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APRESENTAÇÃO

Apesar de relativamente jovem - menos de 10 anos de existência 
- o Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública (PPGP), da 
UFRN, já tem uma contribuição importante para um melhor 
conhecimento da realidade administrativa de diversas agências 
públicas do Estado do Rio Grande do Norte e do Nordeste, parti-
cularmente. Até hoje o Programa formou mais de 70 mestres 
em Gestão Pública, que produziram trabalhos de pesquisa 
científica sobre os mais diversos aspectos da gestão em insti-
tuições públicas da região. Foram estudos originais de pesquisa 
científica, assim como muitos projetos de intervenção propondo 
medidas a serem adotadas visando à melhoria de desempenho 
em áreas específicas de diversos organismos públicos do RN e 
do Nordeste. Uma contribuição já inestimável. 

Agora o Programa, após a divulgação de vários relatórios 
analisando a situação administrativa de diversos municípios 
do Rio Grande do Norte, oferece: “Temas em Gestão Pública: 
Contribuições para as Instituições Federais de Ensino”. O 
livro, organizado pelos professores Antônio Alves Filho, Maria 
Arlete Duarte de Araújo e Maria Teresa Pires Costa, traz uma 
coletânea de artigos de ex-alunos do PPGP, hoje mestres em 
Gestão Pública, em coautoria com seus antigos professores, a 
maioria dos trabalhos resultantes de suas respectivas disser-
tações de mestrado e/ou projetos de intervenção. Organizada 
em sete capítulos, já que unificados os estudos particulares pela 
temática única da abordagem de um mesmo tipo de organização 
pública - no caso as instituições federais de ensino - o livro 
aborda prevalentemente a avaliação de aspectos específicos 
da gestão de unidades próprias das organizações acadêmicas, 



como a gestão de resíduos sólidos na sustentabilidade para  
produção de refeições em hospital universitário, o mapeamento 
de processos administrativos, a capacitação e aperfeiçoamento 
de servidores, a coordenação de políticas estudantis ou a 
atenção à saúde dos estudantes.

O Capítulo 1 – Proposta de um Sistema de Avaliação de 
Desempenho para o Restaurante Universitário - de autoria 
de Alba Katarina Marques de Carvalho e Maria Arlete Duarte de 
Araújo, objetiva propor um sistema de avaliação de desempenho 
para os funcionários terceirizados do Restaurante Universitário 
(RU) da UFRN. Afirma-se que “a elaboração e a implantação 
de um sistema de avaliação de desempenho e demais procedi-
mentos relativos, não só beneficia o restaurante, como poderá 
ser utilizado nos diversos setores da UFRN, com as adaptações 
devidas, proporcionando dessa forma uma avaliação global 
mais fidedigna da universidade como um todo, visto que os 
funcionários terceirizados representam parte significativa 
da mão de obra da instituição”. Assim, dentre sessenta e oito 
setores da UFRN contemplados por contratos de locação de mão 
de obra terceirizada, o Restaurante Universitário destaca-se 
com 70 terceirizados, num total de 84 funcionários. Para dar 
uma medida da importância dessa unidade administrativa, 
verifica-se que o RU, em 2017, forneceu uma média de 5150 
refeições diárias, entre desjejum, almoço e jantar, para toda 
a comunidade universitária. O sistema de avaliação de desem-
penho proposto contempla três instrumentos normativos para 
auxiliar a gestão do restaurante, com a expectativa de que sua 
institucionalização melhore o desempenho global, beneficiando 
tanto a equipe de trabalho, como os próprios usuários. 

O Capítulo 2 – Diagnóstico da Gestão de Resíduos 
Sólidos em Unidade de Alimentação e Nutrição: Perspectivas 



Sustentáveis para Produção de Refeições do Hospital 
Universitário Ana Bezerra da UFRN – de autoria de Ana Clara 
da Silva Azevedo, Fábio Resende de Araújo, Thayse Hanna Câmara 
Ribeiro do Nascimento e Luís Henrique Dantas Mendes,   busca 
avaliar a produção de resíduos sólidos produzidos na Unidade 
de Alimentação e Nutrição (UAN) do Hospital Universitário Ana 
Bezerra (HUAB), cuja especialidade é o atendimento obstétrico e 
neonatal e é administrado pela UFRN. O estudo foi desenvolvido 
com o objetivo de apoiar a instituição na elaboração de um 
plano de gerenciamento de resíduos sólidos fundamentado 
na produção mais limpa. 

O Capítulo 3 – Transparência Passiva: O Caso dos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Região Nordeste do Brasil – de autoria de Luzivan José 
da Silva e Antônio Alves Filho, tem como objetivo analisar o 
estágio de implementação das práticas de transparência em 
autarquias federais brasileiras. A cultura do sigilo na gestão 
pública perdurou por vários séculos como chave do poder na 
prática governamental. Diversos autores, em suas pesquisas, já 
salientaram o fato de que a informação sempre foi uma fonte 
de poder, razão pela qual em muitas sociedades o poder foi 
alicerçado na cultura do sigilo.  Assim, essa evidência despertou 
o interesse em verificar como instituições federais de ensino 
no Nordeste têm lidado com essa questão, facilitando o amplo 
acesso público a suas informações, caracterizando aquilo que os 
autores denominaram transparência passiva. Como resultado 
da pesquisa, foi possível identificar diversos pontos positivos 
nesses organismos para a implementação de um regime de 
transparência: todos os órgãos estudados disponibilizam 
o link que dá acesso à Controladoria Geral da União (CGU), 
permitindo que os cidadãos façam seus pedidos de informação 



eletronicamente; não existem pontos que dificultem ou inviabi-
lizem o pedido de acesso eletrônico, por exemplo, solicitação de 
exposição de motivos aos pedidos de informação, ou a exigência 
de documentação em excesso; finalmente mais de 68% dos 
pedidos de informação foram respondidos.

O Capítulo 4 – Gestão e Mapeamento de Processos nas 
Instituições Públicas: Um Estudo de Caso na UFRN – de autoria 
de Elezeni Alves Moreira e Maria Teresa Pires da Costa, busca 
enfocar a gestão e o mapeamento de processos na Diretoria 
de Administração de Pessoal (DAP), da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. O estudo se referencia no Gespública, 
surgido em 2005 e coordenado nacionalmente pelo Ministério 
de Planejamento,  Orçamento e Gestão (MPOG), uma ferra-
menta de política pública fundada em um modelo de gestão 
essencialmente público, orientado ao cidadão e respeitando 
os princípios constitucionais da impessoalidade, legalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência, assim como voltado para 
a disposição de resultados para a sociedade, com impactos na 
melhoria de qualidade de vida e na geração do bem comum. Os 
autores, no curso de seu trabalho de pesquisa, terminaram por 
se envolver na própria ação contribuindo para a implantação de 
“uma ferramenta de mapeamento que trouxe mais agilidade nos 
processos e a padronização de procedimentos, proporcionando 
a diminuição de erros e a dinamização do atendimento, 
impactando diretamente na prestação de serviços ao usuário”.  

O Capítulo 5 – Avaliação de Políticas Públicas: A 
Eficácia do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento 
dos Servidores da UFRN -  de autoria de Marcus Vinicius 
Fernando Terto e Richard Medeiros de Araújo, parte da cons-
tatação de que “as mudanças decorrentes dos novos paradigmas 
do mundo do trabalho obrigaram o setor público a promover 



qualificação, capacitação e aperfeiçoamento de seus funcio-
nários , objetivando a formação de quadros profissionais para 
servir com mais qualidade aos setores da sociedade.” Consoante 
com essa realidade, a Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) vem executando, desde 2012, um programa de 
capacitação voltado para seus servidores docentes e técnicos 
administrativos. Dessa forma, o objetivo dos autores foi avaliar a 
eficácia de tal programa de treinamento.  Avaliação de eficácia, 
conforme se sabe, é efetivar uma comparação entre metas 
propostas em um dado programa e os resultados realmente 
alcançados. Assim, o estudo aborda as ações do programa de 
capacitação da UFRN entre os anos de 2012 e 2016 a partir das 
dimensões de análise departamental e de processos, eviden-
ciando os resultados obtidos. 

O Capítulo 6 – Implementação de Propostas de Ação: 
Uma Contribuição para a Gestão da Coordenação de Políticas 
Estudantis da UAJ/UAECIA – de autoria de Maria Nazaré Nunes 
Moraes e Antônio Alves Filho, apresenta um conjunto de ações de 
intervenção propostas para o setor de Coordenação de Políticas 
Estudantis, da Unidade de Atendimento ao Educando (UAE), 
órgão da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) da UFRN.  O trabalho 
de consultoria resultou no projeto de um modelo de gestão para 
o setor, abrangendo propostas de novo organograma para a 
UAE, elaboração de suas atribuições e dos setores subordinados, 
sistematização de processos administrativos e melhorias de 
instalações físicas, infraestrutura e equipamentos tecnológicos. 

O Capítulo 7 - Avaliação do Programa de Atenção à 
Saúde do Estudante do IFPB - de autoria de Isabella Martins 
Teotônio e Maria Teresa Pires Costa, volta sua atenção para 
avaliar programa previsto na política de assistência estudantil 
do Instituto Federal da Paraíba. Essa política pública foi 



instituída pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil 
(PNAES), do Governo Federal, através do Decreto 7.234/2010, 
e tornada de ação obrigatória para as instituições federais 
de ensino superior brasileiras. O capítulo avalia o processo 
de implementação do PASE – Programa de Atenção à Saúde 
do Estudante, no Instituto Federal da Paraíba (IFPB), unidade 
educacional especializada em educação superior em ciência 
e tecnologia, de forte crescimento institucional nos governos 
dos presidentes Lula e Dilma, chegando hoje a um total de 21 
campi no estado da Paraíba. Analisa especialmente a estru-
tura organizacional, o sistema de divulgação e informação, 
o sistema de seleção, o sistema de capacitação e o sistema 
logístico e operacional do Programa, concluindo, a partir das 
fragilidades encontradas, por sugerir um roteiro para esse 
processo de implementação.

Verifica-se assim, pela diversidade e amplitude dos 
temas abordados, todos eles relativos a aspectos da gestão 
de instituições federais de ensino, que o livro oferece uma 
contribuição significativa para um melhor conhecimento da 
realidade administrativa dessas organizações, constituin-
do-se em uma fonte valiosa de consulta e orientação para 
seus gestores, atuais e futuros, assim como para estudiosos e 
pesquisadores interessados em novas investigações nas áreas 
específicas ou em áreas conexas.

Djalma Freire Borges
Doutor em Administração – Professor Aposentado

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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PROPOSTA DE UM SISTEMA DE 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

PARA O RESTAURANTE 
UNIVERSITÁRIO DA UFRN 

Alba Katarine Marques de Carvalho
Maria Arlete Duarte de Araújo  

1 INTRODUÇÃO

Desde as últimas décadas do século XX, as universidades 
públicas brasileiras vêm sofrendo uma série de adaptações a 
fim de atenderem às crescentes demandas da sociedade, o que 
tem levado a uma maior preocupação com a atualização do 
projeto institucional, a forma de sua atuação na sociedade e 
sua relação com o Estado (UNESCO, 1995). 

A avaliação de desempenho das universidades públicas 
é um instrumento que serve para atingir esses objetivos, 
pois possibilita a revisão e a correção do projeto acadêmico 
e sociopolítico da instituição, além de assegurar a qualidade 
e a importância dos seus resultados e a legitimação junto à 
sociedade (BRASIL, 1994).

As iniciativas de avaliações institucionais não são recentes, 
sendo realizadas primeiramente por agências governamentais, 
seja através de diagnósticos globais do sistema de ensino superior, 
seja através de avaliações parciais restritas a cursos e programas. 
Porém, a partir dos anos de 1990, as próprias universidades 
tomaram a iniciativa e desenvolveram seus próprios projetos de 
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avaliação, os quais em sua maioria, foram realizados segundo 
a metodologia do Programa de Avaliação Institucional das 
Universidades Brasileiras (PAIUB) (BELLONI, 2000).

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, há dois 
tipos de avaliação de desempenho: a avaliação de desempenho de 
docentes e dos servidores técnico-administrativos em educação 
e dos técnicos e docentes ocupantes de funções de gestão.

Além dos servidores técnicos-administrativos em 
educação e dos técnicos e docentes ocupantes de funções de 
gestão e dos docentes não ocupantes de funções de gestão, 
a UFRN conta também com mão de obra terceirizada para a  
prestação de diversos serviços como os de engenharia para 
obras e reformas, fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, 
fornecimento de energia elétrica, manutenção preventiva e 
corretiva de veículos e motocicletas pertencentes ao patri-
mônio da universidade, manutenção de equipamentos de 
cozinha industrial, dentre outros.

A coordenação e execução física e financeira de todos os 
contratos celebrados pela UFRN é feita pelo Setor de Administração 
de Contratos vinculado à Pró-Reitoria de Administração (PROAD). 
Essa se constitui órgão responsável pela supervisão e coordenação 
das áreas de contabilidade, finanças, material, patrimônio, segu-
rança, transportes e serviços gerais da UFRN.

Os contratos de locação de mão de obra citam dentre 
as obrigações da contratada, a promoção de avaliações 
periódicas junto às unidades beneficiárias dos serviços, do 
desempenho funcional dos seus empregados. No entanto, a 
sistemática de avaliação de desempenho não se constitui uma 
prática de gestão usual, observando-se uma deficiência no 
processo de avaliação global da UFRN, visto que os funcio-
nários terceirizados não são avaliados.
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Dentre os 68 setores contemplados pelos contratos de 
locação de mão de obra está o Restaurante Universitário (RU), 
com 70 funcionários terceirizados de um total de 84 (UFRN, 2010, 
2011b). Para exemplificar o quantitativo de refeições produzidas 
no RU em um mês letivo, tem-se que em outubro de 2015, o  RU 
forneceu em média 4220 refeições diárias (desjejum, almoço 
e jantar) de segunda a sexta e 900 refeições diárias (desjejum, 
almoço e jantar) nos sábados, domingos e feriados para toda a 
comunidade universitária (UFRN, 2015), já incluindo as refeições 
transportadas (almoço e jantar) para o restaurante universitário 
da área da saúde. Além disso, o RU fornece kits de alimentos 
semanais e mensais para alunos residentes, kits diários para 
vigilantes e lanches para eventos da própria universidade. 

A gestão do restaurante é exercida por 7 nutricio-
nistas de produção, já incluindo a nutricionista contratada 
da Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura 
(FUNPEC), além de 2 nutricionistas da Coordenadoria de 
Controle de Materiais e Abastecimento (uma é a vice-diretora) 
e 1 nutricionista diretora (UFRN, 2016).

