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RESUMO 

 

As universidades públicas, como instituições responsáveis pela formação cultural e 

profissional de excelência, por parte expressiva da produção científica e tecnológica e pela 

transferência de conhecimento aos processos produtivos, representam uma das mais 

complexas organizações produtivas da sociedade. Logo, a composição de um quadro 

qualificado de servidores deve refletir os rumos que precisa tomar para projetar-se no futuro, 

favorecendo a apropriação das premissas vigentes no contexto institucional público. A 

pesquisa tem como objetivo geral  compreender a atuação profissional dos servidores de nível 

superior da carreira administrativa da UFRN no contexto do novo modelo de gestão pública, 

considerando aspectos como foco no cidadão, profissionalização, mérito, planejamento 

estratégico e mensuração de resultados. É do tipo descritivo e caracteriza-se como estudo de 

caso, em que foram investigados os servidores técnico-administrativos em educação 

ocupantes de cargos de nível superior lotados na UFRN, utilizando a abordagem qualitativa 

de análise, com base em pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Os dados coletados 

através de documentos dispostos em relatórios e estatísticas institucionais, bem como na 

legislação e normatização pertinentes, foram a base para a formulação do perfil dos servidores 

técnico-administrativos da instituição. A pesquisa de campo analisou respostas sobre os 

aspectos da nova gestão pública, através do método da análise de conteúdo e da técnica de 

análise categorial. Com a análise do perfil dos servidores de nível superior, foi possível 

verificar a atuação dos profissionais técnicos na UFRN e as principais características deste 

grupo ocupacional em relação às premissas da nova gestão pública. Ainda que, em diversos 

aspectos, haja convergência entre as práticas gerenciais e os preceitos da nova gestão pública, 

não é possível afirmar que os servidores se apropriaram dos processos de trabalho no modelo 

da nova gestão pública. As iniciativas de adoção de modelos de profissionalização e mérito, 

planejamento estratégico e as escassas tentativas de avaliação de desempenho com base em 

metas e de acompanhamento de resultados se devem ao conhecimento individual do gestor e 

não a um modelo institucional.  

 

Palavras-chave: Nova gestão pública; Servidores públicos federais; Instituições Federais de 

Ensino Superior. 



 

 

ABSTRACT 

 

The public universities, as institutions which are responsible for  the cultural and 

professional instruction of excellence, for an expressive part of the scientific and  

technological production and for the knowledge transference to the productive processes, 

represent some of the most complexes productive organizations of society. Therefore, the 

composition of a qualified picture of workers must reflect the routes it needs to take to project 

itself in the future, flattering the current premises from the public institutional context. The 

research has as main target understand how do the superior level workers from the 

administrative career of the UFRN realize the new model of public management, considering 

aspects such as the focus on the citizen, professionalization, merit, strategic planning and 

measurement of results, on the scope of his professional acting. It is descriptive type and is 

characterizes as a study of case, in which were investigated the technical-administrative 

workers in education, occupiers of crowded superior level roles in UFRN, using the 

qualitative approach of analysis, based on a bibliographic, documental and field research. The 

collected data through documents organized in reports and institutional statists, also in 

relevant legislation and standardization, were the base to the formulation of the profiles from 

the technical-administrative workers of the institution. The field research analyzes answers 

about the aspects of the new public management, through the content analysis method and the 

categorical analysis technic. With the profile analysis of the superior level workers, was 

possible to verify the application of the technical professionals in the UFRN and the main 

characteristics of this occupational group on relation to the new public management’s 

assumptions. Yet in many aspect there are convergence between the management practical 

and the precepts of the new public management, it’s not possible to affirm that the workers 

have taken the working processes of the new public management  model. 

 

Key-words: New Public Management; public federal workers; Federal Institutions of Superior 

Instruction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ambiente empresarial atual, competitivo e globalizado, levou também os governos a 

iniciarem um processo de mudança na estrutura e no funcionamento das organizações 

públicas, procurando torná-las mais dinâmicas e menos burocratizadas. 

No Brasil, a administração pública federal como um todo vem buscando soluções 

eficazes para modernizar a gestão, de forma a garantir a efetividade dos serviços que oferece à 

sociedade. Uma das áreas organizacionais mais visadas para a introdução de medidas com 

vistas à obtenção de resultados institucionais é a administração de recursos humanos. 

 

1.1. Formulação do Problema 

 

No processo de evolução da administração pública brasileira podemos observar três 

períodos que se sucedem e interseccionam, trazendo características distintas e peculiares à 

gestão pública: patrimonial, burocrático e gerencial. Consoante às premissas aplicadas a cada 

reforma, as formulações da gestão de pessoas
1
 também foram afetadas, procurando fornecer 

respostas ao modelo de Estado vigente a cada época. No atual plano gerencialista, os 

controles internos e externos exigem dos governos a superação da prevalência dos processos 

rígidos e prescritivos, para atender com excelência às necessidades do cidadão. 

Nesse processo de transformação, o Estado agrega às suas funções de provedor de 

bens e serviços a função de promotor de desenvolvimento econômico e social. Isso implica na 

adoção de práticas gerenciais mais comuns no setor privado, como descentralização e 

flexibilização administrativa por meio da delegação de autoridade, estruturas organizacionais 

menos hierarquizadas, controle de resultados a posteriori e foco voltado para a excelência no 

atendimento ao cidadão (Bresser-Pereira, 1996). A crescente inversão do foco nos processos 

para o foco nos resultados, incorporada com a nova gestão pública, exige que o perfil do 

                                                 
1
 No que se refere à gestão de pessoas nas organizações, os conceitos utilizados na literatura e nos documentos 

institucionais são bastante diversos. Manter essa diversidade é uma opção, dada a falta de convergência, até o 

momento, principalmente em se tratando da gestão pública, que denota as várias abordagens para essa questão. 

Documentos estatísticos, como o Boletim Estatístico de Pessoal (BEP), editado pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG), utiliza o termo “força de trabalho” como sinônimo para “quantitativo”. O termo 

também é aplicado por Regina Pacheco (2002; 2010b), Moraes et al (2008) e Nelson Marconi (1997; 2003;2005; 

2010a; 2010b; 2010c). A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (2010) aplica 

termos distintos como: “gestão de recursos humanos, gestão da força de trabalho, sistema de recursos humanos, 

gestão da mão de obra pública, gestão de pessoal”, referindo-se a políticas e práticas de gestão de pessoas. No 

âmbito do MPOG, o termo “recursos humanos” é bastante referido em seus documentos que tratam das políticas 

de pessoal, tal como em Longo (2007), enquanto na literatura especializada mais atual, é mais comum a 

aplicação do termo “gestão de pessoas” (Demo, 2010; Freitas, 2012; Souza, 2010; Amaral, 2006). 
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servidor público seja atualizado a partir de competências técnicas e comportamentais que 

agreguem valor à instituição e tragam respostas aos desafios. Nesse sentido, Souza (2002) 

ressalta que  

nenhum processo de reforma, nenhum sistema gerencial, pode prosperar sem o 

desenvolvimento de pessoas, por meio da formação de alta qualidade (....) é 

necessário ter claro e resolvido o tipo de sociedade e Estado que se quer, o modelo 

de gestão que melhor atenda a esta sociedade, a construção de um ethos do serviço 

público que possibilite a permanência e a competência de seus servidores... 

(SOUZA, 2002, p. 87) 

 

A perspectiva que vincula a gestão de pessoas aos resultados organizacionais encontra 

eco entre os autores: “Ao definirem o papel da GP, entendem que o planejamento estratégico 

de recursos humanos consiste no processo de preparar pessoas para que sejam capazes e 

estejam motivadas a realizar a missão e as estratégias da organização” (OSBORN, HUNT E 

SCHERMERHORN, apud DEMO, 2010, p.8). Longo (2007) considera a gestão de RH como 

um sistema de valor estratégico para o qual a coerência estratégica é uma característica 

fundamental. Por esse motivo, entende que as políticas e práticas de gestão de recursos 

humanos apenas criam valor quando estão relacionadas às estratégias da organização, 

alinhadas aos objetivos organizacionais.  

No serviço público federal, esta relação pode ser verificada quando analisamos a 

evolução do quantitativo de servidores, onde encontramos algumas distorções ao longo do 

tempo, conforme a orientação das políticas de gestão que foram implementadas. Segundo 

Marconi (2010a)  

há uma grande discussão sobre o número de servidores necessários no Brasil mas, na 

verdade, os fatores fundamentais para definir o tamanho do setor público em termos 

de servidores (e o correspondente perfil necessário) são o papel desempenhado pelo 

Estado (que varia entre países, regiões e esferas de governo), os serviços prestados 

em função desta definição e a forma como presta estes serviços – o seu modelo de 

gestão. (MARCONI, 2010a, s/p) 

 

Assim também o Relatório da Organização para o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) sobre Avaliação da Gestão de Recursos Humanos no Governo do Brasil de 2010 

(OCDE, 2010) aponta aumentos dos custos com pessoal, devido ao crescimento no número de 

trabalhadores em áreas prioritárias, como saúde, educação e infraestrutura, às mudanças no 

nível de qualificação do pessoal, às negociações salariais e aos aumentos nos pagamentos das 

aposentadorias. É claro que não se pode tratar isoladamente esta questão, pois está 

diretamente ligada ao retorno que os custos com pessoal oferecem à população, em termos de 

elevação da qualidade do serviço, como também expressa o relatório: 

Tal como para o resto das ocupações no governo pelo país, é necessária uma 

compreensão clara desses aumentos de custos, que devem ser justificados por um 
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melhor acesso e maior qualidade dos serviços públicos, da regulação e da execução 

de políticas. (OCDE, 2010, p. 62). 

 

As atuais políticas de gestão de pessoas da administração pública federal tem por 

fundamento a democratização das relações de trabalho - operacionalizada por meio de quatro 

eixos estratégicos: diretrizes de carreiras transversais; gestão por competências e avaliação de 

desempenho; saúde, previdência e benefícios do servidor; sistema e processos em gestão de 

pessoas - como destaca o Relatório da Conferência Nacional de Recursos Humanos da 

Administração Pública Federal (BRASIL, 2009b): 

Tratando-se de política transversal, aplicada como modo de concepção das ações em 

gestão de pessoas, os benefícios da democratização das relações de trabalho são 

mensuráveis na medida do sucesso de cada uma dessas políticas que vêm trazendo 

maiores e melhores resultados em termos de eficiência e qualidade, primando ainda, 

pela impessoalidade, legalidade e transparência de todo o processo. (BRASIL, 

2009b, p. 31) 

 

Tais políticas direcionam a gestão das carreiras no setor público priorizando 

quantitativa e qualitativamente as áreas críticas para o projeto de desenvolvimento do país 

(MORAES, 2008, p.7). Não por acaso, a área de Educação tem recebido nos últimos anos um 

investimento maciço na reestruturação do seu contingente. O lançamento do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) em 2007, com o objetivo de melhorar a Educação no 

país, em todas as suas etapas, em um prazo de quinze anos, alavancou as autorizações para 

concursos de docentes e técnico-administrativos nas universidades, para dar suporte à criação 

de quarenta e oito novos campi e de dez novas instituições. No Brasil, as políticas públicas 

que priorizam o desenvolvimento social demandam para as universidades federais a formação 

de profissionais que possam sustentar o desenvolvimento da pesquisa e da ciência que 

constituirão as bases para a construção de uma sociedade cidadã. Está em curso um avanço no 

sentido da democratização do ensino superior e no fomento à pesquisa, tecnologia e inovação. 

Para viabilizar este projeto, inicialmente fez-se necessário o incremento da estrutura física da 

rede de instituições de ensino públicas, para, logo a seguir, definir um perfil diferenciado dos 

servidores das universidades federais, considerando principalmente o quantitativo e a 

evolução da titulação de docentes e do corpo administrativo.  

Neste contexto, a composição do quadro de servidores – docentes e administrativos – 

deve refletir os rumos que a instituição precisa tomar no futuro. Estudos recentes (MORAES 

et al, 2008; MARCONI, 2010) sobre a evolução da força de trabalho do setor público, bem 

como dados estatísticos atualizados (BRASIL, 2013; BRASIL, 2012; OCDE, 2010) 

demonstram uma crescente qualificação dos servidores, tanto na escolaridade como na 
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ocupação de cargos cujo requisito é nível superior. No Ministério da Educação (MEC), que 

inclui a administração direta, fundações e autarquias (onde se situam as Instituições Federais 

de Ensino Superior - IFES), mais de 60% dos servidores ativos ocupam cargos de nível 

superior, sendo esta distribuição fortemente influenciada pela alocação dos professores de 

várias carreiras. No entanto, Marconi (2010a) observa que a recomposição dos quantitativos 

de pessoal das universidades encerra uma grave distorção: o total de servidores da carreira 

administrativa é maior que o total de docentes, sendo que há mais servidores nas áreas de 

apoio administrativo em geral que nas atividades finalísticas de educação. Mas, embora a 

qualificação dos servidores tenha evoluído com constância, as admissões de servidores em 

cargos de nível superior não apresentam a mesma evolução: entre 1997 e 2002, a participação 

de cargos de nível superior aumentou, e posteriormente se estabilizou, concorrendo com as 

admissões de cargos de nível médio, retomadas pelo governo Lula. Além disso, a política de 

substituição gradual das terceirizações em desacordo com a legislação contribuiu também 

para o aumento das vagas de cargos técnico-administrativos com requisito de escolaridade 

mais baixa.  

No que diz respeito à carreira administrativa nas universidades, a distribuição dos 

cargos em cinco níveis (A, B, C, D e E) têm causado dificuldades no debate entre o governo e 

as entidades representativas dos servidores. A matriz salarial (Anexo A) estabelecida pela Lei 

nº 11.091/2005 (BRASIL, 2005a) contempla desde cargos com requisito de ingresso de grau 

de escolaridade fundamental incompleto (Classe A) e fundamental (Classe B), os quais, 

embora estejam extintos na prática e impedidos de abrir vagas para reposição, ainda detém o 

quantitativo de 7.030 (sete mil e trinta) servidores ativos (Boletim Estatístico de Pessoal, BEP 

dez/2013). Um dos problemas decorrentes desta malha salarial organizada com baixa 

amplitude (ver p. 45) é que, sempre que as negociações da Mesa de Negociação Permanente 

avançam para recompor as perdas salariais históricas da Classe E, que contempla os cargos de 

nível superior, os reajustes oneram cumulativamente todos os demais padrões da tabela, 

provocando um impacto orçamentário muito alto para os cofres públicos, devido aos grandes 

contingentes de servidores na carreira, até hoje contemplada com paridade e integralidade de 

aposentadorias e pensões (cerca de 170.000 servidores ativos, aposentados e instituidores de 

pensão). O resultado desta manobra é um acordo que, no discurso, favorece a todos os 

servidores, mas, de fato, privilegia a parte central da tabela salarial, pois são esses cargos que 

já percebem comparativamente salários mais altos que o mercado. 

Porém, cria-se um paradoxo frente às premissas da nova gestão pública em relação à 

gestão da carreira dos servidores das universidades. Tomando-se o ponto de vista que as 
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políticas estratégicas de gestão de pessoas devem possibilitar aos órgãos públicos o 

atendimento com excelência às demandas da sociedade (MARCONI, 2005; MORAES, 2008), 

e sendo que as universidades públicas, por longo tempo, têm contribuído fortemente para o 

desenvolvimento da pesquisa e da formação profissional qualificada no país, seria esperado 

que os servidores ocupantes de cargos de nível de escolaridade superior representassem a 

maioria na composição do quadro. 

O quadro administrativo das universidades é composto por 322 (trezentos e vinte e 

dois) cargos, sendo 85 (oitenta e cinco) cargos de nível superior (ver p. 42). Na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), as vagas para cargos de nível superior somam 

1.042, das quais 1.017 encontram-se providas (Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - 

PROGESP, fev/2014). Destes, dada a diversidade de atuações e estruturas organizacionais 

que compõem a organização e a qualificação profissional e requisitos de competência 

gerencial que os servidores desenvolvem ao longo da carreira, alguns ocupam funções 

gratificadas (FG) e cargos de direção (CD), contribuindo efetivamente para a gestão 

universitária e encontrando uma alternativa de valorização e reconhecimento profissional. Em 

contraponto, também é uma realidade servidores que ocupam postos de trabalho com 

exigência inferior à formação, ocasionando inconformidades como desvios de função e 

distorções na aplicação dos recursos humanos, entre os quais, desempenho de tarefas de baixa 

complexidade em relação à escolaridade. De uma forma geral, observamos que os servidores 

em pauta têm consciência das expectativas da sociedade por serviços e atendimento de 

qualidade, da sua capacidade para contribuir para o alcance dos objetivos da organização e da 

necessidade de reconhecimento do desempenho e de distinção por mérito. Na opinião de Dias 

(2010) os servidores devem ser treinados para gerenciar as equipes e precisam ser 

incentivados por exercerem liderança técnica pela sua capacidade intelectual. A ocupação de 

funções gerenciais administrativas em todos os níveis da organização por servidores ativos 

ocupantes de cargos de nível superior permitiria, ao contrário do que acontece, que os 

docentes se dedicassem exclusivamente às funções acadêmicas. 

Em vista desta conjuntura, os servidores administrativos de nível superior fundaram 

um movimento, a partir de 2005, logo após a apropriação dos prejuízos acarretados pela 

implantação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação 

(PCCTAE), em que buscam o reconhecimento e a valorização de seu trabalho dentro das 

universidades. Este movimento culminou com a criação de Associações dos Técnicos de 

Nível Superior (ATENS), entidade jurídica organizada, em todas as regiões do Brasil, 

coroando com a criação do ATENS Sindicato Nacional, em dezembro de 2012. O Sindicato 
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representa uma esperança de articulação com as instâncias governamentais na direção de um 

entendimento sobre o reposicionamento dos servidores de nível superior, tal como se deu com 

os cargos Médico/Área e Médico Veterinário, contemplados com uma tabela salarial própria, 

quebrando o engessamento da carreira do PCCTAE e abrindo um precedente importante para 

o debate. Em setembro de 2013, foi protocolado processo junto à Secretaria de Gestão Pública 

(SEGEP) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que requer revisão 

do PCCTAE frente à ilegalidade da Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 - decorrente da 

existência de provimento derivado - e tratamento de vencimento paritário aos cargos de 

Médico e Médico/Área e Médico Veterinário, conforme piso estabelecido para os 

profissionais com jornada de 40 horas nos termos da Lei nº 12.702, de 7 de agosto de 2012. 

A contextualização institucional, normativa, empírica e teórica que procuramos 

sistematizar leva à aproximação que pretendemos atingir nesta dissertação, envolvendo, no 

campo teórico, o modelo gerencial de gestão pública e, no campo empírico, a atuação 

profissional de servidores federais, com a preocupação de compreender como a atuação de 

servidores técnico-administrativos das IFES se relaciona com as premissas da nova gestão 

pública.  

A problematização desenvolvida até aqui permite que se formule a seguinte questão de 

pesquisa: Como os servidores administrativos de nível superior das universidades estão se 

apropriando dos processos de trabalho no modelo da nova gestão pública?  

Frente a essa questão central, podemos ainda ampliar o questionamento, buscando 

respostas para outras perguntas consequentes: A atuação dos servidores técnico-

administrativos das universidades está alinhada às premissas da nova gestão pública? As 

premissas de foco no cidadão, profissionalização, mérito, planejamento estratégico e 

mensuração de resultados estão contempladas na atuação profissional?  

 

1.2. Justificativa 

 

A temática “gestão de pessoas na administração pública federal” tem sido foco de 

interesse de diversos estudos recentes, na área acadêmica e em organismos governamentais. 

Neste sentido, o importante artigo de Farias e Gaetani (2002) apresentado no VII Congreso 

Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 

sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, em Lisboa, em outubro de 2002, 

analisa a evolução da profissionalização da força de trabalho no período de 1995 a 2002, 

através da implantação de práticas como a sistematização dos concursos públicos; da 
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introdução da remuneração variável vinculada ao atingimento de metas operacionais e ao 

resultado da avaliação de desempenho de servidores. No Congresso do Conselho Nacional de 

Secretários de Estado da Administração (CONSAD) de Gestão Pública, em 2012, Camargo 

(2011) apresentou um artigo em que avalia o sistema de gerenciamento de recursos humanos 

(GRH) do governo federal brasileiro com base na metodologia desenvolvida por Francisco 

Longo para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Um extenso estudo 

produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em 2010 trata de “levantar 

o estado da arte das carreiras e cargos públicos no serviço público federal brasileiro, 

particularmente no Poder Executivo, suas determinantes históricas, as discussões que 

permeiam a determinação das carreiras, e as práticas extremamente diversas utilizadas nestes 

setores, ao longo do tempo, para definições de cargos e salários.” (DIAS, 2010, p. 5). Vários 

estudos abordam a carreira dos gestores governamentais (Especialistas em Políticas Públicas e 

Gestão Governamental – EPPGG), pelo seu ineditismo no corpo funcional da administração 

federal, entre os quais Machado (2003) que parte da ideia que os gestores não estavam 

desempenhando as funções estratégicas para as quais haviam sido alocados devido à ausência 

de uma proposta de inserção planejada, que significaria um prévio dimensionamento 

quantitativo e das responsabilidades que seriam atribuídas aos especialistas; enquanto Santos 

(2013) propõe uma escala de 38 competências atribuídas aos gestores governamentais, 

agrupadas em cinco fatores ou macrocompetências. Esses fatores foram denominados de: 

Políticas Públicas e Aperfeiçoamento da Gestão, Relacionamento Interpessoal e 

Comportamento Profissional, Habilidades Gerenciais, Apoio à Formulação de Políticas 

Públicas e Instrumentos e Suporte ao Trabalho e podem facilitar a interação entre a Secretaria 

de Gestão e os órgãos de lotação, uma vez que estão mais claramente definidas as 

competências necessárias ao exercício profissional dos seus membros. Traçando um paralelo 

com a carreira dos servidores de nível superior das IFES, a explicitação das competências 

gerais que dominam poderia solucionar muitos problemas oriundos da aplicação de recursos 

humanos. Em artigo publicado na Revista do Serviço Público, Amaral (2006) trata do 

desenvolvimento de competências dos servidores como ponto crítico para a melhoria da 

gestão pública, enfatizando o desenvolvimento pessoal e organizacional da administração 

pública federal brasileira. Esta percepção vem ao encontro do perfil de qualificação dos 

servidores de nível superior, uma vez que a consequência da gestão das competências é o 

aumento das responsabilidades dos dirigentes, da ampliação da visão compartilhada, da 

capacidade de aprender coletivamente e de combinar competências individuais. 
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Outros estudos (FERREIRA, 2013; OLIVEIRA, 2012) tem sido desenvolvidos 

tomando as próprias universidades como campo de pesquisa ou cujos sujeitos são servidores 

técnico-administrativos em educação (ANDRADE, 2008). Embora se encontre uma grande 

quantidade de pesquisas acadêmicas voltadas para a gestão de pessoas nas IFES, abordando 

temas como avaliação de desempenho, capacitação e treinamento, gestão por competências, 

que são específicos da carreira administrativa (BAPTISTA, 2012; CAVALCANTE, 2011; DE 

FREITAS, 2012; MOURA, 2011; OLIVEIRA FILHO, 2012; OLIVEIRA, 2011; PEREIRA, 

2010) encontramos apenas um estudo que trata os servidores administrativos de nível superior 

das universidades como alvo da pesquisa. Magalhães et al (2012) verificou a influência que a 

qualificação dos técnicos de nível superior exerce sobre as rotinas de trabalho da 

Universidade Federal de Viçosa, na percepção de ex-dirigentes, concluindo que a falta de 

políticas para aperfeiçoamento dos servidores acarreta insatisfação pela permanência das 

condições e falta de perspectiva de aplicação dos novos conhecimentos. Podemos supor que a 

realidade enfrentada em Viçosa encontra eco também na UFRN, face à rigidez burocrática, 

que não favorece que servidores apliquem os conhecimentos adquiridos durante seu 

aperfeiçoamento acadêmico nas atividades da sua prática profissional.  

O panorama acadêmico delimitado deixa espaço para a pesquisa proposta, em que se 

busca investigar o servidor ocupante de cargo de nível superior, considerando as atribuições 

que os servidores assumem e a correspondência com as atividades constantes na descrição do 

cargo, desvios de função e distorções na atuação dos recursos humanos, entre os quais, 

desempenho de tarefas de baixa complexidade em relação à escolaridade. A atuação dos 

servidores de nível superior frente aos pressupostos de profissionalização, mérito, valorização, 

reconhecimento, autonomia, avaliação de desempenho, controle e mensuração de resultados é 

decisiva para que o modelo da nova gestão pública mobilize as instituições de ensino para a 

transformação de suas estruturas de funcionamento e de gestão. 

A profissionalização do serviço público ocupa importante papel para que se 

consolidem as propostas de um novo modelo de gestão. Diz respeito não apenas à capacitação 

das pessoas, com foco no desenvolvimento permanente, mas também à melhoria dos 

processos, à adoção de tecnologias mais eficazes, à agilidade nas decisões e uma gestão 

avançada, capaz de mobilizar equipes para um planejamento estratégico participativo, com 

definição de metas e formas de mensuração, orientado para resultados e com foco no cidadão.  

A cultura meritocrática, herança da burocracia, tem forte vinculação com o resgate da 

ética e da valorização do serviço público, que busca se diferenciar do patrimonialismo 

arraigado nos nossos sistemas públicos. Avaliações de desempenho individual e de equipes, 



13 

 

com base no alcance das metas definidas no planejamento, contribuem para o reconhecimento 

de práticas exemplares e reforçam comportamentos e atitudes profissionais compatíveis com 

as diretrizes do gerencialismo. 

Não resta dúvida que os quadros do funcionalismo público têm se tornado 

paulatinamente mais qualificados, com escolaridade mais alta e assumem tarefas mais 

complexas. Em especial, os servidores ocupantes de cargos de nível superior, feito um recorte 

na carreira dos servidores técnico-administrativos em educação, tem desenvolvido funções de 

análise, crítica, avaliações e desenvolvimento, aplicando suas competências com maior 

complexidade. A participação destes servidores na discussão das políticas, orientações, 

ideologias, tomada de decisões e motivações do governo para a definição dos programas, 

projetos e metas poderia contribuir com comprometimento e motivação para alavancar o 

desempenho. 

O esforço acadêmico investido para a realização deste estudo justifica-se, inicialmente, 

pela contribuição à produção científica relativa ao tema, pois, embora pesquisas realizadas 

cujo objeto de análise seja a gestão de pessoas na administração pública federal - 

especialmente nas instituições federais de ensino - possam ser encontradas, são escassos os 

estudos que consideram os servidores técnico-administrativos ocupantes de cargos de nível 

superior como público-alvo. Ainda mais, propomos aqui uma análise sobre a convergência 

entre a atuação profissional e as premissas da nova gestão pública a partir da percepção dos 

servidores, no intuito de dar voz aos sujeitos que efetivamente prestam o serviço ao cidadão, 

em que concordamos com Dias (2010), ao elaborar uma proposta de análise e avaliação 

cargos e carreiras administrativas para o governo federal, quando declara que “o que se 

pretende é tratar o servidor público com dignidade e justiça, e contribuir para que tal 

comportamento se reflita na sociedade” (DIAS, 2010, p. 7) relacionando a melhoria dos 

processos com a qualidade dos serviços prestados à população, a formulação de políticas 

públicas e o desenvolvimento da democracia. 

O tema é relevante e atual, dada a necessidade de avaliar como os servidores têm 

enfrentado o advento da lógica gerencialista no âmbito das instituições federais de ensino, 

como fator que impacta na excelência dos serviços por eles prestados, nos resultados 

apresentados pelas instituições e na satisfação dos cidadãos e dos servidores. Do ponto de 

vista pessoal, o assunto mobiliza intenso interesse, haja vista a vinculação da autora ao 

serviço público federal, sendo ocupante do cargo de Psicólogo, na carreira técnico-

administrativa das Instituições Federais de Ensino, desde 1995, tendo desenvolvido suas 

atividades na área de desenvolvimento de pessoas, que inclui capacitação e educação, 
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provimento, alocação e movimentação, avaliação de desempenho e acompanhamento, e, 

ultimamente, gestão de conflitos. Portanto, as questões atinentes aos servidores de nível 

superior são, ao mesmo tempo, fruto de observação e experiência pessoal, chegando a 

produzir inquietação a dificuldade de valorização, reconhecimento e aplicação dos 

conhecimentos específicos dos profissionais, por meio dos quais os processos poderiam 

tornar-se mais profissionalizados
2
. No entanto, persiste um pensamento tecnicista e 

burocrático de que os processos, sendo imutáveis e soberanos, podem ser apropriados por 

qualquer servidor, independentemente de suas habilidades ou qualificação, salvo as atividades 

eminentemente técnicas e de responsabilidade legal. Isso quer dizer que as funções de 

planejamento, coordenação, análise e avaliação poderão ser assumidas por servidores sem 

formação específica, como, por ex.: a direção da coordenadoria de capacitação ser exercida 

por secretário executivo; bem como a direção da coordenadoria de avaliação ser assumida por 

servidor ocupante de cargo de nível médio; ou a própria função estratégica de gestão de 

pessoas, atribuída por cargo de direção (CD) da segunda linha de staff, ser exercida por 

servidor de nível médio. 

De outra forma, tanto os servidores, quanto a gestão das universidades poderão se 

beneficiar dos resultados do presente estudo, conquanto a identificação dos desafios que o 

trabalhador do serviço público nas IFES enfrenta poderá subsidiar ações propositivas para a 

melhor aplicação dos servidores qualificados, tanto em consonância com a legislação própria, 

haja vista a previsão legal para atuar no planejamento, organização e execução das atividades 

inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino, à pesquisa e à extensão, de modo a 

assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

das Instituições Federais de Ensino (cfe Art. 8º incisos I, II e III da Lei nº 11.091/2005 – 

Atribuições gerais dos cargos), bem como a oportunidade de acesso às atividades de direção, 

assessoramento, chefia, coordenação e assistência (cfe Art. 3º, inciso X da Lei nº 

11.091/2005 – Princípios e Diretrizes do Plano de Carreira). (BRASIL, 2005). 

 

1.3. Objetivos 

 

A presente dissertação tem como objetivo geral compreender a atuação profissional 

dos servidores de nível superior da carreira administrativa da UFRN no contexto do novo 

modelo de gestão pública. 

                                                 
2
 Entendemos por profissionalização o sentido dado por Pacheco (2010b) como a capacidade de mensurar e 

avaliar resultados, controlar custos e buscar eficiência, comunicar, comparar resultados, avaliar desempenho. 
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Para tanto, traçamos alguns objetivos intermediários que, ao serem atingidos, tornarão 

viável o resultado esperado: 

- Delinear o perfil dos servidores ocupantes da carreira administrativa na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, especialmente dos cargos de nível superior; 

- Sistematizar as percepções dos servidores de nível superior sobre os pressupostos da 

nova gestão pública, quais sejam, foco no cidadão, profissionalização, mérito, planejamento 

estratégico e mensuração de resultados, no âmbito de sua atuação profissional. 

 

1.4. Estrutura do trabalho 

 

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos, além desta introdução: o capítulo 

dois trata da fundamentação teórica, aprofundando aspectos históricos da administração 

pública no Brasil, especialmente a Nova Gestão Pública, e das atuais políticas de recursos 

humanos da administração pública federal, para então delimitar a carreira dos servidores 

técnico-administrativos em educação.  

No capítulo três, são descritos os procedimentos metodológicos que norteiam a 

pesquisa, o delineamento e a estratégia metodológica, definição da amostra, técnicas de coleta 

de dados documental e de campo e métodos de análise e interpretação dos dados quantitativos 

e qualitativos.  

O capítulo quatro detalha o contexto institucional da UFRN. 

Os resultados são apresentados no capítulo cinco, em duas partes: o perfil dos 

servidores técnicos de nível superior da UFRN definido por critérios da pesquisa documental; 

e as percepções dos servidores acerca do seu trabalho e atividades desempenhadas e sobre 

aspectos da nova gestão pública, como foco no cidadão, profissionalização, mérito, 

planejamento estratégico e mensuração de resultados. 

Por fim, o capítulo seis que traz as considerações finais sobre a atuação dos servidores 

ocupantes de cargos de nível superior da carreira de técnico-administrativos em educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Tomando por tema as políticas de recursos humanos na administração pública federal, 

tendo como pano de fundo o novo modelo de gestão pública, procurando dialogar com as 

especificidades das instituições de ensino superior, em sua finalidade, e com o contingente de 

pessoal administrativo de que dispõem para dar suporte às políticas de ensino superior do 

governo, procuramos distribuir o arcabouço teórico em cinco subtemas: 

a) Trajetória da Administração Pública no Brasil  

b) A Nova Gestão Pública  

c) Políticas de Recursos Humanos na Administração Pública no Brasil 

d) Trajetória recente das Universidades Federais no Brasil  

e) A Carreira Técnico-Administrativa das Universidades Federais (Lei nº 11.091/2005)  

 

2.1. Trajetória da Administração Pública no Brasil 

 

A cultura da sociedade brasileira tal como hoje se apresenta vem de um passado 

distante, desde a época do Descobrimento, senão antes, quando ainda não havia a intervenção 

da civilização europeia que a transculturou. Do ponto de vista da relevância de sua influência, 

nossa formação histórica apresenta três grandes eventos: a chegada da Família Real, a 

Independência e a Proclamação da República (KLERING, 2009).  

Desde o descobrimento até a data da Proclamação da Independência do Brasil em 

1822, as resoluções políticas e administrativas relacionadas à Colônia eram provindas de 

Portugal. O modelo administrativo colonial resultava de duas formas de comando: um 

controle centralizado exercido pelo Conselho Ultramarino e pelas Missões Jesuítas, que 

buscava uniformizar a colonização, marcado pelo excesso de procedimentos e pela visão do 

Estado antes da sociedade; por outro lado, o personalismo patrimonialista exercido pelas 

câmaras municipais e pelas capitanias hereditárias, prevalecendo a privatização do espaço 

público (ABRÚCIO; PEDROTI; PÓ, 2010).  

A chegada da Família Real, em 1808, confrontou pela primeira vez a sociedade 

colonial com a Corte. A abertura dos portos permitiu que o comércio com a Inglaterra fosse 

estabelecido, como contrapartida pela proteção que havia garantido à esquadra real em sua 

debandada de Portugal, em razão da invasão do território português por Napoleão. 

Principalmente, a liberdade para o comércio de produtos brasileiros, daqui extraídos ou 
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manufaturados, proporcionou a instalação de novos segmentos da indústria, alargando as 

relações comerciais e provocando uma mudança paradigmática na estrutura da sociedade 

colonial (KLERING, 2009).  

A Proclamação da Independência do Brasil em 1822 estabeleceu também a 

necessidade da instituição da primeira Constituição Política do Império do Brasil, que data de 

25 de março de 1824. Trouxe uma tendência à descentralização político-administrativa, que 

mais tarde voltou a reverter para a concentração de poder, resultante das disputas por poder e 

influência dentro do governo que levaram à formação do que Raymundo Faoro chamou de 

estamento burocrático o qual, até hoje, perdura em algumas dificuldades relacionadas à 

gestão pública, como patrimonialismo, desigualdades, corrupção (KLERING, 2009). A 

burocracia estatal foi formada por uma elite fortemente influenciada pelo conservadorismo de 

Coimbra, com uma visão cêntrica de construção da nação. Apoiado nas ideias de Faoro, 

Bresser-Pereira (2001) sustenta que o regime político colonial não foi dominado por uma 

oligarquia agrária, mas, sim no estamento aristocrático-burocrático de juristas, letrados, e 

militares que deriva o poder e a renda do patrimônio do Estado, confundindo os limites do 

público e do privado. 

Segundo Abrúcio et al (2010) apesar de assumir importante função para a formação do 

Estado brasileiro, participando na formulação das diretrizes do país, a alta burocracia também 

era responsável pela distribuição de cargos públicos para a garantia de apoio político e social, 

inaugurando o fenômeno da “patronagem”. Essa atuação paradoxal levou à interpretações 

diversas sobre a elite estatal: ora, foi considerada equivalente a “homens de mil” fortalecendo 

o Estado; ora, foi vista como um grupo que enfraquecia a autonomia da sociedade ao usar o 

poder de maneira patrimonialista, identificada como um estamento estatal (ABRÚCIO; 

PEDROTI; PÓ, 2010). 

A Proclamação da República em 1889 foi resultante do desenvolvimento de 

instituições ao longo do tempo desde a chegada da Família Real no Brasil: imprensa, 

organização política, urbanização e melhorias de condições de vida nos centros urbanos, 

relações produtivas e comerciais. A abolição da escravidão que havia acontecido pouco mais 

de um ano antes modificou fortemente a sociedade. Os movimentos de imigração vindos de 

vários países também contribuíram para a diversidade de ideias. No entanto, ainda dominada 

por fortes sentimentos regionalistas, os partidos políticos mantinham características 

oligárquicas. Trouxe, ainda, os militares do Exército para dentro da estrutura do Estado. A 

Primeira República expandiu o modelo patrimonialista em função de angariar apoio eleitoral, 
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distribuindo cargos e empregos como forma de legitimação política, à exceção das Forças 

Armadas e do Itamaraty. Para Bresser-Pereira (2001, p.6)  

o que tínhamos era uma aliança do estamento patrimonialista com burguesia 

mercantil de senhores de terra e grandes comerciantes, esta burguesia 

transformando-se, no decorrer do século XIX, de uma oligarquia principalmente de 

senhores de engenho para uma oligarquia cafeeira paulista. Tivemos assim um 

Estado Patrimonial- Mercantil no Império, que se estenderá ainda pela Primeira 

República. 

 

Com a descentralização política imputada pela Constituição de 1891, instituindo a 

federação, o poder dos governantes e das oligarquias locais aumenta, causando insatisfações 

crescentes que por fim, abrirão espaço para a Era Vargas (1930-1945), quando ocorre a 

primeira grande reforma do Estado, aplicando os princípios weberianos da racionalidade e da 

meritocracia.  

Cada um destes marcos históricos provocou intensas mudanças na sociedade brasileira 

em formação, contribuindo favorável - mas também, em algumas situações, 

desfavoravelmente - para a cultura da gestão pública no Brasil. A Família Real trouxe para a 

Colônia um novo paradigma para as relações comerciais, expansão cultural, influência no 

comportamento e nos costumes da sociedade, e, principalmente, a proximidade entre o povo e 

seus governantes, que puderam, assim, acompanhar mais de perto os trâmites legais e 

políticos. A criação de instituições fortes como o Banco do Brasil, Casa da Moeda, Imprensa 

Régia, Academia Militar e Biblioteca Nacional favoreceram a formação de uma 

administração pública mais qualificada. Com a Independência, houve a sistematização das 

normas e preceitos legais nacionais, promulgadas na primeira Constituição Imperial, 

inaugurando a organização político-administrativa do país. Mas é pelo mesmo motivo que se 

estabelece o estamento burocrático, onde vinga o patrimonialismo e a corrupção que 

influenciam negativamente ainda hoje uma parte da vida política do Brasil. Os avanços da 

República foram logo enuviados pelas práticas oligárquicas regionais, que deturparam os 

partidos políticos e os processos eleitorais. Contudo, o processo de amadurecimento de uma 

sociedade passa por movimentos de avanços e recuos, que forjam sua identidade e alicerçam 

as instituições construídas.  

Os modelos de administração pública que se instalaram no país foram sucessivos, sem 

que os paradigmas de um tenham substituído completamente os paradigmas anteriores. 

Algumas características de cada um deles se mantêm até hoje no cerne da moderna gestão 

pública.  
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No modelo patrimonialista, o Estado funciona como uma extensão do poder do 

soberano, vinculando fisiologicamente a nobreza à administração pública. Não há distinção 

entre público e privado. Consequentemente forma-se um terreno fértil para a ocorrência da 

corrupção e do nepotismo.  

No modelo burocrático, a emergência das ideias de profissionalização da gestão, 

baseada em hierarquia, impessoalidade e formalismo caracteriza o poder racional-legal, como 

consequência do capitalismo moderno que se instalou no país a partir de 1930, com o governo 

Vargas. Para Bresser-Pereira (1996), foi quando as democracias parlamentares começaram a 

surgir e o capitalismo industrial dominou a sociedade, que se tornou necessário separar o 

público do privado e o político do administrador público.  

