os alunos, familiares e demais profissionais da comunidade acadêmica da EAJ.
Os serviços estão voltados, principalmente para atender as demandas
estudantis, no que tange as condições psicossociais e pedagógicas para que os alunos
possam permanecer em seus respectivos cursos, evitando, assim, a evasão escolar, bem
como contribuir para minimizar as dificuldades no âmbito das relações interpessoais,
dos conflitos estudantis, das dificuldades e vulnerabilidades familiares, de condições de
saúde física e emocional. Está envolvida desde o processo de matrícula e acesso aos
benefícios da assistência estudantil até o momento de conclusão do curso, o que
demonstra a sua relevância na vivência escolar.
Os principais serviços prestados aos discentes são os de Assistência Estudantil,
acompanhamento psicossocial e de aprendizagem, de orientação educacional e social, e
de outros que possibilitem ou contribuam para o êxito acadêmico dos discentes. Os
serviços concernentes à Política de Assistência Estudantil estão demonstrados no
Quadro 06.
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Quadro 06 - Serviços de Assistência Estudantil prestados pela UAE/EAJ
Serviços previstos na Política de Assistência Estudantil
Residência Estudantil

Bolsa
Moradia
Estudantil

Bolsa
Transporte
Estudantil

Alimentação
Estudantil

Suprir necessidade dos
alunos que residem fora da
área metropolitana de
Natal com vaga na
Residência Estudantil da
EAJ.

Apoiar no custeio de
despesas com transporte
os alunos que residem na
Grande
Natal.

Apoiar no custeio de
despesas com transporte
os alunos que residem
na
Grande Natal.

Estar matriculado nos
componentes curriculares
do semestre/ano letivo;
Solicitar no SIGAA o
benefício de Bolsas;
Passar
por
entrevista
social;
Apresentar documentação
exigida
em
edital
publicado
para
cada
processo seletivo;
Apresentar renda per capita
igual ou inferior a 01
salário mínimo vigente;
Ter rendimento acadêmico
de 80% dos componentes
matriculados no semestre
anterior (para os cursos na
modalidade Subsequente) e
ser aprovado para os
alunos
dos
cursos
integrados ao médio.
Apresentar comportamento
disciplinar condizente com
o estabelecido nas normas
da Residência e da escola.

Apoiar no custeio de
despesas com aluguel
para os alunos que
residem fora da área
metropolitana de Natal,
não contemplados com
vaga na Residência
Estudantil.
Estar matriculado nos
componentes
curriculares
do
semestre/ano letivo;
Solicitar no SIGAA o
benefício de Bolsas;
Passar por entrevista
social;
Apresentar
documentação exigida
em edital publicado para
cada processo seletivo;
Apresentar renda per
capita igual ou inferior a
01
salário
mínimo
vigente;
Ter
rendimento
acadêmico de 80% dos
componentes
matriculados no semestre
anterior (para os cursos
na
modalidade
Subsequente)
e
ser
aprovado para os alunos
dos cursos integrados ao
médio.

Estar matriculado nos
componentes
curriculares
do
semestre/ano letivo;
Solicitar no SIGAA o
benefício de Bolsas;
Passar por entrevista
social;
Apresentar
documentação exigida
em edital publicado para
cada processo seletivo;
Apresentar renda per
capita igual ou inferior a
01
salário
mínimo
vigente;
Ter
rendimento
acadêmico de 80% dos
componentes
matriculados
no
semestre anterior (para
os cursos na modalidade
Subsequente)
e
ser
aprovado para os alunos
dos cursos integrados ao
médio.

Estar matriculado nos
componentes
curriculares
do
semestre/ano letivo;
Solicitar no SIGAA o
benefício de Bolsas;
Passar por entrevista
social;
Apresentar
documentação exigida
em edital publicado para
cada processo seletivo;
Apresentar renda per
capita igual ou inferior a
01
salário
mínimo
vigente;
Ter
rendimento
acadêmico de 80% dos
componentes
matriculados
no
semestre anterior (para
os cursos na modalidade
Subsequente) e ser
aprovado para os alunos
dos cursos integrados ao
médio.

Setor
responsável
Setor
Executor
Público-alvo

Serviço Social da EAJ

Serviço Social da EAJ

Serviço Social da EAJ

Serviço Social da EAJ

Residência Estudantil

Serviço
recebe

O aluno contemplado com
Residência
estudantil
recebe uma vaga na
residência destinada ao seu
gênero, em dormitório
coletivo. Recebe apenas a
cama, o colchão, armário e
demais materiais de uso
pessoal são trazidos pelo
aluno. Esse espaço é
suprido
com
as
manutenções de estrutura
(sanitários/banheiros,
iluminação, internet, água
potável, limpeza das áreas
comuns, sala de estudos e
de
entretenimento

Setor de Bolsas da
UFRN
Alunos ingressantes nos
cursos de Ensino Básico
Técnico e Tecnológico –
EBTT, que residem no
interior do RN, que não
possuem condições de
realizar o traslado diário
de casa/escola/ casa,
aliado
às
vulnerabilidades sociais
da família.
O aluno contemplado
recebe uma bolsa em
pecúnia para custeio de
aluguel.