A avaliação de desempenho constitui um aspecto central 
e função essencial na gestão de recursos humanos (SERRANO, 
2010), sendo considerada uma das mais importantes ferra-
mentas de gestão quando adequada às particularidades das 
organizações (ALCOFORADO, 2009; BORTOLUZZI; ENSSLIN; 
ENSSLIN, 2011). O monitoramento e a avaliação são citados 
pela literatura da ciência administrativa como processos que 
auxiliam na detecção das falhas e dos êxitos e, consequen-
temente na correção dos procedimentos e na melhoria da 
gestão (ALCOFORADO, 2009). Assim, a avaliação deve ser vista 
como uma função estratégica das organizações modernas 
(GUIMARÃES; NADER; RAMAGEM, 1998).
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Dentre os objetivos da avaliação de desempenho estão: 
identificar pontos de melhoria do desempenho de gestores e 
funcionários; integrar as pessoas à organização; adequar as 
pessoas aos cargos; identificar discrepâncias ou carências de 
treinamento e estabelecer meios e programas para reduzi-las 
ou eliminá-las; melhorar a qualidade do trabalho e da vida 
dentro da organização. Isso tudo permite dar uma resposta 
aos funcionários sobre o desempenho no trabalho e sugerir 
mudanças, tanto em comportamentos e atitudes, quanto nas 
habilidades ou conhecimentos (ABRAPP, 2013).

Diante do número de funcionários, da complexidade do 
trabalho realizado no restaurante, da necessidade de cumpri-
mento dos dispositivos previstos nos contratos de prestação de 
serviços relativos à avaliação e da importância de um instru-
mento que auxilie a gestão das pessoas, impõe-se a necessidade 
da adoção de institucionalização da avaliação de desempenho 
como uma prática de gestão do RU para os funcionários tercei-
rizados que constituem a ampla maioria do quadro de pessoal. 

Assim, o objetivo deste artigo é propor um sistema de 
avaliação de desempenho para os funcionários terceirizados do 
RU. A elaboração e a implantação de um sistema de avaliação 
de desempenho e demais procedimentos relativos não só bene-
ficiam o RU da UFRN, como poderá ser utilizado nos diversos 
setores da UFRN, com devidas adaptações, proporcionando 
dessa forma uma avaliação global mais fidedigna da univer-
sidade como um todo, visto que os funcionários terceirizados 
representam parte significativa da mão de obra da mesma. 

Além dessa Introdução, o capítulo tem quatro seções: 
a segunda aborda tópicos sobre gestão de pessoas discutindo a 
terceirização e avaliação de desempenho; a terceira informa sobre 
a metodologia; a quarta revela como foi o processo de construção 
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do sistema de avaliação de desempenho e, finalmente, tece 
algumas considerações finais sobre a avaliação de desempenho.

2 GESTÃO DE PESSOAS

A gestão de pessoas é um termo que vem se tornando 
cada vez mais relevante nas Ciências Administrativas visto 
que objetiva valorizar o capital humano nas organizações 
(GALINARI; EMMENDOERFER, 2010). 

Segundo Marconi (2010), uma política de gestão de 
pessoas tem como objetivo alcançar o perfil e o quantitativo 
de servidores necessários às atividades, os quais devem ser esti-
mulados a desenvolverem suas atividades de forma eficiente, a 
fim de garantir os resultados desejados pela organização. 

A gestão de pessoas tem assim função estratégica nas 
organizações públicas. Dentre seus principais instrumentos 
estão (PANTOJA; CAMÕES; BERGUE, 2010):

a) O planejamento de recursos humanos para sistematizar a 
avaliação da necessidade de pessoal na organização;

b) A gestão de competências que busca adequar o perfil 
do quadro de pessoal considerando as necessidades da 
organização;

c) A capacitação continuada baseada em competências para 
capacitar o quadro de pessoal considerando as competências 
que satisfaçam as necessidades e os objetivos a fim de se 
alcançar as metas e os resultados almejados;
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d) A avaliação de desempenho e de competências serve para 
avaliar o desempenho individual dos setores e da instituição 
como um todo.

No setor público, observam-se que, na maioria dos casos, 
as áreas responsáveis pela gestão das pessoas se dedicam mais 
às tarefas rotineiras como folhas de pagamento, benefícios 
da aposentadoria e afins, proposição de leis, regras e regula-
mentos, deixando em segundo plano atividades estratégicas 
como o estabelecimento de metas e objetivos da organização 
e definição de políticas para contratar, capacitar, remunerar 
funcionários, dentre outras (MARCONI, 2010; PANTOJA; 
CAMÕES; BERGUE, 2010).

A forma como é realizada a gestão de pessoas na 
administração pública pode ser explicada por vários fatores: 
rigidez imposta pela legislação, desvinculação da visão do 
cidadão como destinatário do serviço público, pouca ênfase no 
desempenho, mecanismos de remuneração que desvinculam 
os vencimentos do desempenho, limites à postura inovativa, 
poucos mecanismos de planejamento e pouca preocupação 
com a gestão, gratificação como improviso à impossibilidade 
de aumento salarial (PANTOJA; CAMÕES; BERGUE, 2010).

Assim, em boa parte das organizações públicas brasi-
leiras, ainda é visível a falta de vinculação entre a realização 
do trabalho e o adequado desempenho. Essa falta de ênfase no 
desempenho no resultado e nos critérios de mérito é reflexo 
da falta de mecanismos para o desenvolvimento profissional 
contínuo e do pouco estímulo à rotação de funções (PANTOJA; 
CAMÕES; BERGUE, 2010).

Observa-se que os órgãos públicos apresentam um número 
excessivo de carreiras com atribuições específicas, dificultando 
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a movimentação e o desenvolvimento dos servidores. A 
progressão, quando existe, está relacionada à permanência no 
cargo, além disso, os salários estão distanciados dos aplicados 
ao setor privado, gerando um menor interesse em fazer parte 
do serviço público. Essa situação mostra que, na maioria das 
vezes, o setor público não estimula a inovação, a produtividade 
e o melhor desempenho dos funcionários e, pelo contrário, 
estimula a acomodação dos mesmos. Assim, há uma necessidade 
de modernização do Estado de modo que possibilite o atendi-
mento das demandas da sociedade atual (MARCONI, 2005). E, 
naturalmente, ao modernizar estruturas também se pensa na 
modernização dos processos de gestão.

Em busca dessa modernização, o tema da reforma 
gerencial emergiu em diferentes países e, no Brasil, a partir 
de 1995 com o Plano Diretor da Reforma do Estado. A reforma 
procura fazer uma modificação estrutural do Estado, assim 
como mudanças no processo de administração de pessoal e de 
alcance dos objetivos, além do aumento da flexibilização da 
administração pública, objetivando torná-la, pelo menos no 
plano do discurso, mais eficaz e eficiente na oferta dos serviços 
exigidos pela população (BRESSER-PEREIRA, 2008). Além disso, 
a reforma gerencial tem como um dos focos a diminuição dos 
gastos com pessoal efetivo (LUSTOSA DA COSTA, 2006). Assim, há 
uma ênfase em parcerias público-privadas, com a terceirização 
dos serviços sociais e científicos pelo Estado (BRESSER-PEREIRA, 
2008), visto que, segundo Silva (2000), a terceirização é uma das 
estratégias para a redução de custos em longo prazo e para a 
melhoria da qualidade dos serviços. 

Hoje, a terceirização de serviços na administração 
pública é regulamentada pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 
(BRASIL, 1993). É uma das formas de parceria entre o Estado 
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e o setor privado para a realização de suas atividades. Essas 
atividades que são repassadas para empresas privadas espe-
cializadas incluem apenas aquelas de apoio ou instrumentais à 
prestação do serviço público (SILVA, 2011). Para Pietro (2005), a 
locação de serviços abrange atividades que não são atribuídas 
ao Estado como serviço público e que ele exerce apenas de forma 
acessória à atividade-fim. Porém, atualmente está aguardando 
apreciação do Senado Federal o Projeto de Lei 4330/2004, o qual 
dispõe sobre o contrato de prestação de serviços a terceiros 
e as relações de trabalho dele decorrentes (BRASIL, 2016a). 
Dentre alguns pontos, o projeto prevê a terceirização não só 
das atividades acessórias ou complementares mas também das 
atividades-fim ou inerentes da contratante. 

A terceirização nas universidades públicas, em 
diversos setores incluindo seus restaurantes universitários, 
se tornou um fenômeno comum. Na UFRN, a terceirização 
é responsável por 16% da força de trabalho atual, sendo 
que o Restaurante Universitário possui 83% do seu quadro 
composto por funcionários terceirizados.

Este processo de terceirização traz consigo a necessidade 
de avaliar o desempenho não só das atividades mas também dos 
funcionários terceirizados. O tópico a seguir discorre sobre a 
função de avaliação de desempenho evidenciando os aspectos que 
devem ser observados e os problemas decorrentes das diversas 
alternativas que podem compor um sistema de avaliação. 

2.1 Avaliação de desempenho

A avaliação de desempenho é um processo de grande 
utilidade para as organizações, pois permite o esclarecimento 
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dos objetivos a alcançar, melhora a comunicação e auxilia no 
desempenho individual e coletivo. Além disso, diminui a rota-
tividade de funcionários, ajuda na definição e esclarecimento 
das funções na organização (PROWSE; PROWSE, 2009), possibi-
lita a identificação de necessidades de formação relacionadas 
com áreas com problema de desempenho (SCHRAEDER; 
BECTON; PORTIS, 2007), consistindo, dessa forma, num ponto 
essencial na função estratégica das organizações modernas 
(GUIMARÃES; NADER; RAMAGEM, 1998).

A avaliação de desempenho não é apenas a comparação 
entre o planejado e executado, pois ela deve ser seguida de um 
mecanismo de acompanhamento que possibilite a correção de 
desvios, retornando ao planejado (BRANDÃO; GUIMARÃES, 
2001). Ela não deve ser tratada como um instrumento punitivo 
ou meramente administrativo (SIQUEIRA, 2002) e sim como 
um instrumento de estímulo à geração de competências e ao 
desenvolvimento de indivíduos (NECKEL; ANTUNES; PEREIRA, 
2013). Segundo Freitas e Brandão (2005), a aprendizagem leva 
à aquisição de competências que são manifestadas através do 
desempenho do indivíduo.

Devido à influência que a avaliação de desempenho 
exerce sobre o sistema de gestão da organização, a sua criação 
e implantação requer bastante energia e precisão analítica 
(CAETANO, 2008).  Mesmo com todos os obstáculos e dificul-
dades que possam acontecer durante seu desenvolvimento e 
implementação, devido a sua complexidade, deve-se ter em 
mente que os benefícios para a organização e para os funcio-
nários serão bastante significativos (MATOS, 2012). 

O sistema de avaliação de desempenho não é genérico, 
ou seja, ele é criado e desenvolvido para uma realidade de 
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determinada organização, adequando-se à cultura, missão, 
visão e estratégia da mesma (CARUTH; HUMPHREYS, 2008). 

Alguns fatores influenciam no desempenho do traba-
lhador como: o contexto extra organizacional (economia do 
país, oferta de emprego e mão de obra, leis trabalhistas, etc.), 
as características organizacionais (clima, cultura, gestão de 
pessoas, gerenciamento, etc.), o ambiente de tarefas (comu-
nicação com a chefia, relacionamento interpessoal do grupo, 
competição, adequação dos ambientes, etc.) e as características 
do próprio trabalhador (idade, sexo, personalidade, motivações, 
etc). Sendo assim, estes fatores devem ser considerados durante 
a avaliação (OTLVELRE-CESTRO; LIMA; VEIGA, 1996).

O processo de avaliação de desempenho, geralmente segue 
as seguintes etapas: estabelecer critérios de avaliação e padrões 
de desempenho, definir objetivos e expectativas de desempenho, 
observar amostras representativas de desempenho do empre-
gado em período preestabelecido, registrar incidentes críticos, 
atribuir escores, comunicar os resultados de avaliação, prover 
feedback ao avaliado, formular planos de ação para melhorar o 
desempenho e remover obstáculos e dificuldades ao desempenho 
satisfatório (OLIVEIRA-CASTRO, 1999).

Segundo Deblieux (2003), há passos que devem ser 
seguidos para desenvolver um sistema de avaliação de desem-
penho que são: compreender a organização e sua força de 
trabalho, compreender o sistema de avaliação corrente na 
organização, recolher informações sobre as preferências dos 
diversos funcionários, recolher informação das práticas e 
preferências dos gestores, desenhar/desenvolver o sistema e 
divulgar ferramentas e implementar. 

Quanto à escolha da fonte de avaliação, ou seja, a escolha 
de quem irá avaliar, essa dependerá dos objetivos, das funções 
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a avaliar, dos instrumentos e dos critérios que serão utilizados 
(CAETANO, 2008). 

Dentre as diversas abordagens da avaliação há: 

• A abordagem centrada na personalidade, em que são avaliadas 
a capacidade de liderança e a criatividade.

• A abordagem centrada no comportamento, a qual, ao invés 
de se basear em traços de personalidade, baseia-se em 
comportamentos.

• A abordagem centrada na comparação com os outros, em que 
a realidade organizacional é encarada como resultado de um 
processo social, no qual os colaboradores se complementam 
ou concorrem entre si.

• A abordagem centrada nos resultados, na qual os resultados 
podem ser comparados a padrões pré-estabelecidos, ou com 
o desempenho passado ou com o desempenho de outros 
cargos semelhantes (CAETANO, 2008). Neste tipo de abor-
dagem a avaliação centra-se não nos comportamentos em si, 
mas nos fins alcançados com esses mesmos comportamentos 
(MATOS, 2012).

Como se constata, a avaliação de desempenho deve ser 
um processo contínuo e objetivo, baseado no planejamento, 
com foco em resultados, em metas e em objetivos estratégicos 
(LIMA et al., 2014). 

Na administração pública, a avaliação de desempenho 
ainda está passando por uma fase de implantação e consoli-
dação apresentando muitas dificuldades e resistências no 
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interior de algumas organizações (BIULCHI; PAULI, 2012), apesar 
de existir no setor público desde a promulgação da Lei nº. 284 
de 28 de outubro de 1936, a qual fixou as diretrizes do primeiro 
plano de classificação de cargos para os servidores públicos. 
O regulamento das promoções que instituiu a avaliação de 
desempenho dos servidores da administração pública brasileira 
foi aprovado pelos Decretos nº. 2.290 de 25 de março de 1938 e 
nº. 84.669 de 29 de abril de 1980 (GRILLO, 1982).

3 METODOLOGIA

Este trabalho consistiu em uma pesquisa do tipo 
pesquisa-ação (GIL, 2002). Para a construção do sistema de 
avaliação de desempenho seguiu-se as etapas recomendadas 
por Deubliex (2003):

Etapa 1: Diagnóstico organizacional

Nessa etapa buscou-se compreender a organização e sua 
força de trabalho a partir da descrição das condições jurídicas e 
contratuais existentes entre a UFRN e a SAFE, tendo como base 
o trabalho de Borges et al. (2014),  os problemas de nomencla-
tura e disposição das funções, as condições físicas e materiais, 
os processos e características das atividades (consultando o 
Manual de Boas Práticas do RU), as condições do ambiente socio-
gerencial, as condições de trabalho e como elas  influenciam no 
desempenho dos funcionários. 