 A criação do modelo varguista foi marcada por características singulares, apontadas 

por Abrúcio et al (2010): a primeira foi atender a um projeto de modernização nacional-

desenvolvimentista que visava expandir o papel do Estado; a segunda foi institucionalizar 

uma reforma administrativa profissional e meritocrática; e, por último, foi capaz de produzir 

políticas públicas em larga escala. 

Em 1938, a criação do DASP (Departamento Administrativo do Serviço Público), 

órgão ligado diretamente à Presidência da República, que passa a centralizar a formulação, 

execução e organização da administração pública, foi precedida de muitas outras importantes 

medidas que possibilitaram a constituição de um corpo burocrático profissional e o 

rompimento com o modelo oligárquico patrimonial (ABRÚCIO; PEDROTI; PÓ, 2010, p.37). 

O pressuposto é de desconfiança nos funcionários e nos cidadãos que usam os serviços, 

devido a heranças do patrimonialismo, criando a necessidade de controles rígidos. No entanto, 

a ênfase nos controles leva à perda da visão da missão fundamental da administração pública, 

que é prestar serviços de qualidade. Os excessos regulatórios, conquanto se considere positiva 

sua efetividade, também conduziram a administração pública burocrática à inércia e à 

ineficiência. As inadequações do modelo burocrático provocaram muitas tentativas de 

reforma, com a criação e extinção de órgãos e outras estruturas, que tinham a intenção de 

flexibilizar a administração, até a edição do Decreto-Lei nº 200, em 1967 (KLERING, 2009). 

No período pós-1945, com o fim da Era Vargas e o início da redemocratização do país, o 

modelo departamentalista e centralizador do DASP perdeu espaço, enfraquecendo a 

estruturação da área de compras, que passa a integrar a estrutura do Ministério da Fazenda. 

O modelo gerencial veio se consolidando a partir do Decreto-Lei nº 200/67, 

considerado o primeiro momento da administração gerencial no Brasil, em várias outras 

empreitadas, passando pela Secretaria de Modernização e Reforma Administrativa (SEMOR), 
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pelo Ministério e Programa de Desburocratização e pelo Programa Nacional de 

Desestatização. No período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, a 

preocupação com a modernização foi afetada por vários fatores, principalmente pela falta de 

apoio político, esfera ocupada com a transição democrática, logo envolvida pela 

implementação do Plano Cruzado e aguardando as diretrizes da nova Constituição. A criação 

da ENAP – Escola Nacional de Administração Pública – manteve em pauta a 

profissionalização do servidor público e a modernização da administração pública federal. 

Segundo Bresser-Pereira (1996, p.8) a necessidade do surgimento de um novo modelo 

gerencial “decorre de problemas não só de crescimento e da decorrente diferenciação de 

estruturas e complexidade crescente da pauta de problemas a serem enfrentados, mas também 

de legitimação da burocracia perante as demandas da cidadania.” A transformação do 

pequeno Estado liberal - responsável por apenas quatro ministérios: Justiça, responsável pela 

polícia; Defesa, incluindo o Exército e a Marinha; Fazenda e Relações Exteriores - para o 

grande Estado social e econômico – que assumiu amplos serviços sociais: educação, saúde, 

cultura, previdência, assistência social, pesquisa científica; papéis econômicos de regulação 

do sistema econômico interno e das relações econômicas internacionais, estabilidade da 

moeda e do sistema financeiro, provisão de serviços públicos e de infraestrutura, tornou a 

eficiência uma questão vital para a administração pública.  

Os impactos do modelo gerencial na administração pública foram examinados por 

Abrúcio (1997) em escala internacional e no caso brasileiro. Sucintamente, considera que o 

gerencialismo não pode ser considerado um novo paradigma, no sentido de romper ou 

substituir completamente o modelo burocrático. “Trata-se de um pluralismo organizacional 

sob bases pós-burocráticas vinculadas aos padrões históricos (institucionais e culturais) de 

cada nação. Nesta nova situação, o gerencialismo cumpre um importante papel, mas não se 

transforma num paradigma” (ABRÚCIO, 1997, p.37). Indica, ainda, como tendências de 

modificação dos padrões burocráticos que delineiam o modelo gerencial os seguintes pontos: 

a) parcerias com o setor privado e terceiro setor; b) mecanismos de avaliação de desempenho 

individual e de resultados organizacionais; c) horizontalização da estrutura hierárquica; d) 

descentralização política; e) planejamento estratégico; f) flexibilização da administração de 

pessoal; g) profissionalização, carreiras e ética; h) desenvolvimento gerencial. Entre as 

características citadas, é clara a ênfase nas políticas de gestão de pessoas, o que distingue 

fortemente o modelo burocrático do gerencial. (ABRÚCIO, 1997). O cenário analisado pelo 

autor se concretizou em estratégias que definiram a nova gestão pública: a proposição de 

mecanismos de avaliação de desempenho alinhados aos resultados organizacionais e com 



21 

 

indicadores de qualidade e produtividade inaugura a gestão do desempenho e lança as bases 

de uma cultura meritocrática, definindo um novo perfil de servidor público; a crescente 

autonomia e descentralização apregoadas refletem na maior responsabilidade e autoridade dos 

agentes, enquanto os conceitos de planejamento estratégico pressupõem levantamentos de 

problemas através de debates participativos com os atores envolvidos, aumentando o 

comprometimento pelos resultados; alterações na legislação de pessoal têm criado espaço para 

vínculos trabalhistas diversos no serviço público, possibilitando alternativas mais ágeis e 

adequadas para contratação e remuneração, sem, contudo, abandonar o incentivo ao 

desenvolvimento do quadro, quantitativa e qualitativamente, através do fortalecimento das 

carreiras e de políticas de motivação, como programas de qualidade de vida, capacitação, 

suporte biopsicossocial e outros. Por fim, as mudanças em relação à capacitação de gestores 

repercutiram não só na qualificação dos quadros, com a crescente escolarização dos 

servidores, mas na emergência de uma cultura de gestão do dirigente público que agrega as 

funções de administrador, produtor, inovador e integrador, fazendo frente aos desafios 

internos e externos à organização. 

A Constituição Federal de 1988 impactou a gestão federal pela ampliação da aplicação 

das regras burocráticas à administração indireta. A flexibilização que era possível através de 

fundações e empresas estatais foi quebrada e provocou o engessamento do Estado, 

concomitantemente à perda de autonomia do Executivo. O governo Collor (1990-1992) 

passou o foco da modernização para o ajuste fiscal, abandonando as diretrizes de 

valorização/profissionalização de servidores e racionalização de processos de trabalho, que 

vinham sendo prioritários até então. A Reforma do Estado envolveu incentivos à liberação 

comercial e a privatização, enquanto promovia demissões sumárias, demissões voluntárias e 

incentivo à aposentadoria para milhares de servidores. A reforma do governo Collor teve 

como objetivo primordial o resgate da eficiência e a dignidade do serviço público, reduzindo 

as estruturas da administração públicas às suas funções típicas. Após o impeachment de 

Collor, o mandato interino do vice Itamar Franco (1992-1994), procurou diminuir os impactos 

causados à economia, adotando o Plano Real, que finalmente elegeu Fernando Henrique 

Cardoso para a Presidência da República, a partir de 1º de janeiro de 1995, por oito anos 

seguintes. 

Ferreira (1996, p. 6), destaca que o cenário delineado para o Estado fez emergir a 

necessidade de sua reformulação a partir de três movimentos centrais: o primeiro voltado para 

a dimensão financeira da crise, enquanto o segundo e o terceiro são orientados para a 

superação da crise de desempenho. 
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O novo modelo de administração pública elaborado pelo Plano Diretor da Reforma do 

Estado é uma resposta ao novo papel do Estado, frente à expansão das funções econômicas e 

sociais, à aceleração do desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia. O Estado 

concentra-se na função de promotor e regulador do desenvolvimento econômico e social. Os 

controles passam a ter foco nos resultados. Aspectos como definição de metas, autonomia na 

gestão de recursos e controle de resultados, definem uma administração por resultados, 

orientada por planejamento estratégico. A reforma é norteada pela necessidade de incrementar 

a eficiência da Administração Pública, incutida pelos valores de eficiência, qualidade dos 

serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial no âmbito das 

organizações. Diferentes estratégias e formas de descentralização de serviços públicos são 

postas em prática, com o intuito de reduzir o aparelhamento administrativo do Estado, ao 

mesmo tempo em que flexibiliza sua atuação, como mecanismos de privatização, quebra de 

monopólios, autorizações, permissões e concessões, estabelecimento de parcerias para a 

gestão associada, convênios, consórcios, contratos de gestão, terceirização. No segundo 

mandato de Fernando Henrique Cardoso o Plano Real é reafirmado como estratégia de 

estabilidade econômica e o governo elege como foco a pobreza e o alcance de metas 

internacionais de desenvolvimento. São lançados 380 (trezentos e oitenta) programas de 

governo, distribuídos em áreas, com o objetivo de conferir transparência e responsabilização 

gerencial às ações implementadas pelo governo.  

Diniz (2001) discute longamente sobre as consequências da reforma do Estado no 

Brasil, com enfoque na teoria democrática contemporânea, indicando em seu diagnóstico a 

dimensão política e não apenas os aspectos técnicos, administrativos, fiscais e financeiros. 

Considera que 

em contraste com os requisitos de uma visão abrangente e multidimensional da 

reforma do estado capaz de ultrapassar os estreitos limites de uma concepção 

minimalista de democracia, a proposta do Ministério da Administração e Reforma 

do Estado (MARE) não alcançou o objetivo de eliminar os pontos de 

estrangulamento da administração pública brasileira, bem como os vícios do 

passado. (DINIZ, 2001, s/p.). 

 

A partir do Governo Lula (2003-2010), as ações de governo tratam prioritariamente da 

inclusão social, desenvolvendo programas sociais onde atua no papel de planejador, 

integrando estados e municípios na realização e execução das ações. As reformas são 

organizadas em três categorias. São elas: (1) reforma do modelo de gestão pública; (2) 

melhoria dos serviços públicos; (3) estruturação do executivo.   
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Os novos caminhos da Administração Pública rumam para a “vertente societal”, em 

que a população participa efetivamente do planejamento, implementação e controle das 

políticas públicas. São assegurados mecanismos de envolvimento da população nas questões 

que dizem respeito à prestação dos serviços públicos, instituindo o gerenciamento 

participativo, no qual os indivíduos participam decidindo seu destino como cidadão. As 

condições necessárias para o estabelecimento desta ordem dizem respeito ao estabelecimento 

de diálogo livre e aberto entre cidadãos, que permita a resolução compartilhada de problemas. 

Inauguram novos meios de interlocução e negociação entre as estruturas de administração 

pública e a sociedade. (KLERING, 2009). 

Tais mudanças vetorizam a cultura da participação na administração pública brasileira, 

haja vista que, cada vez mais, ocorre a aproximação entre a estrutura de fornecimento dos 

serviços públicos e atendimento às necessidades da sociedade, com os beneficiários destas 

ações, possibilitando a interferência desde o planejamento até o controle externo exercido pela 

sociedade civil organizada, ou pelos cidadãos individualmente, por meio do Ministério 

Público, Ouvidorias e demais vias de acesso. A administração gerencial e sistêmica inclui a 

visão do cidadão na própria esfera de governo, como ator importante de programas e projeto, 

assume a gestão compartilhada de inúmeras áreas de atividades com instituições não 

governamentais e com as demais esferas de governo – estados e municípios, descentralizando 

as ações, permitindo maior agilidade e eficiência que conferem efetividade à sua missão de 

governo: servir à sociedade.  

Ao adotarmos a gestão pública como campo mais amplo de nosso estudo, 

concordamos com Lima (2010, p.13) que define como “a capacidade de condução da missão 

da organização. É um sistema integrado de práticas de planejamento, organização, direção e 

controle. Maior será a capacidade de gestão quanto melhor for a relação obtida entre recurso, 

ação e resultado.” 

 

2.2. A Nova Gestão Pública 

 

A teoria organizacional que têm orientado a gestão pública vem se atualizando em 

duas dimensões: a administrativa - mais instrumental e, portanto mais suscetível às tendências 

racionais e positivistas - e a política – influenciada pelas concepções de estado e governo 

desenvolvidas pelos teóricos ao longo do tempo. Nesse sentido, a visão ortodoxa da 

administração pública carrega consigo uma teoria ao mesmo tempo social e política, que é, 

porém, uma teoria negativa, antipolítica, uma tentativa de transformar os problemas de 
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política em problemas de administração (DENHARDT, 2012, p.91). Atualmente, a orientação 

que tem se destacado nos debates acadêmicos e de campo implica no reconhecimento dos 

valores societários como equidade, participação e cidadania, sinalizando o rumo para à 

“administração democrática” e ao “novo serviço público”. 

A emergência das teorias do humanismo organizacional (McGregor, Blake e Mouton, 

Golembiewski e Argyris) deu início às preocupações com o novo papel para os trabalhadores 

nas organizações públicas, como capazes de assumir as responsabilidades frente às demandas 

da democracia no exercício das atividades burocráticas. Sendo assim, a administração pública 

abre espaço para a realização pessoal do trabalhador, em contrapartida à eficiência esperada, 

ampliando o foco da responsabilização. 

Na década de 1970, países desenvolvidos passaram a enfrentar pressões sociais sobre 

o funcionamento burocrático do Estado, decorrentes, principalmente, da crise econômica 

mundial desencadeada com o choque do petróleo. No Brasil, o agravamento deflagrou ainda 

uma crise fiscal, com perda do crédito público e poupança pública negativa; uma crise do 

modo de regulação das relações entre economia e sociedade, incrementada pelo fenômeno da 

globalização e da competição em escala global; uma crise política, que se apresentou, 

inicialmente, como uma crise de legitimidade do governo militar e da burocracia, depois, 

como uma crise de adaptação à democracia e, por fim, como uma crise moral frente ao 

governo Collor; e transformações sociais, ocasionadas pelo esgotamento do Estado de Bem-

Estar e pelo crescente aumento das demandas sociais, com a emergência dos direitos sociais, 

aumento da escolaridade da população, avaliação da baixa qualidade dos serviços públicos, 

entre outros. (ARAÚJO, 2010; PACHECO, 2010; BRESSER-PEREIRA, 1996). 

 A crise do Estado burocrático levou a reformas que buscavam recuperar sua 

capacidade de atender às crescentes demandas dos cidadãos, com maior eficiência apesar da 

escassez de recursos. Assim, as bases para a formulação de um novo modelo de gestão foram, 

além das experiências administrativas em todo o mundo, um conjunto de ideias que pregava a 

reinvenção do governo e uma vinculação com a política pública, em especial a public choice 

(DENHARDT, 2012, p.198). Public choice é uma teoria que considera que cada escolha 

coletiva, no processo político, é resultado das preferências dos agentes envolvidos na escolha 

e das regras e procedimentos que permitem passar de preferências diversas de cada indivíduo 

para uma única escolha coletiva, sendo os indivíduos capazes de escolher ações apropriadas 

para alcançar seus interesses pessoais. 

A Nova Gestão Pública, cujas medidas alteram as formas de funcionamento do Estado, 

foi conduzida nos Estados Unidos e no Reino Unido por governos neoliberais enquanto que 
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na Austrália e na Nova Zelândia por governos trabalhistas, contudo foram aqueles que mais 

identificaram essa corrente gerencialista de administração. A orientação inicial que buscava a 

eficiência e a redução do gasto público foi sendo alterada em direção ao foco em resultados, à 

qualidade dos serviços, ao empowerment do cidadão nos processos de escolhas entre 

diferentes provedores de serviços. O “Estado hierárquico” cedeu lugar ao “Estado 

terceirizado” e, depois, ao “Estado rede”, quando o Estado trabalha em parceria internamente 

e com grandes e diferentes atores não estatais (GOLDSMITH E EGGERS, 2006, apud 

PACHECO, 2010, p. 190), baseada em princípios de boa governança: engajamento dos 

cidadãos, transparência, accountability, inclusão social, comportamento ético e honesto, 

equidade, habilidade para colaborar, liderança, sustentabilidade. (BOVAIRD, 2004 apud 

PACHECO, 2010, p. 190). 

Osborne e Gaebler (1992, apud DENHARDT, 2012, p.198-200) definiram dez 

princípios que continuam orientando a nova gestão pública: 

1. Melhor dirigir do que remar (Governo catalisador) 

2. Melhor empoderar (os atores) que servi-los (Governo próprio da comunidade) 

3. Inculcar competição entre os prestadores de serviço (Governo competitivo) 

4. Transformar organizações movidas por regras (Governo movido por missão) 

5. Melhor financiar resultados que recursos (Governo orientado por resultados) 

6. Melhor satisfazer as necessidades do consumidor que as da burocracia (Governo 

voltado ao consumidor) 

7. Melhor gerar receitas que despesas (Governo empreendedor) 

8. Melhor prevenir que remediar (Governo previdente) 

9. Da hierarquia à participação e ao trabalho em equipe (Governo descentralizado) 

10. Alavancar mudanças via mercado (Governo orientado para o mercado) 

  

De acordo com Kettl (2005, apud DENHARDT, 2012, p.202) “as reformas 

procuraram substituir os processos tradicionais, baseados em regras e governados por 

autoridade, por táticas baseadas no mercado e impulsionadas pela competição.” 

Bresser-Pereira (1996, p.6) indica os contornos da instituição da administração 

gerencial no Brasil destacando: 

(1) descentralização do ponto de vista político, transferindo recursos e atribuições 

para os níveis políticos regionais e locais; (2) descentralização administrativa, 

através da delegação de autoridade para os administradores públicos transformados 

em gerentes crescentemente autônomos; (3) organizações com poucos níveis 

hierárquicos ao invés de piramidal, (4) pressuposto da confiança limitada e não da 

desconfiança total; (5) controle por resultados, a posteriori, ao invés do controle 
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rígido, passo a passo, dos processos administrativos; e (6) administração voltada 

para o atendimento do cidadão, ao invés de autorreferida. 

 

Nos últimos 20 ou 30 anos, os países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) têm convergido suas agendas de reformas da 

organização e do funcionamento do Estado, especialmente nos seguintes pontos: 

- a administração pública tem se tornado mais eficiente, mais transparente e voltada 

para o usuário; mais flexível e mais voltada para o desempenho; 

- os governos têm se tornado mais abertos, mais transparentes e acessíveis, 

utilizando um amplo leque de medidas como consultas públicas e outras medidas de 

interação com a sociedade para o estabelecimento de políticas públicas [...]; 

- a maioria dos países introduziu mecanismos de orçamento e gestão baseados em 

desempenho [...]; 

- há mudanças nas formas de controle, substituindo o controle ex ante pelo controle 

ex post [...]; 

- os governos têm empreendido mudanças na macroestrutura, com a criação de 

novos formatos organizacionais e a multiplicação das agencies [...]; 

- adoção de mecanismos de mercado ou quase mercado [...]; 

- mudanças na natureza do emprego público e nas relações contratuais entre Estado e 

seus funcionários. [...]; 

- a emergência de um novo grupo de atores, além dos políticos e burocratas: os 

dirigentes públicos [...].  (OCDE, 2005, p.11-12, apud PACHECO, 2010, p.187-

188). 

 

2.3. Políticas de Recursos Humanos na Administração Pública no Brasil 

 

As políticas de recursos humanos desenvolvidas pela administração federal precisam 

ser fundamentadas na análise da formação quantitativa dos quadros de servidores. 

O total de servidores públicos federais em 2013, incluindo todo o executivo, militares, 

judiciário e ministério público da União, conta com mais de dois milhões de pessoas, dos 

quais quinhentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa são servidores civis ativos do 

Executivo que correspondem a 27,62% do total. Destes, menos da metade (46,77%) ocupam 

cargos de nível superior. No Ministério da Educação, incluídas todas as autarquias, fundações 

e administração direta, estão lotados duzentos e quarenta e seis mil e oitocentos e sete 

servidores, que correspondem a 11,61% do total de servidores da União, e mais de 60% 

ocupam cargos de nível superior. O percentual alto de servidores de nível superior certamente 

é devido às carreiras docentes que fazem parte deste órgão, mas tal relação não se confirma se 

analisada exclusivamente a carreira dos servidores técnico-administrativos, onde os cargos de 

nível intermediário e auxiliar ainda são maioria. 

A distribuição dos servidores da esfera federal segundo a situação de vínculo merece 

nota, considerando que, quando somados aposentados e instituidores de pensão, o percentual 

atinge 45.7%, um quantitativo considerável para a sustentabilidade do sistema de previdência.  
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Tabela 1 – Quantitativo de servidores públicos federais (2013) 

 Quantitativo  % 

Servidores públicos federais
1 

2.124.510 100.00 

   Servidores ativos 1.153.694 54.30 

   Servidores aposentados 560.641 26.39 

   Instituidores de pensão 410.175 19.30 

Servidores civis ativos do Executivo 586.890 100.00 

   Servidores em cargos de nível 

superior 

274.537 46.77 

   Servidores em cargos de nível 

intermediário 

239.830 40.86 

   Servidores em cargos de nível auxiliar   21.017 3.58 

   Sem informação   51.506 8.77 

Servidores ativos do Min. Educação
2 

246.807 100.00 

   Servidores em cargos de nível 

superior 

149.359 60.51 

   Servidores em cargos de nível 

intermediário 

76.136 30.84 

   Servidores em cargos de nível auxiliar 9.046 3.66 

   Sem informação 12.266 4.96 

Servidores das Univ. Federais
3 

169.156 100.00 

Servidores da UFRN
4 

10.320 100.00 

   Servidores docentes  3.976 38.52 

   Servidores administrativos 6.344 61.47 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do BEP/dez 2013 e do DAP-UFRN/nov 2013 

1 – Total de servidores do Executivo Civil (Administração Direta, Autarquias e Fundações, Banco 

Central do Brasil, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista) e Militar, Ministério Público da 

União, Legislativo e Judiciário. 

2 – Inclui Administração direta, Autarquias( Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), Instituto 

Benjamim Constant (IBC), Colégio Pedro II, Instituto Nacional de Estudos Pesquisas Educacionais 

(INEP), Centro Federal de Educação Tecnológico (CEFET's), Institutos Federais (IFETS), 

Universidades Federais e Fundações: Fundação de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de NS 

(CAPES), Fundação Joaquim Nabuco (FJN), Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), Fundações Federais. 

3 – Inclui servidores técnico-administrativos e docentes ativos, aposentados e instituidores de pensão 

das 59 universidades federais, incluindo fundações e autarquias 

4 – Inclui servidores técnico-administrativos e docentes ativos, aposentados e instituidores de pensão 

 

Em relação às práticas de recursos humanos, Longo (2007, p.22) considera que o setor 

público sofre limitações e que “algumas das principais peculiaridades e restrições que o GRH 

do setor público possui vêm de sua estrutura legal.” No entanto, Denhardt (2012, p.) analisa 

que “não se exerce liderança apenas pela expedição de ordens e pela expectativa que elas 

sejam obedecidas; pelo contrário, o líder tem que articular o propósito da organização e, em 
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seguida, criar mecanismos por cujo intermédio se possa coordenar as várias atividades dos 

integrantes da organização.” Podemos acreditar que existem duas dimensões na gestão de 

pessoas, uma das políticas, que compõem um campo ideal de realizações alinhadas à 

estratégia organizacional, como supõe Longo (2007, p.20) “o GRH cria valores quando está 

alinhado com as prioridades e os objetivos organizacionais”. A outra dimensão diz respeito 

aos desejos individuais dos trabalhadores, que motivam sua produtividade, empenho, 

comprometimento. 

Assim, Coelho-Lima (2011) verifica que a área de gestão de pessoas vem 

desenvolvendo uma visão de homem compatível com a exigência de competitividade, 

inclusive propondo a mudança da área, considerando os novos preceitos teóricos, para Gestão 

de Pessoas. O mesmo autor encontrou indícios de “tendências gerais nas políticas de RH 

como propostas de maior participação e autonomia dos funcionários na administração do 

trabalho, foco no desenvolvimento do pessoal e a flexibilização dos contratos de trabalho.” 

(COELHO-LIMA, 2011, p.231) 

Em 1995, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, elaborado pelo 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), propôs “reforçar a 

constituição dos corpos burocráticos permanentes do Estado, essenciais ao fortalecimento do 

núcleo estratégico, e ao mesmo tempo introduzir os princípios da administração gerencial” 

(PACHECO, 2010, p. 194). As políticas decorrentes destes objetivos foram a realização de 

concursos anuais para as carreiras típicas de Estado, revisão de várias carreiras, introdução da 

remuneração variável por desempenho, incremento da capacitação de servidores, adoção de 

uma política salarial de valorização dos quadros, aproximando a remuneração do setor 

privado. O enfrentamento da questão dos cargos de livre nomeação de Direção e 

Assessoramento Superior (DAS) e das carreiras foi referido por Bresser-Pereira (1996b) como 

“os dois mitos de Brasília” sendo que as carreiras, apesar de seus ocupantes pressionarem por 

vantagens que levavam a distorções na sua concepção, não admitiam que fossem 

reestruturadas completamente; quanto aos DAS, que eram ocupados em maioria por 

funcionários de carreira, havia a crença de que permitiam a prática do favorecimento. No 

entanto, o acesso aos DAS superiores (5 e 6) era garantido tanto como opção de carreira para 

os servidores efetivos, como para entrada de profissionais externos ao quadro, reconhecidos 

por competência técnica ou gerencial. 

Na opinião de Farias e Gaetani, a institucionalização de concursos públicos 

sistemáticos, a partir das Portarias nº 1.731 e nº 1.732, de julho de 2002, favorece a 

profissionalização do serviço público: 
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ondas de profissionalização se sucedem com cada entrada no governo de um quadro 

de profissionais em geral bem selecionados, treinados para ingressar na 

administração federal dentro de uma nova visão de Estado e sem as sequelas, por 

exemplo, das gerações que se formaram ao longo do período autoritário em meio a 

uma cultura política predominantemente clientelista. (FARIAS E GAETANI, 2002, 

p.5) 

 

Dias (2010) observa que as alterações na natureza das tarefas de gestão/administração 

dentro das instituições geram novos perfis de servidores requeridos para os cargos. Sistemas 

de informações são alimentados por servidores de nível médio ou terceirizados, enquanto 

cabem aos servidores de nível superior as análises mais complexas. A evolução tecnológica e 

as transformações sociais afetam o contexto das relações de trabalho, como também a pressão 

por profissionalização, que “cresce em importância na medida em que se estabelece como 

prioridade o aumento da produtividade do trabalho no setor público de modo a aumentar sua 

qualidade, diminuir seus custos relativos e ampliar sua abrangência.” (FARIAS e GAETANI, 

2002, p. 7). 

O tratamento democrático dado à gestão de pessoas no serviço público federal a partir 

de 2004 pode ser comprovado através da política de profissionalização da gestão implantada 

pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que visa imprimir 

credibilidade às ações governamentais e efetividade às políticas públicas. com a criação da 

Ouvidoria do Servidor Público e o estabelecimento do Sistema Nacional de Negociação 

Permanente (SINNP) e com a formulação de uma Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoas (PNDP), em 2006, denota um entendimento que imprimiu o diálogo e a transparência 

como pressupostos para uma gestão de pessoas de portas abertas. A relevância destas 

ferramentas para a gestão de pessoas no serviço público federal tem muito a ver com a sua 

forma de implementação e não apenas com a regulamentação. A Ouvidoria do Servidor é 

mediada pela Secretaria de Relações de Trabalho no Serviço Público, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão - SRT/MP, com a finalidade de valorizar o servidor e 

contribuir para a consolidação da democratização das relações de trabalho, oferecendo um 

canal de comunicação que permite a interlocução direta com as áreas responsáveis pelas 

políticas de recursos humanos do governo e do órgão de lotação. O Sistema de Negociação 

Permanente do Governo Federal é composto pela mesa nacional de negociação e pelas mesas 

setoriais relativas a cada carreira, com o objetivo de promover a democratização das relações 

de trabalho entre servidores e o Estado e buscar a melhoria contínua dos serviços públicos. É 

coordenada pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão e é formada pelas bancadas sindical, e governamental e pelo observatório das 
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relações de trabalho na administração pública federal. A Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) foi institucionalizada pela publicação do Decreto nº 

5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que institui a política e as diretrizes para o 

desenvolvimento de pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 

que tem como finalidades atingir a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços 

públicos prestados ao cidadão; o desenvolvimento permanente do servidor público; a 

adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo 

como referência o plano plurianual; a divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e 

a racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. Foram também definidos como 

instrumentos para a implementação da PNDP: o plano anual de capacitação; o relatório de 

execução do plano anual de capacitação; e o sistema de gestão por competência. (BRASIL, 

2006a). Ao instituir a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP) com base em 

competências, alia-se ao sucesso verificado nas empresas privadas e de capital misto, 

alavancando os padrões gerenciais da gestão pública. O Decreto tem uma orientação voltada 

para qualidade dos serviços públicos e indica que a instituição deve promover o alinhamento 

do desenvolvimento dos servidores com as diretrizes institucionais.  

A proposta de um modelo flexível referenciado principalmente na ação gerencial, no 

planejamento e na autonomia dos servidores em relação ao produto do seu trabalho (entrega) 

precisa ainda ser sedimentada por ações antecedentes que estabeleçam um clima propício. 

Uma das questões a serem enfrentadas diz respeito à valorização do servidor, pois  

o imenso patrimônio humano obtido ao longo das décadas não pode ser depreciado e 

subutilizado, como tem sido em muitas ocasiões. o servidor é visto, por alguns, 

enquanto parte das despesas desnecessárias, valores a serem minimizados, gente que 

não serve para quase nada. No entanto, é o servidor que atende ao cidadão 

desassistido, ao carente. Se não ele, quem fará o atendimento e trabalhará pela 

solução dos problemas da população? (DIAS, 2010, p.35). 

 

Os pressupostos da gestão de pessoas da atual administração pública federal indicam 

uma forte tendência por formatos mais próximos aos princípios democráticos, como descrito 

no Relatório Final da Conferência Nacional de Recursos Humanos da Administração Pública 

Federal 

A democratização das relações de trabalho é modelo com foco no resultado. Neste 

novo modelo e na busca por uma sociedade mais livre, justa e plural, os velhos 

padrões já não respondem mais às necessidades da sociedade brasileira. Ao 

incorporarmos os princípios democráticos consagrados pela constituição, à gestão de 

pessoas, o fizemos de forma vívida para além da burocracia. Desta forma, a 

transparência que buscamos é real, e não doutrinária. É necessário que se atue com 

honestidade, corolário e pressuposto essencial deste princípio. (BRASIL, 2009b, 

p.20) 
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Isto posto, há ainda que se considerar a complexidade de analisar uma instituição 

social com elevado grau de formalização e com características próprias, como uma 

universidade federal: 

(...) tem existência jurídica, há organização e funcionamento estabelecidos e 

regulados em instrumentos formais, conta com estrutura para realizar suas funções, 

congrega pessoas em torno de interesses e de objetivos definidos e socialmente 

reconhecidos, assume formas e desempenha funções diferenciadas, segundo a época, 

a localização e o contexto social em que está inserida. Possui também objetivos 

gerais que são comuns a outras instituições, na medida em que dizem respeito à 

educação, à busca do saber, à promoção da cultura e do desenvolvimento do país 

onde se situa, à melhoria das condições de vida da sociedade (Piazza, 1997).  

 

A especificidade da atuação da universidade na sociedade não a distancia da finalidade 

precípua da Administração Pública, que é a de servir à sociedade, atendendo aos interesses e 

às necessidades coletivas. As necessidades da sociedade mais consciente, mais crítica e com 

maior acesso à informação, especialmente a classe média com maior poder aquisitivo, têm 

representado fonte de pressão sobre o poder público, exigindo do mesmo maior respeito à 

efetividade, eficiência e eficácia das organizações públicas, forçando a referência aos padrões 

de performance das empresas privadas, e em relação aos produtos e serviços que dispõe e 

oferece.  

Na visão de Dagnino e Gomes (2003), que analisam a contradição da gestão das 

universidades, essas são caracterizadas como unidades autônomas: 

Nela necessariamente convivem democracia e descentralização com procedimentos 

legais extensivos, abrangentes e altamente padronizados que regulam a aprovação de 

novos programas, contratação de professores, promoção na carreira, etc e que 

percorrem toda a estrutura hierárquica. Ao lado desta estrutura profissional 

caracterizada por autonomia e liberdade acadêmica e tensionando-a de forma 

explícita ou latente, o apoio administrativo é estruturado segundo burocracia 

hierárquica tradicional. (DAGNINO E GOMES, 2003, p.163) 

 

Frente ao novo desafio de gerir democraticamente servidores que desempenham 

atividades de naturezas diversas, embora complementares; oriundos de carreiras diferentes – 

docentes do magistério superior, docentes do ensino básico, técnico e tecnológico e técnico-

administrativos – e que convivem em uma mesma instituição, compartilhando espaços 

organizacionais comuns amalgamados por uma cultura que privilegia o papel do professor 

mesmo que seja em atividades fora da sala de aula, como a administração em todos os níveis, 

faz-se necessário profissionalizar a gestão das pessoas. 

Na mesma perspectiva, Souza e Kobiyama (2010) entendem que a peculiaridade da 

universidade quando vista como organização deve-se ao fato de que “são formadas, 

basicamente, por um conjunto de pessoas, onde as relações sociais e interpessoais extrapolam 
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as estruturas prescritas no modelo racional burocrático. Assim, as instituições universitárias 

são consideradas organizações complexas, não só pela sua condição de instituição 

especializada, mas principalmente, pelo fato de executar tarefas múltiplas.” (SOUZA e 

KOBIYAMA, 2010, p.6). Em outro estudo, (SOUZA, 2009) o autor propõe que a gestão das 

universidades deve orientar-se pelas seguintes dimensões: administrativa, acadêmica, humana, 

e política e social. Nessa linha, apresenta quatro ações inovadoras para nortear as políticas de 

gestão de pessoas: educação corporativa; aprendizagem e compartilhamento do 

conhecimento; planos de reconhecimento e recompensa; estímulos à criatividade e inovação.  

Dias (2010), em estudo sobre carreiras e cargos da administração pública federal, 

afirma que os órgãos definem prioridades, limites de participação e pontos imutáveis, para só 

depois buscar a participação dos servidores, ao invés de adotar amplos processos de 

planejamento estratégico que envolva os servidores desde o início, para discussão das 

políticas, orientações, ideologias, filosofia das decisões e motivações do governo, para que 

compreenda o seu trabalho a ser feito. Ao não fazer esse caminho, os órgãos revestem-se de 

caráter autoritário, criando massa de manobra alienada para seguir as decisões. 

“Consequentemente, os aspectos motivacionais perdidos acabam retirando do serviço público 

toda a produtividade, a sinergia e a pujança que um corpo funcional altamente qualificado 

poderia ter na construção de um país melhor.” (DIAS, 2010, p.31). 

Para fins da análise deste estudo, tomaremos as políticas de gestão de pessoas 

emanadas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em sua concepção 

democrática e participativa como referência, haja vista a amostra desta pesquisa ser 

constituída por servidores públicos federais. 

 

 

2.4. Trajetória recente das Universidades Federais no Brasil 

 

As Universidades públicas, por longo tempo, têm contribuído fortemente para o 

desenvolvimento da pesquisa e da formação profissional qualificada no país. Como 

instituições estruturadas com a responsabilidade pela formação cultural e profissional de 

excelência, por parte expressiva da produção científica e tecnológica e pela transferência de 

conhecimento aos processos produtivos, representam uma das mais complexas organizações 

produtivas da sociedade. 

Desde 1961, a Lei nº 4.024 assegura a autonomia didática, administrativa, financeira e 

disciplinar às universidades, confirmada no Art. 207 da Constituição Federal de 1988: “As 
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Universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão.”  

Desta forma, a universidade torna-se uma instituição normativa, produtora de direitos 

e obrigações. Tal característica peculiar conferida às Universidades com a finalidade de 

garantir a liberdade de pensamento, uma vez que cabe a ela professar a busca da verdade 

enquanto produz o saber, não significa, por outro lado, que seja um universo separado da 

sociedade que a mantém nem do Estado que lhe dá existência jurídica. Assim, nem soberana 

nem desvinculada, deverá cumprir o princípio da avaliação pela mediação dos pares e pela 

prestação de contas à sociedade que a sustenta. 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) incorporou as diretrizes 

gerencialistas do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado para a educação superior 

brasileira, em especial, quanto às medidas flexibilizadoras que permitiram a diversificação das 

instituições de educação superior, incentivaram o esforço sistemático de parcerias com o setor 

privado e a gestão voltada para resultados - que pressupõe avaliação externa para fins de 

credenciamento e recredenciamento, com base no projeto que cada instituição formular. Além 

disso, institui a gestão com base nos princípios da qualidade, estimulando a produtividade a 

partir do quanto se produz, em quanto tempo e a que custo, à revelia da importância 

acadêmica, científica, tecnológica, sociopolítica ou econômica da produção universitária. 

O Artigo 52 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases - 

LDB) define as características das universidades, inclusive em relação à titulação e regime de 

trabalho dos docentes: 

Art. 52º. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos 

quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e 

cultivo do saber humano, que se caracterizam por:  

I- produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e 

problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto 

regional e nacional; 

II- um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou 

doutorado; 

III- um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 

 

Neste período (1995-2002), a política pública educacional para o ensino superior sofre 

forte influência do Banco Mundial, que recomendava que conceitos gerencialistas fossem 

introduzidos à agenda de reformas, tais como avaliação, autonomia universitária, 

diversificação, diferenciação, flexibilização e privatização. O projeto de autonomia 

apresentado pelo MARE consistia em “transformar o status jurídico das universidades 

públicas para organizações sociais, entidades públicas não estatais, fundações de direito 
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privado ou sociedades civis sem fins lucrativos.” (Carvalho, 2006, p.3). O controle do Estado 

se daria por meio de contratos de gestão, onde seriam estabelecidos os serviços a serem 

prestados, as metas e os recursos financeiros a serem repassados pelo governo. Além disso, o 

Banco Internacional de Desenvolvimento (BIRD)
3
 recomendava “a cobrança de mensalidades 

nas instituições públicas, com a justificativa de garantir maior eficiência e equidade ao 

sistema, não foram implementadas. Esta questão polêmica sofreu pressões políticas no âmbito 

do Poder Legislativo que impediram que fosse levada à votação. No entanto, a reação 

contrária da comunidade acadêmica impediu sua aprovação, restando na LBD a coexistência 

do ensino público e privado e a manutenção da gratuidade do ensino nas universidade 

públicas. 

Contudo, a partir de então, o orçamento das instituições federais de ensino superior 

sofreram uma drástica redução, que levou ao sucateamento das estruturas, associada à 

severidade na política remuneratória dos servidores administrativos e docentes, o que 

provocou muitos pedidos de aposentadoria, fato que agravou a situação das universidades, 

pela falta de reposição dos quadros. Ao mesmo tempo, buscando fazer frente à escassez de 

recursos, as instituições passaram a oferecer serviços pagos, através de fundações, e 

ampliaram a oferta de vagas para atender à pressão por produtividade, tornando a situação 

insustentável: recursos escassos, orçamento comprimido, redução da força de trabalho, 

estrutura sucateada x maior oferta de vagas.  

Em 9 de janeiro de 2001, após oito longos anos de discussão no congresso, o 

presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei nº 10.172/2001, que aprova o Plano 

Nacional de Educação (PNE). No PNE, a universidade é reforçada como núcleo estratégico 

do sistema, com as funções que a Constituição lhe outorga: ensino, pesquisa e extensão – e 

com o compromisso com o desenvolvimento do País e a redução das desigualdades regionais. 

As principais metas para o ensino superior alcançar em 10 anos são: (1) 30% dos jovens entre 

18 e 24 anos frequentem uma instituição de ensino; (2) na área da pesquisa, dobrar o número 

de pesquisadores qualificados, promovendo o desenvolvimento da pós-graduação e da 

pesquisa; (3) na área do financiamento da educação superior, a constituição de um fundo 

composto, entre outras fontes, por pelo menos 75% dos recursos da União vinculados à 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Carvalho (2006) observa que no governo de Fernando Henrique (1995-2002) 

                                                 
3
 O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) é a instituição financeira do Banco 

Mundial que proporciona empréstimos e assistência para o desenvolvimento a países de rendas médias com bons 

antecedentes de crédito 
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o meio acadêmico público atuou, de forma efetiva, para conformar a implementação 

da ação política diferenciada, em parte, tanto da agenda sistêmica do BIRD como da 

agenda governamental. A proposta de extinção da gratuidade do ensino público foi 

retirada, novamente, da agenda pública por pressão exercida no Poder Legislativo e 

nas demais arenas decisórias, bem como a reforma administrativa proposta pelo 

MARE foi rejeitada. (CARVALHO, 2006, p. 6). 