Setor de Bolsas da
UFRN
Alunos ingressantes nos
cursos de Ensino Básico
Técnico e Tecnológico –
EBTT, que residem no
interior do RN, que não
possuem condições de
realizar o traslado diário
de casa/escola/ casa,
aliado
às
vulnerabilidades sociais
da família.
O aluno contemplado
recebe uma bolsa em
pecúnia para custeio de
passagens em transporte
público.

Restaurante
Universitário da EAJ
Alunos ingressantes nos
cursos de Ensino Básico
Técnico e Tecnológico –
EBTT, que residem no
interior do RN, que não
possuem condições de
realizar o traslado diário
de casa/escola/ casa,
aliado
às
vulnerabilidades sociais
da família.
O aluno contemplado
recebe cartão de acesso
para a principal refeição
(almoço).

Objetivo

Critérios
acesso

de

que

Alunos ingressantes nos
cursos de Ensino Básico
Técnico e Tecnológico –
EBTT, que residem no
interior do RN, que não
possuem condições de
realizar o traslado diário de
casa/escola/ casa, aliado às
vulnerabilidades sociais da
família.
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Serviços previstos na Política de Assistência Estudantil
Cont.…

(televisor). A limpeza
organização dentro
quartos
são
responsabilidade
residentes.

e a
dos
de
dos

Fonte: Elaboração da autora com base na Resolução nº169/2008 - CONSEPE

A EAJ beneficiou, no ano de 2015, através da Política de Assistência
Estudantil a 315 alunos, de um universo de 519 alunos matriculados nos cursos técnicos
subsequentes e integrados ao médio.
Para além da Assistência Estudantil, aos quais a UAE está diretamente envolvida
em seu processamento e acompanhamento, oferece também outros serviços que
contribuem para que os discentes permaneçam e concluam seus cursos de ingresso.
Os serviços Psicossociais e pedagógicos desenvolvidos pelos profissionais
técnicos da UAE cumprem a finalidade de minimizar as dificuldades enfrentadas pelos
alunos no processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para que se desenvolvam de
forma integral e não somente nos conhecimentos acadêmicos.
Trata-se de um trabalho realizado de forma integrada pela equipe técnica
(assistentes sociais, psicóloga e pedagoga), respeitando as particularidade e
especificidades de cada atuação profissional. Os atendimentos são realizados
inicialmente individualizados, sendo que os alunos podem dar entrada às suas demandas
com o profissional que estiver mais disponível no momento da busca pelo atendimento.
Esse profissional procede a escuta e registro da situação e dá os encaminhamentos
necessários para que o usuário não saia sem uma resposta inicial a sua situação ou seja
atendido o mais breve possível pelo profissional especializado (assistente social,
psicóloga e pedagoga). As principais atividades realizadas por esses profissionais
podem ser visualizadas no Quadro 05 deste trabalho.
O processo dos atendimentos psicossociais e pedagógicos segue o fluxo
ilustrado da Figura 06, todavia, esse fluxo não está sistematizado como processo de
atividades, sendo meramente ilustrativo. Portanto, aponta necessidade de elaboração a
partir da real situação.
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Figura 06 – Representação do processo do atendimento psicossocial e pedagógico da UAE
Fonte: elaboração da autora (2016)

Vale notar que os atendimentos são realizados levando em consideração os
problemas que surgem no dia a dia da escola (visto que não existe um fluxo de trabalho
sistematizado, conforme abordado no subitem 4.1.3 deste trabalho) e que não existe
uma retroalimentação ao processo mediante a feedback sobre os impactos gerados por
cada ação profissional. Os atendimentos não são mensurados ou avaliados os seus
resultados quanto à satisfação dos usuários.

4.3 CONCLUSÕES SOBRE O MODELO ATUAL

O modelo atual apresenta a realidade da UAE apontando os principais pontos
observados no estudo, que merecem destaque e que compõem as linhas de ação da
proposta de intervenção constante neste trabalho. Desse modo, o Quadro 07 demonstra
esses pontos.
Quadro 07 – Principais pontos para a intervenção
Categoria

Estrutura organizacional

Processos administrativos

Fragilidades

Potencialidades

 Não possui organograma;
 Não tem as atribuições na
estrutura organizacional e/ou no
Regimento
Interno
da
EAJ/UFRN, que delimite sua
área de atuação e competências.

 Mesmo sem uma organização
formal, os profissionais envidam
esforços para cumprirem suas
atividades com responsabilidade
e compromisso com a instituição.