A definição de cada uma dessas condições pode ser 
observada no Quadro 1.
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Categorias Conceitos

1) Condições contratuais 
e jurídicas

Conjunto de aspectos jurídicos 
(autônomo versus emprego), contratuais, 
no caso do emprego (formal ou 
informal), de estabilidade do contrato 
(instável ou estável) e de modalidades 
de contrato formal (temporário, por 
tempo indefinido). Abrange também 
aspectos como o sistema de incentivo 
(retribuições) e as definições do tempo a 
ser dedicado ao trabalho.

2) Condições físicas 
e materiais

São os componentes mais concretos. 
Referem-se ao entorno das atividades de 
trabalho no que diz respeito às condições 
físicas, ao espaço arquitetônico e a 
instalações, às condições de segurança 
física e/ou material e às formas com 
que se lida com o impacto do espaço 
geográfico e as condições climáticas 
sobre o trabalho.

3) Processos e 
características 

da atividade

Abrange aspectos relativos ao conteúdo 
das atividades de trabalho, à organização 
e divisão do trabalho, às demandas do 
posto de trabalho, aos modos de execução 
das atividades e ao desempenho do 
trabalhador.

4) Condições do ambiente 
sociogerencial

Aspectos relacionados às interações 
interpessoais (sejam horizontais ou 
verticais), às práticas sociais relativas à 
gerência ou à gestão, quando se trata do 
trabalho na forma de emprego (pois que 
as condições de trabalho adquirem uma 
dimensão organizacional), e às práticas 
sociais decorrentes da inserção no 
mercado de trabalho (parcerias, redes de 
trabalho formais ou informais, etc.).

Quadro 1 – Categorias das condições de trabalho 

Fonte: Borges et al. (2014).
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Este quadro serviu como norteador para a realização do 
diagnóstico organizacional da unidade, de forma a abranger 
todas as condições de trabalho existentes.

Etapa 2: Entrevistas com os funcionários e os gestores 
(nutricionistas) do restaurante

Nesta etapa o objetivo foi levantar dados que permitissem 
responder o porquê de o RU ainda não possuir um sistema de 
avaliação de desempenho, além de fazer um levantamento de 
informações sobre as percepções dos diversos funcionários e 
dos gestores sobre a avaliação de desempenho.

Para tal, foram realizadas entrevistas estruturadas a 
partir de grupos focais com as duas turmas que trabalhavam 
em escala 12X36 e os diaristas, e entrevistas estruturadas indi-
viduais com os gestores, sendo aplicado um modelo de entrevista 
para os funcionários terceirizados e outro para os gestores.

O objetivo da realização das entrevistas foi obter dados a 
respeito das tarefas e responsabilidades de cada cargo, as habili-
dades necessárias para desempenhar cada cargo, as percepções 
sobre a avaliação de desempenho e opiniões relacionadas aos 
contratos de prestação de serviço entre a UFRN e a SAFE.

Os modelos de entrevista supracitados foram adaptados 
a partir de modelos de entrevista elaborados por Matos (2012) 
em um estudo de caso que buscou o desenvolvimento de um 
sistema de avaliação de desempenho em uma empresa do setor 
têxtil. A adaptação foi feita de modo a enquadrar a realidade do 
restaurante a seus padrões de desempenho. 

A fim de abranger as duas turmas e os diaristas foram 
entrevistados aqueles que trabalhavam há pelo menos 4 anos 
no RU. Os horários dos grupos focais ficaram restritos ao 
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término da produção diária, com o intuito de não atrapalhar 
o andamento do serviço do RU. Como alguns funcionários 
terminavam sua carga horária diária antes deste período 
estabelecido, foi necessário excluí-los dos grupos focais e 
entrevista-los individualmente. Foram excluídos da amostra 
aqueles que não trabalham diretamente com a manipulação 
de alimentos (jardineiro e motorista), além dos servidores 
públicos que ocupam os cargos de auxiliar de cozinha, 
copeiro, auxiliar de serviços gerais, jardineiro e auxiliar 
administrativo, por não fazerem parte nem dos funcionários 
terceirizados, nem da gestão do RU. Desse modo, o total de 
funcionários terceirizados que foram entrevistados foi de 28. 
Estas entrevistas foram realizadas durante quatro dias.

A nutricionista contratada da FUNPEC foi entrevistada 
como parte da gestão juntamente com as demais nutricio-
nistas. A gestão do restaurante foi então entrevistada em sua 
totalidade (n=9).

Etapa 3: Caracterização das funções, descrição das ativi-
dades dos funcionários e dos gestores

A partir das entrevistas foram caracterizadas as 
funções exercidas pelos vários cargos ocupados pelos funcio-
nários terceirizados e pelos gestores e descritas as atividades 
realizadas no restaurante para compreensão do funciona-
mento e fluxo das atividades. Com essas informações foram 
atualizadas as descrições das funções existentes no Manual 
de Boas Práticas do RU.
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Etapa 4: Análise das percepções dos funcionários e dos 
gestores acerca da Avaliação de Desempenho

Com base nas entrevistas definiu-se os padrões através 
dos quais o desempenho seria avaliado, identificando-se as 
percepções e preferências dos funcionários e dos gestores 
acerca de como a avaliação de desempenho deveria ocorrer, 
bem como, as razões pelas quais o RU ainda não possuía um 
sistema de avaliação de desempenho implementado.

Etapa 5: Desenho e desenvolvimento do Sistema de Avaliação 
de Desempenho

Como a abordagem de avaliação escolhida foi a abor-
dagem centrada nos resultados, a partir dos dados das 
entrevistas e da observação da rotina do serviço, foi feita uma 
análise a fim de definir os padrões de desempenho que farão 
parte da avaliação do desempenho.

Este tipo de abordagem foi escolhido por ser centrado 
não nos comportamentos em si, mas nos fins alcançados 
pelos comportamentos (MATOS, 2012). Os instrumentos 
escolhidos foram os padrões de desempenho, pois por meio 
deles é possível encontrar os desvios em relação aos padrões 
e sugerir melhorias. Os padrões de desempenho se basearam 
na comparação dos resultados dos trabalhadores com padrões 
previamente definidos pela gestão em conjunto com os 
funcionários terceirizados, sendo sua principal vantagem a 
facilidade de aplicação (CAETANO, 2008).
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Etapa 6:  Análise da proposta de Sistema de Avaliação de 
Desempenho

Elaborada a proposta do modelo de avaliação do 
desempenho, ela foi apresentada aos funcionários que foram 
entrevistados e à gestão do restaurante para que os mesmos 
participassem do processo de montagem do instrumento 
através da crítica ao modelo a eles exposto. Para tal, os funcio-
nários foram reunidos em grupos focais e os gestores foram 
abordados individualmente.

Etapa 7: Proposição do Sistema de Avaliação de Desempenho

Após a definição do modelo, o mesmo foi apresentado à 
Diretoria do restaurante. Por fim, o modelo foi proposto para 
implantação no RU.

Etapa 8: Proposta de implementação do Sistema de 
Avaliação e Desempenho

Para a implementação do modelo foi solicitado à 
Direção do RU procurar o Setor de Contratos com o intuito de 
modificar a cláusula nos contratos que afirma ser obrigação 
da contratada realizar a avaliação de desempenho ou incluir 
uma emenda permitindo à contratante realizá-la.
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4 PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA 
DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Neste tópico são descritas as etapas do processo de cons-
trução do Sistema de Avaliação de Desempenho.

4.1 Diagnóstico organizacional

4.1.1 Condições contratuais e jurídicas

Através da análise documental dos contratos de pres-
tação de serviços para locação de mão de obra atuantes no 
RU e da observação no local de trabalho do cumprimento dos 
itens contratuais, foram analisadas as condições contratuais e 
jurídicas. São dois os contratos, um para serviços de limpeza e 
outro para atividades administrativas e operacionais. Ambos 
apresentam descumprimentos e inadequações significativas 
por parte da contratada como: contratação de mão de obra 
sem experiências ou cursos na área; a não realização de 
treinamento e capacitação em saúde e segurança do trabalho 
admissional; atrasos no pagamento dos salários, do auxílio 
alimentação e das obrigações trabalhistas, além de pendências 
no pagamento do FGTS dos funcionários; a não realização de 
avaliação de desempenho periódicas de seus funcionários.
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4.1.2 Problemas de nomenclatura 
e disposição das funções

No RU observam-se problemas relacionados à nomencla-
tura e à disposição das funções, como no que diz respeito aos 
cargos de copeiro e auxiliar de cozinha. Existem   alguns funcio-
nários que são auxiliares de cozinha, mas trabalham nas copas 
e outros são copeiros, mas trabalham como auxiliar de cozinha.

4.1.3 Condições físicas e materiais

O Restaurante Universitário possui uma área total 
construída em 1601,90 m2. Dentro da área do RU destacam-se 
as seguintes áreas: pátio de descarga, recepção dos gêneros, 
higienização de gambarras e estrados, almoxarifado, câmaras 
frigoríficas, administração, depósito de material de limpeza 
e de resíduos recicláveis, depósito para os resíduos orgânicos, 
sala dos nutricionistas, processamento de verduras e legumes, 
área de cocção, cozinha experimental, panificação, produção 
de quentinhas, processamento de frios e alimentos prontos, 
processamento de sucos, copa de higienização dos utensílios 
da cozinha e do refeitório.

4.1.4 Processos e características da atividade

Com relação aos aspectos do processo e características 
foram analisadas as descrições das atividades presentes 
na última atualização do Manual de Boas Práticas do RU, 
ocorrida em 2011, para posteriores adequações, visto que a 
atualização do Manual, versão 2016, estava em andamento e 
necessitava dessas adequações.
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4.1.5 Condições do ambiente sociogerencial 

No RU, os funcionários estão submetidos à gerência 
por parte das nutricionistas com aspectos relacionados à 
produção e à gerência por parte da empresa, na figura da 
encarregada, com relação a atrasos, faltas, assinaturas de 
contracheques, dentre outros. Porém, há um problema que 
perdura no restaurante sempre que muda a empresa contra-
tada para a locação de mão de obra: muda-se a empresa, mas 
os funcionários continuam sendo os mesmos, o que contribui 
para   a precarização do trabalho uma vez que esse processo 
dificulta relações de estabilidade.

Além do aspecto gerencial é importante destacar práticas 
sociais realizadas no restaurante que influenciam de forma posi-
tiva o ambiente social do RU, tais como atividades relacionadas 
à alimentação saudável, doenças crônicas não-transmissíveis e 
estado nutricional, o que leva a uma melhor conscientização dos 
funcionários acerca desses assuntos, estimulando os mesmos a 
buscarem práticas de vida mais saudáveis.

4.2 Caracterização das funções, descrição das 
atividades dos funcionários e dos gestores

Para a execução desse tópico foram utilizadas as descri-
ções das funções existentes no Manual de Boas Práticas do 
RU, dados da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do 
Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2016b), dados 
coletados durante as entrevistas com os funcionários e 
gestores, e observação do serviço.
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4.3 Análise das percepções acerca 
da Avaliação de Desempenho

Para a execução desse tópico foram utilizados os dados 
coletados durante as entrevistas com os funcionários e os 
gestores do RU. No total foram entrevistados 24 funcionários. 

4.3.1 Percepções dos funcionários

A percepção dos funcionários sobre a possibilidade da 
institucionalização da  avaliação de desempenho  revelou 
questões muito interessantes e balizaram a proposta de 
instrumento que foi formulada.

Com relação ao sentimento “Intimidado”, 14 atribuíram 
notas menores que cinco. Entre as justificativas para essa nota 
os funcionários argumentaram que desempenhavam sua função 
da forma correta, que a avaliação seria bom para o funcionário. 

Para o sentimento “Receoso”, os funcionários citaram 
os mesmos motivos e que não se sentiam intimidados, com 
18 marcando notas menores que cinco. Já para o sentimento 
“Ansioso”, 12 marcaram notas menores que cinco com a justi-
ficativa de que ficavam ansiosos para saber como seriam as 
perguntas e a avaliação em geral. 

Para o sentimento “Indiferente”, apenas 4 marcaram 
notas maiores que cinco. A justificativa foi a de que, apesar 
de ser indiferente, como era para contribuir conosco, parti-
cipariam da avaliação.

Finalizando a lista de sentimentos, “Motivado” foi aquele 
que recebeu as notas mais altas, com 19 funcionários assina-
lando notas acima de cinco. As justificativas foram a esperança 
de melhorias ou de resoluções para problemas de trabalho ou 
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pela expectativa de receber elogios ou até para ter a oportuni-
dade de falar o que pensavam. Na Tabela 1 é possível observar 
quantos funcionários atribuíram notas maiores ou menores que 
cinco para cada sentimento.

Tabela 1 – Número de funcionários por 
nota para cada sentimento

Sentimento Notas<5 Notas>5

Intimidado 14 10

Receoso 18 6

Ansioso 12 12

Indiferente 20 4

Motivado 5 19

Fonte: Autoria própria.

Na questão seguinte, os funcionários foram perguntados 
acerca da importância da avaliação de desempenho. A maioria 
(16) marcou de “importante” a “extremamente importante”. 
As justificativas foram que a avaliação contribuirá para que os 
gestores direcionem o funcionário para a função que mais se 
adeque às suas habilidades; através da avaliação o funcionário 
saberá onde errou e os gestores saberão como os funcionários 
estão desenvolvendo suas funções.

Quando questionados sobre quem deveria avaliar, 13 
dos funcionários acreditam que é melhor que apenas os 
gestores avaliem e 11 acreditam que tanto os gestores, quanto 
os colegas podem avaliar. A avaliação conjunta de gestores e 
colegas foi apontada como vantajosa por haver a opinião de 
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ambos e pelo fato de que às vezes os colegas veem coisas que 
os gestores não veem.

Quanto à periodicidade da avaliação, 12 dos funcio-
nários escolheram uma periodicidade semestral pelo fato 
de o funcionário ter um tempo para corrigir seus erros e 
melhorar seu desempenho.  Para 10 funcionários, a periodi-
cidade deveria ser mensal por acharem que se for semestral 
o funcionário pode ficar desleixado devido ao longo intervalo 
de tempo entre uma avaliação e outra.

Com relação à forma como a avaliação devia ser realizada, 
16 afirmaram que tanto os funcionários como os setores deve-
riam ser avaliados, a fim de se ter uma avaliação mais precisa.