 

A partir de 2003, com o governo Lula (2003-2010), a trajetória da política para o 

ensino superior prioriza a sustentação financeira das Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES), para dar conta da expansão das matrículas desencadeada pelas estratégias adotadas no 

governo antecedente. Baseada na orientação da democratização do ensino e no discurso da 

justiça social, dois grandes programas foram implementados: em 2004, o Programa 

Universidade para Todos (Pro Uni) foi criado (institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13 de 

janeiro de 2005) para regular a oferta de vagas de instituições particulares de ensino superior 

através de bolsas com financiamento parcial ou integral pelo governo (BRASIL, 2005b). 

Carvalho (2006) ao analisar a questão do acesso e da disponibilidade de vagas nas instituições 

privadas, verifica que, à época, a situação econômica no país não favorecia a procura por 

vagas nas instituições privadas, que, criadas por pressão do expansionismo do período 

anterior, acabavam por não ser preenchidas. Esta ameaça à sobrevivência empresarial das 

universidades particulares desencadeou um movimento político que influenciou os debates e a 

aprovação dos termos da Lei de criação do Pro Uni no Congresso; em 2007, o Decreto nº 

6.096 institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI) 

com o objetivo de criar condições para a ampliação do acesso e permanência na 

educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura 

física e de recursos humanos existentes nas universidades federais. 

§ 1
o
  O Programa tem como meta global a elevação gradual da taxa de conclusão 

média dos cursos de graduação presenciais para noventa por cento e da relação de 

alunos de graduação em cursos presenciais por professor para dezoito, ao final de 

cinco anos, a contar do início de cada plano.  (BRASIL, 2007),  

 

Araújo (2010) observa que os princípios, a filosofia e as medidas adotadas com o 

REUNI introduzem a lógica do modelo gerencial na gestão das instituições de ensino, através 

da contratualização de metas, do controle de resultados, com foco na eficiência e nos 

resultados. O plano de reestruturação é proposto pela instituição, onde consta o diagnóstico da 

situação atual, metas quantitativas e qualitativas com cronograma de execução, etapas e 

indicadores, onde predomina a ênfase na eficiência, flexibilidade, mobilidade e novos arranjos 

organizacionais. A transformação da cultura burocrática das instituições de ensino superior 

para uma cultura voltada para resultados será uma realidade na medida em que a gestão e o 
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funcionamento destas organizações possam aderir às diretrizes e produzir resultados que 

consolidem o modelo.  

Além do Pro Uni e do REUNI, outras iniciativas da política de ensino superior 

também impactaram na qualidade do ensino. Em 2004, a Lei nº 10.861 instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), formado por três componentes 

principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes, com o 

objetivo de identificar mérito e valor das instituições; melhorar a qualidade da educação 

superior; promover a responsabilidade social das Instituições de Ensino Superior, respeitando 

a identidade institucional e a autonomia universitária. A integração dos instrumentos 

(autoavaliação, avaliação externa, avaliação das condições de ensino, Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE), censo e cadastro) permite a atribuição de conceitos, 

ordenados numa escala com cinco níveis, a cada uma das dimensões e ao conjunto das 

dimensões avaliadas. Desta avaliação depende o credenciamento das IFES para seu 

funcionamento. A avaliação institucional é realizada por duas modalidades – autoavaliação e 

avaliação externa - que contemplam 10 dimensões: (1) Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); (2) Política para o ensino, a pesquisa, pós-graduação e a extensão; (3) 

Responsabilidade social da Instituição de Ensino Superior (IES); (4) Comunicação com a 

sociedade; (5) As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico-administrativo; 

(6) Organização de gestão da IES; (7) Infraestrutura física; (8) Planejamento de avaliação; (9) 

Políticas de atendimento aos estudantes; (10) Sustentabilidade financeira. 

Em 2007, foi lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que vem 

reforçar uma visão sistêmica da educação, com 30 ações integradas voltadas para os diversos 

níveis e modalidades da educação pública. No que se refere à educação superior, cinco ações 

foram priorizadas: Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) PROUNI, que facilita o acesso 

ao crédito educativo; Pós-doutorado, com vistas à retenção dos pesquisadores e cientistas; 

Professor equivalente, que simplifica a contratação de docentes para as IFES; Educação 

Superior, que pretende duplicar o número de vagas nas universidades federais dentro de 10 

anos; e o Programa Incluir: Acessibilidade na Educação Superior, para garantir a 

acessibilidade a pessoas com deficiência.  

Tais programas exigem novos perfis de servidores, tanto do ponto de vista do foco no 

cidadão, que envolve valores como respeito à diversidade e cidadania, como do ponto de vista 

funcional, requerendo tomada de decisão e comprometimento nas atribuições, alterando a 

postura burocrática da atividade-meio. 
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Em 2009, a Conferência Mundial Sobre Educação Superior da UNESCO, realizada em 

Paris, declarou que o ensino superior é um bem público de responsabilidade de todos os 

governos e indicou que uma das mais importantes missões da responsabilidade social da 

Universidade é a democratização do acesso à educação superior de qualidade. 

No Brasil, as atuais políticas públicas que priorizam o desenvolvimento social 

demandam para as Universidades federais a formação de profissionais que possam sustentar o 

desenvolvimento da pesquisa e da ciência que constituirão as bases para a construção de uma 

sociedade cidadã. A conjuntura nacional oferece um cenário favorável para a atuação das 

Universidades públicas, com o Plano Nacional de Educação, o Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), a ampliação de 

investimentos para a melhoria da qualidade do ensino e a definição de metas e diretrizes para 

a democratização do acesso e permanência na Universidade. 

Fazendo um balanço das políticas para o ensino superior no período de 2002 a 2006, 

Carvalho (2006) compreende que, embora a agenda neoliberal proposta pelo governo 

antecedente tenha deixado de ser cumprida
4
 face à reação de grupos politizados, suas 

determinações continuam orientando as políticas para o ensino superior: 

Na prática, por um lado, estreitou as relações público/privado e optou pela solvência 

das IES privadas através do Pro Uni, bem como manteve e até aprofundou os 

parâmetros avaliativos e a função regulatória do Estado através do SINAES, mas, 

por outro, reverteu, em parte, o processo de sucateamento do segmento federal e de 

desvalorização do serviço público em geral, inclusive com a reposição salarial e dos 

quadros funcionais. (CARVALHO, 2006, p. 11). 

 

As exigências de controle externo e de medidas de avaliação das IFES vem ao 

encontro das ideias gerencialistas da Nova Gestão Pública e terminam por impactar na gestão 

de pessoas. Quanto mais os resultados de produtividade se tornam critério para a distribuição 

de recursos financeiros, mais as políticas de pessoal demonstram preocupação em capacitar, 

estabelecer metas, avaliar desempenho, treinar competências gerenciais e técnicas.  

 

 

 

                                                 
4
 A autora defende que a política pública direcionada ao ensino superior na década de 90, embora fortemente 

influenciada pela agenda neoliberal, não foi resultado exclusivo da intervenção dos organismos multilaterais. Em 

contraste com as recomendações do BIRD e a ação política do governo FHC- a educação superior como um 

serviço comercializado no mercado - destaca-se com o Pro Uni e a proposta de reforma da educação superior do 

governo Lula, a função social da educação superior. No período 1995-2002 o crescimento da educação privada 

foi priorizado, com a expansão de matrículas, cursos e instituições particulares e a proposta de extinção da 

gratuidade do ensino público só foi retirada da agenda pública por pressão exercida no Poder Legislativo e nas 

demais arenas decisórias. 
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A partir da trajetória histórica das universidades no Brasil, pode-se concluir que está 

em curso um avanço no sentido da democratização do ensino superior e no fomento à 

pesquisa, tecnologia e inovação. Para viabilizar este projeto, inicialmente fez-se necessário o 

incremento da estrutura física da rede de IES, para, logo a seguir, definir um perfil 

diferenciado de servidores das Universidades federais, considerando principalmente o 

quantitativo e a evolução da titulação de docentes e do corpo administrativo. 

O Censo da Educação Superior 2010 apresenta o crescimento do número de 

Instituições Federais de Ensino Superior de 67, em 2001, para 99, em 2010, como 

demonstrado na tabela a seguir: 

Tabela 2: Evolução do número de IFES de 2001 a 2010 

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

IFES 67 73 83 87 97 105 106 93 94 99 

Fonte: Censo da Educação Superior 2010 

 

O comportamento do contingente de servidores das universidades apresentou queda 

constante no período compreendido entre 1997 e 2002, enquanto passou a crescer 

gradativamente a partir de 2003, atingindo o total de 238.335 servidores ativos em 2012. Tais 

períodos coincidem com as políticas de retração da contratação no governo Fernando 

Henrique (1997-2002), que deu início à terceirização de serviços e com a renovação dos 

quadros das universidades, com a recuperação da oferta de vagas em todos os níveis no início 

do governo Lula (2003-2011) (BRASIL, 2013). 

Nas universidades federais, existem duas carreiras distintas: magistério e técnico-

administrativa. Em 2013, o número de servidores docentes ativos nas universidades federais 

chegou a 105.653 (46.16%), enquanto na categoria técnico-administrativa 123.216 (53.83%) 

encontra-se em atividade, totalizando 228.869 servidores ativos. (Boletim Estatístico de 

Pessoal, dez/2013). 

A distribuição relativa dos servidores por categoria funcional considerando as faixas 

etárias entre menor ou igual a 30 anos e mais de 60 anos, aponta para a concentração de 

docentes do 3º grau na faixa entre 31 e 40 anos (31%), assim como os docentes do ensino 

básico, técnico e tecnológico (EBTT) que atingem 34,7 %, enquanto a categoria técnico-

administrativa apresenta quase 30% dos servidores na faixa etária de 51 a 60 anos (Ver 

tabela). Considerando os critérios para aposentadoria integral ainda vigentes 
5
(tempo de 

                                                 
5
 A redação dada ao Art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003 assegura o 

regime de previdência de caráter contributivo e solidário. Já a Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98 

estabelece a regra do tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo 
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serviço + idade), é possível prever que uma grande parte dos servidores da área administrativa 

atinja os critérios para aposentadoria nos próximos anos. 

Tabela 3: Servidores ativos por faixa etária (%), segundo a categoria (2013) 
Categoria 

                       Faixa etária 
<=30 31-40 41-50 51-60 >60 Total 

Prof. 3º grau 5,1 31,0 29,9 23,8 10,2 100 

Prof. EBTT
1 

13,0 34,7 29,5 18,8 4,0 100 

Téc.-administrativos 16,6 22,7 24,7 29,3 6,7 100 

Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal 212, dez/2013, p.103 

1 - Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

 

Em relação à titulação dos docentes, em 2001 a maioria dos docentes portava títulos 

acadêmicos até o nível de especialização acima da quantidade de doutores. Passados cinco 

anos, ocorre uma inversão e 42,3% dos docentes passam a deter títulos de doutorado. 

Finalmente, em 2010, os doutores são aproximadamente 50% dos servidores do magistério 

federal. Os índices ainda consideráveis de formação em nível de pós-graduação lato sensu 

(especialização), devem-se, provavelmente, às cargos das carreiras de Professor de 1º e 2º 

graus e Professor de Ensino Básico Federal. 

Tabela 4: Evolução da distribuição dos docentes por titulação (%) 

Ano Especialização Mestrado Doutorado 

2001 37,2 26,9 35,9 

2006 29,4 28,3 42,3 

2010 21,2 28,9 49,9 

Fonte: Resumo Técnico do Censo da Educação Superior 2010 

 

Dados recentes (2012) revelam que, na categoria técnico-administrativa, em relação ao 

nível de escolaridade do cargo e situação de vínculo, a força de trabalho está distribuída 

predominantemente em cargos de nível médio, representando 62.57% dos servidores. Os 

ativos somam 120.475 servidores, dentre os quais apenas 30.58% ocupam cargos de nível 

superior. 

 

 

                                                                                                                                                         
efetivo, considerado o tempo de contribuição e a idade do servidor sendo sessenta anos de idade e trinta e cinco 

de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher, para 

aposentadoria voluntária. Esta regra foi alterada a partir de 05/02/2013, com a Lei 12.618, de 30 de abril de 

2012, que cria a Previdência Complementar dos Servidores Públicos e altera critérios para aposentadoria pelo 

Regime Próprio da Previdência do Servidor Público. 
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Tabela 5: Distribuição dos servidores técnico-administrativos das universidades federais 

por nível de escolaridade do cargo e situação de vínculo (2012)
6
 

Escolaridade do 

cargo 
Ativo Aposentado Inst. Pensão Total % 

NS
1 

36.848 12.000 1.859 50.707 26.90 

NI
2 

74.018 31.697 12.207 117.922 62.57 

NA
3 

9.609 6.759 3.458 19.826 10.52 

TOTAL 120.475 50.456 17.524 188.455 100 

Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal, jan/2012 

1 - NS – Cargos cujo requisito de ingresso é escolaridade de nível superior 

2 - NI – Cargos cujo requisito de ingresso é escolaridade de nível médio 

3 - NA – Cargos cujo requisito de ingresso é ensino fundamental 

 

Esses números podem levantar algumas questões sobre o objeto desta pesquisa, que é 

a atuação dos servidores técnico-administrativos de nível superior, pois enquanto as políticas 

de expansão das IFES e de profissionalização dos serviços públicos, somados ao advento da 

terceirização, que substitui o vínculo público por contratos temporários, apontam para o 

incremento de cargos com requisito de escolaridade superior, as estatísticas indicam que esta 

realidade ainda não se verifica. 

 

2.5. A Carreira Técnico-Administrativa nas Universidades Federais Brasileiras (Lei nº 

11.091/2005) 

 

Durante a Era Vargas (1930-1945), o DASP foi responsável por promover a 

sistematização dos direitos e deveres do funcionalismo, definidos no Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis da União, primeiro documento desse tipo no Brasil. Com o fim 

do governo, o DASP sofreu um processo de esvaziamento passando a exercer apenas a 

seleção e aperfeiçoamento de pessoal.  

A primeira tentativa de organização de carreiras no serviço público ocorre através da 

Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960, com o surgimento do Plano de Classificação de Cargos 

do Serviço Civil do Poder Executivo que contemplava as atividades médico-hospitalares e 

funções técnicas, como engenharia, arquitetura e contabilidade. 

Nas Instituições Federais de Ensino Superior, integrantes do serviço público federal, o 

trabalho administrativo ficou restrito às atividades-meio, como apoio ao ambiente e atividades 

acadêmicas. Em 1987, com a implantação do Plano Único de Classificação e Retribuição de 

Cargos e Empregos (PUCRCE) institui-se, pela primeira vez, a carreira formal técnico-

                                                 
6
 Nas publicações seguintes, estes dados deixaram de ser incluídos. O BEP dez/2013 não traz detalhamento do 

quantitativo de servidores das universidades federais por escolaridade e situação de vínculo.  
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administrativa própria das Universidades. O PUCRCE vigorou até janeiro de 2005, quando o 

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE) inaugurou 

uma nova estruturação dos cargos que executam atividades administrativas próprias das IFES, 

demonstrando a disposição do governo pela melhoria dos processos burocráticos. 

A Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de 

Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE) no âmbito das 

instituições Federais de Ensino, vinculadas ao Ministério da Educação, também estabelece um 

vínculo entre as práticas de gestão de pessoas com as estratégias institucionais, bem como os 

diplomas legais que a regulamentam, os Decretos nº 5.824 (BRASIL, 2006b) e nº 5.825 

(BRASIL, 2006c), ambos de 29 de junho de 2006. Tais diretrizes são na direção de um 

modelo participativo, estratégico e técnico para a gestão de pessoas.  

Destarte, o arcabouço legal não garante por si só a modernização dos modelos de 

gestão de pessoas em aplicação nas IFES. Uma forte tendência à rigidez burocrática ainda 

redunda nas relações de trabalho e nas políticas de gestão de pessoas.  

O Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE) 

estabelece a estrutura e organização do quadro de pessoal, seus conceitos, princípios e 

diretrizes, critérios de ingresso e formas de desenvolvimento, processo de enquadramento, 

assim como os critérios de remuneração. (BRASIL, 2005a). 

A gestão dos cargos do Plano de Carreira observa os seguintes princípios e diretrizes: I 

- natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino; II - 

dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração, e as 

competências específicas decorrentes; III - qualidade do processo de trabalho; IV - 

reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica de 

ensino, de pesquisa e de extensão; V - vinculação ao planejamento estratégico e ao 

desenvolvimento organizacional das instituições; VI - investidura em cada cargo 

condicionada à aprovação em concurso público; VII - desenvolvimento do servidor vinculado 

aos objetivos institucionais; VIII - garantia de programas de capacitação que contemplem a 

formação específica e a geral, nesta incluída a educação formal; IX - avaliação do 

desempenho funcional dos servidores, como processo pedagógico, realizada mediante 

critérios objetivos decorrentes das metas institucionais, referenciada no caráter coletivo do 

trabalho e nas expectativas dos usuários; e X - oportunidade de acesso às atividades de 

direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, respeitadas as normas específicas 

(BRASIL, 2005a).  
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O Plano de Carreira é estruturado em cinco níveis de classificação: A, B, C, D e E, com 

quarenta e nove padrões de vencimento, que se compõem em quatro níveis de capacitação  (I, 

II, III, IV), com interpolaridade entre as classes de cargos e step constante de 3.7% (ver 

Anexo A). Os cargos foram hierarquizados em Níveis de Classe, que representa um conjunto 

de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir dos requisitos de escolaridade, nível de 

responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, 

experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições. A classe A 

compreende cargos cuja exigência dos requisitos em geral é mais baixa, incluindo os cargos 

de escolaridade mais elementar, alfabetizado ou nível fundamental incompleto. Na classe B 

estão localizados os cargos que requerem mínimas condições dos critérios analisados e inclui 

cargos com requisito de escolaridade de ensino fundamental incompleto ou completo e 

comprovada experiência. Os cargos classificados no nível C abrangem maior diversidade 

quanto à escolaridade, comportando cargos com exigência escolar do ensino fundamental 

incompleto (Cozinheiro, Encadernador etc) até ensino médio completo com curso 

profissionalizante (Auxiliar de Enfermagem), ao tempo em que os demais critérios também 

definem a classificação. A classe D é composta, em sua maioria, por cargos cujo requisito 

mínimo de escolaridade é o ensino médio completo com curso técnico ou ensino médio 

profissionalizante, embora esteja aí classificado o cargo de Vigilante, que tem como requisito 

de ingresso o ensino fundamental completo e curso de formação, e alguns cargos com 

escolaridade de ensino médio, aliada à exigência de experiência. O nível de classificação E 

corresponde aos cargos cuja requisito de escolaridade é o nível superior, com exceção dos 

cargos de Assistente Técnico em Embarcações, Comandante de Lancha, Comandante de 

Navio, Imediato, Mestre Fluvial, Mestre Regional e Primeiro Condutor, que são regidos por 

Lei específica e compõem a carreira de técnicos marítimos (ver Anexo B). Os cargos 

constantes na classe A (Servente de Limpeza, Servente de Obras, Auxiliar de Carpintaria etc ) 

e a maioria dos cargos da classe B (Açougueiro, Armazenista, Pintor etc) foram extintos pela 

Lei nº 9.632, de 7 de maio de 1998 (BRASIL, 1998), bem como alguns outros da classe C 

(Almoxarife, Cozinheiro, Porteiro etc) e D (Vigilante e Recreacionista). No entanto, ainda é 

possível o provimento de cargos com grau de escolaridade de nível médio, como Auxiliar em 

Administração, Auxiliar em Enfermagem, Assistente de Laboratório etc. 

A tabela abaixo explicita a distribuição do quantitativo de servidores técnico-

administrativos e docentes, ativos, aposentados e instituidores de pensão das universidades 

federais por nível de cargo - apoio, intermediário e superior: 
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Tabela 6 – Quantitativo de servidores por nível de escolaridade do cargo nas 

universidades federais (dez/2013) 
NA

1 
NI

2 
NS

3 
S/I

4 
Total 

7.030 54.207 98.000 9.919 169.156 

4.15% 32.04% 57.93% 5.86% 100% 

Fonte: Elaboração própria com base no Boletim Estatístico de Pessoal, dez/2013. p.70 

1 - NA – Nível de Apoio 

2 - NI – Nível Intermediário 
3 - NS – Nível Superior 

4 – S/I - Não possui informações de escolaridade do cargo no cadastro do SIAPE nas seguintes situação ( Requisitados, Nomeado Cargo 

Comissão, Sem vinculo, Req. de outros Órgãos, Celetista/Empregado, Colaborador PCCTAE e ICT e Exerc. 7º art. 93 8112), porém são 
contados como Força de Trabalho. 

 

As atribuições gerais dos cargos, observados os requisitos de qualificação e 

competências definidos nas respectivas especificações, são: (I) planejar, organizar, executar 

ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino; (II) planejar, 

organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-administrativas inerentes à pesquisa e à 

extensão nas Instituições Federais de Ensino; (III) executar tarefas específicas, utilizando-se 

de recursos materiais, financeiros e outros de que disponha a IFE, a fim de assegurar a 

eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão das 

Instituições Federais de Ensino. (BRASIL, 2005a). Cada cargo tem sua descrição, limitando 

atribuições que são atinentes ao exercício e que são muito específicas, reduzindo as 

possibilidades de mobilidade: exercer atividade não prevista naquelas atribuições caracteriza 

um “desvio de função”, geralmente questionado pelo funcionário por meio de ação judicial 

(MARCONI, apud PACHECO, 2010b). 

O ingresso nos cargos do PCCTAE se dá no padrão inicial do primeiro nível de 

capacitação do respectivo nível de classificação, mediante concurso público de provas ou de 

provas e títulos, o qual poderá ser realizado por áreas de especialização, organizado em uma 

ou mais fases, bem como incluir curso de formação, observadas a escolaridade e experiência, 

cujo edital definirá as características de cada fase do concurso público, os requisitos de 

escolaridade, a formação especializada e a experiência profissional, os critérios de eliminação 

e classificação, bem como eventuais restrições e condicionantes decorrentes do ambiente 

organizacional ao qual serão destinadas as vagas. Ao ser investido em um cargo, o servidor 

não poderá, por determinação constitucional que garante o acesso universal exclusivamente 

por concurso público, vir a assumir outro cargo durante seu desenvolvimento funcional, ainda 

que detenha os requisitos para ingresso. Alternativamente, poderá ter acesso às atividades de 

direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, desde que respeitadas as normas 

específicas. 
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O desenvolvimento do servidor na carreira se dá pela mudança de nível de capacitação 

e de padrão de vencimento a partir da Progressão por Capacitação Profissional ou Progressão 

por Mérito Profissional.  

A Progressão por Capacitação Profissional é a mudança de nível de capacitação, no 

mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da obtenção, pelo servidor, de certificação 

em programa de capacitação compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a 

carga horária mínima exigida em regulamento (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Critérios para progressão por capacitação profissional 

 

 

Fonte: Lei nº 11.091/2005  

 

A Progressão por Mérito Profissional é a mudança para o padrão de vencimento 

imediatamente subsequente, mantido o respectivo nível de capacitação, a cada 18 meses de 

efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação 

de desempenho instituído por regulamento de cada Instituição de Ensino.  

De outra forma, o servidor que apresentar e comprovar possuir educação formal 

superior ao requisito mínimo exigido para o cargo de que é titular poderá requerer Incentivo à 

Qualificação, por relação direta ou indireta com a área de conhecimento e as atividades 

inerentes ao cargo, conforme o quadro 2 a seguir. 

 

Nível de 

Classificação 

Nível de Capacitação Carga Horária de Capacitação 

 I Exigência mínima do Cargo 

A II 20 horas 

 III 40 horas 

 IV 60 horas 

 I Exigência mínima do Cargo 

B II 40 horas 

 III 60 horas 

 IV 90 horas 

 I Exigência mínima do Cargo 

C II 60 horas 

 III 90 horas 

 IV 120 horas 

 I Exigência mínima do Cargo 

D II 90 horas 

 III 120 horas 

 IV 150 horas 

 I Exigência mínima do Cargo 

 II 120 horas 

E III 150 horas 

 
IV 

Aperfeiçoamento ou curso de 

capacitação igual ou superior a 180 horas 



45 

 

Quadro 2 - Tabela de percentuais de incentivo à qualificação 

Nível de escolaridade formal superior ao previsto  

para o exercício do cargo 

(curso reconhecido pelo Ministério da Educação) 

Área de conhecimento 

com relação direta 

Área de conhecimento 

com relação indireta 

Ensino fundamental completo 10% - 

Ensino médio completo 15% - 

Ensino médio profissionalizante ou ensino médio  

com curso técnico completo 
20% 10% 

Curso de graduação completo 25% 15% 

Especialização, com carga horária igual ou superior a 360h 30% 20% 

Mestrado 52% 35% 

Doutorado 75% 50% 

Fonte: Lei nº 12.772/2012  

 

A remuneração é composta do vencimento básico, correspondente ao valor 

estabelecido na matriz salarial, referente ao padrão de vencimento do nível de classificação, e 

nível de capacitação ocupados pelo servidor. O menor vencimento referente ao padrão de 

vencimento 1 da classe A, nível de capacitação I é de R$1.140,64 e o maior vencimento 

básico previsto é de R$6.524,20 no último nível da classe E, padrão de vencimento 16, nível 

de capacitação IV (ver Anexo A), em que pese ser considerado que não há possibilidade de 

transposição para os níveis de cargo (A, B, C, D e E) senão por concurso externo. 

Os técnico-administrativos do Plano de Carreiras e Cargos das IFE, são submetidos a 

quarenta horas semanais de trabalho, em tempo integral, salvo determinação expressa em lei. 

Os servidores poderão se afastar de suas funções, assegurados os direitos e vantagens, 

para participação em programa de pós-graduação stricto sensu; colaboração a outra instituição 

federal de ensino ou de pesquisa, por período de até quatro anos, com ônus para a instituição 

de origem; e prestação de colaboração técnica ao Ministério da Educação, por períodos e 

condições definidas pelo Conselho Superior competente de cada IFE, considerada a legislação 

vigente.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Neste Capítulo, serão tratadas as definições metodológicas que foram selecionadas 

para caracterizar a pesquisa, bem como os procedimentos que adotamos como caminho para 

obter os resultados. 

 

3.1. Delineamento da pesquisa 

 

A pesquisa apresenta-se como um estudo de caráter transversal, uma vez que os dados 

foram coletados em um único momento da realidade, e teórico-prático, com base em estudo 

bibliográfico e documental e uma pesquisa de campo sobre as percepções dos servidores 

acerca de questões vinculadas a sua atuação profissional no serviço público. Utilizamos o 

método qualitativo para a análise dos dados coletados a fim de compreender como os 

servidores de nível superior da UFRN interagem com as premissas da nova gestão pública em 

sua atuação profissional. 

Tomamos como referência a taxonomia de Vergara (2000), para estabelecer o tipo de 

pesquisa, cuja classificação atende a dois critérios: os fins e os meios.  

Quanto aos fins, trata-se de pesquisa descritiva, pelo fato de sistematizar o perfil de 

servidores técnico-administrativos de uma instituição federal de ensino superior, além de 

estudar as características de um grupo de servidores públicos federais investidos em cargos de 

nível superior, visando descrever suas percepções sobre aspectos vinculados ao gerencialismo 

na gestão pública. Segundo Gil (2009), o objetivo primordial da pesquisa descritiva é a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno. Procura conhecer e 

entender as diversas situações e relações que ocorrem na vida social, política, econômica e 

demais aspectos que ocorrem na sociedade. Quantos aos meios, a pesquisa caracteriza-se 

como bibliográfica, documental e de campo. A investigação bibliográfica forneceu o suporte 

teórico-metodológico a partir da revisão da trajetória recente da gestão pública no Brasil, das 

atuais políticas de gestão de pessoas no âmbito federal, da trajetória recente da gestão das 

universidades brasileiras, envolvendo o detalhamento da carreira administrativa. Os dados 

coletados através de documentos foram a base para a formulação do perfil dos servidores 

administrativos da instituição, dispostos em relatórios e documentos institucionais, bem como 

na legislação e normatização pertinentes. A pesquisa de campo foi realizada utilizando 

entrevista aplicada aos servidores ocupantes de cargos de nível superior, através da qual 
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obtivemos informações qualitativas acerca das percepções dos servidores de nível superior 

nas universidades sobre os pressupostos do modelo gerencial na sua prática profissional. 

 

3.2. Estratégia metodológica 

 

O estudo de caso único foi realizado como estratégia de pesquisa, seguindo a 

recomendação de Yin (2005) que afirma que esta estratégia deve ser escolhida ao se 

examinarem acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem manipular 

comportamentos relevantes. Ainda, porque favorece o estudo em profundidade do fenômeno 

em relação ao contexto, o que permitiu identificar aspectos teóricos e empíricos sobre a nova 

gestão pública, a partir do levantamento da literatura que estabelece o estado da arte da gestão 

pública, da gestão de pessoas e da gestão das universidades; da análise dos documentos 

institucionais; das percepções dos servidores sobre a gestão pública; e da análise da legislação 

pertinente vigente.  

Como ressalta Godoy (1995) o estudo de caso, embora qualitativo, poderá utilizar 

dados quantitativos para esclarecer algum aspecto sobre o tema em questão. No presente 

estudo, utilizamos estatísticas simples de frequência e distribuição dos quantitativos de 

servidores nas categorias, para fins de caracterizar a população, relacionando-a com o total de 

servidores da carreira na esfera pública federal. 

Como estratégia metodológica, foi realizada inicialmente uma pesquisa bibliográfica, 

que consistiu na revisão da literatura relevante para a compreensão e aprofundamento sobre 

aspectos históricos da administração pública no Brasil, especialmente a Nova Gestão Pública, 

as atuais políticas de recursos humanos da administração pública federal, para então conhecer 

o panorama das Universidades federais e o perfil dos seus servidores, até delimitar a carreira 

dos servidores técnico-administrativos em educação e o contexto institucional da UFRN, 

visando ao levantamento de informações importantes ao tema principal desta pesquisa: a 

atuação dos servidores de nível superior da UFRN frente às premissas da nova gestão pública. 

Com base nos aspectos levantados durante essa revisão e considerados relevantes para 

os objetivos geral e específicos definidos para esta pesquisa, foram traçadas as linhas da 

pesquisa documental, que abrangeu documentos e relatórios estatísticos e sistemas de 

informação institucionais, com a finalidade de elaborar o perfil dos servidores, enquanto a 

aplicação de entrevista on line serviu para levantar a percepção dos servidores sobre aspectos 

pontuais da nova gestão pública na sua prática profissional, quais sejam, foco no cidadão, 

profissionalização, mérito, planejamento estratégico e mensuração de resultados. 



48 

 

 

3.3. Sujeitos da Pesquisa 

 

Os participantes da pesquisa foram servidores ativos investidos em cargos de nível 

superior da carreira técnico-administrativa em educação, lotados na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, classificados pela Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 com cargos 

pertencentes ao Nível de Classificação E, que comporta 51 (cinquenta e um) diferentes cargos 

ocupados (Anexo C). 

A seleção dos sujeitos apoiou-se na amostragem não probabilística por conveniência, a 

partir de um banco de dados com informações sobre os participantes, incluindo endereços de 

e-mail. Consideramos que a definição dos sujeitos da pesquisa confere características 

representativas a todos os elementos que fazem parte do subgrupo de servidores de nível 

superior.  

Para selecionar os servidores para os quais as entrevistas seriam enviadas, 

organizamos o cadastro geral dos servidores ativos de nível superior da UFRN por cargo e 

aplicamos uma seleção sistemática com intervalo igual a três para atingir 30% dos servidores. 

Desta forma, foram enviados aleatoriamente trezentas entrevistas para servidores cujo e-mail 

constavam no cadastro, conservando a proporcionalidade pelo quantitativo de servidores por 

cargo. Foram respondidas 25 (vinte e cinco) entrevistas por servidores de nível superior. Dos 

que responderam, vinte são mulheres, com idades entre 27 e 57 anos, e cinco homens com 

idades entre 32 e 57 anos. Considerando o total de respondentes, 11 servidores tem idade 

abaixo de 40 anos e 11 encontram-se concentrados na faixa etária entre 50 e 57 anos. A 

maioria dos servidores possui título de especialista (17), sete são mestres e um possui 

doutorado. Em relação ao tempo de serviço, dez servidores contam menos de 10 anos de 

serviço, seis têm entre 15 e 25 anos e nove possuem mais de 25 anos de serviço. A metade 

(13) dos sujeitos têm mais tempo de serviço do que tempo de UFRN. Ou seja, ao ingressarem 

na instituição já haviam adquirido experiência profissional. Oito servidores trabalham na 

UFRN há mais de 20 anos. Dezessete informaram que desempenham suas atividades na área 

administrativa.  

A distribuição dos servidores por cargo é bastante dispersa, sendo que alguns cargos 

mais populosos foram mais representados, como Médico e Técnico em Assuntos 

Educacionais, como se vê no quadro abaixo: 
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Quadro 3 – Distribuição dos sujeitos da pesquisa por cargos 

Cargo N sujeitos 

Técnico em Assuntos Educacionais 6 

Médico/Área 4 

Bibliotecário documentalista 2 

Administrador 1 

Analista de Tecnologia da Informação 1 

Arquiteto e Urbanista 1 

Assistente Social 1 

Contedor 1 

Diretor de Produção 1 

Economista 1 

Enfermeiro/Área 1 

Pedagogo/Área 1 

Psicólogo/Área 1 

Revisor de Textos 1 

Secretário Executivo 1 

Teconológo/Formação 1 

Total 25 

Fonte: Elaborado pela autora, fev/2014 

 

O mesmo acontece com a distribuição por lotação, em que houve expressiva 

representação de um hospital, mas dispersão dos sujeitos em outras dezoito unidades, como 

apresenta o quadro 4: 

Quadro 4 – Distribuição dos sujeitos da pesquisa por lotação 

Lotação N sujeitos 

Maternidade Escola Januário Cicco 4 

Biblioteca Central Zila Mamede 2 

Departamento de Psicologia 2 

Departamento de Serviço Social 2 

Administração do CCET 1 

Administração do CCHLA 1 

Administração do CCSA 1 

Administração do CE 1 

Centro Regional Universitário de Treinamento 1 

Departamento de Geografia 1 

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas 1 
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Escola de Enfermagem de Natal 1 

Gabinete do Reitor 1 

Hospital Universitário Onofre Lopes 1 

Pró-Reitoria de Graduação 1 

Secretaria de Educação a Distância 1 

Secretaria de Relações Internacionais 1 

Superintendência de Comunicação Universitária 1 

Superintendência de Infra-Estrutura 1 

Total 25 

Fonte: Elaborado pela autora, fev/2014 

 

Apenas cinco servidores ocupam Funções Gratificadas (FG) e apenas um servidor 

declarou não receber retribuição pela qualificação, enquanto os demais servidores recebem 

entre 20% e 75% à titulo de incentivo à qualificação, sendo que quatorze servidores recebem 

o percentual de 30% sobre o vencimento básico devidos por curso de especialização com 

correlação direta com o cargo (v. Quadro 2, p. 45). 

O posicionamento dos servidores da amostra na matriz salarial indica oito servidores 

no último padrão (16) e quase a totalidade (23) no nível de capacitação IV, sinalizando que a 

maioria dos servidores se encontra em final de carreira, embora apenas três mulheres atendam 

ao critério de aposentadoria por idade (55 anos). 

 Podemos observar que os sujeitos participantes da pesquisa correspondem ao perfil 

dos servidores que constituem a população da pesquisa, exceto no critério gênero, em que 

ocorre a prevalência de mulheres respondentes. 

Julgamos não menos importante manter a firme postura de uma investigação 

qualitativa, a fim de não perder de vista os perigos do reducionismo excessivo ou a ditatura do 

método. Neste sentido, Demo (2009) lembra a necessidade de manter a congruência com as 

marcas da qualidade: flexível, subjetiva, intensa, ideológica, profunda, provisória. 

 

3.4. Coleta de Dados 

 

No contexto desse estudo, a coleta de dados utilizou fontes primárias (através de 

entrevistas) e fontes secundárias, dispostas em documentação (documentos institucionais, leis, 

decretos etc) e registros em arquivos, considerando, como enfatiza Bufoni (2002) a 

necessidade de estabelecer, às vezes, a coleta de dados em diversos níveis. Esta necessidade 

vem da preocupação em apoiar de forma ideal as afirmações da pesquisa, ou seja, em no 
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mínimo duas fontes diversas. A técnica da triangulação permite verificar se há convergência 

entre as várias fontes de evidência (dados, respondentes, literatura, documentos), além de ser 

um procedimento que aumenta validade e confiabilidade da pesquisa.  

 

3.4.1. Pesquisa documental 

 

Para desenvolver a proposta metodológica de modo a atingir o objetivo desta pesquisa, 

inicialmente utilizamos a pesquisa documental para levantar dados estatísticos funcionais e 

sócio-demográficos sobre a categoria de servidores técnico-administrativos da instituição, que 

permitiram a elaboração de um perfil característico deste segmento em relação a indicadores 

significativos.  

Os materiais reunidos para a análise documental ainda não haviam recebido 

tratamento analítico ou foram reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa, como 

indicado por Gil (2007, p.66). Segundo as recomendações de Flick (2009) ao utilizar 

documentos para a pesquisa, o pesquisador deve tratá-los como um tópico de pesquisa. Scott 

(1990, apud FLICK, 2009) sugere quatro critérios para decidir sobre o emprego dos 

documentos na pesquisa : autenticidade ; credibilidade ; representatividade ; significação. 

Quanto aos registros estatísticos, Gil (2007) recomenda que o plano de pesquisa 

indique com clareza a natureza dos dados que serão coletados e que as fontes sejam 

adequadas para o propósito da pesquisa.  

Um dos objetivos desta pesquisa é caracterizar o perfil dos servidores técnico-

administrativos em educação, especialmente os pertencentes aos cargos de nível superior 

(Classe E). Para tanto, recorremos a dados estatísticos de relatórios sobre recursos humanos 

dos órgãos oficiais da administração central com os quais as Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) mantêm vínculo administrativo. Através de documentos e relatórios do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e do Ministério da Educação 

(MEC), apuramos a situação global da carreira dos servidores técnico-administrativos em 

educação, regida pela Lei nº 11.091/2005.  

A descrição dos principais indicadores dos servidores de nível superior da instituição 

em estudo foi definida pelos dados obtidos eletronicamente, através do Sistema de Integrado 

de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) – www.sigrh.ufrn.br, do Portal DAP (Diretoria de 

Administração de Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte) – 

www.portaldap.ufrn.br e de solicitações pontuais ao DAP. 

http://www.sigrh.ufrn.br/
http://www.portaldap.ufrn.br/
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À guisa de enriquecer a compreensão dos números, também buscamos contextualizar 

alguns indicadores, situando-os na totalidade do funcionalismo público. Utilizamos para este 

intento o Relatório Estatístico de Pessoal (BEP), publicado mensalmente pelo MPOG. 

 

3.4.2. Pesquisa de campo 

 

A pesquisa de campo teve como finalidade conhecer as percepções dos sujeitos sobre 

os preceitos da gestão pública atual, especialmente em relação ao foco no cidadão, 

profissionalização e mérito, planejamento, metas e mensuração de resultados.  

O instrumento foi elaborado com a ferramenta Google drive e enviado aos 

participantes pelo link 

<https://docs.google.com/forms/d/1dXsX983rjVtHd85HMysgkJT2r9c1dc_NUxitF3ojf60/vie

wform>(Apêndice A). Segundo Flick (2009), uma das vantagens da entrevista on line é 

produzir textos que dispensam a transcrição das entrevistas presenciais.  

O instrumento foi constituído por cinco questões abertas ligadas diretamente aos temas 

pesquisados, foram também introduzidas duas questões mais gerais, uma sobre a definição de 

trabalho e outra sobre a relação entre as atribuições do cargo e as atividades efetivamente 

desempenhadas, e doze questões fechadas para levantamento de dados sócio-demográficos e 

funcionais, entre os quais: sexo, idade, escolaridade, tempo de serviço, tempo de serviço na 

UFRN, área de atuação, cargo, lotação, função gerencial, incentivo à qualificação, nível de 

capacitação e padrão de vencimento. Estes dados permitiram a caracterização dos sujeitos 

participantes da pesquisa.  