 As atividades administrativas e
profissionais são realizadas sem
um fluxo sistematizado;

 Possui condições
melhorados.

 Os documentos não seguem uma
padronização de acordo com a
Redação Oficial e parâmetros da

de

serem
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Categoria

Fragilidades

Potencialidades

UFRN;
 O arquivo de documentos não é
adequado;
 Acesso a formulários de uso dos
discentes são todos ofertados de
forma física;
 Inexiste rotina de trabalho
detalhada;
 Não há controle de material
carga;
 Não existe planejamento e
controle dos materiais de
consumo.
 As instalações físicas são
razoáveis, mas insuficientes para
todas as atividades do setor;
 Tem pouca acessibilidade;
 Instalações sanitárias precárias;
 Pintura, fiação e adequação de
espaços necessitam de serviços;
 A água da torneira é de péssima
qualidade (apresenta cor e odor).
 Os recursos móveis necessitam
ser mais adequados para as
atividades laborais, no sentido de
garantir o mínimo de ergonomia;
 Os recursos tecnológicos e de
comunicação
são
pouco
eficientes;

 Possui espaço para ampliação;
 Apresenta boa limpeza e
iluminação.

Cont.…

Instalações Físicas e Infraestrutura

Recursos Materiais e tecnológicos

 Conta com equipamentos e
recursos básicos para a execução
de suas atividades;

Pessoal

O
quadro
de
pessoal,
principalmente de servidores
efetivos, é reduzido, levando à
ocupação de vagas com trabalho
precarizado (sem vínculo), o que
fragiliza as relações de trabalho;
 Não possui em seu quadro
servidor do cargo de assistente ou
auxiliar administrativo.

 Possui profissionais capacitados
e comprometidos com o trabalho
e com a finalidade do setor;
 Envida esforços para prestar o
melhor atendimento aos usuários;
 Relaciona-se bem com os demais
setores da EAJ;
 A
equipe
possui
bom
relacionamento no ambiente de
trabalho;
 Possui relativa autonomia para a
tomada de decisão; e
 Busca trabalhar de forma
integradora, contando com o
conhecimento e apoio de outros
profissionais e da Direção da
escola.

Serviços ofertados

Necessitam de planejamento das
ações e sistematização do trabalho.

Os serviços são bem aceitos pela
comunidade acadêmica, sendo bem
acessados pelos usuários.

Fonte: elaboração da autora (2016)

Vale frisar, que embora o diagnóstico tenha apontado para aspectos gerais da
gestão da UAE quanto aos seus pontos de fragilidades, a proposta de intervenção se
deterá apenas no que concerne aos processos administrativos. Contudo, todos os demais
pontos de fragilidades constarão como informação e sugestão para futuras intervenções
a critério da administração da EAJ.
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5 MODELO PROPOSTO

Trata-se de um documento administrativo de mudança organizacional, que prevê
as alterações no sistema administrativo da Unidade de Atendimento ao Educando-UAE,
mediante aplicação da metodologia de Gestão de Processos, que se configura como uma
tendência na nova gestão pública e uma necessidade nas organizações públicas em
geral.
Um sistema administrativo “é o conjunto de partes interagentes e
interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com determinado
objetivo e efetuam função específica” (OLIVEIRA, 2013, p. 6). Nesse sentido, a
perspectiva sóciotecnica8 apresenta a organização como um sistema composto por dois
subsistemas: técnico e social. Esse entendimento pode ser representado na Figura 07,
conformando o sistema administrativo da UAE.

sistema
administrativo
da UAE

subsistema
social

subsistema
sóciotecnico

Figura 07 – representação do sistema administrativo da UAE
Fonte: elaboração da autora, (2016)

Essas partes integrantes do sistema da UAE executam funções específicas em
interação umas com as outras, a fim de cumprirem a finalidade de prestar atendimento
psicossocial e pedagógico aos discentes. Essas partes são denominadas de subsistemas,
que contribuem para que os resultados sejam alcançados.