Quando questionados sobre a importância de os 
funcionários terem acesso aos resultados da avaliação, 14 dos 
funcionários marcaram “extremamente importante” e 5 “muito 
importante”, pois através dos resultados eles iriam saber o que 
estavam fazendo de errado e procurariam não errar mais.

Sobre a forma de divulgação dos resultados da avaliação, 
nenhuma das opções obteve grande maioria de preferência, 
porém a que se sobressaiu (9) foi a opção de reunião com os 
funcionários do setor, pelo fato de que todos do setor terão 
ciência de como está o setor e todos os funcionários saberiam 
como foi seu desempenho individual de forma mais rápida. Parte 
dos funcionários (6) prefere que a divulgação seja individual, pois 
a reunião por setor causaria constrangimento aos funcionários 
quando o resultado individual fosse dito na frente de todos. 

Com relação à contribuição da avaliação de desem-
penho para a identificação de necessidades de formação/
capacitação dos funcionários, todos responderam que “sim”, 
que a avaliação contribui.
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Sobre a possibilidade da avaliação de desempenho poder 
aumentar a motivação dos funcionários no exercício das suas 
funções, 23 responderam que sim, que a avaliação tem poder 
de motivar. Alguns justificaram que sabendo que estão sendo 
avaliados eles prestarão mais atenção no serviço para não errar 
e outros disseram que a avaliação gera a vontade de sempre 
querer melhorar e outros disseram que se sentirão motivados 
porque esperam ouvir um elogio.

Quanto aos padrões de desempenho, 20 marcaram como 
mais importantes na Avaliação de Desempenho: Higiene pessoal, 
Higiene de equipamentos e utensílios, higiene dos alimentos, 
Higiene das instalações, Pontualidade, Assiduidade, Iniciativa, 
Disciplina, Capacitações na área, Criatividade, Produtividade, 
Zelo com materiais, utensílios e equipamentos, Interesse, 
Organização, Senso de cooperação, Relacionamento interpes-
soal, Responsabilidade, Qualidade no trabalho, Uso de água e 
energia, Utilização de equipamentos e utensílios, Manipulação 
dos alimentos, Obediência, Agilidade, Disponibilidade, 
Realização dos exames periódicos.

Também foi questionado aos funcionários se os 
descumprimentos dos contratos afetavam o seu desempenho. 
Alguns afirmaram que não afetam, mas a maioria afirmou 
que afetam devido, principalmente, aos atrasos no pagamento 
das passagens de ônibus.

Diante das afirmações expostas pelos funcionários 
entrevistados, percebe-se o quanto as condições de trabalho são 
insatisfatórias devido ao descumprimento por parte da empresa 
contratada de diversas obrigações trabalhistas.
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4.3.2 Percepção dos gestores

Foram entrevistadas 9 das 10 nutricionistas, dado 
que uma é pesquisadora deste estudo. No primeiro item do 
questionário perguntou-se qual o grau de importância da 
avaliação do trabalho desenvolvido pelos funcionários. Para 
8 delas, é “extremamente importante”. Dentre as justifica-
tivas estão a possibilidade de haver um maior diálogo entre a 
gestão e os funcionários e identificar as falhas e habilidades 
para facilitar o desempenho do funcionário para o setor que 
lhe for mais adequado.

Quando questionadas se haveria benefícios para o RU 
com a implantação de um sistema de avaliação de desem-
penho todas afirmaram que isto traria benefícios para a 
instituição. Um dos benefícios citados seria que com este 
instrumento seria possível visualizar as falhas e dificuldades 
enfrentadas pelos funcionários, além de aumentar o interesse 
e a participação dos mesmos. 

Sobre o instrumento de avaliação e quem deveria realizar 
a avaliação, 6 das gestoras responderam que a avaliação pelos 
colegas e gestores seria a mais completa. Sendo que uma 
delas ressalvou que a participação dos colegas de trabalho na 
avaliação deve ser de forma indireta.

Quanto à periodicidade da avaliação, 5 responderam que 
deveria ser semestral. A justificativa foi que este seria o tempo 
ideal para que as devidas mudanças fossem realizadas. 

Sobre como deveria ser a avaliação, 5 responderam que 
deveria ser avaliado cada funcionário e 2 disseram que deveriam 
ser avaliados tanto os funcionários quanto o setor. As justifica-
tivas das primeiras foram que, muitas vezes, o setor está bem, 
há alguns funcionários que desempenham bem suas funções, 
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porém, avaliando cada funcionário, será possível verificar suas 
potencialidades e deficiências e a qual setor se adequa mais. 

Quanto aos padrões de desempenho, 6 das gestoras 
marcaram que Facilidade com números não é tão importante 
para a avaliação de desempenho no RU. Além disso, 5 marcaram 
que o Uso de água e energia, a Utilização dos Equipamentos 
de Proteção Individual, a realização de exames periódicos, 
Organização, Obediência, Disponibilidade e Agilidade não são 
tão importantes para a avaliação de desempenho. Os únicos 
itens que todas afirmaram ser importantes na avaliação de 
desempenho foram Iniciativa, Criatividade e Zelo com mate-
riais, utensílios e equipamentos.

Quando questionadas sobre quais seriam as dificuldades 
em uma avaliação de desempenho, foram citadas a necessi-
dade de neutralidade, abrangência, objetividade e clareza do 
instrumento, além de sinceridade de quem está avaliando, a 
falta de um profissional habilitado para avaliar, executar e 
implantar o sistema de avaliação. 

Com relação a uma possível contribuição da avaliação de 
desempenho para identificar necessidades de capacitação dos 
funcionários, todas as nutricionistas afirmaram que pode haver 
essa contribuição. A justificativa foi de que os pontos fortes e 
fracos que fossem verificados auxiliariam nesta identificação. 

Quanto ao possível aumento da motivação dos funcioná-
rios com a avaliação de desempenho, 5 responderam “talvez”, 
justificando que essa motivação só irá ocorrer se a avaliação 
propiciar incentivos salariais, valorização e melhoria nas condi-
ções de trabalho. Outra justificativa é que vai depender do grau 
de entendimento do funcionário. Já 4 das gestoras responderam 
que “sim”, essa motivação ocorreria. 
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As gestoras também foram questionadas sobre as inade-
quações dos contratos com a empresa contratada. Dentre as 
consequências de vários descumprimentos estão: a precarização 
das condições de trabalho, a influência negativa sobre o desem-
penho dos funcionários e sobrevivência destes fora do trabalho. 

4.4 Desenho e desenvolvimento do 
Sistema de Avaliação de Desempenho

A partir das entrevistas realizadas, elaborou-se a proposta 
de avaliação de desempenho com os seguintes aspectos: 

a) Os padrões de desempenho foram baseados em aspectos 
observados na rotina do serviço e na RDC 216/2004 (BRASIL, 
2004), a qual dispõe sobre boas práticas na manipulação de 
alimentos;

b) A avaliação terá periodicidade semestral;

c) A avaliação será realizada tanto pela gestão quanto pelos 
colegas de trabalho;

d) A avaliação será de cada funcionário e de cada setor;

e) Os resultados serão divulgados em reuniões para o setor e 
individualmente para o funcionário;

f) O instrumento abrangeu a totalidade de funções desempe-
nhadas no restaurante; 
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g) O formulário de avaliação dos funcionários pelos colegas 
será aplicado em forma de entrevista com a explicação de 
cada item pela gestora responsável pela avaliação a fim de 
facilitar o entendimento. 

4.5 Verificação da proposta de Sistema 
de Avaliação de Desempenho

Após a elaboração da proposta, a mesma foi apresentada 
aos funcionários, os quais foram divididos em duas turmas (A 
e B), e para a gestão do restaurante, de forma individual. O 
objetivo de apresentação da proposta foi o de receber as devidas 
críticas e sugestões, de modo que todos participassem da elabo-
ração do sistema de avaliação de desempenho. 

Após as sugestões e críticas, a proposta foi reanalisada e 
ajustada. Dentre os ajustes foi definido que a avaliação realizada 
pelos funcionários não gerará nota servindo apenas como base 
para a avaliação que será realizada pela nutricionista respon-
sável pelas avaliações. Além disso, os funcionários avaliarão 
apenas os colegas de trabalho do(s) setor(es) e da turma em 
que desempenham suas funções. A partir dessas avaliações 
e da observação do serviço, será realizará a avaliação final 
de cada funcionário, a qual gerará notas. Além disso, cabe à 
nutricionista a avaliação dos setores. 

Também foram substituídos alguns termos e palavras que 
pudessem gerar confusão ao avaliador e foi modificada a forma 
de pontuação. A forma escolhida foi a média ponderada.
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Desse modo, a sistemática de avaliação ficou da 
seguinte forma:

a) A avaliação terá periodicidade semestral;

b) A avaliação será realizada tanto pela gestão quanto pelos 
colegas de trabalho;

c) A gestora responsável pela avaliação será uma das nutricio-
nistas de produção;

d) A avaliação realizada pelos próprios funcionários não gerará 
nota, servindo apenas como base para a avaliação de cada 
funcionário;

e) A avaliação realizada pela gestora gerará nota final e a partir 
dessa nota serão tomadas as medidas cabíveis;

f) A pontuação será calculada a partir de média ponderada;

g) A avaliação será de cada funcionário e de cada setor;

h) Os resultados serão divulgados em reuniões para o setor e 
individualmente para o funcionário;

i) A avaliação abrangeu a totalidade de funções desempenhadas 
no restaurante; 

j) O formulário de avaliação dos funcionários pelos colegas será 
aplicado em forma de entrevista com a explicação de cada 
item pela gestora responsável para facilitar o entendimento. 
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Os formulários de avaliação constam nos apêndices A, 
B e C, conforme descrito abaixo e de acordo com a seguinte 
sistematização: 

Apêndice A - Avaliação pelo funcionário do colega 
(avaliação restrita aos colegas de trabalho da turma e do(s) 
setor(es) em que o funcionário desempenha suas funções);

Apêndice B - Avaliação dos funcionários pelo gestor 
(nutricionista - a partir da observação da rotina do serviço e 
os resultados das avaliações); 

Apêndice C – Avaliação dos setores do RU pela gestão.

Os formulários (ver apêndices) apresentam resultados 
diferentes para cada pontuação e permitem o diálogo sobre as 
soluções para a melhoria do desempenho, tanto do funcionário 
como do seu colega de trabalho. Conforme a literatura utilizada, 
a avaliação de desempenho aponta as falhas do serviço como 
um todo. A avaliação também estimula o funcionário a desem-
penhar suas tarefas com maior empenho e interesse, segundo 
as entrevistas realizadas com os mesmos neste estudo. 

Além disso, através do sistema de avaliação de desem-
penho será possível visualizar quais as necessidades de 
capacitação dos funcionários terceirizados do RU. Este sistema 
também auxiliará na questão das promoções dos funcionários, 
dentre outras demandas que possam surgir.

Vale ressaltar como limitação deste sistema de avaliação, 
a falta de efeito financeiro, ou seja, os resultados das avaliações 
realizadas não gerarão aumento no salário ou benefício mone-
tário aos funcionários a elas submetidos.
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5 CONCLUSÃO

A proposta de um sistema de avaliação de desempenho dos 
funcionários do RU apoia-se em três instrumentos normativos 
para auxiliar a gestão do RU nas tomadas de decisão relacionadas 
não só aos funcionários como também em relação ao funciona-
mento do restaurante como um todo. Dado que sua construção 
ocorreu de modo participativo e está centrada em padrões de 
desempenho facilmente mensuráveis e transparentes, a proposta 
pode ser institucionalizada imediatamente  e passar a consti-
tuir-se em um instrumento da gestão de pessoas  no RU. 

Importa reter que sua implementação, dada a relação 
contratual com terceiros, exige algumas medidas de alterações 
no contrato a fim de consagrar que a universidade poderá 
avaliar o desempenho dos funcionários sem prejuízo de que a 
empresa contratada também tenha sistemas avaliativos. 

Outrossim, a avaliação de desempenho assume 
centralidade nos processos de gestão das pessoas  a serem  
contemplados na relação contratual, uma vez que pode passar 
a definir perfis de contratação, critérios de desempenho e  de 
substituição, entre outros.

A avaliação de desempenho contribuirá para que o RU 
cumpra com sua finalidade institucional de apoiar a comuni-
dade universitária no fornecimento de refeições de qualidade 
a um custo baixo ao tempo em que pode estimular processo 
semelhante em outros setores da universidade que se apoiam 
fortemente na terceirização e que não têm processos de 
avaliação de desempenho institucionalizados.

O pioneirismo da proposta estar em discutir e propor 
formas de gerenciamento das pessoas que ultrapassem 
os termos formais dos contratos, rompendo assim com a 
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ideia de que a terceirização dos funcionários não exige uma 
compreensão mais abrangente sobre as relações de trabalho 
constituídas com a universidade.
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Avaliação pelo funcionário 
dos colegas de trabalho

DADOS DO AVALIADO 

Com relação às atividades abaixo como é o 
desempenho do seu colega em questão?

ITENS AVALIADOS SIM NÃO NÃO 
SEI NA

Higiene de equipamentos e utensílios

Realiza a higiene dos equipamentos após o 
seu uso e sempre que necessário, sem deixar 
nenhum resquício de sujeira?

Realiza a higiene dos utensílios após o seu 
uso e sempre que necessário, sem deixar 
nenhum resquício de sujeira?

Comentários do funcionário avaliador (Questionar como seu colega 
poderia melhorar nestes aspectos)

Higiene das instalações

Realiza a higiene das janelas, paredes e piso 
de forma satisfatória?

Realiza a higiene das pias e bancadas de 
forma satisfatória?

Comentários do funcionário avaliador (Questionar como seu colega 
poderia melhorar nestes aspectos)

Higiene dos alimentos

Retira as sujidades dos alimentos, seja pelo 
processo de catação ou lavagem de forma 
satisfatória?
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DADOS DO AVALIADO 

Com relação às atividades abaixo como é o 
desempenho do seu colega em questão?

ITENS AVALIADOS SIM NÃO NÃO 
SEI NA

Realiza a higienização e desinfecção dos 
alimentos de forma adequada?

Realiza a higienização das embalagens antes 
do uso?

Comentários do funcionário avaliador (Questionar como seu colega 
poderia melhorar nestes aspectos)

Manipulação dos alimentos

Realiza o pré-preparo dos alimentos de 
modo a evitar desperdícios durante sua 
manipulação?

Utiliza máscara e luva descartáveis de modo 
a evitar a contaminação dos alimentos?

Evita o contato de alimentos que serão 
consumidos crus daqueles que ainda 
passarão pela cocção a fim de prevenir a 
contaminação cruzada?

Comentários do funcionário avaliador (Questionar como seu colega 
poderia melhorar nestes aspectos)

Iniciativa

Propõe soluções para problemas que surgem 
em seu setor?

Dá sugestões de melhorias para o serviço?