Para a elaboração das perguntas que constituíram a pesquisa de campo buscamos na 

literatura as principais questões relativas à gestão de pessoas na nova gestão pública. Assim, 

foco no cidadão (LIMA, 2010; ARAÚJO, 2010), ideal meritocrático (ABRÚCIO, 2010; 

PACHECO, 2010), profissionalização, (ABRÚCIO, 2010; PACHECO, 2010), planejamento e 

mensuração de resultados (ABRÚCIO, 2010; PACHECO, 2010; LIMA, 2010; ARAÚJO, 

2010), são temas recorrentes na literatura que tem reflexo direto na atuação do servidor 

público. 

Para Gil (2007), as questões abertas têm a vantagem que o respondente não é forçado a 

enquadrar sua percepção em respostas estabelecidas. Com o intuito de verificar a percepção 

dos servidores ocupantes de cargos de nível superior sobre os conceitos de foco no cidadão, 

profissionalização, reconhecimento e mérito, planejamento, mensuração de resultados e 

metas, foi elaborado um instrumento com cinco questões abertas, a saber: 

https://docs.google.com/forms/d/1dXsX983rjVtHd85HMysgkJT2r9c1dc_NUxitF3ojf60/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1dXsX983rjVtHd85HMysgkJT2r9c1dc_NUxitF3ojf60/viewform
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Quadro 5 – Conceitos e questões do instrumento 

Conceito Questão 

Trabalho 
I. Como você descreveria o seu trabalho? (Em relação à sua visão e à visão que os 

outros têm) 

Desvio de função 
II. Como você relaciona as atividades que você desempenha com as atribuições do 

seu cargo? 

Foco no cidadão 
III. Em que medida o trabalho que você faz atende às expectativas da sociedade 

por serviços e atendimento de qualidade? 

Profissionalização e 

Mérito 

IV.  Os conceitos de profissionalização e mérito podem ser percebidos no seu 

trabalho? Considera-se que profissionalização do serviço público está 

relacionada à oferta de serviços de excelência, com base no conhecimento 

técnico; mérito diz respeito ao reconhecimento e retribuição pelo melhor 

desempenho. 

Planejamento, metas e 

mensuração de resultados 

V. Planejamento sistemático, metas específicas, mensuração de desempenho 

individual e de resultados fazem parte da nova gestão pública. Essas exigências 

são adotadas no seu trabalho? Como? 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014 

 

Por fim, a coleta de dados de papel e dados de gente (Gil, 2009) teve o foco na 

descrição da realidade dos servidores de nível superior frente às premissas da nova gestão 

pública em uma universidade federal brasileira. 

 

3.5. Análise e interpretação dos dados 

 

A análise e interpretação dos dados produziu dois importantes resultados:  

1 – um esboço sobre perfil dos servidores técnico-administrativos de nível superior 

2 – a sistematização das percepções dos servidores sobre as atribuições que assumem e a 

correspondência com as atividades constantes na descrição do cargo (desvios de função e 

distorções na aplicação dos recursos humanos, entre os quais, desempenho de tarefas de baixa 

complexidade em relação à escolaridade), mérito e reconhecimento, profissionalização, 

avaliação do desempenho, planejamento e metas e controle de resultados. 

Para tanto, os dados quantitativos resultantes da pesquisa documental foram tratados 

para organizá-los e consolidar as informações em tabelas sintéticas e gráficos, de forma que 

constituam fonte de informações fidedignas e de fácil acesso. 

Os dados qualitativos oriundos do instrumento aplicado contendo perguntas abertas 

sobre a percepção dos servidores frente aos conceitos aplicados à gestão de pessoas na nova 

gestão pública foram tratados através da análise de conteúdo. 
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3.5.1. Dados quantitativos 

 

Utilizamos como quantitativos a frequência bruta e relativa (percentuais). Foi possível 

gerar, ainda, a descrição do perfil do grupo de servidores de nível superior, caracterizando 

este grupo em relação ao quantitativo de servidores, faixa etária e sexo, tempo de serviço, 

distribuição por cargo, atualização profissional, titulação, ocupação de funções gerenciais.  

 

3.5.2. Dados qualitativos 

 

Os dados sobre a percepção dos servidores foram tratados e analisados através da 

análise de conteúdo. Bardin (2004) ensina que “a intenção da análise de conteúdo é a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de 

recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)” (BARDIN, 2004, 

p.38). De posse das respostas às perguntas abertas do questionário, procedemos a leitura 

flutuante que permitiu a formulação de hipóteses e das categorias para classificação, 

consequentemente, o tratamento estatístico dos resultados obtidos para, então, “propor 

inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos previstos” (BARDIN, 2004, 

p.101). A técnica de análise categorial foi aplicada, tomando o tema das respostas a cada 

pergunta em separado como unidade categorial. As respostas descritivas permitiram que 

fossem classificadas em mais de uma categoria. No primeiro momento, foram classificadas 

todas as respostas e, posteriormente, os temas foram reagrupados, formando categorias 

maiores. 

A análise de conteúdo é uma técnica para o tratamento de dados que compreende três 

etapas básicas: pré-análise, exploração do material; tratamento dos dados e interpretação, cujo 

procedimento básico é a definição de categorias (Bardin, 1977 apud VERGARA, 2012). As 

categorias devem ser exaustivas, mutuamente exclusivas, objetivas e pertinentes. Vergara 

(2012) sugere que procedimentos quantitativos e qualitativos podem ser utilizados de forma 

complementar, através de análise de frequências ou por meio de análise fatorial ou de 

variância; enquanto os “procedimentos qualitativos focalizam as peculiaridades e as relações 

entre os elementos” (Laville e Dione, 1999 apud VERGARA, 2012, p.11). 

A etapa de pré-análise tem o objetivo de organização o material, sistematizando as 

ideias iniciais, que é operacionalizada através da escolha dos documentos, formulação de 

hipóteses e elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação final (Bardin, 2004). 

Os passos da pré-análise são: (1) leitura flutuante; (2) escolha dos documentos (envolve a 
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constituição de um corpus, segundo determinadas regras); (3) formulação das hipóteses e dos 

objetivos; (4) referenciação dos índices e elaboração de indicadores; (5) preparação do 

material. 

Para Bardin (2004), o primeiro contato com o material se estabelece com uma “leitura 

flutuante”, para conhecimento do texto e do material que será analisado. Procedemos à leitura 

inicial das respostas às perguntas abertas dos questionários organizadas por questão, ainda 

sem ficar preso às hipóteses ou formulações teóricas. 

Os documentos analisados foram determinados a priori como as respostas às cinco 

perguntas abertas dadas pelos vinte e cinco respondentes da pesquisa, que constituíram o 

corpus, ou seja, o “conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos 

procedimentos analíticos” (BARDIN, 2004, p. 96). Examinamos, então, as regras de 

exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência, exigidas para a constituição 

do corpus. A regra de exaustividade foi atendida pela inclusão de todas as respostas 

fornecidas, enquanto a representatividade do corpus consiste no próprio universo de 

documentos coletados. Em relação à homogeneidade, temos que os instrumentos foram 

aplicados em condições similares (on line, emissão na mesma data) e em sujeitos selecionados 

por amostragem intencional, definidos a partir do universo de servidores ocupantes de cargos 

de nível superior ativos lotados na UFRN.  Quanto à regra de pertinência, dado que os 

documentos resultam de aplicação de instrumento elaborado com finalidade específica, 

entende-se que são pertinentes ao tema da análise, que é a percepção dos servidores sobre as 

premissas do gerencialismo. 

A definição dos objetivos da análise seguiu procedimentos de exploração (Bardin, 

2004) que permitem apreender ligações entre as variáveis através do processo dedutivo e 

facilitam a construção de novas hipóteses. Para Bardin (2004), um tema possui tanto mais 

importância quanto mais frequentemente ele é repetido. A preparação do material consistiu 

em agrupar as respostas por questões, enumerando os sujeitos na ordem de retorno das 

entrevistas (Apêndice B). 

A segunda etapa da técnica de análise de conteúdo é exploração do material, em que se 

procederam a codificação e a categorização. A codificação corresponde a uma transformação 

do texto em uma representação do conteúdo (Bardin, 2004), organizados segundo o recorte, a 

enumeração e a classificação e agregação escolhidas. Nesta análise, o tema foi utilizado como 

unidade de registro, aqui definido como “a unidade de significação que se liberta 

naturalmente de um texto analisado segundo certos critérios relativos à teoria que serve de 

guia à leitura” (BARDIN, 2004, p.105).  
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O processo de categorização envolve a “operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação, e, seguidamente, por reagrupamento segundo 

o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos” (BARDIN, 2004, p.117). Foi 

utilizado o critério semântico, que agrupa categorias temáticas, pela identificação da parte 

comum existente entre os elementos, passando os dados brutos a dados organizados 

(Apêndice C). O sistema de categorias foi definido segundo critérios de exclusão mútua, 

homogeneidade, pertinência, objetividade e fidelidade e produtividade, conforme recomenda 

Bardin (2004). 

A terceira etapa descrita por Bardin (2004) é o tratamento dos dados, inferência e 

interpretação, que objetivam tornar os dados válidos e significativos (Gil, 2007). O tratamento 

dos dados obtidos com as respostas às perguntas abertas do instrumento consistiu em elaborar 

tabelas que expressam os dados obtidos com a análise. As inferências (dedução lógica) 

buscaram compreender o que (causas) conduziu àquela mensagem (resposta), como 

procedimento intermediário para que fosse possível a interpretação dos dados. Logo, o que se 

buscou com o método foi a “explicitação e sistematização do conteúdo das mensagens e da 

expressão deste conteúdo, com o contributo de índices passíveis ou não de quantificação, a 

partir de um conjunto de técnicas” (BARDIN, 2004, p.42). 
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4. O CONTEXTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) originou-se da Universidade 

do Rio Grande do Norte, criada pela Lei Estadual nº 2307, de 25 de junho de 1958, e 

federalizada pela Lei nº 3849, de 18 de dezembro de 1960. Foi instalada em 21 de março de 

1959 e constituída a partir de faculdades e escolas de nível superior já existentes em Natal, 

como a Faculdade de Farmácia e Odontologia, a Faculdade de Direito, a Faculdade de 

Medicina, a Escola de Engenharia, entre outras. A partir de 1968, com a reforma universitária, 

a UFRN passou por um processo de reorganização que marcou o fim das antigas faculdades e 

escolas e consolidou a atual estrutura organizacional. Com as autonomias didático-financeira, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial garantidas pelo Art. 207 da Constituição 

Federal, a Universidade rege-se pelos seguintes documentos normativos: 

I. Estatuto; 

II. Regimento Geral; 

III. Regimento Interno da Reitoria; 

IV. Regimentos Internos dos Centros Acadêmicos e demais órgãos componentes de sua 

estrutura organizacional; 

V. Demais normas emanadas dos Colegiados Superiores. 

A Universidade, atendendo às prerrogativas do Ministério da Educação, por meio da 

Secretaria de Educação Superior (SESu), executa as políticas de ensino de graduação e de 

pós-graduação, de pesquisa e de extensão. Em seus documentos institucionais, a UFRN 

declara os princípios da ética, democracia, pluralismo e respeito à diversidade. Sua missão 

como instituição pública é “educar, produzir e disseminar o saber universal, preservar e 

difundir as artes e a cultura, e contribuir para o desenvolvimento humano, comprometendo-se 

com a justiça social, a sustentabilidade socioambiental, a democracia e a cidadania” (UFRN, 

2012, p.9). Sugere independência e equidade na relação com a sociedade, sem praticar 

privilégios a classes sociais, como exposto no Plano de Gestão “...se eleva acima dos 

interesses imediatos das classes e reafirma sua relativa independência, legitimando seu poder, 

ao revestir suas políticas com um caráter universal.” (UFRN, 2012, p 82). 

A gestão atual da UFRN (2011-2015) tem como princípios norteadores: ética, 

democracia, pluralismo e respeito à diversidade, com seis programas estruturantes (expansão 

acadêmica com qualidade; universidade cidadã; ciência, tecnologia, inovação e 

desenvolvimento estratégico; meio-ambiente e qualidade de vida; modernização da gestão; 
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gestão de pessoas) para o alcance de seus objetivos: aprimorar a política de desenvolvimento 

institucional; garantir o desenvolvimento do Projeto Pedagógico Institucional; aprimorar a 

qualidade das atividades acadêmicas; desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão identificadas como de interesse socioeconômico regional e nacional; modernizar e 

inovar a gestão; proporcionar bem-estar à comunidade universitária. (UFRN, 2012). 

De acordo com Estatuto da UFRN aprovado pela Resolução nº 013/2008 – Conselho 

Universitário – CONSUNI, de 01/12/2008, a estrutura organizacional tem por finalidade 

disciplinar as decisões das diversas áreas, níveis e segmentos, como explicita o parágrafo 

único do art 1º “Os órgãos deliberativos e executivos da administração superior e acadêmica, 

bem como as Unidades Suplementares têm regimentos internos próprios que disciplinam 

aspectos estritamente específicos, respeitadas as disposições da legislação federal aplicável, 

do Estatuto e deste Regimento Geral.” (UFRN, 2008). A UFRN está estruturada da seguinte 

forma: 

I. Conselhos Superiores;  

II. Reitoria;  

III. Centros Acadêmicos;  

IV. Unidades Acadêmicas Especializadas;  

V. Departamentos Acadêmicos;  

VI. Unidades Suplementares;  

VII. Núcleos de Estudos Interdisciplinares;  

VIII. Comissões Permanentes.  

Como instituição democrática, a UFRN atribui todas as decisões a colegiados, 

distribuídos pelos níveis de sua estrutura: 

I - na administração superior: 

a) Conselho Universitário (CONSUNI); 

b) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); 

c) Conselho de Administração (CONSAD); 

d) Conselho de Curadores (CONCURA) 

II - na administração acadêmica: 

a) o conselho de cada Centro; 

b) o conselho deliberativo ou consultivo de cada Unidade Acadêmica Especializada; 

c) o plenário de cada Departamento; 

d) o colegiado de cada Curso 

III - na administração suplementar: 
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a) o conselho deliberativo ou consultivo das Unidades Suplementares.” (UFRN, 2008, 

p.2). 

A estrutura física da UFRN está organizada em dois campi em Natal – Campus Central 

e Campus da Saúde - e cinco campi no interior, a saber, Campus de Caicó (CERES - Caicó); 

Campus de Currais Novos (CERES – Currais Novos); Campus do Cérebro (Instituto do 

Cérebro); Campus de Macaíba (Escola Agrícola de Jundiaí) e Campus de Santa Cruz 

(Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi); além de sessenta e dois municípios com ações de 

extensão universitária e em vinte polos presenciais de apoio à educação a distância, doze 

localizados no Rio Grande do Norte e oito em outros estados, como Paraíba, Pernambuco e 

Alagoas. Conta com três hospitais universitários, sendo um no interior: Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL), Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) e Hospital Universitário 

Ana Bezerra (HUAB), os quais, integrados ao Sistema Único de Saúde (SUS), se tornaram 

referência no atendimento de média e alta complexidade para a população de mais de três 

milhões de habitantes no estado do Rio Grande do Norte, fornecendo suporte às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. Opera um laboratório de produção de medicamentos vinculado 

ao Núcleo de Pesquisas em Alimentos e Medicamentos (NUPLAM), responsável pela 

produção e aquisição, distribuição e comercialização de medicamentos e insumos para os 

programas governamentais de assistência farmacêutica; três museus; uma emissora de 

televisão educativa em canal aberto; uma rádio em frequência modulada; uma agência de 

comunicação; um sistema integrado de bibliotecas (sendo uma central e dezenove setoriais). 

A área acadêmica compõe-se de oito centros acadêmicos (Centro de Biociências, Centro de 

Ciências Exatas e da Terra, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas, Centro de Tecnologia, Centro de Ciências da Saúde, Centro de Ensino do 

Seridó) com sessenta e oito departamentos; existem cinco unidades especializadas (Escola de 

Música, Escola Agrícola de Jundiaí, Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, Escola de 

Ciências e Tecnologia e Instituto do Cérebro), três escolas de ensino técnico (Escola de 

Enfermagem, Escola de Música e Escola Agrícola de Jundiaí); um colégio de aplicação com 

ensino fundamental e básico (Núcleo de Educação Infantil). Reconhecida como uma 

Instituição de referência no Estado, a UFRN oferece 324 cursos e conta com 50.647 alunos
7
, 

sendo responsável por 45% das matrículas no ensino superior e por 92% das matrículas nos 

                                                 
7
 Os dados quantitativos aqui apresentados foram coletados no Relatório de Gestão do Exercício de 2012 - 

Prestação de Contas Ordinária Anual, documento de apresentação obrigatória aos órgãos de controle interno e 

externo como prestação de contas anual a que a Universidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição 

Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 119/2012, da Portaria 

TCU nº 150/2012.  
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cursos de pós-graduação stricto sensu. Sua atuação vai desde a educação básica, com ensino 

infantil e fundamental e médio profissionalizante, até a educação superior, com graduação 

presencial e à distância, pós-graduação stricto e lato sensu e residência médica. Os números 

referentes a alunos matriculados por número de cursos de cada nível de ensino e modalidade 

em dezembro de 2012 estão detalhados na tabela a seguir
8
. 

Tabela 7 - Número de cursos e alunos matriculados na UFRN (2012) 

Nível de Ensino/Modalidade Número de Cursos Número de Matrículas 

Educação Infantil     2      280 

Ensino Médio Profissionalizante   10 11.201 

Subtotal 12 11.481 

Graduação presencial 120 27.482 

Graduação à distância     9   4.432 

Subtotal 129 31.914 

Pós-graduação Especialização   63   2.469 

Pós-graduação Residência Médica   35      235 

Pós-graduação Mestrado   55   2.890 

Pós-graduação Doutorado   30   1.658 

Subtotal 183 7.252 

Total 324 50.647 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Relatório de Gestão da UFRN, 2012, Tabela 11 – Indicadores 

Institucionais da UFRN, dez/2012, p. 51-52. 

 

Na extensão, a UFRN desenvolveu 1.368 ações em diversas áreas, em cinco eixos 

temáticos: saúde, direitos humanos, educação, meio ambiente, e trabalho. Destaca-se o 

Programa Trilhas Potiguares, que executou projetos em 17 municípios do Rio Grande do 

Norte, com até 15.000 habitantes, envolvendo 14 docentes, 308 discentes e 5 técnico-

administrativos, membros da comunidade e profissionais de outras instituições de ensino 

superior, mediante formalização de parcerias. Em relação às áreas de pesquisa e de pós-

graduação, a UFRN coordena o maior grupo de projetos de pesquisa e de cursos de pós-

graduação no Estado do Rio Grande do Norte, com 282 grupos de pesquisa desenvolvendo 

2.505 projetos. A mobilidade acadêmica constitui um dos principais articuladores de 

internacionalização dos programas de pós-graduação e do intercâmbio entre IES nacionais, 

por meio da participação dos alunos em atividades de pesquisa em diversos centros de 

excelência no exterior. O fortalecimento da pesquisa pressupõe a organização dos seus 

pesquisadores em grupos temáticos e o surgimento de lideranças que tenham acesso aos 

recursos nas agências nacionais e internacionais de fomento. 

No ano de 2011, a UFRN se classificou em 3º lugar no Índice Geral de Cursos (IGC) e, 

como reconhecimento de sua política administrativa e acadêmica, foi considerada, no ano de 

                                                 
8
 Informações mais detalhadas poderão ser obtidas em 

http://www.sistemas.ufrn.br/portal/PT/documento#.U02dCPldW4Q  Relatório de Gestão 2012 

http://www.sistemas.ufrn.br/portal/PT/documento#.U02dCPldW4Q
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2012, a melhor universidade federal das regiões Norte e Nordeste do país, obtendo o índice 

3,66 do IGC, equivalente à faixa 4.  

A instituição administrou, em 2012, um orçamento de custeio e investimento da ordem 

de R$51.848,789,00 (cinquenta e um milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, setecentos e 

oitenta e nove reais). Coordena três importantes Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia: 

INCT de Comunicações Sem Fio (INCT-CSF), INCT Interfaces Cérebro Máquina 

(INCEMAQ), em parceria com a Associação Alberto Santos Dumont para Apoio à Pesquisa 

(AASDAP) e o INCT INEspaço em parceria com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica 

(ITA). É importante também destacar a internacionalização da Instituição, que mantém 

acordos de cooperação com universidades de diversos países como: Chile, Cuba, Espanha, 

Canadá, Estados Unidos, França, Hungria.  

Mantém associações com setores produtivos da sociedade, como a indústria de petróleo 

e gás, recursos marinhos e continentais, da aquicultura, da pesca e do semiárido através de 

convênios e outros termos da UFRN, como se encontra presente em um dos objetivos 

institucionais para o período 2011-2014: “Desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão qualificadas e identificadas com os interesses socioeconômicos regionais e 

nacionais, buscando a inovação científica e tecnológica, sem perder de vista a produção do 

conhecimento universal.” (UFRN, 2012, p. 35). Essa articulação também emerge com o 

Programa Estruturante Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Estratégico, 

caracterizado como um conjunto de ações para a implementação e a consolidação dos 

programas estratégicos da UFRN, objetivando o desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e 

da Inovação, a integração entre as grandes áreas do conhecimento, a internacionalização da 

Universidade, a inclusão social, o desenvolvimento regional – ambiental e socioeconômico – 

e o fortalecimento da interação com a sociedade e governos. (UFRN, 2012, p. 51). No Plano 

de Desenvolvimento Institucional 2010-2019, o Núcleo de Petróleo e Energias Renováveis é 

apresentado como “um dos mais importantes polos de excelência do Brasil. Já formou mais de 

mil profissionais em nível de graduação e pós-graduação. Mantém quarenta laboratórios de 

ensino e pesquisa e abriga cinco programas de recursos humanos da Agência Nacional do 

Petróleo, em forte parceria com a Petrobras.” (UFRN, 2010, p. 24). 

Dentre as ferramentas de apoio à gestão destacam-se os sistemas informatizados: 

SIGAA (área acadêmica), SIPAC (finanças, patrimônio e contratos), SIGRH (recursos 

humanos) e SIGPP (planejamento e projetos). Os sistemas são utilizados de maneira 

abrangente na UFRN e fazem parte do cotidiano de servidores e alunos. A tomada de decisão 

e a elaboração de políticas estratégicas também são fortemente influenciadas por relatórios de 
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gestão obtidos através dos referidos sistemas. Atualmente, a UFRN está desenvolvendo um 

Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos (SIGED) para gerenciar 

eletronicamente os documentos gerados pela instituição e suportar digitalizações de 

documentos e processos. 

Todos esses fatos relatados vêm ao encontro da visão de futuro da UFRN, qual seja: 

“Uma Universidade com inserção internacional e sustentabilidade em suas ações, com uso 

disseminado de tecnologias de informação e de comunicação nas práticas acadêmicas, 

flexibilidade curricular na formação e mobilidade interna e externa, mantendo a oferta de 

cursos em áreas estratégicas e qualidade da formação com novas modalidades e educação 

continuada e sendo referência em produção de conhecimentos em áreas de fronteira e 

estratégicas para o desenvolvimento socioeconômico, buscando a inovação, com estreita 

interação com a sociedade, poderes públicos, setor produtivo e movimentos sociais, induzindo 

políticas públicas e compartilhando conhecimentos”. (UFRN, 2010) 

A partir de 2009, ocorreu uma recuperação dos quantitativos do quadro funcional, com 

maior número de ingressos do que aposentadorias em ambas as carreiras. Com a adesão da 

UFRN ao Programa REUNI, as vagas ocupadas, especialmente no período de 2009 a 2011, 

superam muito as aposentadorias. Em 2011 e 2012, os ingressos de servidores técnico-

administrativos superaram os docentes, devido a ajustes na distribuição de vagas para o 

Quadro de Referência controlado pelo Ministério do Planejamento, com autorização prévia 

para provimento por concurso. De 2007 a 2012, o número total de ingressos de docentes foi 

de 1.013, enquanto as aposentadorias somaram 318 (ver gráfico 1). Para os servidores 

técnico-administrativos, os ingressos totalizaram 887 e as aposentadorias chegaram a 686. O 

crescimento relativo do quadro de pessoal da UFRN no período de seis anos representa 

19,07%. Em dezembro de 2012, a UFRN dispunha de um quadro de pessoal composto de 

5.773 pessoas, sendo 5.373 servidores efetivos (técnico-administrativos e docentes) e 400 

temporários (docentes visitantes, substitutos e temporários). Desse total, 2.110 servidores são 

docentes efetivos (1º, 2º e 3º graus), 303 são docentes substitutos (1º, 2º e 3º graus), 11 são 

visitantes (3º grau), 86 docentes temporários (3º grau) e 3.263 são técnico-administrativos 

efetivos. A distribuição dos técnico-administrativos revela que 1.073 servidores são lotados 

nos hospitais universitários e 2.190 encontram-se lotados nas demais unidades da instituição.  
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Gráfico 1: Ingressos x aposentadorias na UFRN (2007-2012) 

 

Fonte: SIGRH – fevereiro de 2013 

 

Os dados de novembro de 2013 sobre a população de servidores técnico-

administrativos ativos da instituição indicam o total de 3.264 (três mil, duzentos e sessenta e 

quatro) servidores, sendo 1.011 (mil e onze) servidores da classe E, que correspondem a 

18,73% do total de servidores ativos do quadro. Incluindo a carreira docente do magistério 

superior e docentes do ensino básico, técnico e tecnológico, o total de servidores do quadro, é 

de 5.394 (cinco mil, trezentos e noventa e quatro), conforme demonstra a tabela abaixo: 

 

Tabela 8 - Quantitativo de servidores ativos na UFRN (nov/2013) 

Categorias Docentes Técnico –Administrativos Total 

 Mag. 

Superior 

EBTT Sub-

total 

Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E Sub-

total 

 

Quantidade 1.950 180 2.130 98 160 627 1.368 1.011 3.264 5.394 

% 36,17 3,33 39,51 1,82 2,96 11,62 25,35 18,73 60,48 100.00 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Diretoria de Administração de Pessoal – DAP/UFRN, nov/ 

2013. Disponível em www.portaldap.ufrn.br 

 

A área de gestão de pessoas ocupa importante espaço institucional, tanto na estrutura 

organizacional, com a criação da Pró-Reitoria de Recursos Humanos em 1997, transformada 

em Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas a partir de 2012, como também nos objetivos 

estratégicos definidos no Plano de Gestão 2011-2015, sendo um dos sete programas 

estruturantes priorizados. As competências da pró-reitoria envolvem todos os registros 

funcionais e controles legais da força de trabalho, gestão de programas de desenvolvimento e 

avaliação e assistência, prevenção e serviços de saúde ocupacional. 
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A oferta de vagas para provimento obedece a critérios de distribuição e análise da 

aplicação dos recursos humanos. Para os docentes, a Comissão Permanente de 

Desenvolvimento Institucional (CPDI), uma comissão representativa dos centros acadêmicos, 

analisa os requerimentos a partir do desempenho individual e dos departamentos e distribui as 

vagas para os editais através de um sistema alocação de vagas docentes caracterizado pela 

organicidade (perspectiva institucional), pelo equilíbrio (distribuição harmoniosa entre 

setores), pela participação (decisão colegiada) e pela transparência (editais e critérios 

públicos), que só foi possível pelo avanço no processo de autonomia, com a gestão do banco 

de professores-equivalente possibilitando a reposição do quadro docente com critérios 

globais.  

Além de programas de capacitação profissional, a instituição promove cursos 

superiores exclusivos para servidores (tecnólogo e especialização) e reserva de vagas em 

cursos de graduação pós-graduação lato e stricto sensu. Para os gestores, foi formulado o 

Programa de Desenvolvimento Permanente para Gestores, composto de palestras, oficinas e 

workshops. O Programa de Atualização Pedagógica (PAP), desenvolvido em parceria com a 

Pró-Reitoria de Graduação, oferece uma programação anual variada para os docentes, com 

base em levantamento de necessidades de capacitação. 

Com a Resolução nº 24, de 23 de novembro de 2006, a UFRN, através do Conselho de 

Administração, regulamentou os critérios e procedimentos que definiram a aplicação da 

avaliação de desempenho individual dos servidores técnico-administrativos em educação e 

dos docentes ocupantes de funções administrativas, denominado Gestão do Desempenho 

Humano – GDH (CONSAD, 2006). O processo de avaliação se caracteriza pelo 

monitoramento contínuo e sistemático de descrição, análise e avaliação das atividades 

técnicas e administrativas desenvolvidas pelos servidores, tomando como base o plano 

individual de trabalho, acordado ente chefia e subordinado e referenciado nas metas setoriais. 

Sua aplicação é obrigatória para todos os servidores técnicos administrativos em educação, 

ocupantes ou não de função administrativa, e para os docentes ocupantes de funções 

administrativas, desde o nível operacional até o nível estratégico. O modelo de avaliação de 

desempenho contempla a autoavaliação, avaliação pela chefia imediata, pela chefia 

intermediária, pelos membros de equipe, pelos seus pares, pelas chefias subordinadas, pelo 

gestor e pelos usuários. Os resultados quantitativos servem de base para a concessão da 

progressão por mérito profissional do servidor técnico-administrativo. 

Já o processo de avaliação do docente ocorre de forma particular, conforme a 

Resolução nº 186/93 (CONSEPE), que resolve que a progressão horizontal do docente pode 
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ser requerida após cumprimento de interstício mínimo de quatro semestres, mas que esta não é 

automática, pois também ocorrerá apenas após avaliação de desempenho com uma pontuação 

média favorável. Seu desempenho acadêmico é realizado através de um relatório individual, 

listando suas atividades acadêmicas, devidamente registradas, e uma avaliação realizada por 

seus discentes. Quanto à progressão vertical (funcional por titulação), ocorre 

independentemente de interstício; no entanto, há também a possibilidade de progressão 

funcional para aquele que não obtenha titulação: com a permanência de no mínimo quatro 

semestres no nível 4 da classe ocupada, o docente passa para o nível 1 da classe 

imediatamente superior, depois de passar por uma avaliação a ser realizada por uma Comissão 

Especial, composta por três docentes com regime de trabalho de dedicação exclusiva ou de 40 

horas semanais, todos com classe funcional superior ao do avaliado. 

Na UFRN, o processo de avaliação do estágio probatório utiliza o método de 

acompanhamento em que a chefia imediata é apoiada por um processo de tutoria, 

regulamentado pelas Resoluções nº 008/2006 (CONSAD), que atinge os servidores técnico-

administrativos, e a Resolução nº 083/2006 (CONSEPE), para os docentes. Dentro desta 

perspectiva, a tutorização é uma estratégia que visa à socialização e a percepção de suporte 

organizacional, tendo impacto no desempenho do novo servidor e nas relações de trabalho. 

Assim, um servidor experiente – o tutor – é designado para apoiar outro durante o seu estágio 

probatório – o tutorando, fornecendo suporte psicossocial e orientação para a carreira, para 

que este possa realizar uma apreensão mais rápida da cultura, das normas e da sua tarefa, de 

forma a adaptar-se mais rapidamente e desempenhar o trabalho com qualidade e criatividade. 

A avaliação final é feita por uma Comissão de Avaliação designada localmente. 

As políticas de gestão de pessoas na UFRN vêm apresentando uma evolução no que 

diz respeito à institucionalização, através de resoluções emanadas dos conselhos superiores, 

propostas pelas áreas técnicas competentes. Em relação aos servidores técnico-administrativos 

de nível superior, não há políticas específicas, seja na oferta de capacitação ou qualificação, 

seja na ocupação de funções gerenciais. Os cargos técnicos que exigem responsabilidade são 

devidamente preenchidos, mas não há evolução nos quantitativos, devido ao engessamento 

promovido pelo Quadro de Referência. 
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5. RESULTADOS 

 

Esta seção apresenta os resultados obtidos através da coleta de dados da pesquisa 

documental e da pesquisa de campo. Os dados estatísticos foram tratados com abordagem 

quantitativa, utilizando estatísticas descritivas de frequência, cujos resultados são 

apresentados em tabelas e gráficos. As respostas das entrevistas foram tratadas com 

abordagem qualitativa, utilizando a técnica de análise de conteúdo categorial. Os resultados 

encontrados são apresentados em quadros sintéticos das categorias, por temas. 

 

5.1. Pesquisa Documental 

 

Nesta pesquisa, as principais fontes dos dados estatísticos foram sistemas de 

informação da própria instituição – Sistema de Integrado de Gestão de Recursos Humanos 

(SIGRH) e Portal DAP (Departamento de Administração de Pessoal) – e do governo federal – 

Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), Plano de Capacitação e 

Aperfeiçoamento dos Servidores do Plano de Carreira dos Cargos Técnico- Administrativos 

em Educação (MEC) e o Boletim Estatístico de Pessoal (MPOG). 

Os dados coletados foram organizados nos seguintes indicadores: número de 

servidores, faixa etária e sexo, tempo de serviço, cargo, atualização profissional, titulação, 

funções gerenciais. Ao final, será apresentada uma síntese do perfil dos servidores de nível 

superior. 

Os resultados focam o perfil dos servidores ocupantes de cargos de nível superior da 

UFRN e são apresentados através de tabelas e gráficos, e, sempre que possível, comparados 

com o total de servidores do serviço público, ou com o total de servidores das IFES. O corte 

temporal para a obtenção dos dados foi definido no mês de novembro de 2013, que permitiu 

maior atualização para a pesquisa. 

 

5.1.1. Número de servidores públicos federais e da UFRN 

 

O serviço púbico federal conta com o total de 2.124.510 servidores, dos quais 54,3% 

são ativos. O número de servidores ativos mantém-se pouco acima da metade do total nos 

quantitativos  da União e do Poder Executivo, enquanto na comparação do pessoal civil este 

índice é menor, revelando que mais da metade dos servidores estão aposentados ou são 

instituidores de pensão. Esta relação se altera no Ministério da Educação, no total de 
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servidores das IFES e no segmento de servidores de cargos de nível superior, onde chega a 

72% de servidores ativos. Na UFRN, considerando o total de servidores, a comparação entre 

ativos e aposentados/instituidores de pensão reflete a mesma relação existente entre os 

servidores do poder executivo, com pouco mais da metade dos servidores em situação de 

atividade. 

O total de servidores do serviço público federal em novembro de 2013, segundo 

situação de vínculo, é apresentado na tabela a seguir, demonstrando as relações entre vários 

níveis de governo, a partir do total de servidores da União, até o detalhamento dos quadros de 

servidores lotados nas universidades e do quantitativo de servidores técnico-administrativos 

ocupantes de cargos de nível superior: 

Tabela 9 – Quantitativo de servidores públicos federais por situação de vínculo 

(nov/2013) 

Situação Ativos Aposentados Inst. Pensão Total 

União 1.153.694 560.641 410.175 2.124.510 

% 54,3 26,4 19,3 100,00 

Executivo 1.018.720 532.284 401.518 1.952.522 

% 52,2 27,3 20,6 100,00 

 Civil 596.351 379.261 252.163 1.227.775 

% 48,6 30,9 20,5 100,00 

Min. da Educação 246.807 94.568 29.704 371.079 

% 66,5 25,5 8 100,00 

Servidores técnico-

administrativos/IFES
 

123.216 52.435 18.011 193.662 

% 63,6 27,0 9,3 100,00 

Servidores técnicos de 

cargos de nível 

superior/ IFES
1 

38.299 12.691 1.950 52.940 

% 72.3 24,0 3,7 100,00 

UFRN
2 

5.394 3.926 1.000 10.320 

% 52,2 38,0 9,7 100,00 

Servidores técnico-

administrativos/UFRN
3 

3.264 2.380 700 6.344 

% 51,4 37,5 11,0 100,00 

Servidores técnicos de 

cargo de nível 

superior/UFRN
4 

1.011 513 69 1.593 

% 63,4 32,2 4,3 100,00 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do Boletim Estatístico de Pessoal nº 212 (MPOG), jan/2014 

(posição nov/2013)  P. 63 e 76 e do Portal DAP (UFRN), nov/2013 

1 – Total de servidores da classe E das IFES  

2 –Total de servidores técnico-administrativos e docentes da UFRN 

3 – Apenas servidores da carreira dos servidores técnico-administrativos das IFES (PCCTAE) lotados na UFRN 
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4 – Apenas servidores da classe E da carreira dos servidores técnico-administrativos das IFES (PCCTAE) 

lotados na UFRN 

 

A maioria dos servidores da UFRN pertence à categoria técnico-administrativa 

(61,47%). Ambas as categorias – docentes e técnico-administrativos – apresentam 

quantitativo maior de servidores ativos do que aposentados e instituidores de pensão. 

Os 10.320 servidores da UFRN apresentam a seguinte distribuição em relação a 

categorias funcionais e situação de vínculo: 

Tabela 10 – Servidores da UFRN por categoria e situação de vínculo (nov/2013) 

Vínculo/Categoria Docentes % Técnicos % Total % 

Ativos 2.130 39,49%
1 

3.264 60,51%
1 

5.394 100,00% 

% 53,57%
3 

  51,45%
4 

 
52,26%

5 
  

Aposentados+Inst. Pensão 1.846 37,47%
2 

3.080 65,52%
2 

4.926 100,00% 

% 46,43%
3 

  48,55%
4 

  47,73%
6 

  

Total 3.976 38,53%
7 

6.344 61,47%
8 

10.320 100,00% 

% 100,00%   100,00%   100,00%   

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do Departamento de Administração de Pessoal – DAP/UFRN, 

nov/2013 www.portaldap.ufrn.br 

1 - Em relação ao total de ativos 

2 – Em relação ao total de aposentados+instituidores de pensão 

3 – Em relação ao total de docentes 

4 – Em relação ao total de técnico-administrativos 

5 – Percentual de ativos em relação ao total de servidores 

6 – Percentual de aposentados+instituidores de pensão em relação ao total de servidores 

7 – Percentual de docentes em relação ao total de servidores 

8 – Percentual de técnico-administrativos em relação ao total de servidores 

 

O gráfico a seguir demonstra que, do total de servidores, 52,26% são ativos. Entre 

técnicos e docentes, a proporção é de 3/2, tanto para a situação de ativos quanto para a de 

aposentados/instituidores de pensão. No entanto, devido à concentração de técnicos nos 

Hospitais Universitários (HU), podemos abstrair este quantitativo, como vem sendo feito com 

as estatísticas para acompanhamento dos resultados institucionais, inclusive na prestação de 

contas ao Tribunal de Contas da União (TCU). Atualmente, 1.030 servidores estão lotados 

nos quatro HU’s da UFRN, que representam 31,55% do total de servidores técnico-

administrativos ativos. Abstraindo este número (1.030) do total de servidores técnicos ativos 

(3.264), temos 2.234 servidores técnico-administrativos ativos. Logo, a relação entre docentes 

(2.130) e técnico-administrativos ativos (2.234) será equivalente a 1,04 técnicos por docente. 

 

http://www.portaldap.ufrn.br/
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 Gráfico 2 – Distribuição dos servidores da UFRN por categoria e por situação funcional 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do Departamento de Administração de Pessoal – 

DAP/UFRN, nov/2013 www.portaldap.ufrn.br 

 

Os servidores das IFES são alocados em três diferentes carreiras: técnico-

administrativos, docentes do magistério superior e docentes do ensino básico, técnico e 

tecnológico. O gráfico abaixo mostra a distribuição dos 5.394 servidores ativos da UFRN nas 

carreiras das IFES. 

Gráfico 3 – Distribuição dos servidores ativos da UFRN por categoria (nov/2013) 

Docentes Ensino Superior

36%

Técnico-administrativos

61%

Docentes Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico

3%

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do SIGRH nov/2013 

 

Entre os servidores administrativos ativos da UFRN, 1.011 (mil e onze) são servidores 

ocupantes de cargos de nível superior, que representam 18,74% do total de servidores e 31% 

dos servidores administrativos. Aplicando o mesmo raciocínio de abstração dos servidores 

lotados em hospitais que utilizamos para fazer a relação entre total de docentes e servidores, 

verifica-se que existem 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) servidores ativos de nível 

http://www.portaldap.ufrn.br/


70 

 

superior lotados nos hospitais universitários, a serem subtraídos do quantitativo de servidores. 

Logo, temos que 566 (quinhentos e sessenta e seis) servidores de nível superior correspondem 

a 2.130 (dois mil, cento e trinta) docentes, o que resulta na relação de um técnico ativo para 

cada 3,7 docentes ativos. No entanto, esta relação demonstra ser ainda mais distante da 

realidade levando-se em consideração que 148 (cento e quarenta e oito) técnicos de nível 

superior estão lotados em unidades ligadas à administração central e não na área acadêmica, o 

que elevaria a proporção para 1:5 (um técnico de nível superior para cinco docentes). 