8

Abordagem surgida no Pós Segunda Guerra Mundial, que teve como os principais autores Frederic
Emery (1925-1997) e Eric Trist (1911-1993). Eles consideraram que as organizações são compostas por
um subsistema técnico e por um subsistema social. Defendiam que embora sejam dois subsistemas
distintos, a sua dinâmica de funcionamento interno é fundamentalmente, interdependente e interativo
(MARTINS, 2006).
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Nesse caso, o subsistema técnico da UAE, é aquele que dá suporte ao subsistema
social e sendo aquele que compreende todas as variáveis tecnológicas, temporais e
físicas para execução das funções. Por sua vez, o subsistema social, compreende todas
as variáveis diretamente relacionadas às pessoas (as relações, aspirações, habilidades,
capacidades, necessidades, etc.), que no exercício de suas funções executam atividades
específicas de seus cargos para a consecução do trabalho como um todo. Para isso, se
valem do suporte de infraestrutura tecnológica, material e de instalações. É na interação
desses subsistemas que são processados os serviços oferecidos aos alunos da EAJ.
Essas atividades 9 são realizadas nos setores subordinados que compõem a
estrutura organizacional da UAE. As atividades referidas são as de assistência social, de
pedagogia, de psicologia, de apoio administrativo e de gerenciamento, onde cada área
executa um conjunto de tarefas que contribuem para o cumprimento da finalidade de
prestar serviços psicossociais e pedagógicos aos estudantes da EAJ.
Assim, a UAE possui um sistema administrativo estabelecido, todavia, necessita
de melhorias em diversos aspectos, como pode ser observado no Modelo Atual (tópico
4 deste trabalho), para garantir que os processos administrativos sejam mais eficientes e
os serviços ganhem maior qualidade. Nessa direção, este trabalho apresenta as propostas
de ações necessárias para a mudança ou melhoria da gestão da UAE.

5.1 PROPOSTA DE ORGANOGRAMA DA HIERARQUIA DA UAE

A pesquisa documental apontou que não existe no âmbito da EAJ, a
representação gráfica (organograma) da hierarquia da instituição e nem da UAE. Nesse
sentido, este trabalho traz na Figura 08, uma contribuição com relação ao organograma
da referida unidade, por considerar que o organograma permita uma visão ampla da
estrutura organizada, conforme entende Préve (2013).

Atividade - conjunto de tarefas necessárias à realização do trabalho atribuído às unidades
organizacionais e aos cargos e funções da organização (OLIVEIRA, 2013).
9
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Figura 08 – Proposta de Organograma da hierarquia organizacional da UAE
Fonte: elaboração da autora (2016)

Essa proposta de organograma da UAE demonstra a subordinação hierárquica
dos setores em relação a coordenação e desta em relação à direção da escola, podendo
servir de base para elaboração do organograma dos demais setores, demarcando suas
posições na estrutura da EAJ.

5.2 PROPOSTA DE AÇÃO PARA ELABORAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA UAE E
SETORES SUBORDINADOS

Outra contribuição pertinente deste trabalho diz respeito às atribuições da UAE e
de seus setores subordinados, que a exemplo do organograma, não estão devidamente
respaldadas no Regimento ou na estrutura organizacional da EAJ. Assim, este trabalho
apresenta como proposta de ação traçar as atribuições da UAE, conforme descrição a
seguir.
Para o estabelecimento das atribuições da UAE, o processo de trabalho seguirá
as seguintes etapas: formação de um Grupo de Trabalho-GT, constituído pelo corpo
técnico que atua na UAE, sob determinação de portaria do diretor da EAJ, com o
objetivo de realizar estudos sobre as atribuições e traçar a proposta de atribuições a
serem encaminhadas em relatório substanciado à direção da escola e ao CONSUA10
para avaliação e aprovação.
O processo será iniciado com a anuência do Diretor da EAJ, mediante
publicação de portaria para esse fim, dando respaldo legal ao GT. Nessa portaria serão
fixados os nomes dos participantes, os objetivos e os prazos para a realização do
trabalho.
10

CONSUA – Conselho da Unidade Acadêmica da EAJ.
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5.2.1 O Grupo de Trabalho
O processo de elaboração da proposta de atribuições da UAE e seus setores
subordinados seguirá as etapas descritas no Quadro 08.
Quadro 08 – Ações para elaboração da proposta de atribuições
Etapa
1ª
etapa
constituição
GT

2ª
etapa
execução

3ª
etapa
Processo
definição
atribuições

4ª
etapa
Elaboração do
11

Ação
–
do

Publicação
Portaria

Metodologia

–

Responsável

da

Elaboração
de
documento oficial

A definir

Gabinete
diretor

Reunião
dos
membros do GT

A reunião seguirá
um cronograma de
ações a serem
cumpridas;
Na
primeira
reunião
serão
escolhidos,
democraticamente,
o moderador e o
secretário
das
reuniões;
Na condução das
reuniões
será
privilegiada
a
participação
de
todos os membros.

Uma vez por
semana, durante o
período de uma
hora ou conforme
consenso
dos
participantes do
GT.

Presidente
e
membros do GT

Estudo sobre a
temática
(atribuições)

Mediante
metodologia
dialogada
e
participativa sobre
o
referencial
teórico
previamente
estudado.
Será utilizada a
técnica de Grupo
focal 11 ou oficina
Cada chefe de
setor
fará
a
descrição prévia
das atribuições d
seu setor e levará
para apresentação
ao
GT
para
discussão
e
definição
Será elaborado em
conformidade com

Para apropriação
do
referencial
teórico
serão
previstas
duas
reuniões

GT

Duas reuniões

GT

Duas reuniões

Chefes/ GT

15 dias para a
elaboração;

Presidente
e
membros do GT

–

de
das

Prazo

Definição
das
atribuições
da
UAE
Definição
das
atribuições
dos
setores
subordinados

Elaboração
do
relatório do GT,

do

A técnica de grupo focal tem o objetivo central identificar percepções, sentimentos, atitudes e ideias
dos participantes a respeito de um determinado assunto, produto ou atividade.
(DIAS, 2000).
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Etapa
Cont...
Relatório.