Procura saber quais as pendências para o 
serviço do dia?

Comentários do funcionário avaliador (Questionar como seu colega 
poderia melhorar nestes aspectos)
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DADOS DO AVALIADO 

Com relação às atividades abaixo como é o 
desempenho do seu colega em questão?

ITENS AVALIADOS SIM NÃO NÃO 
SEI NA

Disciplina

É pontual no horário de chegada ao serviço?

Segue criteriosamente as suas atribuições?

Obedece às regras do serviço?

Mantém a ordem no serviço, sem realizar 
badernas?

Comentários do funcionário avaliador (Questionar como seu colega 
poderia melhorar nestes aspectos)

Criatividade

Procura inovar de forma a beneficiar o 
serviço?

Apresenta talentos adquiridos ou natos que 
beneficiem o serviço?

Comentários do funcionário avaliador (Questionar como seu colega 
poderia melhorar nestes aspectos)

Zelo com materiais, utensílios e 
equipamentos

Utiliza de forma responsável os 
materiais, utensílios e equipamentos, 
evitando a quebra, o desperdício e/ou o 
comprometimento de seu funcionamento?

Comentários do funcionário avaliador (Questionar como seu colega 
poderia melhorar nestes aspectos)

Interesse
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DADOS DO AVALIADO 

Com relação às atividades abaixo como é o 
desempenho do seu colega em questão?

ITENS AVALIADOS SIM NÃO NÃO 
SEI NA

Dá a devida atenção a cada tarefa que 
realiza?

Comentários do funcionário avaliador (Questionar como seu colega 
poderia melhorar nestes aspectos

Senso de cooperação

Procura cooperar com os demais colegas de 
serviço, mesmo que sejam de outro setor do 
restaurante?

Comentários do funcionário avaliador (Questionar como seu colega 
poderia melhorar nestes aspectos)

Relacionamento interpessoal

Apresenta bom relacionamento com os 
colegas de trabalho?

Apresenta bom relacionamento com seus 
superiores?

Apresenta postura profissional em situações 
de conflito?

Comentários do funcionário avaliador (Questionar como seu colega 
poderia melhorar nestes aspectos

Responsabilidade

Sabe responder pelas próprias ações e pelas 
ações de seu setor de trabalho?

Comentários do funcionário avaliador (Questionar como seu colega 
poderia melhorar nestes aspectos)
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DADOS DO AVALIADO 

Com relação às atividades abaixo como é o 
desempenho do seu colega em questão?

ITENS AVALIADOS SIM NÃO NÃO 
SEI NA

Qualidade

Apresenta um resultado que satisfaz ao que 
foi solicitado pelas nutricionistas para cada 
tarefa?

Busca dar o seu melhor no serviço?

Comentários do funcionário avaliador (Questionar como seu colega 
poderia melhorar nestes aspectos)

Analisar quais itens o funcionário marcou “Não” e considerá-los na 
avaliação individual do avaliado, realizando observação destes itens 
a fim de verificar a veracidade da avaliação e possíveis influências de 
amizade ou inimizade entre o funcionário avaliador e o funcionário 
avaliado. 

Considerações:
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APÊNDICE B – Avaliação do funcionário pela nutricionista 
(a partir da observação da rotina do serviço e 

considerando também os resultados das avaliações)

DADOS DO AVALIADO 

Legenda:

1-Nunca    2-Raramente    3-Às vezes      4-Frequentemente

Itens da avaliação
Escala de avaliação

1 2 3 4 5 NA

Higiene de equipamentos e utensílios

Realiza a higiene dos equipamentos após 
o seu uso e sempre que necessário, sem 
deixar nenhum resquício de sujeira?

Realiza a higiene dos utensílios após o seu 
uso e sempre que necessário, sem deixar 
nenhum resquício de sujeira?

Higiene das instalações

Realiza a higiene das janelas, paredes e 
piso de forma satisfatória?

Realiza a higiene das pias e bancadas de 
forma satisfatória?

Higiene dos alimentos

Retira as sujidades dos alimentos, seja pelo 
processo de catação ou lavagem de forma 
satisfatória?

Realiza a higienização e desinfecção dos 
alimentos de forma adequada?

Realiza a higienização das embalagens 
antes do uso?

Manipulação dos alimentos
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DADOS DO AVALIADO 

Legenda:

1-Nunca    2-Raramente    3-Às vezes      4-Frequentemente

Itens da avaliação
Escala de avaliação

1 2 3 4 5 NA

Realiza o pré-preparo dos alimentos de 
modo a evitar desperdícios durante sua 
manipulação?

Utiliza máscara e luva descartáveis 
de modo a evitar a contaminação dos 
alimentos?

Evita o contato de alimentos que serão 
consumidos crus daqueles que ainda 
passarão pela cocção a fim de prevenir a 
contaminação cruzada?

Iniciativa

Propõe soluções para problemas que 
surgem em seu setor?

Dá sugestões de melhorias para o serviço?

Procura saber quais as pendências para o 
serviço do dia?

Disciplina

É pontual no horário de chegada ao 
serviço?

Segue criteriosamente as suas atribuições?

Obedece às regras do serviço?

Mantém a ordem no serviço, sem realizar 
badernas?

Criatividade

Procura inovar de forma a beneficiar o 
serviço?
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DADOS DO AVALIADO 

Legenda:

1-Nunca    2-Raramente    3-Às vezes      4-Frequentemente

Itens da avaliação
Escala de avaliação

1 2 3 4 5 NA

Apresenta talentos adquiridos ou natos 
que beneficiem o serviço?

Zelo com materiais, utensílios e 
equipamentos

Utiliza de forma responsável os 
materiais, utensílios e equipamentos, 
evitando a quebra, o desperdício e/ou o 
comprometimento de seu funcionamento?

Interesse

Dá a devida atenção a cada tarefa que 
realiza?

Senso de cooperação

Procura cooperar com os demais colegas 
de serviço, mesmo que sejam de outro 
setor do restaurante?

Relacionamento interpessoal

Apresenta bom relacionamento com os 
colegas de trabalho?

Apresenta bom relacionamento com seus 
superiores?

Apresenta postura profissional em 
situações de conflito?

Responsabilidade

Sabe responder pelas próprias ações e 
pelas ações de seu setor de trabalho?

Qualidade
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DADOS DO AVALIADO 

Legenda:

1-Nunca    2-Raramente    3-Às vezes      4-Frequentemente

Itens da avaliação
Escala de avaliação

1 2 3 4 5 NA

Apresenta um resultado que satisfaz ao 
que foi solicitado pelas nutricionistas para 
cada tarefa?

Busca dar o seu melhor no serviço?

FREQUÊNCIA DAS NOTAS ___  ___  ___  ___  ___ ___

Nº de questões aplicáveis ao funcionário

TOTAL (1xA+2xB+3xC+4xD+5xE)/N

A= frequência da nota 1   B= frequência da 
nota 2   C= frequência da nota 3

D= frequência da nota 4   E= frequência da 
nota 5   N= número de questões aplicáveis 
ao funcionário
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DADOS DO AVALIADO 

Legenda:

1-Nunca    2-Raramente    3-Às vezes      4-Frequentemente

Itens da avaliação
Escala de avaliação

1 2 3 4 5 NA

Resultados:
De 1 até 2: conversar com o funcionário a fim de explicar a situação e 
encontrar juntos uma maneira de melhorar. O funcionário receberá 
uma advertência escrita e será reavaliado dentro de dois meses. Caso 
mantenha o mesmo resultado, o funcionário deverá ser substituído, 
visto que este não se adequa ao perfil do restaurante. 
Acima de 2 até 3: conversar com o funcionário a fim de explicar 
seus pontos positivos e negativos e encontrar juntos uma maneira 
de eliminar os pontos negativos. Caso, em uma próxima avaliação 
(após seis meses), sua pontuação na avaliação se mantenha ou caia, o 
funcionário deverá ser substituído.
Acima de 3 até 4: conversar com o funcionário elogiando-o quanto ao 
seu desempenho atual, salientando que ainda há o que melhorar. 
Acima de 4 até 5: conversar com o funcionário a fim de parabenizá-lo 
pelo seu desempenho atual. Além disso, seu nome será citado e elogiado 
perante todos os outros funcionários e servidores do restaurante 
em uma solenidade específica. A empresa contratada será notificada 
acerca do desempenho deste funcionário.

Considerações:
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APÊNDICE C – Avaliação dos 
setores do RU pela gestão

Dados do Setor
Turma: (   ) A (   )B (   ) Diarista

Setor:                                                    Cargos presentes no setor:
Nº de funcionários:                                           Data da avaliação:

Legenda:  1-Nunca   2-Raramente   3-Às vezes   
4-Frequentemente   5-Sempre   NA- Não se aplica

Itens da avaliação
Escala de avaliação

1 2 3 4 5 NA

Higiene

O setor apresenta equipamentos e utensílios 
limpos e higienizados ao final de cada 
produção?

O setor apresenta suas instalações (janelas, 
paredes, pisos, pias e bancadas) limpas e 
higienizadas ao final de cada produção?

Disciplina

O setor sabe manipular o tempo de forma que 
cada tarefa seja terminada em tempo hábil e 
evitado atrasos no serviço?

O setor apresenta ordem no serviço, sem o 
acontecimento de badernas?

Zelo com materiais, utensílios e 
equipamentos

O setor mantém os materiais, utensílios e 
equipamentos utilizados em bom estado, 
evitando a quebra, o desperdício e/ou o 
comprometimento de seu funcionamento?

Senso de cooperação
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Dados do Setor
Turma: (   ) A (   )B (   ) Diarista

Setor:                                                    Cargos presentes no setor:
Nº de funcionários:                                           Data da avaliação:

Legenda:  1-Nunca   2-Raramente   3-Às vezes   
4-Frequentemente   5-Sempre   NA- Não se aplica

Itens da avaliação
Escala de avaliação

1 2 3 4 5 NA

O setor procura cooperar com os setores 
(evitando atrasar tarefas das quais dependam 
outros setores)?

Relacionamento interpessoal

O setor apresenta funcionários com boa 
relação entre si?

O setor trabalha de forma harmoniosa, onde 
um funcionário coopera com o outro a fim de 
que o setor conclua suas tarefas no tempo e da 
forma correta?

Qualidade

O setor apresenta resultados que satisfazem 
ao que foi solicitado pelas nutricionistas para 
cada produção?

FREQUÊNCIA DAS NOTAS ___      ___     ___    ___     ___      ___

Nº de questões aplicáveis ao setor
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Dados do Setor
Turma: (   ) A (   )B (   ) Diarista

Setor:                                                    Cargos presentes no setor:
Nº de funcionários:                                           Data da avaliação:

Legenda:  1-Nunca   2-Raramente   3-Às vezes   
4-Frequentemente   5-Sempre   NA- Não se aplica

Itens da avaliação
Escala de avaliação

1 2 3 4 5 NA

TOTAL (1xA+2xB+3xC+4xD+5xE)/N

Onde:

A= frequência da nota 1    B= frequência da 
nota 2    C= frequência da nota 3

D= frequência da nota 4    E= frequência da 
nota 5

N= número de questões aplicáveis ao setor

Resultados:
De 1 até 2: contatar a gestão do restaurante a fim tomar a melhor decisão com 
relação ao setor e realizar uma reunião a fim de comunicar o desempenho atual.
Acima de 2 até 3: realizar uma reunião com o setor a fim de explicar seus pontos 
positivos e negativos e encontrar  uma maneira de eliminar os pontos negativos.
Acima de 3 até 4: realizar uma reunião com o setor a fim de parabenizar todos que 
dele fazem parte, salientando que ainda há o que melhorar. 
Acima de 4 até 5: realizar uma reunião com o setor a fim de parabenizá-lo pelo seu 
desempenho atual. Além disso, o setor será citado e o mesmo elogiado perante todos 
os outros funcionários e servidores do restaurante em uma solenidade específica. 

Considerações:



64
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RESÍDUOS SÓLIDOS EM UNIDADE 
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PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA-UFRN

Ana Clara da Silva Azevedo
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Thayse Hanne Camara Ribeiro do Nascimento
Luis Henrique Dantas Mendes

1 INTRODUÇÃO

Costa e Castanhar (2003), ao tratar dos componentes da avaliação 
de organizações públicas, indicam que os critérios escolhidos 
para isto podem ser muito diversos. Além das usuais medidas de 
aferição de resultados obtidos (análise de custo-efetividade, por 
exemplo), podemos avaliar as instituições por perspectivas outras 
igualmente relevantes como a equidade, satisfação do beneficiário 
e sustentabilidade. Neste último critério reside nosso interesse 
para este trabalho, principalmente sob a discussão do desper-
dício. Portanto, podemos constatar que, apesar da relevância das 
questões de eficiência e eficácia na avaliação de processos nas 
organizações públicas, este não são os únicos critérios.
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Balchiunas (2014) aponta que é necessário acelerar de modo 
efetivo a substituição dos atuais padrões de desenvolvimento 
dominantes no mundo por soluções mais inteligentes capazes 
de conciliar as muitas lógicas que influenciam os processos 
organizacionais. Para a autora, o desenvolvimento sustentável 
trata do equilíbrio entre o crescimento econômico, a equidade 
social e a preservação ambiental. A condução dos processos de 
trabalho nas organizações públicas deve ter entre suas principais 
diretrizes a gestão ambiental, e uma das variáveis mais elemen-
tares a serem avaliadas é o desperdício de insumos.

Bertolino (2012) aponta benefícios econômicos e estra-
tégicos da gestão ambiental. Entre os benefícios econômicos 
se destacam a redução do consumo de água, energia e outros 
insumos, a reciclagem, a venda e o aproveitamento de resí-
duos. Acrescentam-se a estes os benefícios estratégicos com 
a melhora da imagem institucional, o aumento da produ-
tividade, a melhoria na criatividade para novos desafios e a 
melhor padronização a questões ambientais. Pensando nas 
organizações públicas, a incorporação da dimensão ambiental 
da gestão é disciplinar para outras organizações, pois é neste 
tipo de instituição, a de caráter público, onde as discussões das 
demandas coletivas não podem ser secundárias. 

Entre muitos dos aspectos que a gestão ambiental pode 
se deter, a gestão de resíduos sólidos é um dos pontos cruciais 
em que muitas ações devem se concentrar pelas repercussões 
imediatas para o meio ambiente. De acordo com o Instituto 
Brasileiro Geografia e Estatística-IBGE, por meio da Pesquisa 
Nacional de Saneamento Básico (2000), são coletadas no Brasil 
228.413 toneladas de lixo por dia e, desse lixo, parte tem desti-
nação incorreta em lixões e bueiros, e outra parte é destinada a 
aterros controlados (IBGE, 2002). Nas regiões Norte e Nordeste, 
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que concentram aproximadamente 37% da população brasileira, 
cerca de 50% dos resíduos coletados são depositados em lixões.