Os dados referentes ao número de servidores permitem observar que os servidores 

ocupantes da carreira técnico-administrativa em educação são, na sua maioria, ativos e em 

maior quantidade que os docentes. Na UFRN, os técnicos representam 61,47% do total de 

servidores. Esta prevalência corrobora a análise feita por Marconi (2010a) sobre os 

quantitativos de servidores administrativos nas universidades, que superam os docentes, 

embora sejam estes os responsáveis pela área-fim da organização e pelos seus resultados. 

Entretanto, é preciso levar em consideração especialmente o número de técnicos de nível 

superior lotados nos hospitais universitários, vinculados às atividades de assistência à saúde e 

os que prestam suas atribuições em unidades administrativas, subordinadas à administração 

central. Quando se abstrai estes números, a relação entre docentes e técnicos de nível superior 

não apresenta superdimensionamento. Ao contrário, dadas as atribuições gerais dos cargos 

técnico-administrativos, a saber, (1) oferecer apoio técnico-administrativo ao ensino; (2) 

realizar atividades técnico-administrativas inerentes à pesquisa e à extensão; (3) assegurar a 

eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão através da 

execução de suas tarefas específicas, os servidores de nível superior deveriam compor um 

quadro quantitativamente mais expressivo, a fim de, efetivamente, cumprir suas atribuições. 

 

5.1.2. Faixa etária e sexo de servidores públicos federais e da UFRN 

 

A idade média dos servidores públicos federais civis do Poder Executivo é de 57 anos 

(BEP, jan/2014), sendo que as mulheres ativas têm a menor idade (45 anos) e os homens 

aposentados contam com a idade mais avançada (72 anos). A tabela abaixo demonstra a idade 

média dos servidores civis em relação ao sexo e situação de vínculo: 
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Tabela 11 – Idade média dos servidores públicos federais civis do Poder Executivo, 

por sexo, segundo a situação de vínculo – SIAPE (nov/2013) 

Situação de vínculo 
Idade média dos servidores públicos federais civis 

Total 
Masculino Feminino 

Ativos 47 45 46 

Aposentados 72 69 71 

Inst. Pensão 66 63 65 

Total 59 55 57 

Elaborado: CGINF/DESIN/SEGEP/MP 

Fonte: BEP jan/2014, p.82 

 

No entanto, entre os servidores ativos vinculados ao Ministério da Educação, a idade 

média é mais baixa: 44 anos para os homens e 42 para as mulheres. (BEP, jan/2014, p.83).  

A distribuição por sexo e situação de vínculo dos servidores da Educação está 

demonstrada no gráfico abaixo: 

Gráfico 4 – Quantitativo de servidores do Ministério da Educação, por situação de 

vínculo e sexo 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do BEP, jan/2014, p.76 

 

Observa-se que apenas entre os aposentados a quantidade de servidoras do sexo 

feminino é maior e que entre os instituidores de pensão a proporção entre homens e mulheres 

é maior que 6:1, corroborando com dados demográficos que demonstram que a expectativa de 

vida das mulheres é maior que a dos homens. 

Em relação à idade e sexo dos servidores da UFRN, comparamos os dados à pirâmide 

etária da população brasileira, tomando como referência o ano de 2013. Percebe-se que a 

partir da faixa de 50 anos, ocorre um leve aumento da população feminina, bastante acentuada 

a partir dos 60 anos. 
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Gráfico 5 – Pirâmide Etária da População Brasileira (IBGE) 

 

Fonte:http://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2010/12/pirc3a2mides-etc3a1rias-absolutas.png 

 

Em 2013, a idade média dos servidores técnico-administrativos das IFES que 

ingressaram por concurso público é de 31 anos e de 30 anos para cargos de nível superior. 

(BEP 212, jan/2014, p. 155). 

Os dados sociodemográficos de servidores técnico-administrativos ativos da UFRN 

também demonstram equilíbrio entre homens e mulheres, embora haja prevalência do sexo 

masculino na faixa até 29 anos, quando a distribuição de mulheres supera o quantitativo de 

homens até a faixa 50-54 anos. Em relação à idade, 35% do total de servidores têm menos de 

40 anos e 47% dos servidores têm mais de 50 anos.  

Há uma concentração nas faixas etárias de 50 a 59 anos, com leve prevalência no sexo 

masculino, sendo que dos 55 aos 64 anos há mais servidores do que servidoras, mas a relação 

se inverte para 1,5 mulheres para cada homem com mais de 65 anos, acompanhando a 

tendência da população geral, em que há mais mulheres nas faixas etárias mais altas.  
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Gráfico 6 – Distribuição dos servidores técnico-administrativos ativos da UFRN por 

faixa etária e sexo (nov/2013)  
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Total mulheres: 1.643   Total homens: 1.621   Total de servidores: 

3.264 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do SIGRH – novembro/2013 

 

Considerando o público-alvo desta pesquisa, o gráfico 8 demonstra a distribuição dos 

servidores de nível superior, onde também se verifica uma concentração a partir de 50 anos 

(39%) e a ocorrência de 26% dos servidores com idade entre 30 e 40 anos. 

Gráfico 7 – Distribuição dos servidores de nível superior da UFRN por faixa etária 

(nov/2013) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do DAP/UFRN – Diretoria de Administração de 

Pessoal, nov/2013 

 

Em relação à idade, a partir dos dados apresentados podemos afirmar que a 

distribuição dos servidores de nível superior reflete a distribuição do total de servidores do 

serviço público federal. Há uma concentração de servidores com idade inferior a 40 anos 

equivalente a outro bloco de servidores com idade acima de 50 anos. Na prática, esta 

característica desencadeia um conflito intergeracional – o chamado “choque de gerações”- 
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que se tem verificado nas organizações públicas, que leva ao enfrentamento de práticas e 

conhecimento atualizado dos novos servidores, com a experiência profissional cristalizada dos 

servidores mais antigos. 

 

5.1.3. Tempo de serviço dos servidores de nível superior da UFRN 

 

Os dados relativos ao tempo de serviço dos servidores de nível superior da UFRN 

indicam que quase 30% ingressaram há menos de cinco anos. Em contrapartida, 18% dos 

servidores têm mais de 25 anos de serviço, o que indica a possibilidade de aposentadoria nos 

próximos anos. 

Gráfico 8 - Distribuição dos servidores de nível superior da UFRN por tempo de 

serviço (nov/2013) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados fornecidos pelo DAP Diretoria de Administração de 

Pessoal/UFRN, nov/2013 

 

Embora o planejamento da reposição dos servidores em vacância autoriza que a vaga 

seja imediatamente ocupada, é necessário o controle da previsão de aposentadorias por 

cargos, para que os concursos sejam realizados o mais imediatamente possível, de modo a 

minimizar a ausência de cargos especializados. 
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5.1.4. Cargos dos servidores públicos federais e da UFRN 

 

O total de ingressos por concurso público no serviço público federal em 2013 foi de 

22.730 (vinte e dois mil, setecentos e trinta) servidores. Do total de cargos que compõem as 

carreiras do executivo, a maioria tem como requisito de escolaridade para ingresso o nível 

superior, como representado no gráfico abaixo: 

Gráfico 9 - Distribuição dos cargos do poder executivo por nível de escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do BEP 212, jan/2014 

 

O quantitativo de cargos com nível de escolaridade superior está relacionado à 

crescente profissionalização do serviço público, que foi incrementada com a implantação da 

nova gestão pública no Brasil. A tabela abaixo mostra a evolução e a participação dos cargos 

de nível superior da carreira administrativa das IFES: 

Tabela 12 - Ingressos de servidores por concurso público em cargos de nível superior 

nas IFES (PCCTAE) no período 2008-2013 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NS 2.454 1.843 4.211 2.838 2.197 2.076 

Total 5.924 5.183 10.313 8.068 7.682 5.903 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da Tabela 4.1 - Ingressos no Serviço Público Federal 

a partir de 1995, por concurso público – SIAPE. BEP 212, jan/2014, p. 146 
 

Em 2010, há um incremento no provimento total e de cargos de nível superior, 

ocasionado pelas vagas destinadas à implantação do Programa REUNI nas Universidades. 

Considerando o total de provimentos nas IFES, após a implantação do Programa REUNI, no 

período de 2008 a 2012, ingressaram 25.641 (vinte e cinco mil seiscentos e quarenta e um) 

técnico-administrativos, dos quais 95% (noventa e cinco por cento) são dos níveis D e E, 

configurando, nos últimos anos, um novo perfil dos servidores técnicos (MEC, 2013). Os 

cargos que mais receberam novos servidores estão listados na tabela abaixo. 
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Tabela 13 - Provimento de Técnico-administrativos nas IFE – Período de 2008 a 2012  
Cargo Classe Ingresso 

Assistente em administração D 8.595 

Técnico de laboratório D 2.747 

Técnico em assuntos educacionais E 1.095 

Bibliotecário-documentalista E 978 

Administrador E 942 

Secretário executivo E 935 

Analista de tec. da informação E 894 

Fonte: MEC, Plano de Capacitação e Aperfeiçoamento, 2013 

 

Na UFRN, a distribuição dos servidores de nível superior por cargo mostra 

quantitativos mais altos em cargos da área da saúde, que é explicado pela existência de três 

hospitais universitários como parte da estrutura organizacional da UFRN. 

Gráfico 10 – Distribuição de servidores de nível superior da UFRN por cargo 

(nov/2013) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados fornecidos pelo DAP – Diretoria de Administração de Pessoal/UFRN, 

nov/2013 

 

O Decreto nº 7.232 de 2010 dispõe sobre os quantitativos de lotação dos cargos dos 

níveis de classificação C, D e E integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação, criando o Quadro de Referência dos Servidores Técnico-

administrativos (QRSTA), com vagas distribuídas para as IFES e autorizadas 
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automaticamente para provimento por vacância. Na UFRN, as vagas autorizadas são as que 

seguem: 

Tabela 14 - Quadro de Referência dos Servidores Técnico-administrativos da UFRN 

(fev/2014) 
Nível de 

Classificação 

Ocupados Vagos Total 

E 1.017 25 1.042 

D 1.380 24 1.404 

C 630 21 651 

Total 3.027 70 3.097 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados da PROGESP http://www.progesp.ufrn.br 

 

Como se pode perceber, há mais cargos de nível médio (classes C + D) do que cargos 

de nível superior (classe E). Os 51 (cinquenta e um) cargos de nível superior que constam no 

Quadro de Referência dos Servidores Técnico-Administrativos (QRSTA) da UFRN contam 

com 33,64% das vagas, entre as quais se encontram 229 (duzentos e vinte e nove) Médicos e 

135 (cento e trinta e cinco) Enfermeiros, enquanto os 37 (trinta e sete) cargos do nível D 

contam com 45,33% das vagas alocadas. Desta forma, verifica-se que a especialidade dos 

cargos de nível superior tem como consequência uma maior dispersão, pois apenas em 22 

(vinte e dois) cargos, entre os 51 (cinquenta e um) de nível superior, encontramos mais de 10 

(dez) servidores lotados; por outro lado, em outros 22 (vinte e dois) cargos de nível superior 

encontramos apenas uma, duas ou três vagas. 

Gráfico 13 - Distribuição das vagas nos cargos de nível superior da UFRN 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados do QRSTA em 04/02/2014. PROGESP www.progresp.ufrn.br 

 

Em que pese a constatação sobre a distribuição dos servidores de nível superior que 

revela que, do total de 1.011 (mil e onze) servidores ativos na UFRN, 445 (quatrocentos e 

quarenta e cinco) estão lotados em hospitais universitários e 148 (cento e quarenta e oito) em 

http://www.progresp.ufrn.br/
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unidades vinculadas à administração central, concluímos que apenas 418 (quatrocentos e 

dezoito) servidores de nível superior (41%)  desenvolvem atividades na área acadêmica, 

agravando ainda mais a dispersão dos cargos ocupados, e, possivelmente, ocasionando uma 

grande carência pelas especialidades mais raras, que poderá, em última análise, favorecer a 

prática do desvio de função. Haja vista a superqualificação dos servidores recentemente 

admitidos para ocupar cargos de nível médio, somada à necessidade não provida das unidades 

e gestores, esta é uma realidade que já pode ser observada e merece atenção por parte da 

gestão. A crescente oferta de vagas em concursos públicos, aliada ao incremento da 

escolarização dos jovens, têm atraído parcelas significativas de candidatos às vagas para 

cargos de nível médio com cursos de graduação completos, e, não muito raramente, titulados 

em nível de pós-graduação (especializações lato sensu e mestrado). A legislação aplicada aos 

concursos não permite a restrição ao acesso ao cargo por motivo de escolaridade superior ao 

requisito. Esta situação leva à ocupação de vagas de nível médio por candidatos com 

escolaridade superior ao requisito do cargo. Dadas as condições já descritas de escassez de 

profissionais de nível superior, tal situação favorece que se estabeleça “desvios de função”, 

quando os servidores ocupantes de cargos de nível médio desempenham atividades próprias 

de sua formação profissional, mas que não são compatíveis com o cargo que ocupam. Ao 

mesmo tempo em que ocorre uma ilegalidade, muitas vezes por desconhecimento do servidor 

e de sua chefia, ocorre também a desvalorização do profissional que ocupa cargo de nível 

superior. 

 

5.1.5. Nível de classificação dos servidores das IFES e da UFRN 

 

Nível de classificação é definido na Lei nº 11.091/2005 como o “conjunto de cargos de 

mesma hierarquia, classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de 

responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, 

experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições” (Brasil, 2005a). Na 

matriz salarial, os cargos são organizados em cinco classes: A, B, C, D, E. Sendo um dos 

critérios próprios da carreira dos servidores das IFES, o gráfico 13 apresenta o comparativo da 

distribuição de servidores do total das IFES e da UFRN. 
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Gráfico 14 - Distribuição dos servidores ativos das IFES e da UFRN por Nível de 

Classificação (nov/2013) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados do MEC junho/2013 e do SIGRH nov/2013 

 

As classes A e B contemplam os menores percentuais de frequência de servidores, 

devido à extinção destes cargos pelo Decreto nº 9.632/1998, não havendo, portanto, reposição 

das vacâncias. Segundo análise do MEC no documento Plano de Capacitação e 

Aperfeiçoamento, “na distribuição dos técnico-administrativos por Nível de Classificação, 

pode-se notar o investimento na contratação dos cargos técnicos de Nível D (Assistente em 

Administração, Técnicos de Laboratório, etc) e Nível E (Administrador, Bibliotecário, 

Engenheiro, etc).” (MEC, 2013, p.10). 

Gráfico 15 - Distribuição dos servidores técnico-administrativos ativos da UFRN por 

classe (nov/2013) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do Portal DAP/UFRN, nov/2013 www,portaldap.ufrn.br 
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Pode-se verificar que os servidores de nível superior (classe E) não são maioria e que, 

comparados à somatória das classes C e D (61%), representam apenas a metade dos 

servidores de nível médio. Por mais que um novo perfil de servidor seja requerido pelo 

serviço público, especialmente pelas IFES, ainda há uma grande disparidade entre a 

qualificação dos servidores e as metas de excelência perseguidas pelas instituições. Servidores 

ocupantes de cargos de nível médio com escolaridade acima do requisito do cargo, exercendo 

atividades fora da alçada de suas atribuições, enquanto servidores que ocupam cargos de nível 

superior não são devidamente valorizados em suas atividades profissionais, muitas vezes 

desempenhando atribuições aquém da descrição do cargo. É necessário um ajuste no que diz 

respeito à aplicação das competências dos servidores, que permita a satisfação das 

necessidades da instituição e o reconhecimento dos profissionais conforme a hierarquia dos 

cargos.  

 

5.1.6. Atualização profissional dos servidores das IFES e da UFRN 

 

A carreira dos servidores técnico-administrativos em educação (PCCTAE) traz 

possibilidades de desenvolvimento profissional ao estabelecer os institutos de progressão por 

capacitação profissional e de incentivo à qualificação, que retribuem o investimento do 

servidor na aquisição de conhecimento. A atualização profissional é reconhecida como uma 

das formas de desenvolvimento na carreira – a progressão por capacitação, que compreende a 

evolução na matriz salarial em quatro níveis de capacitação, abrange apenas eventos de 

educação não formal. 

A Lei nº 11.091 define nível de capacitação em seu artigo 5º, inciso V como a 

“posição do servidor na matriz hierárquica dos padrões de vencimento em decorrência da 

capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado, realizada após o 

ingresso”. (BRASIL, 2005a). Está organizado em quatro níveis (I, II, III, IV), correspondentes 

à carga horária progressiva de capacitação ou treinamento, com interstício de 18 meses. Para a 

classe E, as respectivas cargas horárias são as seguintes: nível I – corresponde ao 

posicionamento do servidor quando ingressa no cargo; nível II - 120 horas; nível III - 150 

horas; nível IV - 180 horas.  

A distribuição dos técnico-administrativos ativos das universidades federais por nível 

de capacitação indica 40% no nível IV e 28% do total de servidores no nível I. Em 

comparação com o total de servidores de nível superior das IFES, a maioria dos servidores da 
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UFRN encontra-se posicionados no último nível de capacitação, como demonstra o gráfico 

abaixo: 

Gráfico 16 - Distribuição dos servidores da classe E das IFES e UFRN por nível de 

capacitação (2013) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do MEC junho/2013 e do DAP – Diretoria de 

Administração de Pessoal/ UFRN de nov/2013 

 

A concentração dos servidores da UFRN no nível de capacitação IV tem origem no 

procedimento adotado na instituição, com base no Parecer ASJUR nº 621/2009, que permite a 

progressão per saltum, ou seja, não há obrigatoriedade de progredir progressivamente a cada 

nível, embora os interstícios e a carga horária sejam respeitados. Deste modo, quando o 

servidor cumprir 18 meses de ingresso no cargo e obtiver carga horária relativa ao nível III ou 

ao nível IV, poderá ser posicionado no nível correspondente, sem precisar permanecer nos 

níveis anteriores por 18 meses, o que faz com que os servidores cheguem mais rapidamente 

ao nível IV, porém, acumulando uma carga horária menor de capacitação. 

 

5.1.7. Titulação dos servidores das IFES e da UFRN 

 

Assim como a progressão por capacitação profissional, que contempla eventos que não 

sejam de educação formal, o incentivo à qualificação reforça processos de educação 

continuada que se confirmam como oportunidades de crescimento profissional, uma vez que 

os percentuais diferenciados aplicados sobre o vencimento básico do servidor favorecem os 

cursos de educação formal ou aquisição de escolaridade que têm correlação direta com as 

atividades que o servidor desempenha em seu ambiente de trabalho. Assim, o incentivo à 

qualificação previsto na Lei nº 11.091/2005, na sua concepção, era aplicado com limites que 

tinham como referência a hierarquia dos cargos por classe e o requisito de ingresso. Este 
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critério foi alterado pela Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que passou a estabelecer 

as mesmas bases percentuais para todos os níveis de classificação e cargos, observados os 

requisitos de ingresso no cargo, contemplando maior percentual pela aquisição de título em 

área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de atuação do servidor.  

No total das IFES, 69% dos servidores tem nível de escolaridade acima do exigido 

para ingresso no cargo, com destaque para o nível E com 82% dos servidores com 

escolaridade acima do cargo. A titulação mais frequente entre os servidores lotados nas IFES 

é especialização (54%), contando ainda com 9.000 mestres (13%) e 2.400 doutores (4%). 

Tabela 15 - Distribuição dos servidores das IFES por incentivo à qualificação, 

segundo o nível de classificação ( jun/2013) 
Nível de 

Classificação 
com IQ

1
 % sem IQ

1
 % TOTAL % 

A 54,62 45,38 100 

B 58,16 41,84 100 

C 68,70 31,30 100 

D 61,93 38,07 100 

E 82,38 17,62 100 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados do Plano de Capacitação e Aperfeiçoamento, MEC 

junho/2013 
1  - 

Incentivo à Qualificação 

 

Na UFRN, o percentual de servidores de todas as classes que recebe incentivo à 

qualificação é maior do que o total das IFES. O gráfico 17 compara os percentuais do total 

das IFES com a UFRN, onde se percebe que os índices de servidores sem qualificação são 

menores na UFRN em todas as classes. 

Gráfico 17 - Distribuição dos servidores ativos das IFES e da UFRN por classe em 

relação ao incentivo à qualificação  

 

IFES UFRN 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados do MEC junho/2013 e da Diretoria de Administração de 

Pessoal – DAP/UFRN nov/2013 
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A busca por titulação dos servidores administrativos das IFES está associada às 

pressões da categoria pela oferta de cursos em seu próprio ambiente se trabalho, o que, por 

vezes, se configura como um atrativo para o retorno aos bancos escolares. 

A tabela 16 a seguir mostra os dados quantitativos e percentuais de servidores ativos 

da UFRN em relação ao incentivo à qualificação. Embora a maioria dos servidores em todas 

as classes apresente escolaridade formal acima do requisito do cargo, ainda registramos 

noventa e dois servidores com escolaridade até primeiro grau completo (inclusive analfabeto 

ou primeiro grau incompleto) e cento e quarenta e quatro apenas com o ensino médio. Estes 

servidores são também os mais antigos do quadro, pois não ocorrem admissões desde 2009, 

quando a maioria dos cargos das casses A e B foram extintos. 

Tabela 16 - Distribuição dos servidores ativos da UFRN por classe em relação ao 

incentivo à qualificação (nov/2013) 

Nível de 

Classificação 

Com Incentivo à 

Qualificação 

Sem Incentivo à 

Qualificação 
Total 

Quantitativo % Quantitativo % Quantitativo % 

A 60 61,22 38 38,78 98 100 

B 106 66,25 54 33,75 160 100 

C 483 77,03 144 22,97 627 100 

D 891 65,13 477 34,87 1.368 100 

E 857 84,77 154 15,23 1.011 100 

Total 2397 73,44 867 26,56 3.264 100 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados da Diretoria de Administração de Pessoal – 

DAP/UFRN nov/2013 

 

Na UFRN, 73,44% dos servidores tem escolaridade acima do requisito do cargo, 

sendo 42 servidores titulados no grau de Doutorado e 302 servidores em nível de Mestrado. O 

gráfico a seguir apresenta a distribuição dos servidores da classe E em relação à titulação, 

considerando que apenas 15% não obtiveram escolaridade além da graduação. 

Gráfico 18 - Distribuição dos servidores ativos da classe E da UFRN por titulação 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com dados da Diretoria de Administração de Pessoal – DAP/UFRN, 

nov/2013 
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 Em que pese a retribuição financeira pela titulação, o expressivo número de servidores 

de nível superior disposto a elevar sua titulação permite conjecturar que o interesse na 

ampliação e aprofundamento do conhecimento acadêmico favorece fortemente a 

profissionalização do serviço público, gerando resultados sobre a efetividade das instituições 

a médio e longo prazo. O contingente de servidores com atualização técnica permanente e 

busca pelo aprimoramento acadêmico promove um diálogo entre a área fim e a área meio da 

instituição, que é capaz de promover a modernização da gestão, refletindo nos resultados 

institucionais e contribuindo para posições de destaque alcançadas recentemente pela UFRN 

frente aos seus pares. Este é um dos critérios de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação 

do Ensino Superior – SINAES (ver p.39), tanto na autoavaliação, como na avaliação externa, 

no qual a UFRN tem se destacado com a nota máxima. 

 

5.1.8. Funções gerenciais nas IFES e na UFRN 

 

O total de cargos, funções de confiança e gratificações do Poder Executivo Federal 

informado no Boletim Estatístico de Pessoal nº 212 (posição nov/2013) é de 94.171 (noventa 

e quatro mil, cento e setenta e um). Nas IFES, são alocados 7.128 (sete mil, cento e vinte e 

oito) Cargos de Direção (CD) e 25.406 (vinte e cinco mil, quatrocentos e seis) Funções 

Gratificadas (FG). São ainda distribuídas 6.253 (seis mil, duzentas e cinquenta e três) Funções 

Comissionadas de Coordenador de Curso (FCC), destinadas exclusivamente aos docentes. 

A UFRN distribui um total de 752 (setecentos e cinquenta e duas) funções gerenciais, 

das quais 215 (duzentos e quinze) são FCC, 441 (quatrocentos e quarenta e um) são FG - 

organizadas de 1 a 7 – e 96 (noventa e seis) são CD – de 1 a 4 - hierarquizadas nos diversos 

níveis de gestão da área acadêmica e administrativa. Para os fins desta análise, não 

consideramos as funções exclusivas para docentes (FCC), corrigindo, portanto, o quantitativo 

de funções na UFRN para 537 (quinhentos e trinta e sete).  

Os servidores técnico-administrativos ocupam 293 (duzentas e noventa e três) destas 

funções, sendo 18 (dezoito) CD e 275 (duzentos e setenta e cinco) FG, distribuídas em todas 

as classes, conforme mostra o gráfico a seguir: 
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Gráfico 19 - Funções gerenciais ocupadas por servidores técnico-administrativos na 

UFRN (nov/2013) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com dados do DAP – Diretoria de Administração de Pessoal/UFRN, 

nov/2013 

 

A ocupação das funções gerenciais por servidores administrativos está concentrada nas 

FG, que representam gratificações por atividades administrativas em variados níveis de 

gestão. As CD 1 e 2 são atribuídas aos cargos de Reitor e Vice-Reitor. As demais CD são 

distribuídas por Pró-reitores, Diretores de unidades acadêmicas e administrativas e órgãos 

suplementares, completando o staff da organização. A FG 1 corresponde ao valor mais alto e 

de maior responsabilidade e podem ser atribuídas não apenas por funções técnicas, mas 

também burocráticas.  

Os servidores de nível superior ocupam 98 (noventa e oito) funções gerenciais, ou 

seja, 33,4% das funções ocupadas por técnico-administrativos e 18,2% do total de 

gratificações. Abaixo, está a representação gráfica da distribuição das funções gerenciais para 

os servidores de nível superior, segundo o tipo de função:  

Gráfico 20 - Funções gerenciais ocupadas por servidores de nível superior na UFRN 

(nov/2013) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do DAP - Diretoria de Administração de 

Pessoal/UFRN, nov/2013. 
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Embora a representação dos servidores de nível superior na ocupação das funções 

gerenciais não seja expressiva, é patente a prevalência de funções mais significativas, 

somando doze CDs e cinquenta e quatro FGs entre 1 e 3.. Uma das reivindicações dos 

servidores de nível superior é a ocupação de funções gerenciais com base técnica, 

considerando que sua formação e experiência profissional oferecem as condições necessárias 

para assumir maiores responsabilidades e conduzir planos e projetos alinhados às estratégias 

da instituição. Outra vertente possível de ser adotada para as indicações das funções 

gerenciais seria o processo de certificação gerencial, associado a um plano de capacitação 

progressivo, que prepara os possíveis gestores com os conhecimentos e habilidades 

necessários para assumir o cargo. Nesse caso, a indicação final ainda seria de ordem da 

discricionaridade do dirigente, mas haveria alguns “candidatos” previamente capacitados para 

assumir as funções, respeitados os critérios de seleção e as áreas específicas de atuação. 

 

5.1.9. Perfil dos servidores de nível superior da UFRN 

 

O quantitativo de servidores de nível superior (Classe E) da UFRN, em novembro de 

2013, conta com 1.011 (mil e onze) servidores ativos, 513 (quinhentos e treze) aposentados e 

69 (sessenta e nove) instituidores de pensão, totalizando 1.593 (mil, quinhentos e noventa e 

três) servidores. Representam 29,53% do total de servidores da UFRN, com uma proporção 

de cinco docentes ativos para cada técnico ativo na área acadêmica. Ou seja, cada servidor de 

nível superior deveria desempenhar suas atribuições junto a cinco docentes. Obviamente, este 

quantitativo é insuficiente e indica necessidade de dimensionamento das atividades 

acadêmicas para garantir melhor suporte aos docentes. 

A distribuição destes servidores por faixa etária revela a concentração de servidores na 

faixa de 50 a 65 anos e na faixa de 30 a 40 anos, similar ao que ocorre no total do serviço 

público federal. Em relação ao tempo de serviço, os dados mostram que um terço dos 

servidores tem menos de cinco anos de serviço na UFRN. É de se esperar que os servidores 

ingressem no serviço público atraídos pela estabilidade, com a perspectiva de permanecer 

trabalhando pelos próximos trinta anos. Mas a permanência destes servidores qualificados 

concorre com a atratividade de outras carreiras melhor remuneradas e com possibilidades de 

evolução técnica ou gerencial, no formato de carreira em Y, que valorizam tanto as funções de 

chefia quanto as de assessoramento. 

Os servidores de nível superior estão lotados em 51 (cinquenta e um) cargos, mas em 

apenas cinco deles há mais de cinquenta servidores. Em 29 (vinte e nove) cargos há menos de 
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dez servidores. A classe E conta com apenas 21% dos servidores ativos da UFRN. O 

posicionamento na carreira quanto ao nível de capacitação indica atualização permanente dos 

servidores da Classe E, com 67,26% atingindo o último nível (IV), o que resulta em melhores 

resultados de desempenho e contribuição para as metas institucionais. 

Na UFRN, quase 85% dos servidores ocupantes de cargos de nível superior 

apresentam titulação acima do requisito do cargo, sendo 590 (quinhentos e noventa) com 

cursos de especialização, 228 (duzentos e vinte e oito) com título de mestre e 39 (trinta e 

nove) servidores doutores. Entre estes servidores, 98 (noventa e oito) ocupam funções 

gerenciais, sendo 12 (doze) Cargos de Direção (CD 3 e 4). Em relação ao número de funções 

distribuídas, considerando apenas as que não são exclusivas dos docentes, é baixo o 

percentual de ocupação das funções gerenciais por servidores de nível superior. A distribuição 

das gratificações baseada em um sistema de mérito poderia representar uma retribuição para 

servidores pelo seu destaque. 

 

5.2. Atuação dos Técnicos de Nível Superior no Contexto da Nova Gestão Pública 

 

A elaboração das perguntas que constituíram a pesquisa de campo tiveram por base as 

principais questões relativas à gestão de pessoas na nova gestão pública, recorrentes na 

literatura que tem reflexo direto na atuação do servidor público. A aplicação do questionário 

com cinco perguntas abertas gerou respostas descritivas de vinte e cinco servidores. Os dados 

coletados através das questões fechadas foram apresentados na caracterização da amostra. 

Para a análise, as respostas foram agrupadas por questão/tema (Apêndice B) e o tratamento 

dos dados consistiu na análise de conteúdo através de análise categorial dos temas 

encontrados. A frequência dos temas contidos nas respostas indica a coincidência da 

percepção entre os respondentes. 

As duas primeiras questões dedicaram-se a investigar a percepção dos servidores sobre 

o seu trabalho e as atividades desempenhadas. Os itens relativos aos principais aspectos da 

nova gestão pública que consistiram nas questões foram: foco no cidadão, profissionalização e 

mérito, planejamento sistemático e mensuração do desempenho e de resultados.  

No arcabouço teórico da nova gestão pública, encontramos referências à mudança do 

foco nos processos para o foco no cidadão, quando comparada com o estado burocrático. Esta 

premissa envolve uma radical mudança paradigmática na forma como o Estado trata o 

cidadão e na forma como o serviço público presta serviço ao cidadão, inserindo na meta de 

resultados a efetividade de suas ações. Conceitos como profissionalização e mérito definem o 
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gerencialismo, enquanto promovem a noção de cidadania. No entanto, a discussão em torno 

do mérito ainda passa pelo paradoxo de que “almejamos (...) o estabelecimento de um Estado 

igualitário, onde o que é concedido a um deve ser estendido a todos, independente do 

desempenho individual e das desigualdades naturais” (BARBOSA, 1996, p.88). Como 

principais expressões da meritocracia, a gestão pública adotou o concurso público, através do 

qual o acesso aos cargos públicos torna-se universal, e as carreiras, que permitem o 

desenvolvimento profissional do servidor. 

Uma das principais ferramentas da administração gerencial é o controle de resultados. 

Para que tal seja possível, é preciso planejamento e posterior avaliação. Ambos os processos 

encontram-se na ação cotidiana dos servidores e poderão ser percebidos com clareza. O 

alcance de eficácia, eficiência e efetividade das ações pressupõe planejamento das metas, 

atividades, recursos, prazos e responsabilidades que serão posteriormente alvo da avaliação de 

resultados.  

A relevância da análise sobre a presença destes fatores poderá identificar a aderência 

da organização aos princípios da nova gestão pública, nos processos e atribuições da ação 

profissional dos servidores de nível superior. 

 

 

5.2.1. Percepções dos servidores de nível superior da UFRN sobre o trabalho e as atividades 

desempenhadas 

 

A primeira pergunta, que versa sobre auto e heteropercepção sobre o trabalho que 

desempenha, foi respondida pela maioria dos servidores com referências à valorização e 

reconhecimento, mas uma grande parte fez referência a aspectos negativos, como falta de 

reconhecimento, desqualificação, chegando até a expressar queixas sobre o ambiente laboral.  

A categoria Valorização e Reconhecimento apresenta conteúdos positivos sobre o 

trabalho, seja sobre o impacto das atividades que realiza sobre os beneficiários, ou sobre os 

resultados da instituição ou da área, ou das competências específicas requeridas para exercer o 

trabalho, tais como “o meu trabalho é desenvolvido com dedicação, interesse próprio por 

capacitação para o desenvolvimento das atividades e dentro da legalidade”; “Em relação à 

visão das pessoas sobre o meu trabalho, penso que o consideram como essencial na conjuntura 

do meu local de lotação”; “...é necessário conhecimentos prévios em legislação, em idiomas, 

em instituições de educação, principalmente a nossa...”; “Extremamente técnico”. A 

prevalência destes temas pode ser entendida como motivadora para os servidores de nível 
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superior, dado que a necessidade de reconhecimento social e de autorrealização são grandes 

impulsos para o desempenho.  

As categorias Falta de reconhecimento, Desqualificação e Queixa reuniram conteúdos 

bastante explícitos de desvalorização do trabalho, reduzindo a relevância das atividades ou 

atribuindo a outros, como por exemplo: “Infelizmente, a gestão, além de não reconhecer, não 

tem interesse em capacitar e muitas vezes quer atrapalhar o andamento das atividades do 

setor”; “...porém na visão de muitos as atividades que estão descritas para exercermos são na 

prática desempenhadas por profissionais em cargos de chefia ou pelos próprios professores, 

especialmente nos centros e departamentos”; “...com todas as dificuldades físicas estruturais, 

deficiência de recursos humanos, de logística e insumos...”.  

A categoria Funcional/Processual revela percepções mais burocráticas, em que o 

trabalho foi descrito por procedimentos e normas, tais como se vê nas falas: “Trata-se, 

portanto de avaliar e acompanhar a aprendizagem de escolares, focando as dificuldades que 

trazem...”; “...acompanhamento a diversos tipos de acordos, realizando análise, registros e 

encaminhamentos, acompanhando a tramitação de todos os processos dessa natureza.”; 

“...organização e execução de eventos; processo seletivo de bolsistas de iniciação científica, 

participação em grupos de estudo nas áreas temáticas específicas da base, elaboração de 

relatórios e atas...”. Denota uma relação mais normativa do servidor com o trabalho, mas 

também o domínio das suas atribuições. Interessante notar a categoria Afetiva, em que dois 

servidores aplicaram expressões como “gosto muito”, “é um trabalho cativante” mostrando 

afinidade e satisfação com seu trabalho.  

A maioria dos servidores acredita que existe correspondência entre as atribuições do 

seu cargo e as atividades efetivamente desempenhadas, enquanto apenas três afirmam estar 

em desvio de função e quatro reclamam que suas potencialidades não são aproveitadas no 

setor de trabalho. A categoria Correspondência revela que os servidores acreditam que 

desempenham atribuições pertinentes ao seu cargo, como nas respostas seguintes: “As 

atividades desempenhadas estão relacionadas às atribuições do meu cargo”; “As atividades 

são pertinentes ao Cargo de secretária de uma pós-graduação...”.  

A categoria temática Subaproveitamento engloba percepções de que as atividades 

desempenhadas são inferiores à suas capacidades, como se vê nos exemplos: “a chefia 

ignorava o meu cargo e solicitava que eu desempenhasse atividades de baixa complexidade 

(como ex. digitar textos e arquivar documentos)...”; “...quase nunca sou convocada a 

participar de reuniões e eventos que envolvem acordos de cooperação”; “acabamos por 

desempenhar as mesmas funções do assistente administrativo”.  
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A categoria Desvio traz conteúdos claros sobre a falta de relação entre as atividades 

desempenhadas e as atribuições do cargo: “...poderia ter atribuições mais ligadas à minha 

profissão”; “ainda são realizadas atividades que não possuem relação com o cargo.”. Embora 

a grande maioria dos respondentes confirme a correspondência entre atividades realizadas e 

atribuições do cargo, a existência de desvios de função e de subaproveitamento em relação a 

servidores de nível superior são problemas a ser superados. 

 

5.2.2. Percepções dos servidores de nível superior da UFRN sobre foco no cidadão, 

profissionalização e mérito, planejamento sistemático e mensuração de desempenho e 

de resultados 

 

Em todos os pressupostos, os servidores expressaram percepções divergentes (ver 

Apêndice C) em relação aos pressupostos da Nova Gestão Pública em estudo e suas práticas 

profissionais, como segue detalhado. 

Considerando o atendimento às expectativas da sociedade por serviços e atendimento 

de qualidade, os servidores expressaram percepções de satisfação e orgulho pelo seu 

desempenho. Cinco respondentes registraram frustração e insatisfação por não oferecerem 

resultados de excelência.  

A categoria Satisfação e Orgulho converge conteúdos que demonstram que as 

atividades que desenvolvem tem impacto sobre as pessoas de uma maneira positiva, como se 

pode verificar nas respostas: “Percebo a satisfação dos usuários no atendimento e agilidade na 

formalização dos acordos...”; “o trabalho que desempenhamos não só atende, mas supera as 

expectativas da sociedade por serviços e atendimento de qualidade...”; “...o retorno que 

recebo do próprio público que procura os serviços e fazem elogios...”.  

Na categoria Consciência, Consequência, Confiança estão as respostas que 

demonstram atitude reflexiva sobre a profissão, assumindo a finalidade e a utilidade social, 

como por exemplo “interesse pessoal por estar sempre aprendendo; abertura de espírito para o 

novo”; “...meu trabalho reflete no desempenho das atividades exercidas pelos docentes.”; “O 

meu trabalho colabora para a melhoria no desempenho acadêmico e por conseguinte na 

formação profissional dos alunos que serão entregues a sociedade.”  

A categoria Insatisfação e Frustração reúne percepções negativas sobre o atendimento 

às demandas da sociedade, com a consciência de impedimentos ou dificuldades. São 

exemplos de respostas: “Atende de uma forma muito elementar, por não ter respaldo para 

melhorar a qualidade da estatística”; “Devido à superlotação esse serviço, com certeza, não é 
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de excelente qualidade.”; “...não atende as expectativas da sociedade por serviços e 

atendimento....”. A percepção de que suas atividades poderiam ser melhor realizadas atinge a 

autonomia do servidor, que depende de decisões de outros sobre aspectos que interferem na 

qualidade do seu trabalho. Este aspecto atinge especialmente servidores com formação 

superior, já que são tecnicamente competentes para responder pelas atividades. 

Sobre profissionalização e mérito, os servidores têm opiniões mais distribuídas, 

enfatizando, ao mesmo tempo, a falta de reconhecimento e o desenvolvimento, este como 

necessário para o exercício do papel como servidor. A categoria Falta de reconhecimento diz 

respeito às respostas em que os servidores afirmaram não haver distinção entre os resultados 

das atividades realizadas, como segue: “...mas o mérito não existe, tendo em vista da 

necessidade do olhar do outro”; “muitas controvérsias entre as atividades desempenhadas 

pelos TAE's e aquelas que eles realmente deveriam desempenhar em seu dia a dia”; “No 

quesito mérito nunca houve - nem mesmo um esboço longínquo - preocupação com a questão 

reconhecimento/retribuição pelo bom desempenho auferido”; “o fato de não haver grandes 

problemas no meu setor, implique em um mérito de reconhecimento de um bom trabalho 

desenvolvido.”  