5ª
etapa
–
apresentação
e
aprovação
do
relatório do GT

Ação

Metodologia

Prazo

apresentando os
resultados obtidos
no processo de
trabalho
e
a
definição
da
proposta
das
atribuições.
Impressão
da
versão final do
relatório.

as ABNT;
Com
a
contribuição
de
todos os membros
do GT

01 reunião para
apreciação
e
aprovação
do
texto final

Será impresso em
papel
A4,
encadernado em
espiral e com capa
plástica.
Encaminhar
mediante
Memorando
interno
e
apresentado
em
reunião com o
gestor da EAJ.
Apresentação em
reunião

A definir

Secretário(a)
GT

A definir

Coordenador(a)
da UAE

A ser definido
pelo CONSUA

Coordenador(a)
da UAE

Apresentar
os
resultados
ao
Diretor da EAJ

Submeter
proposta
CONSUA

a
ao

Responsável

do

Fonte: elaboração da autora (2016)

Considerando a aprovação da proposta constante no relatório final do GT, o
documento será encaminhado, via memorando interno, ao setor responsável pela
inserção das atribuições na estrutura organizacional e no Regimento Interno da EAJ.
Com essas ações, espera-se que resulte em definição do quadro de atribuições da UAE e
de seus setores subordinados, oficializando no âmbito da EAJ a sua área de atuação e as
suas competências, a fim de dar segurança legal para a tomada de decisão e legitimidade
junto à comunidade acadêmica, visando a melhoria dos serviços oferecidos.

5.3 PROPOSTA DE AÇÃO PARA A SISTEMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS DA UAE
O diagnóstico da UAE, apontou a necessidade de sistematização dos processos
administrativos, no que tange a elaboração de um fluxo para a rotina de trabalho e dos
atendimentos dos setores, padronização de sistema de arquivo e de documentos
administrativos, controle de móveis e equipamentos patrimoniais, planejamento e
controle de material de consumo, comunicação interna e externa, acesso a formulários e
informações aos usuários. Necessidades essas que serão contempladas neste trabalho,
conforme organizado nos próximos subitens.

69

5.3.1 Fluxo da Rotina de Trabalho

Na situação atual não existe um fluxo que direcione a rotina de trabalho, sendo
as tarefas realizadas sem previsibilidades dos procedimentos a serem adotados e de
forma pontual. Os procedimentos são realizados para atender determinada demanda sem
ensejar padronização para situações similares.
Desse modo, este trabalho propõe que seja elaborada uma Instrução de ServiçosIS, onde sejam previstos os procedimentos para realização de atividades e atendimento
das demandas apresentadas ao setor, a fim de tornar o trabalho mais eficiente na
resposta às necessidades dos usuários e da equipe técnica, bem como estabelecer
parâmetros para novas atividades, oportunizando a continuidade dos serviços ainda que
haja mudanças das pessoas que executam tais atividades.
Nesse sentido, o Quadro 09 apresenta as ações necessárias para a sistematização
da rotina de trabalho administrativo da UAE.
Quadro 09– Ações para elaboração do fluxo da rotina de trabalho
Etapa

Ação

Sensibilização
e
divulgação à equipe
de trabalho

Reunir os chefes de
setores e executores
das
atividades
administrativas para
explicitação sobre a
proposta

Exposição
proposta

da

A definir

Coordenação
UAE

Definir
atividades
administrativas
serem
sistematizadas

as

Levantar todas as
atividades
realizadas na UAE,
mediante descrição
detalhada de cada
atividade,
desenhando o fluxo
e os procedimentos
a serem seguidos
para a consecução
eficiente
das
atividades.

Gestão de Processos
voltada a resultados

A definir

Executores
das
tarefas e supervisão
da coordenação da
UAE

O
processo
sistematização

de

Traçar o fluxo das
atividades e os
procedimentos
a
serem adotados para
a entrega eficiente
dos
serviços
solicitados

Gestão de Processos

02 meses (trabalho
sistematizado em 01
encontro semanal
com
duração
máxima de 02h

Coordenação
da
UAE e executores
das atividades

a

Metodologia

Prazo

Fonte: elaboração da autora (2016)

Responsável
da
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5.3.2 Padronização de Documentos e Formulários