Muitos resíduos sólidos derivam da produção de refeições 
fora do lar, segmento que se expande em virtude da necessidade 
de vida de conciliação de atividades laborais e formas mais 
práticas de se alimentar. Os serviços de alimentação produzem 
diariamente resíduos sólidos, seja por meio do descarte de 
embalagens de seus ingredientes seja por sobras na produção 
e ainda pelo rejeito de preparações não consumidas na sua tota-
lidade. Mota et al. (2017) indicam que é preciso, para aumento 
da gestão ambiental em restaurantes, que se produzam mais 
pesquisas técnico-científicas sobre aspectos da quantidade e 
qualidade de resíduos que podem ser gerados pelas Unidades 
de Alimentação e Nutrição (UANs), práticas que possam fazer 
a geração de resíduos menos impactante ambientalmente e 
replicar essas ideias em organizações similares.

Como ferramentas de controle de desperdício na produção 
de refeições, Vieira e Japur (2013) exemplificam as pesquisas de 
satisfação com o comensal, a análise do resto da ingestão, a veri-
ficação do indicador de parte comestível  e o monitoramento dos 
indicadores de sobras. As autoras ainda apontam que em âmbito 
de produção de refeições em hospitais, o desperdício pode se 
intensificar por inadequações de duas ordens: I) atreladas à pres-
crição médica, uma vez que pode ocorrer incoerência entre a 
prescrição e a capacidade de mastigação e ingestão de alimentos 
por parte do paciente; II) vinculadas à produção e distribuição de 
dietas, podendo haver coleta incorreta das prescrições médicas, 
falhas no encaminhamento de dietas para pacientes com alta 
hospitalar, de jejum ou óbito, falta de uniformidade no porcio-
namento de dietas e ainda baixa assistência aos pacientes com 
impossibilidade de se alimentarem sozinhos.
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As soluções para os problemas relacionados a essa 
temática envolvem a redução da produção de resíduos na 
fonte geradora, o reaproveitamento dos materiais descar-
tados e o destino final adequado dos mesmos. Desta forma, 
esta pesquisa buscou avaliar a produção de resíduos sólidos 
produzidos na Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) do 
Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), que tem como espe-
cialidade atendimento obstétrico e neonatal e é administrado 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O presente 
estudo foi desenvolvido com intuito de apoiar a instituição na 
elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos 
fundamentado na abordagem da produção mais limpa.

O trabalho está estruturado, além dessa Introdução, 
em outras cinco partes. A segunda trata de um levantamento 
teórico sobre o tema, a terceira detalha que procedimentos 
metodológicos foram tidos para o desenvolvimento da pesquisa, 
a quarta apresenta e discute os resultados do estudo e por fim 
são apresentadas as considerações finais na quinta seção. 

2 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS E SUSTENTABILIDADE NA 
PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES 

Incentivado pelos avanços tecnológicos, o homem tem 
expandido sua capacidade de alterar o meio ambiente de modo a 
provocar implicações negativas, sendo uma dessas implicações 
a geração de resíduos em larga escala. Assim, para combater 
a crise ambiental, a destinação adequada de resíduos sólidos 
é uma necessidade indiscutível e representa um aspecto que 
deve ser tratado com ações mais intensas (SOARES NETO, 2010).
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Outro fator que também pode contribuir para a crise 
ambiental mundialmente vivenciada é a elevação da renda 
familiar que influencia quantitativa e qualitativamente a geração 
e composição de resíduos sólidos. Nos últimos anos, houve um 
aumento gradual do consumo de alimentos processados, elevando 
com isso a utilização de embalagens como latas, vidros, papelão, 
plástico, metal, dentre outras (KINIGHT; KOTSCHEVAR, 2005).

Os impactos ambientais constituem um sério desafio a ser 
enfrentado, considerando que o crescimento populacional e o 
aumento do grau de urbanização não têm sido acompanhados 
com as medidas necessárias para dar um destino adequado 
ao lixo produzido (COELHO, 2000). Sendo assim, o volume de 
resíduos sólidos considerados pelos geradores como inúteis, 
indesejáveis ou descartáveis, tem aumentado bastante nos 
últimos anos tanto em países desenvolvidos como naqueles em 
desenvolvimento, a exemplo do Brasil (BRASIL, 2004).

Assim, Corrêa e Lange (2011), asseguram que os lixos 
orgânicos são mais produzidos do que o lixo inorgânico e que 
o volume e o mal gerenciamento de resíduos, além de provocar 
danos ao meio ambiente, provocam gastos financeiros expres-
sivos, agravos à saúde e ao bem-estar da população (CUNHA; 
GUERRA, 1996). Sendo assim, torna-se essencial o adequado 
gerenciamento de resíduos por parte dos seus próprios gera-
dores com ênfase na sustentabilidade.

O gerenciamento dos resíduos sólidos na maioria dos 
municípios brasileiros sintetiza-se em coletá-los e despejá-los 
no solo e, em muitas vezes, em áreas próximas aos mananciais 
de água. Mostrando assim, o desconhecimento ou até mesmo 
a falta de compromisso em considerar os riscos ambientais e 
sanitários provocados por uma má destinação dos resíduos 
(DIAS, 2003). Se gerenciados de maneira correta, os resíduos 
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podem proporcionar benefícios em vários aspectos sociais, 
econômicos e ambientais (SOARES; NETO, 2010).

Portanto, Moraes (2002) destaca que o acompanhamento 
de um novo modelo para o correto manejo ou um adequado 
gerenciamento dos resíduos sólidos é certamente um dos 
principais desafios deste novo milênio, porque segundo Sales 
(2009) a solução é complexa e está concentrada na redução 
de desperdícios e nos modelos ambientais melhor aplicados 
sustentavelmente, desde a geração de resíduos, a otimização 
de seu (re)aproveitamento, ou seja, até a gestão sustentável de 
todo o processo desses resíduos. 

Assim, uma proposta muito difundida para a educação 
ambiental baseia-se no “Princípio dos Três ‘Erres’” (3R’s - 
Reduzir, Reutilizar e Reciclar), que é constituída por um 
conjunto de medidas criadas para aprimorar a gestão dos 
resíduos, a qual implica na redução do uso de matérias-primas 
e do desperdício nas fontes geradoras (CARNEIRO, 2011).

Um passo fundamental em relação à gestão ambiental 
no Brasil e no mundo foi dado em 1992, no Rio de Janeiro, 
durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida por ECO-92, 
onde, segundo Layargues (2002, p. 117),

a proposta elaborada no evento visou à proteção e a 
melhoria global do meio ambiente e resultou em um 
documento com diretrizes ambientais para o século 21, 
chamado “Agenda 21”, assinada por 177 países. A partir 
de então, este documento tornou-se indispensável para 
o desenvolvimento de políticas e estratégias que esti-
mulam mudanças nos padrões de consumo e produção 
mundiais.
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Neste contexto, questiona-se como o setor de alimen-
tação coletiva tem contribuído na produção e gerenciamento 
dos resíduos produzidos, pois os objetivos principais desses 
setores são de visar à minimização de resíduos e a reciclagem 
dos que forem possíveis, devendo ser observados e estudados os 
aspectos legais pertinentes (KINAZ, 2009). A exemplo da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, instituída para uma conscienti-
zação ambiental, incentivo de tecnologia limpa e perspectiva 
de sustentabilidade (BRASIL, 2012).

2.1 Gestão de resíduos sólidos 
na produção de refeições

O campo de alimentação fora do lar tem aumentado 
significantemente em todo o mundo, tendo em média de 5% 
de crescimento ao ano, revelando o crescimento mais veloz 
entre todos os campos do varejo. Apesar deste aumento e de 
sua evidente importância financeira, o setor de alimentação 
fora do lar tem apresentado perdas significativas, uma vez que 
cerca de 15% a 50% do que é preparado para a clientela vai para 
o lixo (ABRASEL, 2013).

Sendo assim, uma das preocupações no que diz respeito 
à produção de refeições em UAN’s, é o desperdício de alimento, 
visto que constitui em prejuízo financeiro e está relacionado 
ao controle de custos da unidade. Contudo, só atualmente, tal 
desperdício passou a ser visto como um assunto relacionado ao 
conflito ambiental (KAHAWARA,1998 apud SALES, 2009).

Assim, uma solução que pode ser bem útil na questão dos 
resíduos sólidos em UAN’s seria a diminuição da produção de resí-
duos por meio de melhor planejamento das refeições. Para Kinasz 
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(2004) a abordagem dessa discussão tornara-se aceitável quando 
o enfoque também engloba a responsabilidade do gerador. Deste 
formato, a observação da agilidade produtiva de uma UAN é um 
passo importante para que se alcance como e onde se deve atuar 
para minimizar os desperdícios, especialmente dos produtos 
principais empregados nestas atividades (SALES, 2009).

Segundo Ribeiro (2002) faz-se necessário a busca do 
desenvolvimento de ações que visem a sustentabilidade em 
Unidades de Alimentação e Nutrição, tendo-se propriedade 
para introdução de diretrizes ambientais, aplicação da “Teoria 
dos 3Rs” e implantação dos conceitos de produção mais limpa. 
Algumas ações são propostas pela Associação Americana de 
Dietética, detalhadas por Harmon e Gerald (2007),  tais como: 
incentivar  práticas ambientalmente responsáveis que conservem 
os recursos naturais, minimizar a quantidade de resíduos gerados 
e apoiar a sustentabilidade ecológica do sistema.

Na perspectiva do decréscimo da produção de resíduos e de 
um programa ambiental que solucione grande parte do problema 
do impacto ambiental, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
designou o termo e o conceito de “Produção Mais Limpa” (PML).  
A PML pode ser caracterizada por ações que são implementadas 
na empresa com o objetivo de tornar os processos mais eficientes 
no emprego dos seus insumos gerando mais produtos e menos 
resíduos (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, 
2003). Algumas das vantagens da Produção Mais Limpa, 
comparada com as tecnologias convencionais são: a redução 
da quantidade de matérias e energia usada; a exploração do 
processo produtivo com minimização de resíduos e emissões, 
induzindo um processo novo dentro da empresa; e o início de um 
caminho para o desenvolvimento econômico mais sustentável 
(CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIAS LIMPAS, 1999). 
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Em UAN’s, os estudos acerca do gerenciamento de resí-
duos que abrangem a Produção Mais Limpa ainda são escassos. 
Porém, atualmente, alguns autores já começaram a introduzir 
essa temática em suas pesquisas, mostrando que o processo 
pode ser uma solução para o combate do impacto ambiental. 
Sales (2009) ressalta que há uma necessidade de aplicação 
de estratégias voltadas para o gerenciamento adequado dos 
resíduos sólidos, pois o desperdício de alimentos em UAN’s 
evidencia esta necessidade de busca por uma nova alternativa 
que envolva todo o processo produtivo das refeições. 

Além dos estudos supracitados, outros trabalhos 
mostram a necessidade de planos de gerenciamento de resíduos, 
apresentando assim a importância de medidas alternativas para 
soluções dos problemas. Os principais resultados encontram-se 
compilados a seguir no quadro 1:

Autor, Data
Local Amostra Método Principais Resultados

KINASZ, 2004
Cuiabá e 
Várzea 

Grande/MT

UANs 
comerciais
(n-= 7)

Estudo transversal, 
prospectivo 
e descritivo 
(Questionário e 
monitoramento)

Observou-se menor proporção de 
papel/papelão nos serviços que 
utilizaram embalagens secundárias 
em material de polipropileno. Os 
resíduos alimentos e restos de refeições 
foram relacionados às deficiências de 
planejamento e execução de cardápios, 
falta de controles, inexistência e/
ou inadequação dos programas de 
educação nutricional. Os resíduos 
denominados outros foram maiores 
nos locais com opção por diversificação 
dos produtos descartáveis.
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Autor, Data
Local Amostra Método Principais Resultados

SALES, 2009
Rio de 

Janeiro/ RJ

Restaurantes 
Populares
(n=3)

Estudo transversal, 
exploratório 
e quantitativo 
(Questionário e 
monitoramento).

Foram constadas inadequações de 
estrutura física e de organização no 
processo de trabalho, evidenciando 
desperdício de alimentos e a 
necessidade da adoção de medidas 
que envolvam todo o processo 
produtivo das refeições. 

CORRÊA; 
LANGE, 2011.

Belo Horizonte 
/MG

Setor de 
refeição 
coletiva
(n=3)

Análise 
documental, 
observação não 
participante 
e entrevista 
semiestruturada.

Constataram-se várias 
inconformidades entre eles, indicando 
a necessidade de ajustes nos 
documentos e na rotina de produção. 
A ausência de legislação direcionada 
ao setor revela urgência em se 
normatizar a gestão de resíduos não 
só pela sua dimensão e importância na 
economia nacional, mas pelo potencial 
poluidor dos seus resíduos.

SOARES; 
NETO, 2010.
Palmas/ TO

Restaurantes 
Comerciais
(n=3)

Pesagem dos 
resíduos, 
acompanhamento 
na hora da 
produção.

Notou-se um grande acúmulo e 
desperdício de alimentos no preparo 
e ao recolher os pratos das mesas dos 
clientes, levando a crer que a grande 
quantidade de resíduos orgânicos 
gerados nos restaurantes provém do 
desperdício.

CARNEIRO, 
2011.

Natal/RN

Restaurante 
Universitário
(n=1)

Estudo transversal, 
quantitativo 
e descritivo 
(Questionário e 
monitoramento)

Diagnosticado um expressivo 
volume de resíduos afirmando que 
existe uma cultura de desperdício, 
contribuindo para o aumento de 
geração de resíduos sólidos. 
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Autor, Data
Local Amostra Método Principais Resultados

SOUSA et 
al, 2012

São Paulo/ SP

Restaurante 
Industrial
(n=1)

Visitas técnicas e 
questionário

Os dados obtidos evidenciam um 
gerenciamento onde em todas as 
etapas há preocupação ambiental, 
no entanto, foi possível observar 
algumas falhas na operação. Por 
meio da quantificação nota-se 
que o estabelecimento produz 
aproximadamente 255 Kg de resíduos 
sólidos por dia, deste total, cerca de 
70% correspondem à matéria orgânica 
degradável e o restante a materiais 
potencialmente recicláveis.

Quadro 1 – Estudos sobre gerenciamento de resíduos 
em Unidades de Alimentação e Nutrição 
Fonte: Autoria própria.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa é um estudo transversal, exploratório, 
qualitativo e quantitativo que foi realizado na Unidade de 
Alimentação e Nutrição do HUAB-UFRN, no período de 13 de 
abril de 2015 a 17 de abril de 2015. A instituição é vinculada 
à UFRN e se localiza no município de Santa Cruz/RN. Essa 
unidade fornecia aproximadamente 300 refeições por dia. Deste 
total foram analisadas cerca de 150 refeições do tipo almoço. Os 
comensais dessa unidade são divididos em enfermos, estudantes 
e servidores públicos. A UAN conta com seis nutricionistas e 
uma equipe de 25 funcionários, sendo parte com vínculo empre-
gatício na UFRN, outros terceirizados, e uma minoria cedida 
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por prefeituras. Por este motivo, os funcionários trabalham em 
escala de plantão 12/36 nos horários, ou uma de 6 ou 8 horas. 