A categoria Desenvolvimento se configurou com as percepções de que o exercício do 

cargo exige especialização técnica e atualização permanente, como no exemplo seguinte:  

“Os conceitos de profissionalização sim, pois estamos buscando sempre qualificação 

e capacitação profissional na área específica em que atuamos e em áreas correlatas, 

que possam contribuir para o melhor desempenho de nossas atividades.” (sic, 2014) 

 

Em relação ao planejamento e mensuração de resultados, para muitos servidores não 

há planejamento sistemático nem avaliação de resultados, mas para outros, o planejamento é 

sistemático e a avaliação serve como acompanhamento de resultados. A categoria Falta de 

planejamento, falta de avaliação, falta de sistematização reúne as respostas que indicam 

ausência de coordenação e acompanhamento de metas, seja por falta de gestão ou por 

inexistência de definição prévia, como pode ser observado nas falas: “No coletivo percebe-se 

pouca sistematização de planejamento e metas”; “essas exigências não são adotadas, apenas 

no papel, quando se vai para realidade não existe.”; “São adotadas de forma não sistemática. 

A cada gestão um novo plano é elaborado, com novas concepções, além de não haver um 

alinhamento das metas até a base”.  

A categoria Planejamento participativo, planejamento sistemático, planejamento 

normativo agrega as respostas relativas às experiências de planejamento que ocorrem nos 
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setores, intimamente dependentes do estilo gerencial da chefia, como se pode ver: 

“Planejamos anualmente nosso trabalho no setor, conforme as metas da unidade e da 

instituição.”; “Ocorrem não só em reuniões realizadas ao longo dos semestres do ano, como 

também em reunião específica de planejamento anual realizada com toda a equipe.”; “Cada 

projeto tem suas metas e objetivos que são exigidos da equipe. Como trabalhamos para 

atender administrativamente a todos, há exigências, porém informais”. 

 

5.2.3. Percepções da Atuação dos Servidores de Nível Superior à luz dos Pressupostos da 

Nova Gestão Pública 

 

A análise das categorias permite o aprofundamento sobre a percepção dos servidores 

organizando as respostas dadas a cada pergunta sob o ponto de vista do alinhamento das 

percepções aos pressupostos da nova gestão pública, como proposto no quadro 6: 

Quadro 6 – Alinhamento das Percepções dos Servidores aos Pressupostos da Nova Gestão 

Pública  
Pressuposto: Descrição do trabalho 

Percepção Categorias Discursos dos sujeitos 

Alinhada ao pressuposto Valorização, 

Reconhecimento 

Racional, Legalista 

Funcional/Processual 

Afetivo 

“O meu trabalho é desenvolvido com 

dedicação, interesse próprio” 

“Extremamente técnico” 

“Trabalho em atividade administrativa numa 

secretaria de um centro” 

Não alinhada ao pressuposto Falta de reconhecimento 

Desqualificação 

Queixa  

Divergência 

“o nível de complexidade das tarefas 

desempenhadas fica aquém do real 

conhecimento que possuo” 

 “as atividades (...) são na prática 

desempenhadas por profissionais em cargos 

de chefia ou pelos próprios professores” 

“Trabalho arduamente para desempenhar 

meu papel. Os outros (...) talvez achem que 

trabalho pouco” 

Pressuposto: Relação entre as atribuições descritas e as atividades realizadas 

Percepção Categorias Discursos dos sujeitos 

Alinhada ao pressuposto Correspondência 

Atividade gerencial 

“passei a realizar atividades mais 

relacionadas ao meu cargo” 

“estão mais ligadas à função gratificada” 

Não alinhada ao pressuposto Sub-aproveitamento 

Desvio 

Dependência de infraestrutura 

“queriam que eu fizesse trabalho de 

digitação” 

“solicitava que eu desempenhasse atividades 

de baixa complexidade” 

“durante muito tempo houve desvio de 

função” 

“as atividades (...) estão limitadas pelas 

deficiências do setor” 

Pressuposto: Foco no cidadão 

Percepção Categorias Discursos dos sujeitos 

Alinhada ao pressuposto Satisfação 

Orgulho 

“fazemos um bom trabalho (modéstia à 

parte)” 
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Consciência 

Consequência 

Confiança 

Autodesenvolvimento 

“o trabalho (...)supera as expectativas” 

“meu trabalho reflete no desempenho das 

atividades exercidas pelos docentes” 

“obstáculos e dificuldades estão postos 

comumente à nossa frente para serem 

superados” 

Não alinhada ao pressuposto Insatisfação 

Frustração 

Prescrição 

 Foco no processo 

Necessidade de melhorias 

“Infelizmente (...) meu trabalho se vê 

travado por falta de condições técnicas, 

materiais, insumos” 

“o trabalho (...) não atende às expectativas 

da sociedade” 

“necessidade de melhorar a formação (...), as 

condições físicas e mais profissionais da 

área” 

Pressuposto: Profissionalização e mérito 

Percepção Categorias Discursos dos sujeitos 

Alinhada ao pressuposto Desenvolvimento 

Reconhecimento 

Capacidade técnica 

 Qualidade dos serviços 

“existe um conhecimento técnico” 

“a gestão atual estimula e reconhece o 

desempenho” 

“estamos buscando sempre qualificação e 

capacitação profissional na área específica 

em que atuamos” 

Não alinhada ao pressuposto Falta de reconhecimento 

Falta de incentivo à 

capacitação 

Revolta  

Injustiça 

Retribuição insuficiente 

Falta de retribuição 

“mas o mérito não existe" 

“nunca houve - nem mesmo um esboço 

longínquo - preocupação com a questão 

reconhecimento/ retribuição pelo bom 

desempenho auferido.” 

“tive que enfrentar a gestão que implicava 

até com as páginas que eu estava gastando” 

“não é estimulado nem exigido 

conhecimento técnico específico” 

“a retribuição recebida não seja considerada 

suficiente” 

Planejamento sistemático, metas específicas, mensuração de desempenho 

Percepção Categorias Discursos dos sujeitos 

Alinhada ao pressuposto Planejamento participativo, 

planejamento sistemático, 

planejamento normativo 

Avaliação da equipe 

Avaliação de resultados 

Avaliação periódica 

“Planejamos anualmente nosso trabalho no 

setor.” 

“Ocorrem não só em reuniões realizadas ao 

longo dos semestres do ano, como também 

em reunião específica de planejamento anual 

realizada com toda a equipe” 

“As atividades que eu realizo são planejadas, 

medidas e avaliadas semestralmente.” 

Não alinhada ao pressuposto Falta de planejamento, falta de 

avaliação, falta de 

sistematização 

Avaliação burocrática, 

avaliação informal pelos 

pares, fragilidade na avaliação 

Falta de gestão 

“percebe-se pouca sistematização de 

planejamento e metas” 

“Não existe mensuração visível, menos 

ainda critérios de planejamento intra ou 

intersetoriais.” 

“sistema de avaliação individual bastante 

falho” 

“a avaliação e mensuração do desempenho 

de trabalho é feito de forma muito frágil” 

“A direção está tão desgastada que não tem 

coragem nem de marcar uma reunião de 

trabalho” 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014 
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Ao classificar as categorias de acordo a aderência e alinhamento aos pressupostos da 

Nova Gestão Pública, percebemos que os pressupostos descrição do trabalho, relação entre 

as atribuições descritas e as atividades desempenhadas e foco no cidadão receberam 

respostas que expressaram maior alinhamento entre a atuação dos servidores e o pressuposto, 

enquanto as respostas aos fatores profissionalização e mérito e planejamento sistemático, 

metas específicas, mensuração de desempenho denotam falta de alinhamento da atuação 

profissional ao pressuposto. É interessante notar que esses dois últimos fatores representam 

premissas básicas da nova gestão pública e são ferramentas gerenciais que transformam o 

foco no processo para foco nos resultados. Ao passo que alguns servidores de nível superior 

concluem que suas atividades não são planejadas, não há metas definidas, não é exercido 

controle por resultados, a profissionalização e o mérito não são aplicados na gestão, resta 

recorrer à ética profissional e à autorrealização para conservar resultados de alto nível. 
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6. CONCLUSÕES SOBRE PERFIL E ATUAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO OCUPANTES DE CARGOS NÍVEL 

SUPERIOR LOTADOS NA UFRN 

 

Esta pesquisa teve como objetivo principal compreender a atuação dos servidores 

ocupantes de cargos de nível superior da carreira técnico-administrativa em educação lotados 

na UFRN frente ao novo modelo de gestão pública, propondo um caminho que iniciou pela 

caracterização deste segmento a partir de dados sociodemográficos e estatísticas funcionais, 

para então investigar as percepções dos próprios servidores acerca da presença das premissas 

da nova gestão pública - a saber, foco no cidadão, profissionalização, mérito, planejamento 

estratégico e mensuração de resultados - na sua atuação profissional (ABRÚCIO, 2010; 

ARAÚJO, 2010; LIMA, 2010; PACHECO, 2010). 

Esta trajetória permitiu o aprofundamento de aspectos históricos da administração 

pública no Brasil, especialmente a Nova Gestão Pública (DENHARDT, 2012), e das atuais 

políticas de recursos humanos da administração pública federal, para então conhecer o 

panorama das universidades federais e o perfil dos seus servidores, até delimitar a carreira dos 

servidores técnico-administrativos em educação e o contexto institucional da UFRN, através 

de uma criteriosa revisão bibliográfica orientada pelas principais referências da nova gestão 

pública no Brasil e na área de gestão de pessoas na administração pública federal.  

Com este lastro intelectual, partimos então para uma análise documental de relatórios, 

estatísticas, sistemas de informações, legislação e normatização que disponibilizaram 

suficiente material para organizar os dados sociodemográficos e funcionais para a formulação 

do perfil dos servidores técnico-administrativos da UFRN, focando a situação dos servidores 

de nível superior em relação aos demais servidores, em diversos níveis de abrangência.  

Por fim, a aplicação de entrevista on line com questões abertas, que permitiram 

respostas descritivas acerca da percepção dos servidores sobre a relação entre as premissas da 

nova gestão pública e sua prática profissional, conferiu o aspecto empírico da pesquisa, 

dialogando com a literatura. Os dados foram tratados com o método da análise de conteúdo 

(BARDIN, 2004) e apresentaram as principais categorias que representam a convergência das 

percepções dos servidores. 

A partir de agora, teceremos as principais conclusões a que os dados e as técnicas de 

análise nos permitiram chegar.  

O número de servidores ocupantes de cargos de nível superior não pode ser avaliado 

estritamente pelos quantitativos apresentados. Na UFRN, 1.011 (mil e onze) servidores ativos 
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correspondem a 60,51% do total de servidores ativos, aos quais são atribuídas atividades tanto 

na área acadêmica, como na área administrativa e técnica. A formação profissional específica, 

peculiar aos cargos de nível superior e requisito exigido para a ocupação do cargo, restringe o 

exercício, para que não seja caracterizado desvio de função. São atribuições cuja 

responsabilidade técnica é assumida pelo servidor mediante código de ética profissional e 

legislação própria, além dos ditames da administração pública federal. Além disso, Marconi 

(2010b) ressalva que “a comparação quantitativa constitui uma informação a ser considerada 

mas não inclui análise do perfil e quantidade de servidores diante das funções que o setor 

público desempenha as quais variam...” (MARCONI, 2010b, p.221). O autor também se 

refere ao tipo de serviço prestado e ao modelo de gestão, como fatores fundamentais para 

definir o tamanho do quadro de servidores
9
. As características de uma organização complexa 

como a universidade, com uma estrutura organizacional descentralizada, em que convivem as 

áreas administrativa, acadêmica e técnica, com unidades de funcionamento tão diversas 

quanto hospitais, produção de medicamentos, museus, unidade de comunicação com TV e 

rádio etc, além de todos os níveis de educação formal, certamente demandam atuações 

específicas de profissionais de nível superior. A distribuição dos servidores por cargo 

demonstra bem que grande parte dos cargos de nível superior conta com um, dois ou três 

servidores, o que não se pode imaginar que atenderia às necessidades de toda a UFRN, por 

mais específico que seja o cargo, menos ainda quando se pensa em termos de unidades de 

lotação, considerando pelo menos 95 (noventa e cinco) diferentes setores. Contudo, os 

servidores manifestaram percepções positivas sobre o trabalho e as atividades que 

desempenham. A maioria das respostas descritivas que definem o trabalho em relação própria 

visão e à visão que os outros têm sobre o seu trabalho, denota aspectos satisfatórios da 

atuação profissional e do ambiente de trabalho, expressando valorização e reconhecimento. O 

mesmo acontece com a percepção sobre a relação entre as atividades que desempenha e as 

atribuições do cargo, com relatos de plena correspondência pela maioria dos servidores. 

Marconi (2010b; 2010c) indica o processo para definir número de servidores e perfil 

necessário de acordo com as funções e o modelo de gestão como planejamento da força de 

trabalho, que avalia o quantitativo, perfil e indicadores para traçar a adequação do quadro de 

servidores às principais funções da instituição, levando em consideração as mudanças dos 

processos de trabalho e as restrições orçamentárias – neste caso, o limite do QRSTA. No caso 

da UFRN, aqui aprofundado, encontramos uma relação entre técnicos e docentes ativos na 

                                                 
9
 Na sua análise, Marconi (2010) se refere ao Estado e ao tamanho do setor público dos entes federados (estados 

e municípios). Por analogia, adotamos a mesma lógica para a análise do quadro de servidores da UFRN. 



97 

 

ordem de 1:5, quando abstraídos os técnicos de nível superior lotados nos hospitais 

universitários e na área administrativa central da instituição. De acordo com as atribuições 

legais dos cargos técnico-administrativos, os servidores devem (1) oferecer apoio técnico-

administrativo ao ensino; (2) realizar atividades técnico-administrativas inerentes à pesquisa e 

à extensão; (3) assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão através da execução de suas tarefas específicas. Observamos que tais 

funções são eminentemente vinculadas à área acadêmica, de modo que os servidores de nível 

superior deveriam compor um quadro quantitativamente mais expressivo, a fim de, 

efetivamente, cumprir suas atribuições prioritárias, sem deixar de considerar a importância 

dos espaços que ocupam nas áreas administrativas (no planejamento, por exemplo), técnicas 

(como os engenheiros) e de gestão. Com esse raciocínio, rebatemos a interpretação que 

Marconi (2010b) faz de uma pesquisa sobre a distribuição da força de trabalho segundo 

grandes grupos ocupacionais, considerando o quantitativo de servidores da área meio – 

técnicos e auxiliares suporte administrativo, atendimento ao público e apoio operacional - 

uma distorção da composição da força de trabalho, quando comparado ao número de 

professores.  

Quando investigamos se os servidores percebem que o seu trabalho atende às 

expectativas da sociedade por serviços e atendimento de qualidade, a maioria expressou 

sentimentos de satisfação, orgulho e uma clara consciência das consequências do seu trabalho, 

tanto em relação aos processos institucionais, como em relação aos usuários dos serviços ou 

da instituição como um todo. Pretendemos com esta investigação compreender se os 

servidores haviam se apropriado de uma das mais importantes premissas do modelo de gestão, 

que é o foco no cidadão, como nos ensina Bresser-Pereira nos primórdios da reforma 

administrativa: “Esta reforma terá como objetivos: a curto prazo, facilitar o ajuste fiscal, (...); 

a médio prazo, tornar mais eficiente e moderna a administração pública, voltando-a para o 

atendimentos aos cidadãos.” (BRESSER-PEREIRA, 1996b, p.17). 

Dados estatísticos (BEP 212, jan 2014; MARCONI, 2010b) demonstram que a 

escolaridade dos servidores públicos federais é superior à dos empregados no setor privado e 

dos servidores de estados e municípios. No Ministério da Educação, servidores de nível 

superior são maioria, evidentemente em função dos docentes de ensino superior e EBTT, 

cujas ocupações são associadas à escolaridade mais alta. Esta característica requer atenção na 

elaboração de políticas de pessoal que atendam às expectativas de atualização e 

desenvolvimento dos servidores. Neste ponto, a carreira dos servidores técnico-

administrativos contempla os níveis de pós-graduação com percentuais de incentivo entre 20 e 
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75%, não acumuláveis (ver Quadro 2, p.47). Este parece ser um instrumento importante de 

manutenção dos quadros, uma vez que a baixa amplitude da carreira não torna muito atraente, 

embora os institutos de estabilidade rígida e previdência privilegiada, largamente criticados 

por Bresser-Pereira (1996b) e em fase de extinção, frente à legislação mais recente, ainda 

influenciem candidatos para todos os cargos. Atualmente, os concursos públicos para as IFES 

admitem apenas vagas para cargos com escolaridade, no mínimo, de nível médio (Classe C), 

haja vista a extinção dos cargos com escolaridade inferior (Classes A e B), associados a 

ocupações que não são exclusivas ou diretamente ligadas às atividades-fim da instituição. 

Perguntamos aos servidores se percebiam alguma prática de profissionalização e mérito na 

sua atuação profissional, sendo que metade das respostas atribuiu conteúdos que revelaram 

percepções desfavoráveis, como falta de reconhecimento e incentivo. Sobre esse aspecto, 

Pacheco (2010a) observa que  

Tentativas de constituição de uma burocracia nos moldes weberianos no Brasil 

pautaram-se por uma interpretação rígida dos parâmetros clássicos: os preceitos 

foram inseridos não apenas em leis, mas nas constituições do país, dificultando sua 

alteração; adotou-se o conceito de estabilidade plena e rígida, apenas passível de 

reversão em função de falta grave cometida pelo funcionário (grave delito ou ato 

criminoso), sem prever a possibilidade de demissão por desempenho insuficiente; a 

“profissionalização” foi identificada à adoção de um único regime de trabalho, 

extensivo a todos os funcionários, concedendo a todos os mesmos deveres e direitos 

independentemente de suas funções específicas (PACHECO, 2010a, p. 291). 

 

O conceito de profissionalização no serviço público diz respeito ao desafio de prover 

melhores políticas públicas e melhores resultados da ação do Estado, que passou a exigir 

novas habilidades e competências que requerem aperfeiçoamento constante. Esta nova visão 

sobre a necessidade de atualização permanente tem alavancado as políticas de capacitação e 

desenvolvimento. No caso da carreira dos servidores técnico-administrativos em educação das 

IFES, a carga horária de capacitação compõe um dos requisitos para desenvolvimento na 

carreira, visto a seguir. Notadamente, a grande maioria dos servidores ocupantes de cargos de 

nível superior da UFRN encontra-se no último nível de capacitação e quase a totalidade detém 

titulação acima do requisito do cargo, em todos os graus. Em relação ao mérito, Pacheco 

(2010a) concorda com Barbosa (1996) e Longo (2004) sobre as dificuldades da aplicação de 

um sistema isento, ora porque os gestores cumprem como mera formalidade, ora porque 

evitam discriminar o desempenho dos subordinados, por mera dificuldade de diferenciar 

pessoas segundo o mérito. Segundo Pacheco (2010a), “não é possível falar em 
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profissionalização no setor público sem que haja transparência quanto às práticas 

remuneratórias e de avaliação de desempenho” (PACHECO, 2010a, p.301). 

Um terço dos técnicos de nível superior contam até 5 anos de tempo de serviço na 

UFRN e quase 40% tem mais de 50 anos de idade. É possível que uma parte dos servidores 

tenha migrado para o serviço público, trazendo experiências e qualificação de outros vínculos, 

o que pode ser aproveitado pela instituição, mas uma parcela de servidores mais jovens têm 

desenvolvido competências e adquirido qualificação nas IFES. Sobre isso, Bresser-Pereira 

(1996b) advertia:  

em um mundo de transformação tecnológica acelerada, em que a competência 

técnica não tem qualquer relação com a idade dos profissionais, os servidores jovens 

não estão dispostos a esperar 20 anos para chegar ao topo da carreira. (BRESSER-

PEREIRA, 1996b, p.16). 

 

Isto porque as carreiras são programadas para durar o tempo de serviço necessário a 

ser atingido até a aposentadoria, mantendo um estímulo para o servidor permanecer 

produzindo com eficiência. Os mecanismos de evolução por antiguidade foram substituídos 

por mérito, através de avaliação de desempenho e das gratificações por desempenho, o que, 

para o autor, favorece a destruição das carreiras, ao reduzir sua amplitude (diferença entre o 

salário inicial e o final da carreira), que deveria ser entre 200 e 300%. Na carreira dos 

servidores técnico-administrativos de nível superior, o salário-base inicial (piso) é de 

R$3.392,42 e o maior vencimento básico previsto (teto) é de R$6.524,20, contabilizando 

dezesseis níveis de progressões verticais por desempenho e quatro níveis de progressões 

horizontais por capacitação, ambas com interstício de 18 meses, que representa uma 

amplitude salarial de 52%. Concordamos com a proposta de Bresser-Pereira (1996b), 

contemplando uma nova carreira para corrigir o “mito da carreira”  

... com a adoção de uma concepção moderna de carreira que compreenda: ampla 

mobilidade do servidor; possibilidade de ascensão rápida aos mais talentosos; 

estruturas em Y que valorizem tanto as funções de chefia quanto as de 

assessoramento; versatilidade de formação e no treinamento, permitindo perfis bem 

diferenciados entre os seus integrantes. (BRESSER-PEREIRA, 1996b, p.16) 

 

A ocupação de funções gerenciais é também uma expectativa para os servidores de 

nível superior. Na UFRN, 33,4% das funções ocupadas por técnico-administrativos e 18,2% 

do total de gratificações distribuídas são ocupadas por servidores técnicos de nível superior 

(DAP/UFRN, nov 2013). Como a universidade demanda atribuições direcionadas à 

formulação de políticas públicas, seria natural que servidores com conhecimentos técnicos 

mais especializados assumissem postos de liderança técnica. Aqui também a proposta de 

carreira delineada por Bresser-Pereira poderia trazer vantagens para os servidores mais 
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qualificados e benefícios para a instituição, que poderia dispor de servidores ativos para 

desempenhar funções mais nobres de planejamento, acompanhamento e controle (Dias, 2010). 

A proposta de debater os preceitos da gestão pública com os servidores de nível 

superior das universidades federais traz como pano de fundo a reflexão sobre o 

posicionamento desses profissionais frente ao mundo do trabalho, mobilizando recursos como 

consciência crítica, capacidade de organização e criação de um projeto profissional.  

Cumpre-nos, agora, retomar os pontos de partida desta dissertação, buscando 

responder ao que nos propomos. Com a análise do perfil dos servidores de nível superior, foi 

possível verificar a aplicação dos profissionais técnicos na UFRN e as principais 

características deste grupo ocupacional em relação às premissas da nova gestão pública. 

Ainda que, em diversos aspectos haja convergência entre as práticas gerenciais e os preceitos 

da nova gestão pública, não é possível afirmar que os servidores se apropriaram dos processos 

de trabalho no modelo da nova gestão pública. Na maioria dos aspectos, ocorre dispersão 

entre as respostas, o que demonstra que não há um modelo adotado pela instituição em 

relação aos aspectos estudados. Muito embora ocorram iniciativas isoladas tanto em relação à 

profissionalização e mérito, como em planejamento e muito pouco em avaliação, seja de 

desempenho ou de resultados, estas se devem ao conhecimento individual do gestor. 

Consideramos que o objetivo de compreender a percepção dos servidores deu bons frutos para 

a análise sobre a atuação destes profissionais e as sugestões de melhorias ousadamente 

arroladas nesta conclusão. 

Cumprindo a finalidade do Mestrado Profissional, algumas propostas para a melhoria 

da atuação dos servidores de nível superior nas universidades federais emergem destas 

considerações: 

a) Revisão da carreira dos servidores técnico-administrativos em educação como 

instrumento de gestão requer atenção especial para a modernização das universidades 

como organizações sistêmicas e para a valorização dos profissionais com formação 

especializada; 

b) Programas de Formação Gerencial oferecidos aos servidores técnicos de nível superior 

devem desenvolver competências que sejam requisitos para o exercício de função 

gerencial, sendo capazes de contribuir efetivamente para a gestão universitária; 

c) Práticas de gestão de pessoas apoiadas no referencial da gestão por competências que 

favoreçam o aproveitamento das competências técnicas e comportamentais 

desenvolvidas pelos servidores de nível superior, com a adoção de planejamento, 

capacitação e avaliação de desempenho por competências. 
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Ressaltamos que, especialmente em se tratando do delineamento de um estudo de caso 

estes resultados se aplicam apenas ao grupo analisado. Ao mesmo tempo, novas pesquisas 

podem ser suscitadas, assim como questionamentos que precisaram, devido ao rigor 

metodológico, ser abandonados ao longo do caminho. Entre esses passos, citamos a 

necessidade de uma avaliação mais precisa sobre as atividades realizadas e as atribuições do 

cargo, que possa fornecer dados para um efetivo planejamento da força de trabalho dos 

servidores técnico-administrativos de nível superior; um estudo comparativo com outras 

carreiras, verificando possibilidades de modernização; estudos de caso múltiplos entre outras 

IFES, de modo a obter um perfil mais representativo dos técnicos de nível superior das IFEs 

no Brasil.  

Como desdobramentos para futuros estudos, podemos sinalizar os impactos do 

incentivo à qualificação nos pressupostos da Nova Gestão Pública e no desempenho dos 

servidores, tendo em vista a distorção da elevação da escolaridade dissociada das atribuições 

do cargo e das necessidades da instituição. 
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APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados 

 

 

Pesquisa sobre gestão de pessoas na gestão pública 

Olá! 

 

Meu nome é Angela Lobo Costa; sou servidora da UFRN desde 1995 (SIAPE 1154585) e 

ocupo o cargo de Psicólogo/área. Convido você a participar de uma pesquisa sobre o tema 

gestão de pessoas no serviço público, que faz parte do meu Mestrado em Gestão Pública do 

Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública da UFRN. Basta responder este questionário 

que dura, em média, apenas 15 minutos.  

O objetivo é conhecer a sua opinião em relação à sua atuação profissional e sua contribuição 

para o alcance dos objetivos institucionais, para compreender como os servidores de nível 

superior das IFES enfrentam a difusão do modelo gerencial na gestão pública. Mesmo que 

você desempenhe alguma função gerencial ou que não exerça plenamente as atividades de seu 

cargo, sua resposta também é importante! 

A participação na pesquisa não implica nenhum risco, pois todos os dados serão guardados 

em sigilo e anonimato. Sua colaboração contribui para o avanço nos estudos sobre a gestão 

pública. Com a sua ajuda, espero ampliar o conhecimento sobre a carreira dos servidores 

públicos administrativos de nível superior das universidades e suas condições de atuação, que 

possa produzir recomendações para a ampla aplicação dos recursos humanos de forma 

eficiente, eficaz e satisfatória. Muito obrigada! 

Angela Lobo Costa 

Mestranda 

e-mail: angelaufrn@gmail.com 

 

mailto:angelaufrn@gmail.com
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Sua atuação profissional 

 

Todas as questões podem ser respondidas com suas palavras. Não há respostas corretas ou 

erradas. Procure descrever com precisão a sua opinião 

 

  

Como você descreveria o seu trabalho? (Em relação à sua visão e à visão que os outros têm) 

 

Como você relaciona as atividades que você desempenha com as atribuições do seu cargo? 

 

Em que medida o trabalho que você faz atende às expectativas da sociedade por serviços e 

atendimento de qualidade? 

 

Os conceitos de profissionalização e mérito podem ser percebidos no seu trabalho? 

Considera-se que profissionalização do serviço público está relacionada à oferta de serviços 

de excelência, com base no conhecimento técnico; mérito diz respeito ao reconhecimento e 

retribuição pelo melhor desempenho. 

 

Planejamento sistemático, metas específicas, mensuração de desempenho individual e de 

resultados fazem parte da nova gestão pública. Essas exigências são adotadas no seu trabalho? 

Como? 

 

 

Dados pessoais e funcionais 

 

Sexo 

Feminino    Masculino 

 

Idade 

 

Indique seu nível de escolaridade atual (completo): 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

 

Tempo de serviço 

 

Tempo de serviço na UFRN 

 

Área de atuação 

Administrativa       

Acadêmica 

 

Cargo 

(relação de todos os cargos de nível superior) 

 

Lotação 

(relação de todos os órgãos de lotação) 
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Função Gerencial 

CD 

FG 

nenhuma 

 

Incentivo à qualificação 

20% 

30% 

35% 

50% 

52% 

75% 

nenhum 

 

Nível de Capacitação 

I 

II 

III 

IV 

 

Padrão de vencimento 

(1 a 16) 
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APÊNDICE B - Respostas às perguntas abertas do questionário 
 

 

I Como você descreveria o seu trabalho? (Em relação à sua visão e à visão que os outros têm) 

1.  

É um trabalho voltado para o público de escolares externo da UFRN, incluindo-se também o interno. 

Trata-se, portanto de avaliar e acompanhar a aprendizagem de escolares, focando as dificuldades que 

trazem, e apontando possíveis soluções para o sucesso na vida acadêmica. 

2.  

O meu trabalho é desenvolvido com dedicação, interesse próprio por capacitação para o 

desenvolvimento das atividades e dentro da legalidade. Existe um reconhecimento pelo meu trabalho, 

entretanto, esse reconhecimento ocorre apenas por parte do público externo, principalmente pelos 

docentes que são orientados ou que têm acesso aos meus pareceres na Câmara de Graduação e no 

CONSEPE. Infelizmente, a gestão, além de não reconhecer, não tem interesse em capacitar e muitas 

vezes quer atrapalhar o andamento das atividades do Setor. 

3.  

Acredito que o meu trabalho, sob meu ponto de vista, está de acordo com o cargo ao qual estou 

vinculada na UFRN, já que é um cargo de natureza geral que envolve várias possibilidades de tarefas. 

Apesar disso, acredito que muitas vezes o nível de complexidade das tarefas desempenhadas fica aquém 

do real conhecimento que possuo. Em relação à visão das pessoas sobre o meu trabalho, penso que o 

consideram como essencial na conjuntura do meu local de lotação. 

4.  

O meu trabalho faz parte da gestão estratégica da UFRN e tem o objetivo de coordenar o setor de 

acordos internacionais e interinstitucionais dessa universidade através do acompanhamento a diversos 

tipos de acordos, realizando análise, registros e encaminhamentos, acompanhando a tramitação de todos 

os processos dessa natureza. Enfim, realizamos uma espécie de mapeamento de cada processo de acordo 

de cooperação da UFRN , seja nacional ou internacional, acompanhando cada um deles até o momento 

da sua formalização, publicação e arquivo. 

Percebo que algumas pessoas vêm o nosso trabalho como uma atividade exclusivamente operacional e 

burocrática, entretanto é necessário conhecimentos prévios em legislação, em idiomas, em instituições de 

educação, principalmente a nossa. Além disso, o trabalho requer uma análise minuciosa de cada 

proposta, de forma que os encaminhamentos são efetivados conforme cada solicitação e documentos 

inseridos no processo. 

5.  

Na universidade meu cargo é Técnica em Assuntos Educacionais, na prática acabamos desempenhando 

atividades de assistente administrativo, só que de nível superior. Em relação à minha visão, acredito que 

o cargo de TAE poderia ser melhor explorado junto às Universidades Federais, porém na visão de muitos 

as atividades que estão descritas para exercermos são na prática desempenhadas por profissionais em 

cargos de chefia ou pelos próprios professores, especialmente nos centros e departamentos. 

6.  Muito importante e extremamente necessário 

7.  Gosto muito do meu trabalho, apesar dos altos e baixos do meu setor, diante das gestões. 

8.  

Trabalho em atividade administrativa numa secretaria de um centro que  atende a projetos/programas de 

extensão. Apesar de estarmos ligadas diretamente aos professores, técnicos e bolsistas dos projetos, é 

importante termos  conhecimento sobre o que fazemos, uma vez que indiretamente atendemos aos 

beneficiários dos referidos projetos, para assim passarmos credibilidade. 

9.  

Extremamente técnico, haja vista termos que seguir as legislações pertinentes a despesa pública, 

orçamento público e controles internos. 

10.  

O meu trabalho, pelo qual, fui contratada deveria auxilia a instituição quanto a regularização dos 

processos de ensino-aprendizagem. Entretanto, o cargo não está regulamentado pelo CBO e nem o MEC 

e nem a instituição tem o interesse de fazer esta regulamentação. Ficando assim os servidores deste cargo 

a mercê dos dirigentes, que muitas vezes desqualificam os servidores. 

11.  Atendimento ao estudante da residência universitária 

12.  
Meu trabalho é gratificante pois com todas as dificuldades físicas estruturais, deficiência de recursos 

humanos, de logística e insumos as pessoas saem satisfeitas do atendimento 

13.  

Visão dos outros (público externo): serviço burocrático de uma secretaria de pós-graduação 

 

Minha visão: serviço burocrático que inclui gerir a vida acadêmica dos alunos, assessorar a coordenação, 

oriento alunos e publico externo de como ingressar melhor no mestrado, doutorado,  gerenciar recursos 

financeiros, pensar como gerir melhor as várias atividade burocráticas de modo a criar dados para que a 

coordenação tome decisões. 

14.  

Visto que estamos na academia, vejo o meu trabalho como de extrema relevância para o 

desenvolvimento da tríade ensino, pesquisa e extensão e creio que toda a comunidade acadêmica vê da 

mesmo forma. 
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15.  Útil e necessário para a comunidade acadêmica. 

16.  

São atividades de apoio à coordenação da Base quanto à: organização e execução  de eventos; processo 

seletivo de bolsistas de iniciação científica, participação em grupos de estudo nas áreas temáticas 

específicas da Base, elaboração de relatórios e atas, além de contatos com envolvidos no trabalho e 

atividades burocráticas necessárias. Vejo meu trabalho como necessário ao bom funcionamento do setor, 

cuja motivação pessoal advém do entendimento de estar participando do crescimento institucional com 

repercussões na sociedade. Acho que todos vêem assim. 

17.  

é um trabalho cativante; haja vista que mesmo não sendo ligado a minha área de graduação consigo 

desempenhar com desenvoltura, dada a experiência adquirida em outras interfaces da minha área de 

atuação. 

18.  
Trabalho arduamente para desempenhar meu papel. Os outros, na sua totalidade, talvez achem que 

trabalho pouco. 

19.  
Fundamental para que o recém nascido ao nascer tenha a melhor adaptação possível após o nascimento, e 

desenvolva todo o seu potencial de crescimento e desenvolvimento. 

20.  Essencial. 

21.  
Trabalho como Revisora e sou responsável pelos materiais educacionais de ensino a distância.  É um 

trabalho imprescindível para diminuir os problemas de compreensão desses materiais. 

22.  
Muitas vezes o trabalho é mecânico e repetitivo. Todavia é bastante reconhecido pelos outros servidores 

do setor e pela chefia. 

23.  

Atualmente executo um trabalho de coordenação das atividades desenvolvidas na secretaria de duas 

comissões permanentes da UFRN, cuja rotina é bastante dinâmica e o compromisso e comprometimento 

com o trabalho executado é essencial para o bom andamento do serviço. São rotinas administrativas que 

exigem organização e planejamento. Como contamos com o reconhecimento das pessoas que utilizam 

nossos serviços e também de parceiros de trabalho, acreditamos que nosso trabalho é bem 

desempenhado, quando avaliamos as dificuldades enfrentadas pelo acumulo de responsabilidades devido 

ao fato de ser uma secretaria com dois bolsistas e um servidor para suprir as necessidades de duas 

comissões permanentes na Instituição. 

24.  
Rotineiro, poderia ser melhorado se houve interação entre outros setores. Falta Gestor para sentar e 

discutir. 

25.  
O meu trabalho é uma atividade estratégica mas ainda não apresenta muita visibilidade pelo pouco tempo 

de existência. 

 
II Como você relaciona as atividades que você desempenha com as atribuições do seu cargo? 

1.  Por se tratar de um cargo que abrange questões educacionais consigo trazer as experiências anteriores 

para uma prática com escolares. 

2.  Inicialmente, tive alguns problemas em relação às atividades desenvolvidas no meu atual setor de 

trabalho, pois queriam que eu fizesse trabalho de digitação e preenchimento de formulários em sistemas. 

Atualmente, as minhas atividades estão bem direcionadas ao meu cargo. 

3.  As atividades desempenhadas estão relacionadas às atribuições do meu cargo, o qual é de natureza geral. 

4.  Hoje existe uma relação porque busquei.  Ao iniciar o trabalho neste setor a chefia ignorava o meu cargo 

e solicitava que eu desempenhasse atividades de baixa complexidade (como ex. digitar textos e arquivar 

documentos), então me dirigi a superiores da chefie imediata (na época) com um documento que 

explicitava as atividades inerentes ao cargo no qual fui aprovada em concurso público. A partir daí, 

passei a realizar atividades mais relacionadas ao meu cargo, mas ainda sinto que quase nunca sou 

convocada a participar de reuniões e eventos que envolvem acordos de cooperação. 

5.  A descrição das atividades do cargo nos editais de concurso e na legislação interna das universidades é 

bastante subjetiva e na prática das Universidades Federais Brasileiras muitas vezes acabamos por 

desempenhar as mesmas funções do assistente administrativo, especialmente se estivermos lotados em 

centros ou departamentos, nos quais as descrições do cargo de TAE  acabam sendo exercidas apenas por 

pessoas em cargos de chefia ou pelos próprios professores. Fato é a dificuldade que encontramos para 

encabeçarmos projetos de pesquisa, somos limitados a desenvolver apenas projetos de extensão, pois 

supostamente "a pesquisa não cabe a técnicos", ainda que tenhamos toda a formação superior e stricto 

sensu para tal. 

6.  Adequadas e relevantes 

7.  Não exerço precisamente as atribuições do meu cargo (de concurso), aliás, ninguém no meu local de 

trabalho exerce, mas pelo menos considero que o que faço tem bastante ligação com meu cargo. 

8.  Atividades de gerenciamento são comuns ao meu cargo e as atividades que desempenho. 

9.  Sou contador de cargo, isso faz com que as atividades desempenhadas tenham que ser totalmente 

interligadas, sob pena de subdimensionamento profissional/institucional. 
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10.  Como o cargo não está regulamentado pela CBO, as atividades parte da interação chefia-servidor. 

11.  Atendimento médico ao cargo de médico 

12.  As atividades por mim desempenhadas às vezes estão limitadas pelas deficiências do setor dificultando 

exercício do cargo 

13.  As atividades são pertinentes ao Cargo de secretária de uma pós-graduação,  orientar alunos e publico 

externo sobre uma pós-graduação, gerenciar recursos financeiros, pensar como gerir melhor as várias 

atividade burocráticas de modo a criar dados para que a coordenação tome decisões. 

14.  As atividades desenvolvidas estão de acordo com o cargo ocupado. 

15.  Bastante pertinentes. 

16.  Vejo como dentro das atribuições do cargo, visto que também estou inserida nos  projetos de pesquisa, 

onde há visitas nos municípios, com identificações de dados sociais específicos, cujos resultados das 

pesquisas servirão como subsídios para a elaboração de novas políticas sociais ou ajustes no 

desenvolvimento das ações ora desenvolvidas. Há também os projetos de extensão, cuja inserção permite 

trabalhar na divulgação desses resultados. 

17.  as atividades desempenhadas atualmente, como estão mas ligadas a função gratificada elas só em alguns 

pontos se relacionam com minhas atividades de engenharia. 

18.  Muitas vezes realizo atividades além da minha função de técnica. 

19.  Desenvolvo o que está previsto inicialmente nas atribuições do meu cargo 

20.  Coerente 

21.  São extremamente compatíveis. 

22.  Atualmente, quase todas as atividades desempenhadas condizem com as atribuições do cargo. No 

entanto, durante muito tempo houve desvio de função e, talvez por isso, ainda são realizadas atividades 

que não possuem relação com o cargo. 

23.  Estou bastante satisfeita com relação a este quesito. Como sou secretária executiva, as atribuições 

inerentes ao meu cargo são de fato desempenhadas desde que vim assumir as Comissões. 

24.  Tem muito pouco poderia ter atribuições mais ligadas à minha profissão 

25.  Consigo relacionar totalmente por eu fazer atividades do meu cargo. 

 
III Em que medida o trabalho que você faz atende às expectativas da sociedade por serviços e 

atendimento de qualidade? 

1.  Percebo que atende às expectativas de forma parcial, tendo em vista a necessidade de melhorar a 

formação para o serviço, as condições físicas e mais profissional da área para atender a demanda e 

formar grupos de estudos de caso. 

2.  Não estou mais em estágio probatório tem mais de dois anos, entretanto, continuo agindo com 

assiduidade, disciplina (na medida do possível), capacidade de iniciativa, produtividade e 

responsabilidade. 