Os documentos a serem padronizados são aqueles considerados atemporais, isto
é, que não são afetados por mudança na gestão administrativa (MANUAL DE
PRADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2010). Trata-se de documentos oficiais
como atas, ofícios, memorandos, entre outros, que necessitam da aplicação do Brasão
Nacional. No âmbito da UAE, os mais usados são os memorandos, ofícios e atas para
estabelecimento de comunicação entre setores e com a gestão.
Assim como os documentos oficiais, os diversos formulários existentes na UAE
necessitam ser padronizados e simplificados para agilizar o atendimento aos usuários.
Existem formulários sobre uma determinada situação ou serviço que possuem várias
versões, que dificultam a prestação de serviços aos alunos.
Desse modo, o quadro 10 demonstra as ações necessárias à padronização de
documentos e de formulários utilizados na rotina administrativa da UAE.
Quadro 10 – Ações para a padronização de documentos e formulários
Etapa
Padronização
documentos

Padronização
formulários

Ação
de

de

Metodologia

Prazo

Levantar os tipos Grupo focal
07 dias
de
documentos
existentes, os o
que
necessitam
ser padronizados
e os que precisam
ser descartados.
Estabelecer
Formatação
do 07 dias
modelo
novo modelo em
padronizado
aplicativo Word.
Realizar
Grupo focal
07 dias
levantamento dos
formulários
correspondentes
aos
serviços
oferecidos
Estabelecer
Formatar
em 07 dias
modelos
Word o novo
padronizados
modelo
Fonte: elaboração da autora (2016)

Responsável
Coordenação
UAE/chefes
bolsistas

da
e

Executores
atividade
(bolsistas)
Chefes
coordenação

da

Bolsistas

e
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5.3.3 Padronização de Arquivos

A organização dos documentos pressupõe a existência de um sistema de
arquivos, no qual sejam ordenados e guardados separadamente por tipo e vigência, e de
forma que facilite consultas e manuseio dos documentos. Na UAE, faz-se necessário
realizar essa organização de seus arquivos. Desse modo, o Quadro 11, destaca as ações
propostas para a padronização dos arquivos.
Quadro 11 – Ações para organização de arquivos
Etapa

Ação

Organização

Ordenar os
documentos

Arquivo

Guardar os
documentos
devidamente
ordenados em
armários
destinados
somente para
arquivo.

Metodologia
Separar em pastas
identificadas com o
tipo de documento,
ano de sua vigência.
Guardar por área,
em ordem
alfabética e por ano
de competência.

Prazo

Responsável

10 dias

Bolsistas e
coordenação da
UAE

05 dias

Bolsistas

Fonte: elaboração da autora (2016)

5.3.4 Controle de Material Permanente e de Consumo

Como setor público, cujos recursos vem da contribuição dos cidadãos, a UAE
necessita controlar e zelar pelo patrimônio material existente, bem como estabelecer o
controle dos materiais de consumo necessários à execução das atividades, solicitando as
quantidades que supram as necessidades em curto e médio prazos, evitando desperdícios
ou falta de tais recursos. Sendo, portanto, uma necessidade que os recursos materiais
existes tenham um controle e previsibilidade de novas aquisições para que os serviços
não sejam interrompidos ou paralisados pela falta dos referidos materiais. Diante disso,
O quadro 12 prevê as ações para viabilizar o controle de materiais.

72

Quadro 12 – Ações para controle de materiais
Etapa
Controle
material
permanente

de

Controle
material
consumo

de
de

Ação

Metodologia

Catalogar todos
os
materiais
permanentes
existentes
na
UAE por tipo, nº
de patrimônio e
quantidade.
Levantar
as
necessidades dos
principais
materiais
de
consumo
necessários para a
execução
das
atividades
administrativas e
técnicas
para
provisionar
quantidade
suficiente
para
curto e médio
prazos.

Conferência
mediante
observação
in
loco do material
em cada setor.

Prazo
07 dias

Cada responsável 30 dias
pelo setor de
atuação
listará
suas necessidades
para planejamento
de pedidos para
suprir
período
pré-estabelecido.
O material não
disponível
no
Almoxarifado da
escola deverá ser
solicitado ao setor
de Materiais para
providenciar
as
aquisições.
Fonte: Elaboração da autora (2016)

Responsável
Bolsistas

Coordenação,
Chefes, bolsistas

5.3.5 Comunicação

Uma das dificuldades apontadas na pesquisa com os servidores, diz respeito à
falta de comunicação entre os setores da EAJ, sendo uma prática também observada
entre os setores subordinados da UAE e o seu público-alvo. Nesse aspecto, a escola e a
UAE fazem pouco uso das ferramentas tecnológicas para divulgação de suas ações,
principalmente aquelas destinadas aos discentes. Todas as comunicações e notícias são
divulgadas no site da escola, o qual é pouco acessado pela comunidade acadêmica. O
site não está atualizado, sendo utilizado basicamente para publicação de editais de
processos seletivos e seus resultados.
Consta no site da EAJ uma aba denominada ‘setores’, no qual consta a UAE,
todavia, os dados estão desatualizados e sem acesso para publicações de notícias e ações
do setor. A proposta é vitalizar e utilizar esse instrumento como um dos meios de
comunicação à comunidade acadêmica. Para isso, serão necessárias as ações descritas
do Quadro 13 sejam realizadas.
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Quadro 13 – Ações para atualização e utilização da página da UAE no site da EAJ
Etapa