3.1 Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada em duas etapas. A primeira 
consistiu na identificação, classificação por tipo, pesagem e 
formato de segregação de resíduos sólidos por fase de produção, 
durante 1 semana, e a segunda etapa consistiu na aplicação de 
questionário com gestores que identificavam e diagnosticavam 
as ações de gerenciamento de resíduos sólidos existentes na UAN. 

Identificação, classificação por tipo e pesagem de resíduos sólidos 
gerados por fase do processo produtivo de refeições com investigação 
do formato de segregação

Foram identificados, classificados por tipo e pesados, 
os resíduos gerados em cada fase do processo produtivo das 
refeições (recepção, pré-preparo e preparo, cocção, distribuição 
centralizada e descentralizada). A identificação e classificação 
por tipo de resíduo foi feita por meio de observação in loco e 
registro em formulário. A aferição do peso dos resíduos foi 
registrada em uma tabela. A pesagem foi realizada após o 
término do processo produtivo de cada setor em cada dia, e 
foram utilizadas duas balanças, uma com capacidade de 15 
quilos (Marca Balmak), para preparações produzidas e suas 
respectivas sobras, e a outra balança de 5 quilos (Marca Balmak) 
para descartáveis, papel, plásticos, não processados e restos. 

Durante essa etapa foi também observado a forma de 
existência ou não da separação de resíduos, bem como a forma 
de acomodação provisória e destinação final dos mesmos. 
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O registro realizado foi em planilhas próprias, utilizando o 
modelo baseado em Sales (2009).

Identificação e diagnóstico das ações de gerenciamento de resíduos 
sólidos existentes na UAN

Foi aplicado um questionário semiestruturado elaborado 
por Sales (2009) aos gestores da UAN, composto pelo quadro 
técnico, que totalizou 3 indivíduos escolhidos aleatoriamente. O 
propósito foi identificar ações já seguidas com relação ao geren-
ciamento dos resíduos sólidos gerados na UAN. O questionário 
continha 9 questões e visou identificar ações de gerenciamento 
de resíduos na Unidade de Alimentação e Nutrição, além de 
diagnosticar os controles na produção dos cardápios planejados.

3.2 Análise de dados

Os dados foram registrados e tabulados em planilhas do 
Excel 2013, em seguida exibidos em forma de tabelas simples 
e gráficos para melhor visualização. Por fim, todos os dados 
tiveram tratamento estatístico descritivo e apresentados em 
porcentagem para fácil compreensão e análise da pesquisa. 
Os discursos dos gestores foram usados de forma a comple-
mentar as informações quantitativas.

Previamente a pesquisa foi submetida e aprovada 
(Número do Parecer: 1.002.114) pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Faculdade de Ciências e Saúde do Trairi da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (FACISA/UFRN), respeitando 
as determinações éticas que estabelecem os requisitos para 
realização de pesquisa com seres humanos.
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Além disso, os participantes da pesquisa e colaboradores 
da UAN foram informados sobre todos os procedimentos 
adotados para a coleta de dados e possíveis riscos, apro-
vando consentimento de participação através do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na UAN do hospital estudado, os resíduos gerados são 
variados, resíduos inorgânicos (papelão, papel, copos descar-
táveis, vidro e metal) e orgânicos (alimentos não processados, 
sobras de preparações e restos alimentares). No Quadro 1 pode-se 
verificar os tipos de resíduos gerados nas etapas do processo 
produtivo das refeições no período da coleta de dados.

ETAPAS

IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS 

Resíduos Inorgânicos Resíduos Orgânicos

Papelão Papel Descartáveis Plástico Vidro Metal Não 
processados

Processados

Sobra Resto

Recepção e 
Estocagem

X - - X - - - - -

Pré-Preparo 
e Preparo

X X - X X X X - -

Cocção X - - - - - - - -

Distribuição - - - - - - - X -

Devolução 
de Bandejas

- - X - - - - - X

Quadro 1 – Identificação dos resíduos sólidos gerados na 
Unidade de Alimentação e Nutrição no período de 5 dias.
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observa-se que a etapa de pré-preparo e preparo são 
as fases que geram a maior diversificação de resíduos sólidos 
devido aos alimentos não processados e as embalagens retiradas 
destes para o preparo.

Já nas etapas restantes do processo produtivo de refeição, 
os resíduos sólidos com maior geração de volumes são os descar-
táveis (papeis e plásticos), devido à utilização de matérias para 
higienização, copos descartáveis para sucos, etc. Na etapa de 
devolução de bandeja não é possível a separação dos descar-
táveis, pela falta de implantação da coleta seletiva do local e 
por falta de hábito dos comensais. A utilização de descartáveis 
ainda agrada pela praticidade que estes oferecem segundo 
indica Mezomo (2002, p. 413):

Em todas as áreas e para todos os consumidores os 
descartáveis vêm resolvendo os problemas de prati-
cidade, economia, comodidade, dando ao homem a 
segurança e a higiene para garantia de sua saúde, e 
que visando a proteção da saúde do consumidor, as 
legislações, especificações para alimentos e padrões 
para alimentos, vem se tornando mais rígida e têm sido 
incrementadas à necessidade do controle microbioló-
gico das práticas sanitárias que passam os alimentos, 
justificando sua utilização.

A Tabela 1 ilustra os dados quantitativos (em valores 
absolutos e percentuais) por etapas do processo de produção 
de refeições na UAN hospitalar referentes aos tipos de resíduos 
gerados no período da coleta.



Tabela 1 – Quantificação semanal de resíduos sólidos gerados por etapas em cinco dias de funcionamento.

ETAPAS

QUILOS DE RESÍDUOS GERADOS POR ETAPA
Resíduos Inorgânicos Resíduos Orgânicos

Total %
Papelão Papel 

*
Descartáveis 

** Plástico Vidro Metal
Não 

processados
Processados

Sobra Resto

Recepção e 
Estocagem

1,222 Kg - - 405 g - - - - - 1,627 
Kg 1,5%

Pré- 
Preparo e 
Preparo

299g *** 502 g - 2,006 Kg 500 g 32 g 12,599 Kg - - 15,938 
Kg 14,5%

Cocção 19 g - - - - - - - - 19 g 0,01%

Distribuição - - - - - - - 48,142 
Kg - 48,142 

Kg 43,9%

Devolução 
de Bandejas

- - 3,837 Kg - - - - - 40,178 
Kg

44,015 
Kg 40,1%

TOTAL 1,540 Kg 502 g 3,837 Kg 2,411 Kg 500 g 32 g 12,599 Kg 48,142 
Kg

40,178 
Kg

109,741 
Kg 100 %

% 1,4% 0,5% 3,5% 2,2% 0,5% 0,02% 11,5% 43,9% 36,6% 100%

Fonte: Dados da pesquisa. 
Legenda: * peso do papel molhado / ** plástico e papel (não teve com separar) / *** papelão tipo Treta Park.
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Observa-se, portanto, que percentualmente em relação 
às etapas, a Distribuição de Refeições é onde se gera maior 
volume de resíduo do processo produtivo (43,9%), enquanto o 
tipo de resíduo com maior peso são as sobras de preparações 
que foram ao balcão de distribuição e não podem ser utilizadas 
por determinação sanitária. 

Analisado qualitativamente cada resíduo gerado pelas 
etapas podemos identificar alguns agravantes. Na etapa da 
recepção e estocagem de alimentos foi predominante a geração 
de resíduo do tipo papelão. Cabe ressaltar que, embalagem do 
tipo papelão deve ser retirada na fase de recepção de gêneros, 
já que pode ser veículo de insetos e roedores e ali deve ser 
destinada. Uma possibilidade para uso deste resíduo é a doação 
para cooperativas de reciclagem da cidade. 

Já no pré-preparo e preparo os resíduos provêm princi-
palmente dos alimentos não processados que são compostos 
basicamente por cascas de frutas e verduras, sementes, 
caroços, restos de comida, aparas, vegetais deteriorados, 
entre outros. Conforme Carneiro (2011) deve existir um meio 
para minimizar os quantitativos dos resíduos orgânicos não 
processados e propor estratégias como uma melhor adequação 
no planejamento dos cardápios, que consequentemente 
possibilitará maiores ajustes quanto ao pedido de gêneros e 
utilização destes, e um armazenamento adequado, evitando 
também a deterioração de alguns vegetais. Ainda são medidas 
que podem reduzir os resíduos desta etapa: a capacitação da 
equipe para o melhor uso de todas as partes dos alimentos; 
compras bem planejadas ao ponto de gerar estoques de pere-
cíveis que, de fato, sejam utilizados em tempo hábil, sem seu 
apodrecimento, dentre outras. 
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Já na etapa de distribuição predominou o resíduo do 
tipo alimento processado/sobra suja, sendo responsável por 
apresentar o maior quantitativo de resíduos sólidos encon-
trados nessa UAN. Essa etapa concentra os alimentos que 
foram preparados e não foram consumidos. Para diminuir o 
desperdício de alimentos nesta etapa muitas medidas podem 
ser adotadas: desde melhor planejamento de per capitas, cons-
cientização dos manipuladores de usar medidas padronizadas 
nas receitas, análise de como a clientela daquele restaurante 
frequenta a unidade ao longo do tempo para melhor dimensio-
namento das quantidades, estudos sobre hábitos alimentares 
e preferências dos comensais, campanhas de conscientização 
com os usuários para porcionar apenas o que vai ser consu-
mido  entre muitos outros.

Os dados quantitativos referentes aos resíduos gerados 
por dia no restaurante do hospital estão apresentados na figura 
1. Nesta figura verifica-se que, os resíduos descartáveis, no 4º 
dia de coleta, tiveram um aumento considerável em relação 
aos outros dias. Esse resultado deu-se porque no cardápio, a 
sobremesa do dia, requeria copinhos descartáveis para ser 
servida, observando então um aumento desse resíduo na etapa 
de devolução de bandeja. Ilustra-se portanto como o tipo de 
preparação pode impactar o aumento de descartáveis. Ao se 
referir ao quantitativo de vidro observou-se que a geração de 
resíduo por parte deste componente sofre interferência do 
número de preparações no cardápio que utilizam azeitonas em 
conserva, uma vez que esse produto é fornecido em embalagens 
produzidas com o material em questão. 

No que diz respeito aos resíduos orgânicos, os resultados 
referentes ao resíduo alimento processado/sobra suja, indicam 
desperdício de alimentos quando o cardápio não é bem aceito, 
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a exemplo do 5º dia de coleta, quando no cardápio ofereceu-se 
peixe como prato principal e apresentou como consequência 
elevação de sobra em relação ao total de resíduos. Essas sobras 
são alimentos do balcão de distribuição e que posteriormente 
foram descartados e transformaram-se em resíduos sólidos.

Figura 1 – Porcentagem de resíduos sólidos em cada 
dia de coleta durante 5 dias de coleta.
Fonte: Coleta de dados. 

Ainda em relação aos resíduos orgânicos, pode-se verificar 
na tabela 2 sobre a dinâmica de sobras de alimentos que ficam 
disponível no balcão de distribuição e são transformadas em 
resíduo diário. Para Vaz (2006), a busca por menores percentuais 
de sobra suja deve ser constante, sendo de extrema importância 
o planejamento adequado do número de refeições a serem 
produzidas; expondo que as sobras de cada preparação, pesadas 
separadamente, fornecem informações da aceitação por parte 
dos comensais e da quantidade a ser preparada na próxima vez. 
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Já de acordo com Teixeira et al. (2007), o exagero de sobras pode 
significar também, erros no porcionamento das refeições.

Tabela 2 – Porcentagem de sobra suja em relação à 
quantidade de refeições produzidas em 5 dias de coleta.

Dias 
observados

Peso das 
preparações 

produzidas (Kg)

Total de 
sobras 

suja (Kg)
% de sobras suja

1 67516 5518 8,1%

2 64881 9601 14,7%

3 74569 6528 8,7%

4 64790 10728 16,5%

5 49371 15767 31,9%

TOTAL 321127 48142 14,99%

Fonte: Dados da coleta.

As quantidades de sobras variaram entre 8,1% e 31,9% indi-
cando que há meios de minimizar que estes alimentos sobrem. Ao 
longo dos 5 dias observados, 14,99% do que foi produzido foi sobra 
que permaneceu no balcão de distribuição e foi descartada. Na 
UAN analisada foi visto como um problema a ausência de equipa-
mento para acondicionar o alimento em temperatura controlada 
fora da distribuição, isto faria que mesmo que as preparações não 
possam ser utilizadas naquele momento venha a ser utilizado em 
outra refeição respeitando-se os procedimentos de controle de 
temperatura e prazos exigidos pela RDC 216 da ANVISA.

Com relação aos resultados obtidos através da realização 
do resto/ingestão indicados na tabela 3 observa-se resultados 
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acima do recomendado, segundo Abreu, Spinelli e Pinto (2009), 
os alimentos que estiverem bem preparados, apresentarão resto 
muito próximo a zero.

Tabela 3 – Valores de resto ingestão de 
refeições durante 5 dias de coleta.

Dias 
observados

Peso das 
preparações 

distribuídas (Kg)

Total de 
restos (Kg)

Índice 
de 

restos 
Classificação

1 61998 7263 11,7% Adequado

2 55280 6910 12,5% Adequado

3 68041 11895 17,4% Inadequado

4 54062 6230 11,5% Adequado

5 33604 7880 23,4% Inadequado *

TOTAL 272985 40178 - -

Legenda: O índice de resto para serviços hospitalares aceito é de 10 a 
15%. / *Índice superior   a 20%, sendo um ponto crítico na coleta. 
Fonte: Coleta de dados.

Os restos foram contabilizados de coletividades enferma 
e sadia, pois a unidade tinha duas clientelas. Borges et al. (2006) 
afirmam que os restos produzidos pelos serviços hospitalares 
não podem ultrapassar a margem de 10% a 15%, pois perdas 
alimentares que superam 15% da produção representam um 
indicativo de péssimo desempenho do serviço. Na pesquisa, 
nesse aspecto, destacam-se o 3º o 5º dia de coleta, no quais 
encontram-se índices superiores a esta recomendação da lite-
ratura. Mezomo (2002) ainda ressalva que os cardápios estão 
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inadequados por mal planejamento e/ou má execução, quando 
este índice for superior a 20%, no caso de coletividade enferma, 
destacando-se assim o índice do 5º dia de coleta por esse critério. 