3.  Acredito que essa relação é satisfatória em relação ao público interno e externo do meu local de trabalho. 

4.  Percebo a satisfação dos usuários no atendimento e agilidade na formalização dos acordos, considerando 

o número de pessoas que trabalham no setor (apenas eu e um bolsista em meio turno), fazemos um bom 

trabalho (modéstia à parte), considerando a grande demanda e os resultados alcançados, ou seja 

quantidade e qualidade dos acordos firmados anualmente. 

5.  Acredito que dentro daquilo que está posto para um TAE desempenhar e as limitações que são impostas 

pela burocracia e o preconceito ainda presente para quem é concursado como técnico, o trabalho que 

desempenhamos não só atende, mas supera as expectativas da sociedade por serviços e atendimento de 

qualidade, uma vez que desde que entramos no serviço público assumimos o compromisso individual e 

coletivo de agir de forma ética e produtiva, de forma a colaborar com o crescimento institucional e para a 

crescente interlocução entre a comunidade acadêmica interna e externa. Nenhum dificuldade encontrada 

no trabalho deve ser utilizada como motivo para oferecer um serviço e/ou atendimento duvidoso à 

população, pois os obstáculos e dificuldades estão postos comumente à nossa frente para serem 

superados. 

6.  Elaboramos um projeto terapêutico singular onde são atendidas as demandas advindas das necessidades 

identificadas e possibilidades de intervenção. 

7.  Cumpro meu papel como profissional. 

8.  Através dos projetos, vários segmentos da sociedade são atendidos: direitos humanos (advogados, 

serviço social, psicologia, antropologia), cursos de formação de conselheiros tutelares e de direitos, , 

professores da rede pública, agricultores/assentamentos rurais etc 

9.  Ressalte-se que o cargo e as atividades desenvolvidas geralmente dizem respeito ao "consumo interno" 

da instituição, não tendo, portanto, muito contato com o público. Dessa forma, acredito que o trabalho 

desenvolvido, de uma maneira geral, não atende as expectativas da sociedade por serviços e 
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atendimento, uma vez que as informações são sempre prestadas de maneira intempestiva e incompleta 

aos órgãos de controle. No quesito atendimento ao público externo acredito que o trabalho desenvolvido 

está aquém das expectativas, haja vista as informações serem prestadas com falhas de credibilidade. 

10.  Essa é uma visão abstrata dentro da instituição. A atividade fim (o ensino) é a única que tem visibilidade. 

11.  Atende a necessidade assistencial dos estudantes que moram na residência universitária 

12.  Apenas nas questões condizentes ao meu conhecimento técnico e básicos da rede saúde 

13.  à medida em que procuro esclarecer, orientar as perguntas, os questionamentos, de quem procura a 

secretaria.  

o retorno que recebo do próprio público que procura os serviços e fazem elogios falam que em outros 

lugares o atendimento e esclarecimentos  não foi bom. 

à medida que escuto as pessoas que procuram os serviços. procuro corrigir os erros, com o objetivo de 

melhorar 

interesse pessoal por esta sempre aprendendo; abertura de espírito para o novo; o que tb é chato de fazer, 

mas que é importante para todos (instituição e público) 

14.  Acredito que o meu trabalho atenda as expectativas da sociedade, notadamente da comunidade 

acadêmica, visto que mediamos o acesso a informação nos mais diversos suportes. 

15.  Dentro do esperado. 

16.  O interesse pessoal por um trabalho burocrático organizado e constantemente avaliado para melhoria e 

presteza no atendimento com a cordialidade necessária e a divulgação de informações corretas, 

satisfazem plenamente o atendimento ao usuário do serviço. 

Quando os projetos de pesquisa identificam dados que, analisados e identificados como inadequados à 

realidade de determinada  comunidade são devidamente encaminhados para instâncias responsáveis, que 

procuram viabilizar uma reestruturação nas ações. 

17.  na verdade não se observa expectativa da comunidade frente as demandas do setor, haja vista que temos 

poucos contatos com clientes do almoxarifado (onde atuo) havendo mais contatos diretos com 

fornecedores. 

18.  Atendo ao público numa maternidade de referência. Devido a super lotação, esse serviço, com certeza, 

não é de excelente qualidade. 

19.  Infelizmente muitas vezes meu trabalho se vê travado por falta de condições técnicas, materiais, insumos 

para que ele seja desempenhado da melhor forma possível e possa utilizar tudo o que a literatura 

científica nos fala para fazer. 

20.  Acho que atendo com êxito às minhas atribuições. 

21.  Tenho a devida formação para a área. E entende-se que todo trabalho de circulação social advindo de 

uma instituição educacional deva estar bem escrita e na norma padrão da língua portuguesa. 

22.  Como o setor é uma secretaria, o trabalho realizado surge muitas vezes da demanda dos cidadãos. Assim, 

como há rapidez e gentileza no atendimento dessas solicitações, podemos dizer que o trabalho atende de 

forma satisfatória às expectativas da sociedade. 

23.  Acredito que, embora não trabalhe diretamente com o público externo e não exerça nenhuma atividade 

fim e sim meio, meu trabalho reflete no desempenho das atividades exercidas pelos docentes. Tendo em 

vista que o bom funcionamento das Comissões (mesmo com caráteres tão diferentes), reflete na forma 

como o público interno e externo avalia a imagem da instituição, considero que o serviço de atendimento 

de qualidade é essencial para contribuir com o crescimento da UFRN, o que refletirá diretamente na 

sociedade. 

24.  Atende de uma forma muito elementar, por não ter respaldo para melhorar a qualidade da estatística. 

25.  O meu trabalho colabora para a melhoria no desempenho acadêmico e por conseguinte na formação 

profissional dos alunos que serão entregues a sociedade. 

 
IV Os conceitos de profissionalização e mérito podem ser percebidos no seu trabalho? Considera-se que 

profissionalização do serviço público está relacionada à oferta de serviços de excelência, com base no 

conhecimento técnico; mérito diz respeito ao reconhecimento e retribuição pelo melhor desempenho. 

1.  Do meu ponto de vista existe um conhecimento técnico, que precisa estar sempre reavaliado, mas o 

mérito não existe, tendo em vista da necessidade do olhar do outro. 

2.  Não existem os conceitos de profissionalização e de mérito no meu local de trabalho.  

Eu tive que me capacitar por conta própria para poder desenvolver atividades básicas relacionadas ao 

setor e ainda tive que enfrentar a gestão que implicava até com as páginas que eu estava gastando com 

impressão.  

A direção mal permanece no local de trabalho, como poderia reconhecer o trabalho de alguém? Não 

existe reconhecimento, nem retribuição por desempenho. 

3.  O de mérito sim, já que a gestão atual estimula e reconhece o desempenho. No entanto em relação à 
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profissionalização acredito que ainda não é percebida. 

4.  Não sinto esse reconhecimento no meu trabalho. Para conseguir realizar um mestrado em área e com 

tema relacionado ao meu trabalho foi com muito sacrifício e choro, pois a chefia imediata anterior não 

emitiu parecer favorável à minha licença para que eu pudesse me dedicar ao curso, mesmo eu atendendo 

a todos os critérios permitidos pela instituição para afastamento. A chefia atual emitiu parecer favorável, 

contanto que fosse enviado um substituto para o meu setor, entretanto ele nunca achava as pessoas 

suficientemente qualificadas para ocupar o cargo que exerço e quando eu disse que iria solicitar 

afastamento p/ interesse particular sem remuneração para poder concluir o mestrado foi então que a 

licença foi liberada. Ao concluir o mestrado tive o incentivo do governo federal e não da instituição. 

Veio uma gratificação para a unidade, então o chefe convocou a equipe para saber quem nós 

indicaríamos, colocamos que todos trabalhavam bem e que devia haver um sorteio já que não foram 

determinados critérios para tal, então ele disse que daria a um dos nossos colegas pq ele trabalha muito 

bem.   Acho que o que ele falou até desmotiva os demais colegas. Portanto, não se leva em consideração 

os critérios de qualificação (formação), antiguidade na unidade e outros. O critério é quem o chefe 

considera que merece, ou seja, um critério um tanto pessoal, pois considero que todos os setores da 

nossa unidade trabalham bem e com bons resultados, pois trabalhamos com um número reduzidíssimo 

de técnicos, quase um por setor. Apesar de tudo me dedico e gosto muito das atividades que 

desempenho, pois tenho o reconhecimento do usuário. 

5.  Os conceitos de profissionalização sim, pois estamos buscando sempre qualificação e capacitação 

profissional na área específica em que atuamos e em áreas correlatas, que possam contribuir para o 

melhor desempenho de nossas atividades. Por outro lado, o mérito nem sempre é percebido, já que há 

como disse muitas controvérsias entre as atividades desempenhadas pelos TAE's e aquelas que eles 

realmente deveriam desempenhar em seu dia a dia. É possível observarmos com frequência que os 

profissionais concursados para este cargo são muitas vezes sub-utilizados, mesmo tendo todos os 

requisitos básicos e até mais do que isso para obter reconhecimento e retribuição ou mesmo para galgar 

novos desafios, condizentes à sua formação e capacidade. 

6.  Observa-se tanto aspectos ligados a profissionalização como ligados ao mérito. Por sinal, em 1998 

aproximadamente. o nosso serviço recebeu uma homenagem de Mérito pela valorização à vida. 

7.  Sim. 

8.  Procuramos fazer as atividades com responsabilidade para que os serviços sejam desempenhados na 

melhor forma e há reconhecimento por parte dos coordenadores 

9.  Não. No quesito profissionalização há, no meu caso específico, um grande paradoxo, uma vez que os 

profissionais possuem conhecimento técnico, mas não tem condições de ofertar serviços de excelência 

pelo despreparo dos gestores (na imensa maioria dos casos), negligência da instituição (por concordar 

ou não modificar a situação posta) e pela extrema quantidade de procedimentos desnecessários a 

efetivação das atividades. No quesito mérito nunca houve - nem mesmo um esboço longínquo - 

preocupação com a questão reconhecimento/retribuição pelo bom desempenho auferido. 

10.  A política de pessoal da instituição está fechada numa ideologia política que não favorece a 

profissionalização e nem o mérito. 

11.  Atendimento de qualidade na área assistencial do das 

12.  A profissionalização sim. Quanto ao mérito não 

13.  Acredito que em qualquer trabalho mérito e profissionalização podem ser percebidos a depender de 

quem tem olhos para ver. No serviço público Concordo plenamente que  

a profissionalização do serviço público está relacionada à oferta de serviços de excelência, com base no 

conhecimento técnico: temos que conhecer o que fazemos, buscar ler tudo que se refere ao nosso 

trabalho para sermos profissionais qualificados e dai vem o reconhecimento. Não por todos. penso que 

sempre haverá quem não pensa em reconhecimentos por um serviço de qualidade. sempre há seres 

humanos que querem ser o senhor de tudo e de todos. Qto ao reconhecimento... ao reconhecimento e 

retribuição pelo melhor desempenho. É difícil em uma sociedade como a nossa, onde as relações 

humanas não são tão humanas. Não esperar somente pela retribuição pelo melhor desempenho. Temos 

muitos profissionais reconhecidos (ex professores de escolas públicas) que não recebem retribuição pelo 

que fazer de melhor. 

14.  Sim. 

15.  De profissionalização sim. Mérito, não. 

16.  Sim. 

17.  Sim, assim creio. Diariamente buscamos uma atuação mais profissional, individual e em equipe. Quanto 

ao caráter de reconhecimento observamos que não há como observar dada ao distanciamento entre o 

setor de trabalho e a chefia imediata, assim como quanto as unidades correlatas. 

18.  Não observo esses conceitos no meu trabalho. 

19.  não, tenho mestrado e doutorado e me sinto sub aproveitada no meu trabalho. Infelizmente algumas 
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atividades e cargos são efetuados por pessoas ligadas a direção, nem sempre com a melhor capacitação 

20.  Pela natureza do meu trabalho (TI) sei que oferto um serviço de qualidade excelente, porém o retorno 

financeiro não acompanha o nível de responsabilidade e qualificação que tenho e ofereço à instituição. 

21.  Acredito que o meu setor tem o seu mérito, na medida em que todas as pessoas tem formação adequada 

para o cargo, embora sempre se precise de mais capacitação. Quanto ao mérito, não vejo a UFRN com a 

política de atender a esse quesito, embora o fato de não haver grandes problemas me meu setor, 

implique em um mérito de reconhecimento de um bom trabalho desenvolvido. 

22.  Considerando o meu ambiente de trabalho, o conceito de mérito é percebido, pois há reconhecimento 

por parte da chefia imediata. Porém, o conceito de profissionalização não é adotado, uma vez que não é 

estimulado nem exigido conhecimento técnico específico para o desempenho das atividades ou ainda 

que possam vir a melhor esse desempenho. 

23.  Embora às vezes enfrente algumas dificuldades relacionadas a este quesito (no que diz respeito a 

flexibilização de carga de trabalho por parte da chefia quando busco me especializar, o que estou 

vivenciando neste momento cursando um mestrado e tendo que cumprir 8 horas de trabalho por dia, 

tendo aulas à noite até às 22h), no geral considero que existe reconhecimento pelo trabalho executado 

de qualidade, embora a retribuição recebida não seja considerada suficiente tendo em vista 

responsabilidade assumida. 

24.  O meu trabalho procuro fazer o melhor possível, quanto ao mérito não existe. 

25.  Acredito que sim. Isso ocorre dentro dos muros do Centro que eu trabalho, mas não na Universidade. 

 
V. Planejamento sistemático, metas específicas, mensuração de desempenho individual e de resultados 

fazem parte da nova gestão pública. Essas exigências são adotadas no seu trabalho? Como? 

1.  
Existem mais para a minha concepção do que preciso desempenhar no meu trabalho. No coletivo 

percebe-se pouca sistematização de planejamento e metas. 

2.  
A direção está tão desgastada que não tem coragem nem de marcar uma reunião de trabalho. Quando 

aparece é para querer saber o resultado de algum processo ou para passar trabalho. 

3.  

Somente são percebidas as metas específicas de maneira subsidiária, já que, dentro de um plano de 

metas geral traçados na unidade, algumas acabam recaindo sobre o profissional em si, o qual passa a ser 

cobrado em relação ao cumprimento delas. 

4.  

Planejamos anualmente nosso trabalho no setor, conforme as metas da unidade e da instituição. 

Acho o sistema de avaliação individual bastante falho, no meu caso sou TAE, e na minha ficha de 

avaliação são apresentadas algumas poucas atividades e de características muito amplas.  Entreguei a 

Chefia o meu plano de trabalho das atividades que realmente desenvolvo, entretanto não foi 

considerado.  Alguns colegas disseram ter dificuldade em me avaliar, pois são apenas 4 ítens, enquanto 

que outros colegas de classe E, que têm cargo de atividades mais específicas têm cerca de 10 a 15 ítens 

para serem avaliados, de modo que me sinto um tanto prejudicada nessa avaliação. 

Considero importante a avaliação com base nos resultados apresentados, visando uma melhor 

qualificação, e não punição, para as habilidades apresentadas ou não pelo servidor e que são exigidas 

pelo trabalho que desenvolve. 

Tenho conhecimentos básicos em 2 idiomas, sei que preciso me aperfeiçoar, mas a instituição não tem 

mecanismo de reservar a vaga para eu me aprofundar em línguas, nunca consigo me inscrever no 

instituto Ágora, então estou pagando um curso no SENAC aos sábados, mas é muito sacrificado, pois 

quase não tenho tempo para me dedicar à família. 

5.  

São. Ocorrem não só eu reuniões realizadas ao longo dos semestres do ano, como também em reunião 

específica de planejamento anual realizada com toda a equipe. A mensuração de desempenho individual 

e de resultados ainda está muito atrelada ao preenchimento de questionários específicos no SIGRH ao 

final do ano tão somente. 

6.  A casa atendimento o profissional avalia e reagenda conforme a necessidade do sujeito. 

7.  
Não observo bem a adoção dessas exigências no trabalho, até o momento, a avaliação e mensuração do 

desempenho de trabalho é feito de forma muito frágil. 

8.  

Cada projeto tem suas metas e objetivos que são exigidos da equipe.  Como trabalhamos para atender 

administrativamente a todos, há exigências, porém informais. Um projeto precisa de um trabalho, de 

uma viagem etc, solicita e nós providenciamos. Ás vezes, há planejamento, outras vezes, dependendo da 

necessidade, há solicitação de "última hora", mas conseguimos administrar. 

9.  Nunca foram adotadas. 

10.  
São adotadas de forma não sistemática. A cada gestão um novo plano é elaborado, com novas 

concepções, além de não haver uma alinhamento das metas até a base. 

11.  Agenda com consultas marcadas/necessidade do estudantes 

12.  Nunca 
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13.  
Não de modo tão sistemático. 

Fazemos reuniões de planejamento. traçamos metas, pensamos em desempenho individual mas não de 

modo rígido como nas empresas. 

14.  
Lamentavelmente, nos últimos anos, os modelos de gestão adotados pela unidade, em minha concepção 

está muito aquém dos preceitos do planejamento sistemático com vistas a ampliação do desempenho 

individual e coletivo. 

15.  
Sim. Através do planejamento de cada setor, que compõe o planejamento da Unidade. As metas são 

específicas por tarefas e o desempenho é mensurado na avaliação individual do SIGRH. 

16.  

Sim, pelas próprias exigências do momento atual para o trabalho em si. Há uma cobrança institucional e 

um "acompanhamento" natural entre os pares, pois trabalhar bem é, sem dúvida, um trabalho de equipe, 

onde todos primem por qualidade coletiva. 

Porém, ainda que não houvesse infuência das normas atuais nesse sentido,  eu sempre acreditei e fiz um 

trabalho que preza pela excelência, por entender que um trabalho de excelência perpassa por todos esses 

conceitos, até mesmo de forma natural. 

17.  Não existem mensuração visível, menos ainda critérios de planejamento intra ou intersetoriais. 

18.  Não 

19.  Não 

20.  
Planejo as atividades junto à minha equipe. Adoto acompanhamento e periodicamente avalio o 

desenvolvimento do trabalho da equipe. 

21.  
Constantemente são feitos relatórios de nosso desempenho, no entanto, por enquanto, esses dados têm 

servido apenas para justificar determinados procedimentos do setor e não temos acesso a eles. 

22.  
Teoricamente, todos esses itens citados fazem parte da gestão da UFRN. No entanto, nenhum deles é 

adotado no setor de trabalho em que estou lotada. 

23.  
Neste momento não vivencio nenhumas das práticas mencionadas acima no setor onde trabalho. 

Infelizmente. 

24.  Não, essas exigências não são adotadas, apenas no papel, quando se vi para realidade não existe. 

25.  Sim. As atividades que eu realizo são planejadas, medidas e avaliadas semestralmente. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014 
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APÊNDICE C – Análise das categorias 

 

I 

Como você descreveria o seu trabalho? (Em relação à sua visão e à visão que os 

outros têm) 

Categoria 

1.  

É um trabalho voltado para o público de escolares externo da UFRN, incluindo-se 

também o interno. Trata-se, portanto de avaliar e acompanhar a aprendizagem de 

escolares, focando as dificuldades que trazem, e apontando possíveis soluções para o 

sucesso na vida acadêmica. 

 

Funcional 

processual 

2.  

O meu trabalho é desenvolvido com dedicação, interesse próprio por capacitação 

para o desenvolvimento das atividades e dentro da legalidade. Existe um 

reconhecimento pelo meu trabalho, entretanto, esse reconhecimento ocorre apenas 

por parte do público externo, principalmente pelos docentes que são orientados ou 

que têm acesso aos meus pareceres na Câmara de Graduação e no CONSEPE.  

Infelizmente, a gestão, além de não reconhecer, não tem interesse em capacitar e 

muitas vezes quer atrapalhar o andamento das atividades do Setor. 

 

Valorização 

 

 

 

 

Falta de 

reconhecimento 

3.  

Acredito que o meu trabalho, sob meu ponto de vista, está de acordo com o cargo ao 

qual estou vinculada na UFRN, já que é um cargo de natureza geral que envolve 

várias possibilidades de tarefas.  

Apesar disso, acredito que muitas vezes o nível de complexidade das tarefas 

desempenhadas fica aquém do real conhecimento que possuo.  

Em relação à visão das pessoas sobre o meu trabalho, penso que o consideram como 

essencial na conjuntura do meu local de lotação. 

Legalista 

 

 

Desqualificação 

 

Reconhecimento 

 

4.  

O meu trabalho faz parte da gestão estratégica da UFRN e tem o objetivo de 

coordenar o setor de acordos internacionais e interinstitucionais dessa universidade 

através do acompanhamento a diversos tipos de acordos, realizando análise, registros 

e encaminhamentos, acompanhando a tramitação de todos os processos dessa 

natureza. Enfim, realizamos uma espécie de mapeamento de cada processo de acordo 

de cooperação da UFRN , seja nacional ou internacional, acompanhando cada um 

deles até o momento da sua formalização, publicação e arquivo. 

Percebo que algumas pessoas vêm o nosso trabalho como uma atividade 

exclusivamente operacional e burocrática, entretanto é necessário conhecimentos 

prévios em legislação, em idiomas, em instituições de educação, principalmente a 

nossa. Além disso, o trabalho requer uma análise minuciosa de cada proposta, de 

forma que os encaminhamentos são efetivados conforme cada solicitação e 

documentos inseridos no processo. 

Funcional,  

Processual 

 

 

 

 

 

 

Valorização 

 

5.  

Na universidade meu cargo é Técnica em Assuntos Educacionais, na prática 

acabamos desempenhando atividades de assistente administrativo, só que de nível 

superior. Em relação à minha visão, acredito que o cargo de TAE poderia ser melhor 

explorado junto às Universidades Federais,  

porém na visão de muitos as atividades que estão descritas para exercermos são na 

prática desempenhadas por profissionais em cargos de chefia ou pelos próprios 

professores, especialmente nos centros e departamentos. 

Falta de 

reconhecimento 

 

 

 

Desqualificação 

6.  Muito importante e extremamente necessário Racional 

7.  
Gosto muito do meu trabalho, apesar dos altos e baixos do meu setor, diante das 

gestões. 

Afetivo 

8.  

Trabalho em atividade administrativa numa secretaria de um centro que  atende a 

projetos/programas de extensão. Apesar de estarmos ligadas diretamente aos 

professores, técnicos e bolsistas dos projetos,  

é importante termos conhecimento sobre o que fazemos, uma vez que indiretamente 

atendemos aos beneficiários dos referidos projetos, para assim passarmos 

credibilidade. 

Funcional,  

Processual 

 

Valorização 

9.  
Extremamente técnico, haja vista termos que seguir as legislações pertinentes a 

despesa pública, orçamento público e controles internos. 

Valorização 

10.  

O meu trabalho, pelo qual, fui contratada deveria auxilia a instituição quanto a 

regularização dos processos de ensino-aprendizagem. Entretanto, o cargo não está 

regulamentado pelo CBO e nem o MEC e nem a instituição tem o interesse de fazer 

esta regulamentação.  

Queixa 
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Ficando assim os servidores deste cargo a mercê dos dirigentes, que muitas vezes 

desqualificam os servidores. 

Falta de 

reconhecimento 

11.  Atendimento ao estudante da residência universitária Legalista 

12.  

Meu trabalho é gratificante pois com todas as dificuldades físicas estruturais, 

deficiência de recursos humanos, de logística e insumos  

as pessoas saem satisfeitas do atendimento 

Queixa 

 

Reconhecimento 

13.  

Visão dos outros (público externo): serviço burocrático de uma secretaria de pós-

graduação 

Minha visão: serviço burocrático que inclui gerir a vida acadêmica dos alunos, 

assessorar a coordenação, oriento alunos e público externo de como ingressar melhor 

no mestrado, doutorado, gerenciar recursos financeiros, pensar como gerir melhor as 

várias atividade burocráticas de modo a criar dados para que a coordenação tome 

decisões. 

Processual 

 

Valorização 

14.  

Visto que estamos na academia, vejo o meu trabalho como de extrema relevância 

para o desenvolvimento da tríade ensino, pesquisa e extensão e creio que toda a 

comunidade acadêmica vê da mesma forma. 

Valorização 

 

Reconhecimento 

15.  Útil e necessário para a comunidade acadêmica. Racional 

16.  

São atividades de apoio à coordenação da Base quanto à: organização e execução de 

eventos; processo seletivo de bolsistas de iniciação científica, participação em grupos 

de estudo nas áreas temáticas específicas da Base, elaboração de relatórios e atas, 

além de contatos com envolvidos no trabalho e atividades burocráticas necessárias.  

Vejo meu trabalho como necessário ao bom funcionamento do setor, cuja motivação 

pessoal advém do entendimento de estar participando do crescimento institucional 

com repercussões na sociedade.  

Acho que todos vêem assim. 

Funcional, 

Processual 

 

 

 

Valorização 

 

 

Reconhecimento 

17.  

é um trabalho cativante;  

haja vista que mesmo não sendo ligado a minha área de graduação  

consigo desempenhar com desenvoltura, dada a experiência adquirida em outras 

interfaces da minha área de atuação. 

Afetivo 

 

Valorização 

 

18.  
Trabalho arduamente para desempenhar meu papel.  

Os outros, na sua totalidade, talvez achem que trabalho pouco. 

Esforço 

Crítica 

19.  

Fundamental para que o recém nascido ao nascer tenha a melhor adaptação possível 

após o nascimento, e desenvolva todo o seu potencial de crescimento e 

desenvolvimento. 

Valorização 

20.  Essencial. Racional 

21.  

Trabalho como Revisora e sou responsável pelos materiais educacionais de ensino a 

distância.  

É um trabalho imprescindível para diminuir os problemas de compreensão desses 

materiais. 

Funcional 

 

Valorização 

22.  
Muitas vezes o trabalho é mecânico e repetitivo.  

Todavia é bastante reconhecido pelos outros servidores do setor e pela chefia. 

Processual 

Reconhecimento 

23.  

Atualmente executo um trabalho de coordenação das atividades desenvolvidas na 

secretaria de duas comissões permanentes da UFRN, cuja rotina é bastante dinâmica 

e o compromisso e comprometimento com o trabalho executado é essencial para o 

bom andamento do serviço. São rotinas administrativas que exigem organização e 

planejamento.  

Como contamos com o reconhecimento das pessoas que utilizam nossos serviços e 

também de parceiros de trabalho, acreditamos que nosso trabalho é bem 

desempenhado, quando avaliamos as dificuldades enfrentadas pelo acumulo de 

responsabilidades devido ao fato de ser uma secretaria com dois bolsistas e um 

servidor para suprir as necessidades de duas comissões permanentes na Instituição. 

Funcional, 

Processual 

 

 

 

Reconhecimento 

 

24.  
Rotineiro, poderia ser melhorado se houve interação entre outros setores. Falta Gestor 

para sentar e discutir. 

Queixa 

25.  
O meu trabalho é uma atividade estratégica 

 mas ainda não apresenta muita visibilidade pelo pouco tempo de existência. 

Valorização 
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II Como você relaciona as atividades que você desempenha com as atribuições do 

seu cargo? 

Categorias 

1.  Por se tratar de um cargo que abrange questões educacionais consigo trazer as 

experiências anteriores para uma prática com escolares. 

Correspondência 

2.  Inicialmente, tive alguns problemas em relação às atividades desenvolvidas no meu 

atual setor de trabalho, pois queriam que eu fizesse trabalho de digitação e 

preenchimento de formulários em sistemas. 

Atualmente, as minhas atividades estão bem direcionadas ao meu cargo. 

Sub-

aproveitamento 

 

Correspondência 

3.  As atividades desempenhadas estão relacionadas às atribuições do meu cargo, o qual 

é de natureza geral. 

Correspondência 

4.  Hoje existe uma relação porque busquei.  Ao iniciar o trabalho neste setor a chefia 

ignorava o meu cargo e solicitava que eu desempenhasse atividades de baixa 

complexidade (como ex. digitar textos e arquivar documentos), então me dirigi a 

superiores da chefia imediata (na época) com um documento que explicitava as 

atividades inerentes ao cargo no qual fui aprovada em concurso público.  

A partir daí, passei a realizar atividades mais relacionadas ao meu cargo, mas ainda 

 sinto que quase nunca sou convocada a participar de reuniões e eventos que 

envolvem acordos de cooperação. 

Sub-

aproveitamento 

 

 

Correspondência 

 

Sub-

aproveitamento 

5.  A descrição das atividades do cargo nos editais de concurso e na legislação interna 

das universidades é bastante subjetiva e na prática das Universidades Federais 

Brasileiras muitas vezes acabamos por desempenhar as mesmas funções do 

assistente administrativo, especialmente se estivermos lotados em centros ou 

departamentos, nos quais as descrições do cargo de TAE acabam sendo exercidas 

apenas por pessoas em cargos de chefia ou pelos próprios professores. 

 Fato é a dificuldade que encontramos para encabeçarmos projetos de pesquisa, 

somos limitados a desenvolver apenas projetos de extensão, pois supostamente "a 

pesquisa não cabe a técnicos", ainda que tenhamos toda a formação superior e stricto 

sensu para tal. 

 

 

 

 

Sub-

aproveitamento 

 

 

 

6.  Adequadas e relevantes Correspondência 

7.  Não exerço precisamente as atribuições do meu cargo (de concurso), aliás, ninguém 

no meu local de trabalho exerce, mas pelo menos considero que o que faço tem 

bastante ligação com meu cargo. 

 

Correspondência 

 

8.  Atividades de gerenciamento são comuns ao meu cargo e as atividades que 

desempenho. 

Correspondência 

9.  Sou contador de cargo, isso faz com que as atividades desempenhadas tenham que 

ser totalmente interligadas, sob pena de subdimensionamento 

profissional/institucional. 

Correspondência 

10.  Como o cargo não está regulamentado pela CBO, as atividades partem da interação 

chefia-servidor. 

Resposta Evasiva 

11.  Atendimento médico ao cargo de médico Correspondência 

12.  As atividades por mim desempenhadas às vezes estão limitadas pelas deficiências do 

setor dificultando o exercício do cargo 

Dependência de 

infraestrutura 

13.  As atividades são pertinentes ao Cargo de secretária de uma pós-graduação,  orientar 

alunos e público externo sobre uma pós-graduação, gerenciar recursos financeiros, 

pensar como gerir melhor as várias atividades burocráticas de modo a criar dados 

para que a coordenação tome decisões. 

Correspondência 

14.  As atividades desenvolvidas estão de acordo com o cargo ocupado. Correspondência 

15.  Bastante pertinentes. Correspondência 

16.  Vejo como dentro das atribuições do cargo, visto que também estou inserida nos 

projetos de pesquisa, onde há visitas nos municípios, com identificações de dados 

sociais específicos, cujos resultados das pesquisas servirão como subsídios para a 

elaboração de novas políticas sociais ou ajustes no desenvolvimento das ações ora 

desenvolvidas. Há também os projetos de extensão, cuja inserção permite trabalhar 

na divulgação desses resultados. 

Correspondência 

17.  as atividades desempenhadas atualmente, como estão mais ligadas à função 

gratificada elas só em alguns pontos se relacionam com minhas atividades de 

engenharia. 

Atividade 

paralela 
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18.  Muitas vezes realizo atividades além da minha função de técnica. Desvio 

19.  Desenvolvo o que está previsto inicialmente nas atribuições do meu cargo Correspondência 

20.  Coerente Correspondência 

21.  São extremamente compatíveis. Correspondência 

22.  Atualmente, quase todas as atividades desempenhadas condizem com as atribuições 

do cargo.  

No entanto, durante muito tempo houve desvio de função e, talvez por isso, ainda 

são realizadas atividades que não possuem relação com o cargo. 

Correspondência 

 

Desvio 

23.  Estou bastante satisfeita com relação a este quesito. Como sou secretária executiva, 

as atribuições inerentes ao meu cargo são de fato desempenhadas desde que vim 

assumir as Comissões. 

Correspondência 

24.  Tem muito pouco poderia ter atribuições mais ligadas à minha profissão Desvio 

25.  Consigo relacionar totalmente por eu fazer atividades do meu cargo. Correspondência 

 
III Em que medida o trabalho que você faz atende às expectativas da sociedade por 

serviços e atendimento de qualidade? 

Categorias 

1.  Percebo que atende às expectativas de forma parcial, tendo em vista a necessidade 

de melhorar a formação para o serviço, as condições físicas e mais profissional da 

área para atender a demanda e formar grupos de estudos de caso. 

Necessidade de 

melhorias 

Frustração 

2.  Não estou mais em estágio probatório tem mais de dois anos, entretanto, continuo 

agindo com assiduidade, disciplina (na medida do possível), capacidade de 

iniciativa, produtividade e responsabilidade. 

Orgulho 

3.  Acredito que essa relação é satisfatória em relação ao público interno e externo do 

meu local de trabalho. 

Satisfação 

4.  Percebo a satisfação dos usuários no atendimento e agilidade na formalização dos 

acordos, considerando o número de pessoas que trabalham no setor (apenas eu e um 

bolsista em meio turno), fazemos um bom trabalho (modéstia à parte), considerando 

a grande demanda e os resultados alcançados, ou seja quantidade e qualidade dos 

acordos firmados anualmente. 

Orgulho 

5.  Acredito que dentro daquilo que está posto para um TAE desempenhar e as 

limitações que são impostas pela burocracia e o preconceito ainda presente para 

quem é concursado como técnico, o trabalho que desempenhamos não só atende, 

mas supera as expectativas da sociedade por serviços e atendimento de qualidade, 

uma vez que desde que entramos no serviço público assumimos o compromisso 

individual e coletivo de agir de forma ética e produtiva, de forma a colaborar com o 

crescimento institucional e para a crescente interlocução entre a comunidade 

acadêmica interna e externa.  

Nenhuma dificuldade encontrada no trabalho deve ser utilizada como motivo para 

oferecer um serviço e/ou atendimento duvidoso à população, pois os obstáculos e 

dificuldades estão postos comumente à nossa frente para serem superados. 

Orgulho 

Satisfação 

Consciência 

 

 

 

 

 

 

Confiança 

6.  Elaboramos um projeto terapêutico singular onde são atendidas as demandas 

advindas das necessidades identificadas e possibilidades de intervenção. 

Satisfação 

7.  
Cumpro meu papel como profissional. 

Prescrição 

8.  Através dos projetos, vários segmentos da sociedade são atendidos: direitos 

humanos (advogados, serviço social, psicologia, antropologia), cursos de formação 

de conselheiros tutelares e de direitos, professores da rede pública, 

agricultores/assentamentos rurais etc 

Orgulho 

9.  Ressalte-se que o cargo e as atividades desenvolvidas geralmente dizem respeito ao 

"consumo interno" da instituição, não tendo, portanto, muito contato com o público.  

Dessa forma, acredito que o trabalho desenvolvido, de uma maneira geral, não 

atende as expectativas da sociedade por serviços e atendimento, uma vez que as 

informações são sempre prestadas de maneira intempestiva e incompleta aos órgãos 

de controle.  

No quesito atendimento ao público externo acredito que o trabalho desenvolvido 

está aquém das expectativas, haja vista as informações serem prestadas com falhas 

de credibilidade. 

Foco no processo 

 

 

Insatisfação 

 

10.  Essa é uma visão abstrata dentro da instituição. A atividade fim (o ensino) é a única 

que tem visibilidade. 

Insatisfação 
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11.  Atende a necessidade assistencial dos estudantes que moram na residência 

universitária 

Satisfação 

12.  Apenas nas questões condizentes ao meu conhecimento técnico e básicos da rede 

saúde 

Satisfação 

13.  à medida em que procuro esclarecer, orientar as perguntas, os questionamentos, de 

quem procura a secretaria.  

o retorno que recebo do próprio público que procura os serviços e fazem elogios 

falam que em outros lugares o atendimento e esclarecimentos  não foi bom. 

à medida que escuto as pessoas que procuram os serviços. Procuro corrigir os erros, 

com o objetivo de melhorar 

interesse pessoal por estar sempre aprendendo; abertura de espírito para o novo; o 

que tb é chato de fazer, mas que é importante para todos (instituição e público) 

Orgulho 

 

Autodesenvolvim

ento 

 

 

 

Consciência 

14.  Acredito que o meu trabalho atenda às expectativas da sociedade, notadamente da 

comunidade acadêmica, visto que mediamos o acesso à informação nos mais 

diversos suportes. 

Satisfação 

15.  
Dentro do esperado. 

Prescrição 

16.  O interesse pessoal por um trabalho burocrático organizado e constantemente 

avaliado para melhoria e presteza no atendimento com a cordialidade necessária e a 

divulgação de informações corretas, satisfazem plenamente o atendimento ao 

usuário do serviço. 

Quando os projetos de pesquisa identificam dados que, analisados e identificados 

como inadequados à realidade de determinada comunidade são devidamente 

encaminhados para instâncias responsáveis, que procuram viabilizar uma 

reestruturação nas ações. 

Satisfação 

Consciência 

 

 

Consequência 

 

 

17.  na verdade não se observa expectativa da comunidade frente às demandas do setor, 

haja vista que temos poucos contatos com clientes do almoxarifado (onde atuo) 

havendo mais contatos diretos com fornecedores. 

Foco no processo 

18.  Atendo ao público numa maternidade de referência. Devido à superlotação esse 

serviço, com certeza, não é de excelente qualidade. 

Frustração 

19.  
Infelizmente muitas vezes meu trabalho se vê travado por falta de condições 

técnicas, materiais, insumos para que ele seja desempenhado da melhor forma 

possível e possa utilizar tudo o que a literatura científica nos fala para fazer. 

Frustração 

 

Necessidade de 

melhorias 

20.  
Acho que atendo com êxito às minhas atribuições. 

Satisfação 

21.  Tenho a devida formação para a área. E entende-se que todo trabalho de circulação 

social advindo de uma instituição educacional deva estar bem escrita e na norma 

padrão da língua portuguesa. 

Prescrição 

Consciência 

22.  Como o setor é uma secretaria, o trabalho realizado surge muitas vezes da demanda 

dos cidadãos. Assim, como há rapidez e gentileza no atendimento dessas 

solicitações, podemos dizer que o trabalho atende de forma satisfatória às 

expectativas da sociedade. 

Satisfação 

23.  Acredito que, embora não trabalhe diretamente com o público externo e não exerça 

nenhuma atividade fim e sim meio, meu trabalho reflete no desempenho das 

atividades exercidas pelos docentes.  

Tendo em vista que o bom funcionamento das Comissões (mesmo com caráteres tão 

diferentes) reflete na forma como o público interno e externo avalia a imagem da 

instituição, considero que o serviço de atendimento de qualidade é essencial para 

contribuir com o crescimento da UFRN, o que refletirá diretamente na sociedade. 

Consciência 

 

 

 

24.  Atende de uma forma muito elementar, por não ter respaldo para melhorar a 

qualidade da estatística. 

Frustração 

25.  O meu trabalho colabora para a melhoria no desempenho acadêmico e por 

conseguinte na formação profissional dos alunos que serão entregues a sociedade. 

Consequência 
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IV Os conceitos de profissionalização e mérito podem ser percebidos no seu trabalho? 

Considera-se que profissionalização do serviço público está relacionada à oferta 

de serviços de excelência, com base no conhecimento técnico; mérito diz respeito 

ao reconhecimento e retribuição pelo melhor desempenho. 

Categorias 

1.  
Do meu ponto de vista existe um conhecimento técnico, que precisa estar sempre 

reavaliado,  

mas o mérito não existe, tendo em vista da necessidade do olhar do outro. 

Desenvolvimento 

 

Falta de 

reconhecimento 

2.  Não existem os conceitos de profissionalização e de mérito no meu local de 

trabalho.  

Eu tive que me capacitar por conta própria para poder desenvolver atividades 

básicas relacionadas ao setor e ainda tive que enfrentar a gestão que implicava até 

com as páginas que eu estava gastando com impressão.  

A direção mal permanece no local de trabalho, como poderia reconhecer o trabalho 

de alguém? Não existe reconhecimento, nem retribuição por desempenho. 

 

Revolta 

 

 

3.  

O de mérito sim, já que a gestão atual estimula e reconhece o desempenho. No 

entanto em relação à profissionalização acredito que ainda não é percebida. 

Reconhecimento 

 

Falta de incentivo 

à 

profissionalização 

4.  Não sinto esse reconhecimento no meu trabalho. Para conseguir realizar um 

mestrado em área e com tema relacionado ao meu trabalho foi com muito sacrifício 

e choro, pois a chefia imediata anterior não emitiu parecer favorável à minha licença 

para que eu pudesse me dedicar ao curso, mesmo eu atendendo a todos os critérios 

permitidos pela instituição para afastamento.  