Ação

Abrir chamado

Serviços
página

da

Atualização
página

da

Metodologia

Prazo

Solicitar
ao Via chamado de Até junho
suporte
de serviço no sistema 2016
informática
ocomon (sistema
serviços
de ordem de
pertinentes para a serviço no âmbito
atualização
da EAJ)
Definir
as Grupo focal
Até junho
informações
e
2016
serviços a serem
inseridos no site
Definir
um Mediante
Até junho
administrador
conhecimento
2016
para atualização técnico para o
dos
dados, serviço
notícias e outras
comunicações.
Fonte: elaboração da autora (2016)

Responsável
de

Coordenação
UAE

da

de

Coordenação
equipe técnica

e

de

A definir

As ações aqui propostas são exequíveis, visto que utilizará metodologia que não
exige recursos financeiros para a sua aplicação, podendo ser empreendida com os
recursos materiais existentes na EAJ, e fazer uso dos conhecimentos, das habilidades e
de atitudes dos profissionais que atuam na UAE para a implementação da proposta.

5.4

PROPOSTAS

DE

AÇÕES

PARA

INSTALAÇÕES

FÍSICAS,

INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS

O diagnóstico também apontou fragilidades quanto aos aspectos de instalações
físicas e de infraestrutura, que não podem ser desconsiderados, visto que são elementos
importantes para que a sistematização dos processos administrativos seja exitosa. Cabe
frisar que para melhor a gestão como um todo, faz-se necessário que estruturas físicas,
equipamentos e infraestrutura sejam também modificados ou aperfeiçoados.
Diante disso, foram esboçadas as ações que podem ser aplicadas para a melhoria
das instalações e na infraestrutura, constando como informação sobre a necessidade de
mudança e aprimoramento apuradas na percepção dos profissionais que labutam
diariamente na UAE, e também como contribuição e sugestão para futuras intervenções,
ficando a critério da gestão da EAJ a sua implementação, principalmente, porque
dependem de projetos e de previsão orçamentária para a execução. Trata-se da Proposta
de Ação para Melhoria nas Instalações e Infraestrutura da UAE, que objetiva melhorar
as questões de acessibilidade, as instalações sanitárias, o espaço para desempenho das
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atividades administrativas e da coordenação, serviços de pintura e rede de fiação, entre
outras necessidades de infraestrutura. Assim, as ações para essa melhoria estão descritas
no Quadro 14.
Quadro 14 – Ações para melhoria das instalações e de infraestrutura
Etapa

Ação

Ampliação
e
adequação
das
instalações para
melhorar
acessibilidade,
sanitários e outros
ambientes

Pintura

Fiação

Metodologia

Prazo

Solicitar à direção Comunicação
Até julho de 2016
da
EAJ
que interna
autorize
a
elaboração
de
projeto
de
engenharia para a
adequação
e
ampliação
dos
espaços.
Solicitar à direção Comunicação
Até julho de 2016
autorização
de interna
serviços
de
pintura.
Solicitar ao setor Abertura
de Até julho de 2016
de obras que chamado
de
instale caneletas serviço no sistema
para organizar a ocomon
fiação exposta.
Fonte: elaboração da autora (2016)

Responsável
Coordenação
UAE

da

Coordenação
UAE

da

Coordenação
UAE

da

Também foi apontada a necessidade de melhoria de materiais e equipamentos
tecnológicos e no mobiliário existentes na UAE. Nesse sentido, o mobiliário como
mesas, armários de arquivos e cadeiras foram considerados pelos profissionais da UAE
como inadequados para as atividades para que se destinam. A internet e a telefonia fixa
foram apontadas como serviços pouco eficientes, trazendo dificuldades ao trabalho dos
servidores. Para essas questões, foram elaboradas as ações para a melhoria, contudo,
como necessitam de previsão orçamentária, fica a proposta como informação e sugestão
para outras intervenções nesse sentido. Essas ações estão especificadas no Quadro 15
como Proposta Ação para melhoria de Materiais e Equipamentos Tecnológicos.
Quadro 15 – Ações para melhoria dos serviços de internet e telefonia fixa
Etapa
Internet
Solicitação

Ação
–

Solicitar
instalação
ponto próprio
internet para
UAE ao setor
suporte
informática

Metodologia
a
de
de
a
de
de

Comunicação
interna

Prazo
A definir

Responsável
Coordenação
UAE

da
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Etapa

Ação

Cont...
Internet
–
Acompanhamento

Internet
instalação

–

Telefonia fixa –
diagnóstico

Telefonia fixa –
solução
do
problema

Acompanhar
o
processo
de
autorização
e
aquisição
de
equipamentos
necessários
Instalar
equipamento

Metodologia

Prazo

Responsável

Comunicação
interna

A definir

Coordenação
UAE

A
cargo
dos
técnicos que irão
realizar o serviço

A definir

Equipe do suporte
ou
empresa
prestadora
do
serviço
Coordenação da
UAE

Solicitar que o Comunicação
Até maio de 2016
setor responsável interna
faça diagnóstico
sobre o problema
da linha fixa,
apontando
os
serviços
necessários para
tornar o telefone
operante.
Realizar
as Comunicação
Até maio de 2016
gestões
interna
necessárias para a
que
a
linha
funcione
a
contento
Fonte: elaboração da autora (2016)

Coordenação
UAE

da

da

O conjunto de ações aqui apresentadas são contribuições para que a UAE
melhore seus processos administrativos e, por conseguinte, o atendimento aos seus
usuários, permitindo que ofereça serviços que atendam necessidades dos discentes de
modo mais eficiente e com a qualidade esperada de uma gestão pautada nos
fundamentos da nova gestão pública.
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6 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Após a implantação das ações do modelo proposto para o sistema de gestão da
UAE, será necessário uma análise comparativa entre o modelo anterior e o proposto, a
fim de evidenciar e fundamentar as vantagens e as diferenças ensejadas pelo novo
modelo.
Para tanto, se faz necessário a aplicação de método científico para avaliar as
diferenças e resultados das ações implementadas no contexto da organização. Nesse
sentido, a própria metodologia de gestão de processos permite a avaliação dos
resultados, visto que é voltada para esse intento, assim como a ferramenta
PDCL/PDCA, que com suas etapas cíclicas podem auxiliar na avaliação dos resultados.
A avaliação é considerada uma fase importante, porque é ela que dá o feedback
sobre as ações implementadas.
Para este trabalho, além da gestão de processos e o ciclo PDCL/PDCA será
realizada pesquisa de satisfação com os profissionais e com os alunos, reuniões de
avaliação dos impactos quanto à melhoria observada nos processos, na rotina de
trabalho e no atendimento aos usuários.
A pesquisa de satisfação será realizada antes da implementação das ações
propostas, mediante aplicação de formulário com escala Likert, que será reaplicado após
seis meses após a implementação das ações e de forma continuada por semestre ou
anualmente, de acordo com a necessidade.
As reuniões de avaliação com os servidores acontecerão mensalmente e com os
alunos trimestralmente, sem prejuízo de outras formas de avaliação e contribuições em
qualquer tempo.
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APÊNDICE A – Questionários de Pesquisa

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
Objetivo da Pesquisa: subsidiar o diagnóstico organizacional da UAE e seus setores
subordinados, a fim de traçar o modelo atual de gestão e as perspectivas de mudanças
ou melhorias no processo de trabalho, que serão apresentados em proposta de
intervenção do Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas.
1. Como você avalia as instalações físicas (espaço das salas, recepção, sanitários, copa,
espaço de circulação de pessoas, pintura das paredes, limpeza, layout,
ventilação/refrigeração, ruídos, iluminação, fiação, água, acessibilidade, etc) da UAE e
do seu setor de trabalho? Pontue e explique.
2. Quanto ao mobiliário e aos equipamentos tecnológicos (armários, mesas, cadeiras
computadores, internet, telefone, etc) existentes na UAE e no seu setor de trabalho, você
considera suficientes, adequados e eficientes? Explique.
3. No quesito serviços administrativos como você considera o apoio na elaboração de
documentos e outros expedientes administrativos que dão suporte ao seu trabalho
técnico? Aponte as potencialidades e deficiências observadas por você nesse sentido.
4. No seu entendimento, as pessoas que cumprem a função de elaborar, encaminhar,
arquivar documentos são capacitadas tecnicamente para as referidas atividades?
Explique.
5. Existe um fluxo de atividades, na qual a rotina administrativa da UAE e de seu setor
de trabalho é prevista e organizada? Aponte como é realizado atualmente e como você
entende ou gostaria que fosse realizado.
6. Com relação ao quadro de pessoal, você considera suficiente para o cumprimento de
todas as atividades desenvolvidas na UAE e setores? Explique.
7. No seu ponto de vista, o que está necessitando de mudanças e/ou melhorias na UAE e
setores a ela subordinados? Aponte as principais necessidades por área (gestão,
instalações, recursos materiais e tecnológicos, serviços administrativos, pessoal).
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ANEXO A – Resolução que Regimento Interno EAJ
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ANEXO B – Fachada frontal da UAE

Vista Frontal da UAE
Fonte: acervo pessoal da autora (2015)
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ANEXO C – Hierarquia Organizacional de Unidades (EAJ)
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