A chefia atual emitiu parecer favorável, contanto que fosse enviado um substituto 

para o meu setor, entretanto ele nunca achava as pessoas suficientemente 

qualificadas para ocupar o cargo que exerço e quando eu disse que iria solicitar 

afastamento p/ interesse particular sem remuneração para poder concluir o mestrado 

foi então que a licença foi liberada. Ao concluir o mestrado tive o incentivo do 

governo federal e não da instituição. Veio uma gratificação para a unidade, então o 

chefe convocou a equipe para saber quem nós indicaríamos, colocamos que todos 

trabalhavam bem e que devia haver um sorteio já que não foram determinados 

critérios para tal, então ele disse que daria a um dos nossos colegas pq ele trabalha 

muito bem.   Acho que o que ele falou até desmotiva os demais colegas. Portanto, 

não se leva em consideração os critérios de qualificação (formação), antiguidade na 

unidade e outros.  

O critério é quem o chefe considera que merece, ou seja, um critério um tanto 

pessoal, pois considero que todos os setores da nossa unidade trabalham bem e com 

bons resultados, pois trabalhamos com um número reduzidíssimo de técnicos, quase 

um por setor. Apesar de tudo me dedico e gosto muito das atividades que 

desempenho, pois tenho o reconhecimento do usuário. 

Falta de 

reconhecimento 

 

Falta de incentivo 

à 

profissionalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injustiça 

5.  Os conceitos de profissionalização sim, pois estamos buscando sempre qualificação 

e capacitação profissional na área específica em que atuamos e em áreas correlatas, 

que possam contribuir para o melhor desempenho de nossas atividades. 

 Por outro lado, o mérito nem sempre é percebido, já que há como disse muitas 

controvérsias entre as atividades desempenhadas pelos TAE's e aquelas que eles 

realmente deveriam desempenhar em seu dia a dia. É possível observarmos com 

frequência que os profissionais concursados para este cargo são muitas vezes sub-

utilizados, mesmo tendo todos os requisitos básicos e até mais do que isso para obter 

reconhecimento e retribuição ou mesmo para galgar novos desafios, condizentes à 

sua formação e capacidade. 

Desenvolvimento 

 

 

 

Falta de 

reconhecimento 

6.  Observa-se tanto aspectos ligados à profissionalização como ligados ao mérito. Por 

sinal, em 1998 aproximadamente o nosso serviço recebeu uma homenagem de 

Mérito pela valorização à vida. 

Capacidade 

técnica 

Reconhecimento 

7.  Sim. Resposta evasiva 

8.  Procuramos fazer as atividades com responsabilidade para que os serviços sejam 

desempenhados na melhor forma e há reconhecimento por parte dos coordenadores 

Qualidade dos 

serviços 
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Reconhecimento 

9.  Não. No quesito profissionalização há, no meu caso específico, um grande paradoxo, 

uma vez que os profissionais possuem conhecimento técnico, mas não tem 

condições de ofertar serviços de excelência pelo despreparo dos gestores (na imensa 

maioria dos casos), negligência da instituição (por concordar ou não modificar a 

situação posta) e pela extrema quantidade de procedimentos desnecessários a 

efetivação das atividades.  

No quesito mérito nunca houve - nem mesmo um esboço longínquo - preocupação 

com a questão reconhecimento/retribuição pelo bom desempenho auferido. 

 

 

 

 

 

 

Falta de 

reconhecimento 

10.  

A política de pessoal da instituição está fechada numa ideologia política que não 

favorece a profissionalização e nem o mérito. 

Falta de incentivo 

ao 

desenvolvimento  

Falta de 

reconhecimento 

11.  Atendimento de qualidade na área assistencial do DAS Resposta evasiva 

12.  

A profissionalização sim. Quanto ao mérito não 

Desenvolvimento 

Falta de 

reconhecimento 

13.  Acredito que em qualquer trabalho mérito e profissionalização podem ser percebidos 

a depender de quem tem olhos para ver. No serviço público Concordo plenamente 

que a profissionalização do serviço público está relacionada à oferta de serviços de 

excelência, com base no conhecimento técnico: temos que conhecer o que fazemos, 

buscar ler tudo que se refere ao nosso trabalho para sermos profissionais 

qualificados e dai vem o reconhecimento. 

 Não por todos. penso que sempre haverá quem não pensa em reconhecimentos por 

um serviço de qualidade. sempre há seres humanos que querem ser o senhor de tudo 

e de todos.  

Qto ao reconhecimento... ao reconhecimento e retribuição pelo melhor desempenho. 

É difícil em uma sociedade como a nossa, onde as relações humanas não são tão 

humanas. Não esperar somente pela retribuição pelo melhor desempenho. Temos 

muitos profissionais reconhecidos (ex professores de escolas públicas) que não 

recebem retribuição pelo que fazer de melhor. 

Desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de 

reconhecimento 

14.  Sim. Resposta evasiva 

15.  

De profissionalização sim. Mérito, não. 

Desenvolvimento 

Falta de 

reconhecimento 

16.  Sim.  

17.  Sim, assim creio. Diariamente buscamos uma atuação mais profissional, individual e 

em equipe.  

Quanto ao caráter de reconhecimento observamos que não há como observar dada 

ao distanciamento entre o setor de trabalho e a chefia imediata, assim como quanto 

as unidades correlatas. 

Desenvolvimento 

 

 

Falta de 

reconhecimento 

18.  Não observo esses conceitos no meu trabalho. Resposta evasiva 

19.  
não, tenho mestrado e doutorado e me sinto sub aproveitada no meu trabalho. 

Infelizmente algumas atividades e cargos são efetuados por pessoas ligadas a 

direção, nem sempre com a melhor capacitação 

Falta de incentivo 

à 

profissionalização 

Injustiça 

20.  

Pela natureza do meu trabalho (TI) sei que oferto um serviço de qualidade excelente,  

porém o retorno financeiro não acompanha o nível de responsabilidade e 

qualificação que tenho e ofereço à instituição. 

Desenvolvimento 

 

 

Falta de 

retribuição 

21.  Acredito que o meu setor tem o seu mérito, na medida em que todas as pessoas tem 

formação adequada para o cargo, embora sempre se precise de mais capacitação.  

Quanto ao mérito, não vejo a UFRN com a política de atender a esse quesito, 

embora o fato de não haver grandes problemas me meu setor, implique em um 

mérito de reconhecimento de um bom trabalho desenvolvido. 

Desenvolvimento 

 

 

Falta de 

reconhecimento 

22.  Considerando o meu ambiente de trabalho, o conceito de mérito é percebido, pois há 

reconhecimento por parte da chefia imediata.  

Porém, o conceito de profissionalização não é adotado, uma vez que não é 

Reconhecimento 

 

Falta de incentivo 
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estimulado nem exigido conhecimento técnico específico para o desempenho das 

atividades ou ainda que possam vir a melhorar esse desempenho. 

à 

profissionalização 

23.  Embora às vezes enfrente algumas dificuldades relacionadas a este quesito (no que 

diz respeito a flexibilização de carga de trabalho por parte da chefia quando busco 

me especializar, o que estou vivenciando neste momento cursando um mestrado e 

tendo que cumprir 8 horas de trabalho por dia, tendo aulas à noite até às 22h),  

no geral considero que existe reconhecimento pelo trabalho executado de qualidade, 

embora a retribuição recebida não seja considerada suficiente tendo em vista 

responsabilidade assumida. 

Falta de incentivo 

à 

profissionalização 

Reconhecimento 

Retribuição 

insuficiente 

24.  O meu trabalho procuro fazer o melhor possível, quanto ao mérito não existe. Resposta evasiva 

25.  Acredito que sim. Isso ocorre dentro dos muros do Centro que eu trabalho, mas não 

na Universidade. 

Resposta evasiva 

 
V. Planejamento sistemático, metas específicas, mensuração de desempenho 

individual e de resultados fazem parte da nova gestão pública. Essas exigências 

são adotadas no seu trabalho? Como? 

Categorias 

1.  Existem mais para a minha concepção do que preciso desempenhar no meu trabalho. 

No coletivo percebe-se pouca sistematização de planejamento e metas. 

Falta de 

planejamento e 

avaliação 

2.  

A direção está tão desgastada que não tem coragem nem de marcar uma reunião de 

trabalho. Quando aparece é para querer saber o resultado de algum processo ou para 

passar trabalho. 

Falta de gestão 

3.  

Somente são percebidas as metas específicas de maneira subsidiária, já que, dentro 

de um plano de metas geral traçados na unidade, algumas acabam recaindo sobre o 

profissional em si, o qual passa a ser cobrado em relação ao cumprimento delas. 

Falta de 

sistematização 

4.  

Planejamos anualmente nosso trabalho no setor, conforme as metas da unidade e da 

instituição. 

Acho o sistema de avaliação individual bastante falho, no meu caso sou TAE, e na 

minha ficha de avaliação são apresentadas algumas poucas atividades e de 

características muito amplas.  Entreguei a Chefia o meu plano de trabalho das 

atividades que realmente desenvolvo, entretanto não foi considerado.  Alguns 

colegas disseram ter dificuldade em me avaliar, pois são apenas 4 ítens, enquanto 

que outros colegas de classe E, que têm cargo de atividades mais específicas têm 

cerca de 10 a 15 ítens para serem avaliados, de modo que me sinto um tanto 

prejudicada nessa avaliação. 

Considero importante a avaliação com base nos resultados apresentados, visando 

uma melhor qualificação, e não punição, para as habilidades apresentadas ou não 

pelo servidor e que são exigidas pelo trabalho que desenvolve. 

Tenho conhecimentos básicos em 2 idiomas, sei que preciso me aperfeiçoar, mas a 

instituição não tem mecanismo de reservar a vaga para eu me aprofundar em 

línguas, nunca consigo me inscrever no instituto Ágora, então estou pagando um 

curso no SENAC aos sábados, mas é muito sacrificado, pois quase não tenho tempo 

para me dedicar à família. 

Planejamento 

participativo 

 

 

 

 

 

Avaliação 

burocrática 

 

 

 

 

5.  

São. Ocorrem não só em reuniões realizadas ao longo dos semestres do ano, como 

também em reunião específica de planejamento anual realizada com toda a equipe.  

A mensuração de desempenho individual e de resultados ainda está muito atrelada 

ao preenchimento de questionários específicos no SIGRH ao final do ano tão 

somente. 

Planejamento 

participativo 

 

Avaliação 

burocrática 

6.  
A cada atendimento o profissional avalia e reagenda conforme a necessidade do 

sujeito. 

Resposta evasiva 

7.  
Não observo bem a adoção dessas exigências no trabalho, até o momento, a 

avaliação e mensuração do desempenho de trabalho é feito de forma muito frágil. 

Fragilidade na 

avaliação 

8.  

Cada projeto tem suas metas e objetivos que são exigidos da equipe.  Como 

trabalhamos para atender administrativamente a todos, há exigências, porém 

informais. Um projeto precisa de um trabalho, de uma viagem etc, solicita e nós 

providenciamos. Ás vezes, há planejamento, outras vezes, dependendo da 

necessidade, há solicitação de "última hora", mas conseguimos administrar. 

Planejamento 

normativo 

9.  Nunca foram adotadas. 
Falta de 

planejamento e 
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avaliação 

10.  
São adotadas de forma não sistemática. A cada gestão um novo plano é elaborado, 

com novas concepções, além de não haver um alinhamento das metas até a base. 

Falta de 

sistematização 

11.  Agenda com consultas marcadas/necessidade dos estudantes Resposta evasiva 

12.  Nunca Resposta evasiva 

13.  

Não de modo tão sistemático. 

Fazemos reuniões de planejamento, traçamos metas, pensamos em desempenho 

individual mas não de modo rígido como nas empresas. 

Falta de 

sistematização 

14.  

Lamentavelmente, nos últimos anos, os modelos de gestão adotados pela unidade, 

em minha concepção estão muito aquém dos preceitos do planejamento sistemático 

com vistas à ampliação do desempenho individual e coletivo. 

Falta de gestão 

15.  

Sim. Através do planejamento de cada setor, que compõe o planejamento da 

Unidade. As metas são específicas por tarefas e o desempenho é mensurado na 

avaliação individual do SIGRH. 

Planejamento 

sistemático, metas 

definidas e 

avaliação 

individual 

16.  

Sim, pelas próprias exigências do momento atual para o trabalho em si. Há uma 

cobrança institucional e um "acompanhamento" natural entre os pares, pois trabalhar 

bem é, sem dúvida, um trabalho de equipe, onde todos primem por qualidade 

coletiva. 

Porém, ainda que não houvesse influência das normas atuais nesse sentido,  eu 

sempre acreditei e fiz um trabalho que preza pela excelência, por entender que um 

trabalho de excelência perpassa por todos esses conceitos, até mesmo de forma 

natural. 

Avaliação informal 

pelos pares 

17.  
Não existe mensuração visível, menos ainda critérios de planejamento intra ou 

intersetoriais. 

Falta de 

planejamento 

Falta de avaliação 

18.  Não Resposta evasiva 

19.  Não Resposta evasiva 

20.  
Planejo as atividades junto à minha equipe. Adoto acompanhamento e 

periodicamente avalio o desenvolvimento do trabalho da equipe. 

Planejamento 

participativo 

Avaliação da 

equipe 

21.  

Constantemente são feitos relatórios de nosso desempenho, no entanto, por 

enquanto, esses dados têm servido apenas para justificar determinados 

procedimentos do setor e não temos acesso a eles. 

Avaliação de 

resultados 

22.  
Teoricamente, todos esses itens citados fazem parte da gestão da UFRN. No entanto, 

nenhum deles é adotado no setor de trabalho em que estou lotada. 

Falta de 

planejamento  

Falta de avaliação 

23.  
Neste momento não vivencio nenhumas das práticas mencionadas acima no setor 

onde trabalho. Infelizmente. 

Falta de 

planejamento  

Falta de avaliação 

24.  
Não, essas exigências não são adotadas, apenas no papel, quando se vai para 

realidade não existe. 

Falta de 

planejamento  

Falta de avaliação 

25.  
Sim. As atividades que eu realizo são planejadas, medidas e avaliadas 

semestralmente. 

Planejamento 

Avaliação 

Periódica 

Fonte: Elaborado pela autora 
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APÊNDICE D - Frequência das Categorias 

Pergunta Categorias f 

1. Como você descreveria o seu 

trabalho? (Em relação à sua visão e 

à visão que os outros têm) 

Valorização, Reconhecimento 

Falta de reconhecimento, 

Desqualificação, Queixa 

Funcional/Processual 

Racional, Legalista 

Afetivo 

Divergência 

 

17 

   

  8 

  8 

  5 

  2 

  1 

Total  41 

2. Como você relaciona as 

atividades que você desempenha 

com as atribuições do seu cargo? 

Correspondência 

Subaproveitamento 

Desvio 

Dependência de infraestrutura 

Atividade gerencial 

Resposta Evasiva 

19 

  4 

  3 

   

  1 

  1 

  1 

Total  29 

3. Em que medida o trabalho que 

você faz atende às expectativas da 

sociedade por serviços e 

atendimento de qualidade? 

Satisfação, Orgulho 

Consciência, Consequência, 

Confiança 

Insatisfação, Frustração 

Prescrição, Foco no processo 

Necessidade de melhorias 

Autodesenvolvimento 

14 

   

  8 

  5 

   

  5 

  2 

  1 

Total  35 

4. Os conceitos de 

profissionalização e mérito podem 

ser percebidos no seu trabalho? 

Considera-se que 

profissionalização do serviço 

público está relacionada à oferta de 

serviços de excelência, com base 

no conhecimento técnico; mérito 

diz respeito ao reconhecimento e 

retribuição pelo melhor 

desempenho. 

Falta de reconhecimento 

Desenvolvimento 

Falta de incentivo à capacitação 

Reconhecimento 

Revolta, Injustiça 

Retribuição insuficiente, Falta de 

retribuição 

Capacidade técnica, Qualidade 

dos serviços 

Resposta evasiva 

10 

  8 

  6 

   

  5 

  3 

 

  2 

 

  2 

  6 

Total  42 

5. Planejamento sistemático, metas 

específicas, mensuração de 

desempenho individual e de 

resultados fazem parte da nova 

gestão pública. Essas exigências 

são adotadas no seu trabalho? 

Como? 

Falta de planejamento, falta de 

avaliação, falta de sistematização 

Planejamento participativo, 

planejamento sistemático, 

planejamento normativo 

Avaliação burocrática, avaliação 

informal pelos pares, fragilidade 

na avaliação 

Avaliação da equipe, Avaliação 

de resultados, Avaliação periódica 

Falta de gestão 

Resposta evasiva 

  

 

9 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

3 

2 

5 

Total  29 

Fonte: Elaborado pela autora



130 

 

ANEXO A - Estrutura do Vencimento Básico do PCCTAE 
Classes A B C D E 

Níveis de Capacitação I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Padrão de 
vencimento 

Valor 
 

    

Piso AI P01 R$ 1.140,64 1                                       

  P02 R$ 1.182,84 2 1                                     

  P03 R$ 1.226,60 3 2 1                                   

  P04 R$ 1.271,99 4 3 2 1                                 

  P05 R$ 1.319,05 5 4 3 2                                 

Piso BI P06 R$ 1.367,86 6 5 4 3 1                               

  P07 R$ 1.418,47 7 6 5 4 2 1                             

  P08 R$ 1.470,95 8 7 6 5 3 2 1                           

  P09 R$ 1.525,38 9 8 7 6 4 3 2 1                         

  P10 R$ 1.581,81 10 9 8 7 5 4 3 2                         

Piso CI P11 R$ 1.640,34 11 10 9 8 6 5 4 3 1                       

  P12 R$ 1.701,03 12 11 10 9 7 6 5 4 2 1                     

  P13 R$ 1.763,97 13 12 11 10 8 7 6 5 3 2 1                   

  P14 R$ 1.829,24 14 13 12 11 9 8 7 6 4 3 2 1                 

  P15 R$ 1.896,92 15 14 13 12 10 9 8 7 5 4 3 2                 

  P16 R$ 1.967,11 16 15 14 13 11 10 9 8 6 5 4 3                 

Piso DI P17 R$ 2.039,89   16 15 14 12 11 10 9 7 6 5 4 1               

  P18 R$ 2.115,37     16 15 13 12 11 10 8 7 6 5 2 1             

  P19 R$ 2.193,64       16 14 13 12 11 9 8 7 6 3 2 1           

  P20 R$ 2.274,80         15 14 13 12 10 9 8 7 4 3 2 1         

  P21 R$ 2.358,97         16 15 14 13 11 10 9 8 5 4 3 2         

  P22 R$ 2.446,25           16 15 14 12 11 10 9 6 5 4 3         

  P23 R$ 2.536,76             16 15 13 12 11 10 7 6 5 4         

  P24 R$ 2.630,62               16 14 13 12 11 8 7 6 5         

  P25 R$ 2.727,95                 15 14 13 12 9 8 7 6         

  P26 R$ 2.828,89                 16 15 14 13 10 9 8 7         

  P27 R$ 2.933,56                   16 15 14 11 10 9 8         

  P28 R$ 3.042,10                     16 15 12 11 10 9         

  P29 R$ 3.154,66                       16 13 12 11 10         

  P30 R$ 3.271,38                         14 13 12 11         

Piso EI P31 R$ 3.392,42                         15 14 13 12 1       

  P32 R$ 3.517,94                         16 15 14 13 2 1     

  P33 R$ 3.648,10                           16 15 14 3 2 1   

  P34 R$ 3.783,08                             16 15 4 3 2 1 

  P35 R$ 3.923,06                               16 5 4 3 2 

  P36 R$ 4.068,21                                 6 5 4 3 

  P37 R$ 4.218,73                                 7 6 5 4 

  P38 R$ 4.374,83                                 8 7 6 5 

  P39 R$ 4.536,70                                 9 8 7 6 

  P40 R$ 4.704,55                                 10 9 8 7 

  P41 R$ 4.878,62                                 11 10 9 8 

  P42 R$ 5.059,13                                 12 11 10 9 

  P43 R$ 5.246,32                                 13 12 11 10 

  P44 R$ 5.440,43                                 14 13 12 11 

  P45 R$ 5.641,73                                 15 14 13 12 

  P46 R$ 5.850,47                                 16 15 14 13 

  P47 R$ 6.066,94                                   16 15 14 

  P48 R$ 6.291,42                                     16 15 

 
P49 R$ 6.524,20                                       16 

Fonte: Lei nº 12.772, de 2012 



131 

 

ANEXO B -
 
ANEXO  II DA LEI Nº 11.091/2005 

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS POR NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO E REQUISITOS 

PARA INGRESSO 
 

CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 

NÍVEL DE DENOMINAÇÃO DO REQUISITOS PARA INGRESSO 

CLASSIFICAÇÃO CARGO ESCOLARIDADE OUTROS 

A Assistente de Estúdio Fundamental Incompleto   

A Auxiliar de Alfaiate Fundamental Incompleto   

A Auxiliar de Carpintaria Fundamental Incompleto   

A Auxiliar de Dobrador Fundamental Incompleto   

A Auxiliar de Encanador Fundamental Incompleto   

A Auxiliar de Estofador Fundamental Incompleto   

A Auxiliar de Forjador de Metais Fundamental Incompleto   

A Auxiliar de Fundição de Metais Fundamental Incompleto   

A 
Auxiliar de Infra-estrutura e 

Manutenção/área 

Fundamental Incompleto   

A Auxiliar de Limpeza Alfabetizado   

A Auxiliar de Marcenaria Fundamental Incompleto   

A Auxiliar de Oficina de Instrumentos Musicais Fundamental Incompleto   

A Auxiliar de Padeiro Fundamental Incompleto   

A Auxiliar de Sapateiro Alfabetizado   

A Auxiliar de Serralheria Fundamental Incompleto   

A Auxiliar de Soldador Fundamental Incompleto   

A Auxiliar Operacional Alfabetizado   

A Auxiliar Rural Fundamental Incompleto   

A Carvoejador Fundamental Incompleto   

A Chaveiro Fundamental Incompleto   

A Lavadeiro Alfabetizado   

A Oleiro Fundamental Incompleto   

A Operador de Máquinas de Lavanderia Alfabetizado   

A Pescador Profissional Fundamental Incompleto   

A Redeiro Fundamental Incompleto   

A Servente de Limpeza Alfabetizado   

A Servente de Obras Alfabetizado   

A Taifeiro Fluvial Fundamental Incompleto   

A Taifeiro Marítimo Fundamental Incompleto   

A Vestiarista Fundamental Incompleto   
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B Açougueiro Fundamental Incompleto Experiência de 6 meses 

B 
Ajustador Mecânico Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses ou 

profissionalizante 

B Apontador Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Armador Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Armazenista Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Arrais Fundamental Completo + Habilitação   

B Assistente de Câmera Fundamental Completo Experiência de 6 meses 

B Assistente de Montagem Fundamental Completo Experiência de 6 meses 

B Assistente de Som Fundamental Completo Experiência de 6 meses 

B Atendente de Consultório/área Fundamental Completo   

B Atendente de Enfermagem Fundamental Completo   

B Auxiliar de Agropecuária Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Auxiliar de Anatomia e Necropsia Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Auxiliar de Artes Gráficas Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Auxiliar de Cenografia Fundamental Completo Experiência 6 meses 

B Auxiliar de Cozinha Alfabetizado   

B Auxiliar de Curtume e Tanantes Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Auxiliar de Eletricista Fundamental Incompleto Experiência de 6 meses 

B Auxiliar de Farmácia Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Auxiliar de Figurino Fundamental Completo Experiência 6 meses 

B 
Auxiliar de Industrialização e Conservação 

de Alimentos 

Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Auxiliar de Laboratório Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Auxiliar de Mecânica Fundamental Incompleto Experiência de 6 meses 

B Auxiliar de Meteorologia Fundamental Completo Experiência de 6 meses 

B Auxiliar de Microfilmagem Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Auxiliar de Nutrição e Dietética Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Auxiliar de Processamento de Dados Fundamental Completo   

B Barbeiro Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Barqueiro Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B 
Bombeiro Hidráulico Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses ou 

profissionalizante 

B 
Carpinteiro Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses ou 

profissionalizante 

B Compositor Gráfico Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Conservador de Pescado Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Contramestre Fluvial/ Marítimo Fundamental Completo   
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B Copeiro Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Costureiro Fundamental Completo   

B Desenhista Copista Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Eletricista de Embarcação Fundamental Completo Experiência de 6 meses 

B Estofador Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Garçom Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B 
Jardineiro Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses ou 

profissionalizante 

B Lancheiro Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B 
Marceneiro Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses ou 

profissionalizante 

B Marinheiro Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Marinheiro Fluvial Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Massagista Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Mestre de Rede Fundamental Incompleto   

B 
Montador/Soldador Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses ou 

profissionalizante 

B Motociclista Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Operador de Tele-impressora Fundamental Completo Experiência 6 meses 

B 
Padeiro Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses ou 

profissionalizante 

B 
Pedreiro Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses ou 

profissionalizante 

B 
Pintor de Construção Cênica e Painéis Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses ou 

profissionalizante 

B 
Pintor/área Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses ou 

profissionalizante 

B Sapateiro Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Seleiro Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Tratorista Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

B Vidraceiro Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

C Aderecista Médio completo Experiência 24 meses 

C Administrador de Edifícios Médio completo   

C Afinador de Instrumentos Musicais Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C Almoxarife Médio completo Experiência 6 meses 

C Ascensorista Médio completo Experiência 12 meses 

C Assistente de Alunos Médio completo Experiência 6 meses 

C Auxiliar de Creche Fundamental Completo Experiência de 12 meses 

C Assistente de Laboratório Fundamental Completo Experiência 12 meses 
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C Assistente de Tecnologia da Informação Médio completo Experiência 6 meses 

C Auxiliar de Biblioteca Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C 
Auxiliar de Enfermagem Médio completo + Profissionalizante 

(COREN) 

  

C Auxiliar de Saúde Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C Auxiliar de Topografia Fundamental Completo Experiência 6 meses 

C Auxiliar de Veterinária e Zootecnia Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C Auxiliar em Administração Fundamental Completo Experiência de 12 meses 

C Auxiliar em Assuntos Educacionais Médio completo Experiência 6 meses 

C Brigadista de Incêndio Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C Camareiro de Espetáculo Médio completo Experiência 6 meses 

C Cenotécnico Médio completo Experiência 6 meses 

C 
Condutor/Motorista Fluvial Fundamental Completo + 

especialização + habilitação fluvial 

  

C Contínuo Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C Contra-Mestre/Ofício Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C Contra-regra Médio completo Experiência 6 meses 

C Costureiro de Espetáculo/Cenário Médio completo Experiência 6 meses 

C 
Cozinheiro Fundamental Incompleto até a 

4a série 

Experiência 12 meses 

C Cozinheiro de Embarcações Fundamental Incompleto Experiência de 18 meses 

C Datilógrafo de Textos Gráficos Médio completo Experiência 6 meses 

C Detonador Fundamental Completo Experiência 6 meses 

C Discotecário Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C Eletricista Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C Eletricista de Espetáculo Médio completo Experiência 6 meses 

C 
Encadernador Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses ou 

profissionalizante 

C Encanador/Bombeiro Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C Fotógrafo Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C Fotogravador Fundamental Completo Experiência de 12 meses 

C Impositor Fundamental Completo Experiência 6 meses 

C Guarda Florestal Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C Hialotécnico Fundamental Completo Experiência 6 meses 

C Impressor Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C Linotipista Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C Locutor Médio completo Experiência 6 meses 

C Marinheiro de Máquinas Fundamental Completo +   
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especialização para marinheiro de 

máquinas 

C 

Marinheiro Fluvial de Máquinas Fundamental Completo + 

especialização para marinheiro de 

máquinas 

  

C Maquinista de Artes Cênicas Médio completo Experiência 6 meses 

C Mateiro Fundamental Incompleto Experiência de 18 meses 

C Mecânico Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C 
Mecânico de Montagem e Manutenção Fundamental Completo Experiência 12 meses ou 

profissionalizante 

C Mestre de Embarcações de Pequeno Porte Fundamental Incompleto   

C Motorista Fundamental Completo Experiência 6 meses 

C 
Operador de Caldeira Fundamental Completo Experiência 12 meses ou 

profissionalizante 

C Operador de Central Hidroelétrica Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C Operador de Destilaria Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C 
Operador de Estação de Tratamento D’água e 

Esgoto 

Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C Operador de Luz Médio completo Experiência 6 meses 

C Operador de Máquinas de Construção Civil Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

C Operador de Máquina de Fotocompositora Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C Operador de Máquinas de Terraplanagem Fundamental Incompleto Experiência de 12 meses 

C Operador de Máquina Copiadora Médio completo Experiência 12 meses 

C 
Operador de Máquinas Agrícolas Fundamental Completo + curso 

profissionalizante 

  

C Operador de Rádio-Telecomunicações Médio completo Experiência 24 meses 

C 
Mecânico de Montagem e Manutenção Fundamental Completo Experiência 12 meses ou 

profissionalizante 

C Porteiro Médio completo   

C Programador de Rádio e Televisão Médio completo Experiência 24 meses 

C Recepcionista Médio completo   

C 
Revisor de Provas Tipográficas Fundamental Completo Experiência 12 meses ou 

profissionalizante 

C Salva-vidas Fundamental Incompleto Experiência de 18 meses 

C 

Segundo Condutor Fundamental Completo + 

especialização + habilitação como 

segundo condutor 

  

C Seringueiro Fundamental Incompleto Experiência de 18 meses 

C Sonoplasta Médio completo Experiência 6 meses 

C Telefonista Fundamental Completo Experiência de 12 meses 
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C Tipógrafo Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C Torneiro Mecânico Fundamental Completo Experiência 12 meses 

C Vidreiro Fundamental Completo Experiência 12 meses 

D Assistente de Direção e Produção Médio completo Experiência 12 meses 

D 
Assistente em Administração Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + experiência 

Experiência 12 meses 

D Confeccionador de Instrumentos Musicais Médio completo Experiência 12 meses 

D 

Desenhista Técnico/ Especialidade Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + conhecimento de 

programas de editoração eletrônica e 

desenho 

  

D 
Desenhista Projetista Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + experiência 

Experiência 6 meses 

D Diagramador Médio Profissionalizante   

    ou Médio completo + curso   

    de editoração eletrônica   

D 
Editor de Imagem Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + experiência 

Experiência 12 meses 

D Instrumentador Cirúrgico Médio completo Experiência 6 meses 

D 

Mecânico (apoio marítimo) Médio Completo + especialização + 

carta de primeiro condutor e de 

Mecânico 

  

D Mestre de Edificações e Infra-estrutura Médio completo Experiência 24 meses 

D Montador Cinematográfico Médio completo Experiência 12 meses 

D 
Operador de Câmera de Cinema e TV Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + experiência 

Experiência 6 meses 

D Recreacionista Médio completo Experiência 24 meses 

D 
Revisor de Texto Braille Médio completo + habilitação 

específica 

Experiência 24 meses 

D Taxidermista Médio completo Experiência 12 meses 

D Técnico de Aerofotogrametria Médio completo + habilitação   

D 
Técnico de Laboratório/área Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 

Técnico de Tecnologia da Informação Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso técnico em 

eletrônica com ênfase em sistemas 

computacionais 

  

D 
Técnico em Agrimensura Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Agropecuária Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D Técnico em Alimentos e Laticínios Médio Profissionalizante ou Médio   
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completo + curso Técnico 

D 
Técnicos em Anatomia e Necropsia Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + experiência 

Experiência 12 meses 

D 
Técnico em Arquivo Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Artes Gráficas Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Audiovisual Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + experiência 

Experiência 12 meses 

D 
Técnico em Cartografia Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Cinematografia Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Contabilidade Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Curtume e Tanagem Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Economia Doméstica Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Edificações Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Educação Física Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Eletricidade Médio Profissionalizante ou Médio 

Completo + Especialização 

  

D 
Técnico em Eletrônica Médio Profissionalizante ou Médio 

Completo + Curso Técnico 

  

D 
Técnico em Eletroeletrônica Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Eletromecânica Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Eletrotécnica Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Enfermagem Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Enfermagem do Trabalho Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Enologia Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Equipamentos Médico-

Odontológico 

Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + experiência 

Experiência 12 meses 

D 
Técnico em Estatística Médio Completo + Conhecimento 

específico 

  

D Técnico em Estrada Médio Profissionalizante ou Médio   
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completo + curso Técnico 

D 
Técnico em Farmácia Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Geologia Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Herbário Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + experiência 

Experiência 12 meses 

D 
Técnico em Hidrologia Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Higiene Dental Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Instrumentação Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Manutenção de Áudio/Vídeo Médio Profissionalizante ou Médio 

Completo + Curso Técnico 

  

D 
Técnico em Mecânica Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Metalurgia Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Meteorologia Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Microfilmagem Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + experiência 

Experiência 12 meses 

D 
Técnico em Mineração Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Móveis e Esquadrias Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Música Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Nutrição e Dietética Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Ortóptica Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Ótica Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + experiência 

Experiência 12 meses 

D 
Técnico em Prótese Dentária Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Química Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Radiologia Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Reabilitação ou Fisioterapia Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D Técnico em Refrigeração Médio Profissionalizante ou Médio   
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completo + curso Técnico 

D 
Técnico em Restauração Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + experiência 

Experiência 12 meses 

D 
Técnico em Saneamento Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Secretariado Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Segurança do Trabalho Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Som Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + experiência 

Experiência 12 meses 

D 
Técnico em Telecomunicações Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

D 
Técnico em Telefonia Médio Profissional ou Médio 

completo + experiência 

Experiência 12 meses 

D 
Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais Médio completo + proficiência em 

LIBRAS 

  

D Transcritor de Sistema Braille Médio completo Experiência 24 meses 

D 
Vigilante Fundamental Completo e curso de 

formação 

Experiência 12 meses 

D 
Visitador Sanitário Médio Profissionalizante ou Médio 

completo + curso Técnico 

  

E Administrador Curso Superior em Administração   

E Analista de Tecnologia da Informação Curso Superior na área   

E Antropólogo Curso Superior em Antropologia   

E Arqueólogo Curso Superior em Arqueologia   

E 
Arquiteto e Urbanista Curso Superior em Arquitetura e 

Urbanismo 

  

E Arquivista Curso Superior em Arquivologia   

E Assistente Social Curso Superior em Serviço Social   

E 

Assistente Técnico em Embarcações Lei Específica: Ensino Médio 

Completo, conhecimento 

especializado em arte naval e 

máquinas 

  

E Astrônomo Curso Superior em Astronomia   

E 
Auditor Curso Superior em Economia ou 

Direito ou Ciências Contábeis 

  

E 
Bibliotecário-Documentalista Curso Superior em Biblioteconomia 

ou Ciências da Informação 

  

E 
Biólogo Curso Superior em Ciências 

Biológicas 

  

E Biomédico Curso Superior em Biomedicina   
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E Cenógrafo Curso Superior na área   

E 

Comandante de Lancha Lei Específica: Ensino Médio 

Completo, especialização na área e 

Carta de Patrão de Pesca 

  

E 

Comandante de Navio Lei Específica: Ensino Médio 

Completo, especialização na área e 

Carta de Patrão de Alto Mar 

  

E 
Contador Curso Superior em Ciências 

Contábeis 

  

E 
Coreógrafo Curso Superior em Artes Cênicas, 

Teatro ou Educação Física 

  

E 
Decorador Curso Superior em Artes Plásticas ou 

Arquitetura e Urbanismo 

  

E 
Desenhista Industrial Curso Superior em Desenho 

Industrial 

  

E Diretor de Artes Cênicas Curso Superior em Artes   

    Cênicas   

E 
Diretor de Fotografia Curso Superior em Comunicação 

Social 

  

E 
Diretor de Iluminação Curso Superior em Comunicação 

Social ou Artes Cênicas 

  

E 
Diretor de Imagem Curso Superior em Comunicação 

Social 

  

E 

Diretor de Produção Curso Superior em Comunicação 

Social, Artes Plásticas e Artes 

Cênicas + habilitação 

  

E 
Diretor de Programa Curso Superior em Comunicação 

Social 

  

E 
Diretor de Som Curso Superior em Comunicação 

Social 

  

E Economista Curso Superior em Economia   

E 
Economista Doméstico Curso Superior em Economia 

Doméstica 

  

E 
Editor de Publicações Curso Superior em Comunicação 

Social, Jornalismo ou Letras 

  

E 

Enfermeiro do Trabalho Curso Superior em Enfermagem com 

Especialização em Enfermagem do 

Trabalho 

  

E Enfermeiro/área Curso Superior em Enfermagem   

E 

Engenheiro de Segurança do Trabalho Curso Superior em Engenharia com 

Especialização em Segurança do 

Trabalho 

  

E Engenheiro/área Curso Superior na área   

E Engenheiro Agrônomo Curso Superior na área   
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E 
Estatístico Curso Superior em Ciências 

Estatísticas ou Atuariais 

  

E Farmacêutico Curso Superior na área   

E Farmacêutico Bioquímico Curso Superior na área   

E 
Figurinista Curso Superior em Artes Cênicas + 

habilitação em Indumentária 

  

E Filósofo Curso Superior em Filosofia   

E Físico Curso Superior na área   

E Fisioterapeuta Curso Superior em Fisioterapia   

E Fonoaudiólogo Curso Superior em Fonoaudiologia   

E Geógrafo Curso Superior em Geografia   

E Geólogo Curso Superior em Geologia   

E Historiador Curso Superior em História   

E 

Imediato Lei Específica: Médio Completo, 

Especialização na Área ou Carta de 

Patrão de Pesca 

  

E 

Jornalista Curso Superior em Jornalismo ou 

Comunicação Social com Habilitação 

em Jornalismo 

  

E Matemático Curso Superior em Matemática   

E 
Médico Veterinário Curso Superior em Medicina 

Veterinária 

  

E Médico/área Curso Superior em Medicina   

E 

Mestre Fluvial Lei Específica: Médio Completo e 

Especialização e Carta de Mestre 

Fluvial 

  

E 

Mestre Regional Lei Específica: Médio Completo e 

Especialização e Carta de Mestre 

Regional 

  

E Meteorologista Curso Superior na área   

E Museólogo Curso Superior em Museologia   

E Músico Curso Superior em Música   

E Musicoterapeuta Curso Superior em Musicoterapia   

E Nutricionista/habilitação Curso Superior em Nutrição   

E 
Oceanólogo Curso Superior em Oceanologia ou 

Oceanografia 

  

E Odontólogo Curso Superior em Odontologia   

E Ortoptista Curso Superior em Ortóptica   

E Pedagogo/área Curso Superior em Pedagogia   

E 
Primeiro Condutor Lei Específica: Fundamental 

Completo + Curso de Especialização 
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E 
Produtor Cultural Curso Superior em Comunicação 

Social 

  

E 

Programador Visual Curso Superior em Comunicação 

Visual ou Comunicação Social com 

Habilitação em Publicidade ou 

Desenho Industrial com habilitação 

em Programação Visual 

  

E Psicólogo/área Curso Superior em Psicologia   

E 

Publicitário Curso Superior em Comunicação 

Social com Habilitação em 

Publicidade e Propaganda 

  

E Químico Curso Superior na área   

E 
Redator Curso Superior em Comunicação 

Social ou Jornalismo ou Letras 

  

E 
Regente Curso Superior em Música + 

Especialização em Regência 

  

E 

Relações Públicas Curso Superior em Comunicação 

Social com Habilitação em Relações 

Públicas 

  

E Restaurador/área Curso Superior na Área   

E 
Revisor de Texto Curso Superior em Comunicação 

Social ou Letras 

  

E 

Roteirista Curso Superior em Comunicação 

Social com Habilitação em 

Jornalismo ou Cinema ou Publicidade 

e Propaganda ou Letras 

  

E 
Sanitarista Curso Superior com Especialização 

na Área 

  

E 
Secretário Executivo Curso Superior em Letras ou 

Secretário Executivo Bilíngüe 

  

E Sociólogo Curso Superior em Sociologia   

E Técnico Desportivo Curso Superior em Educação Física   

E 
Técnico em Assuntos Educacionais Curso Superior em Pedagogia ou 

Licenciaturas 

  

E 
Tecnólogo em Cooperativismo Curso Superior em Administração ou 

Gestão de Cooperativas 

  

E Tecnólogo/formação Curso Superior na área   

E Teólogo Curso Superior em Teologia   

E 
Terapeuta Ocupacional Curso Superior em Terapia 

Ocupacional 

  

E Tradutor Intérprete Curso Superior em Letras   

E Zootecnista Curso Superior em Zootecnia 
 

Fonte: Lei nº 11.091/2005 
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ANEXO C – Quadro de Referência dos Servidores Técnico-Administrativos da UFRN 

(QRSTA) em 04/02/2014 

 

 