Vanin e Novello (2008) indicam que, atualmente, há uma 
grande preocupação no sentido de se aproveitar ao máximo os 
alimentos, tendo em vista a importância do controle do processo 
de produção e técnicas corretas de pré-preparo, métodos para 
evitar o desperdício no momento da aquisição dos alimentos, 
treinamentos, bem como, a valorização da mão de obra.

Sobre a segregação dos resíduos sólidos na UAN em 
questão, os resíduos sólidos não orgânicos gerados foram depo-
sitados temporariamente no próprio local em sacos plásticos 
e sua disposição final em uma única área em temperatura 
ambiente, chamada “casa do lixo”. Porém, de acordo com a RDC 
216 - ANVISA (BRASIL, 2004), é indispensável a existência de 
área apropriada para disposição temporária dos resíduos. Esta 
resolução indica, ainda, a remoção frequente dos resíduos da 
área de processamento para impedir focos de contaminação. No 
entanto, não há coleta seletiva no município, sendo um ponto 
futuramente a ser trabalhado para que o plano de gerencia-
mento elaborado para unidade de alimentação e nutrição seja 
eficaz até a destinação final dos resíduos.

Todavia, esse lixo é recolhido pelo município e destinado 
para um terreno a céu aberto de propriedade da prefeitura. 
Já os resíduos orgânicos foram temporariamente acondicio-
nados em baldes plásticos e em seguida receberam destinação 
final, entregues a produtores de animais. Entretanto, não há 
nenhuma forma de separação. A NBR 9191 da ABNT recomenda 
a separação entre o lixo seco e úmido em sacos plásticos de 
acordo com sua classificação (ABNT, 2008).
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Falqueto e Kligerman (2008) afirmam que a forma de 
segregação é determinante no tratamento dos resíduos gerados 
e quanto melhor a separação, maior será a probabilidade de um 
tratamento ou acomodação final adequado para as diferentes 
categorias de resíduos. No entanto, na UAN estudada, a segre-
gação dos resíduos sólidos gerados não era realizada de forma 
adequada, tanto para resíduos inorgânicos, como orgânicos. 

Contudo, segundo Sales (2009), em estudo de gerenciamento 
de resíduos sólidos em três restaurantes populares, a maioria 
da geração de resíduos somente determina-se por separação de 
gênero (orgânico e não orgânico), além de serem acondicionados 
sempre em sacos plásticos e isentos de responsabilidade depois 
que são destinados aos aterros sanitários municipais.

Ao fim, consolidando o questionário dirigido aos 
Responsáveis Técnicos da UAN, observou-se que não existem 
iniciativas mais robustas no gerenciamento de resíduos 
sólidos. Apesar de todas as responsáveis técnicas conhecerem 
a composição física dos resíduos gerados em sua UAN e clas-
sificá-los como não orgânicos e orgânicos, não acompanham 
a geração dos mesmos e desconhecem o destino final, mesmo 
havendo uma classificação estabelecida nas Resoluções nº 358 
do CONAMA e RDC nº 306 da ANVISA (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2004), e são divididas em quatro grupos: 

• Grupo A – resíduos orgânicos

• Grupo B – resíduos inorgânicos

• Grupo C – produtos de limpeza e sanitizantes 

• Grupo D – resíduos domésticos comuns
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Com relação à questão que indica o desenvolvimento de 
alguma atividade voltada à minimização da geração de resíduos 
sólidos, as respostas indicaram que as RT’s, quando realizam 
treinamento (semestralmente), abordam a necessidade de dimi-
nuir desperdícios, entretanto, relatam não abordar conteúdos 
sobre a geração de resíduos sólidos. Assim, é imprescindível 
trabalhar o ensino ambiental com finalidade de consolidar 
a importância sobre a gestão dos resíduos sólidos desde os 
gestores, fornecedores, funcionários até os comensais.

Ao fim de todos esses dados e diagnósticos, propõe-se a 
elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos 
baseado no modelo de Sales (2009) focando no manejo dos resí-
duos e em medidas com base na produção mais limpa e os 3Rs.

 Recomenda-se que o plano de gerenciamento deve ser 
elaborado, obedecendo aos critérios técnicos e sanitários, a fim 
de contemplar os seguintes aspectos: identificação do gerador e 
caracterização do local; identificação dos setores de produção 
de refeições geradores de resíduos sólidos; quantificação, segre-
gação, pré-tratamento, acondicionamento, coleta, destinação 
temporária, encaminhamento adequado dos resíduos gerados. 

Desta forma, o plano visa contribuir para a diminuição 
dos impactos ambientais que possam ser causados pela 
geração de resíduos sólidos, que foi identificado nas fases do 
processo produtivo de refeições.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente a todo o diagnóstico da gestão de resíduos da UAN 
estudada verifica-se que adequações podem ser feitas em diversas 
etapas para que a unidade tenha maior sustentabilidade nos seus 
processos produtivos. Aponta-se como estratégico condutas para 
diminuição no desperdício de alimentos (sobra e restos) que 
ocorre, provavelmente, em decorrência do planejamento dos 
cardápios, ausência de sensibilização da clientela, insuficiência 
de equipamentos para acondicionar preparações, poucos estudos 
sobre hábitos alimentares da clientela, entre outros.

Tal fato exige estratégias que envolvam toda a organização 
do trabalho, proporcionando ações educativas para os mani-
puladores de alimentos, que são a base da mudança, e para os 
comensais, que são os responsáveis por parte dos restos deixados 
nas bandejas, e a falta de consciência para uma coleta seletiva.

Recomenda-se ainda a implantação de um plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos sugerido nesta pesquisa com 
base nos itens identificados no diagnóstico. O plano de geren-
ciamento de resíduos sólidos deve ser baseado na abordagem 
de produção mais limpa e sustentável. Assim, destaca-se como 
fundamental para sua viabilização a reeducação ambiental 
dos funcionários, visando o emprego máximo dos materiais 
manuseados e induzindo o mínimo de geração de resíduos, 
por meio também da tecnologia mais limpa. Além disso, foram 
propostos procedimentos ajustados de segregação dos resíduos, 
acondicionamento e destinação adequada para os resíduos, 
sempre com base na produção mais limpa e sustentável.
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TRANSPARÊNCIA PASSIVA

O CASO DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL

Luzivan José da Silva
Antônio Alves Filho

1 INTRODUÇÃO

A cultura da transparência no setor público, segundo Blanchet 
e Azoia (2017), representa um novo paradigma em substituição à 
cultura do sigilo. Estudos como, por exemplo, os de Dutra (2015) 
apontam o declínio dos regimes autoritários e o consequente 
fortalecimento da democracia em vários países como elementos 
importantes no avanço da transparência pública. Mendieta 
(2012) já indicava em suas análises que a transparência se tornara 
uma peça-chave no desenvolvimento de um bom governo. 

A cultura do sigilo perdurou por vários séculos como a 
chave do poder na prática governamental (MENDIETA, 2012), 
muitos governos foram estabelecidos e perduraram defen-
dendo o valor do secreto. Esse fato é fortalecido nas pesquisas 
desenvolvidas por Batista (2012) e Oszlak (2013) nas quais a 
informação é apresentada como uma fonte de poder, motivo 
pelo qual sociedades ao longo da história foram alicerçadas na 
base da cultura do sigilo, a fim de garantir o poder de pequenos 
grupos dominantes. Entretanto, a partir desse contexto de 
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valorização da democracia no mundo, a busca pelo fortale-
cimento do direito à informação passa a ser cada vez mais 
intensificada, como revela Cunill Grau (2006) em seus estudos, 
nos quais menciona que a promulgação de muitas das Leis de 
Acesso à Informação na América Latina estão relacionadas às 
várias inquietações da sociedade civil. Pois enquanto no regime 
autoritário o sigilo é a regra, no democrático, segundo Dutra 
(2015), o poder é visível. De acordo com os estudos de Jardim 
(1999), o grau de democratização do Estado está intimamente 
ligado com a sua capacidade de ser visível.

Nessa perspectiva, tem-se ampliado cada vez mais as 
discussões sobre a necessidade de se promover uma gestão 
pública transparente que possibilite a participação social 
de forma efetiva, criando e potencializando as ações que 
viabilizem o engajamento do cidadão nas decisões do Estado 
visando uma maior eficiência deste no atendimento das 
demandas da sociedade.

Em virtude da importância dessa temática, o presente 
capítulo apresenta parte de um estudo mais amplo que buscou 
analisar o estágio de implementação das práticas da transpa-
rência pública em autarquias públicas federais brasileiras a 
partir da Lei Federal 12.527/2011. Em especial, a análise ficou 
focada nas práticas dos Institutos Federais de Educação, Ciência 
e Tecnologia (IFs) da Região Nordeste do Brasil, autarquias 
subordinadas ao Ministério de Educação (MEC).  Para esse 
capítulo, o objetivo é apresentar os resultados referentes à 
transparência passiva nesses institutos. 
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2 DIREITO À INFORMAÇÃO E 
TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Um dos elementos importantes quando se discute a 
temática transparência é o direito à informação. Os estudos 
de Amorim (2012) corroboram com essa ideia e revelam que a 
existência de prerrogativas legais tende a favorecer a trans-
parência em um determinado país. As leis que asseguram o 
direito do cidadão de ter acesso às informações governamen-
tais cumprem um papel fundamental para o fortalecimento, 
ou até mesmo a existência da democracia.

O grau de democratização do Estado, segundo Jardim 
(1999), está vinculado com a sua capacidade de ser visível. Para 
ele, quanto maior a possibilidade de se acessar às informações 
governamentais, em tese, mais democráticas serão as relações 
entre o Estado e a sociedade civil. Jardim (1999, p. 49) diz que “a 
visibilidade social do Estado constitui um processo de dimen-
sões políticas, técnicas, tecnológicas e culturais, tendo como 
um dos seus produtos fundamentais a informação publicizada”.

Nesse mesmo entendimento, Mendel (2009) expressa que 
a informação é uma base essencial da democracia em todos 
os níveis. Para ele, a existência da democracia está associada 
à capacidade das pessoas participarem de modo efetivo da 
tomada de decisões das questões que as afetam. Mendel 
(2009) acredita que a participação efetiva dos cidadãos nos 
mecanismos participativos presentes em uma sociedade demo-
crática, que vão desde eleições para a escolha de governantes 
até a composição de órgãos que monitoram as ações destes, 
depende do acesso que esses cidadãos têm à informação que, 
muitas vezes, está de posse dos órgãos públicos.
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Nessa perspectiva, torna-se importante aqui fazer 
menção à ONG Artigo 19 que influenciou alguns estudos 
na área de acesso à informação como é o caso de Mendel 
(2009), Angélico (2012) e Amorim (2012). A Artigo 19 é uma 
Organização Não-Governamental de direitos humanos que 
iniciou os seus trabalhos na Inglaterra, mais precisamente 
na cidade de Londres, por volta de 1987 e está presente no 
Brasil desde 2007. A missão da Artigo 19, conforme consta em 
seu próprio site, é defender e promover o direito à liberdade 
de expressão e de acesso à informação em todo o mundo. O 
nome da organização é oriundo do 19º artigo da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações 
Unidas (ONU). A Artigo 19, fundamentada nas leis e padrões 
nacionais e internacionais, bem como em práticas estatais, 
publicou um conjunto de princípios que visam orientar as 
formas pelas quais os governos podem melhorar as suas 
práticas em relação ao direito dos cidadãos à informação. 

A Artigo 19 (1999) estabelece nove princípios: o primeiro se 
refere ao que foi denominado de máxima divulgação. Toda legis-
lação que verse sobre liberdade de informação deve ser orientada 
por este princípio. Salvo limitadas exceções que precisam ser 
bem fundamentadas, todas as informações que estejam em poder 
das organizações públicas devem ser divulgadas. Todos os órgãos 
públicos, segundo esse princípio, têm a obrigação de permitir o 
amplo acesso à informação assim como todo e qualquer cidadão 
possui o direito correspondente de receber tal informação. De 
acordo com esse princípio, o ideal é que o livre acesso às infor-
mações esteja presente entre os regramentos da constituição 
de uma nação, a fim de o salvaguardar como um direito básico 
que poderá ser usufruído pelos cidadãos em todo o território 
nacional. Além disso, o princípio da máxima divulgação orienta 
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a criminalização de toda destruição de registros de informações 
que seja praticada de maneira deliberada, assim como também a 
ação de obstruir o acesso a elas.

A obrigatoriedade da publicação é o segundo princípio, 
onde os órgãos públicos devem ser obrigados a publicar todas as 
informações consideradas essenciais. A Artigo 19 (1999) elenca as 
categorias de informações que, minimamente, os órgãos devem 
divulgar: informações operacionais referentes ao modo como o 
órgão público opera, incluindo as despesas, objetivos, contas já 
verificadas por peritos, normas, obras realizadas, entre outras 
informações, sobretudo aquelas que dizem respeito aos serviços 
prestados diretamente ao público; informações sobre qualquer 
solicitação, reclamação ou outras ações diretas que porventura 
o cidadão possa realizar contra o órgão público; orientações a 
respeito de processos pelos quais o cidadão possa prestar a sua 
contribuição com sugestões para a propositura de importantes 
propostas políticas ou legislativas; o tipo de informação que é 
guardada pelo órgão e como é mantida tal informação; e, por fim, 
o conteúdo de qualquer decisão política que afete a população, 
inclusive com as razões que motivaram a decisão e o material de 
análise que serviu de suporte para a decisão.

A promoção de governo aberto é o terceiro princípio 
listado, o qual diz que os organismos públicos devem promover 
de forma ativa o governo aberto. A questão central desse prin-
cípio está balizada em duas ações que devem ser perseguidas: 
manter a população sempre informada sobre os seus direitos e 
promover uma cultura de abertura no seio do governo. Segundo 
esse princípio, as leis que tratam do livre acesso às informações 
públicas devem criar vários mecanismos que combatam o 
problema da cultura do segredo dentro do governo, um desses 
mecanismos citados por Mendel (2009) é o estabelecimento de 
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penalidades para aqueles que de alguma forma procure obstruir 
o acesso à informação pública. Outra questão apontada pelo 
princípio se refere à necessidade de haver ações educacionais 
contínuas para os servidores e colaboradores públicos sobre 
a relevância da liberdade de informação nos órgãos públicos.

O quarto princípio evidenciado pela ONG Artigo 19 é o da 
limitação das exceções. As exceções ao acesso às informações 
precisam ser bem claras e rigorosamente definidas e devem 
estar sujeitas a austeros testes que possam mensurar o nível 
do possível dano e do interesse público. Tal princípio diz que os 
órgãos públicos só podem se recusar a atender alguma solici-
tação de informação feita por um cidadão se ele, no caso o órgão, 
comprovar que tal informação é protegida por lei. O princípio diz 
ainda que para uma informação ser inserida no âmbito das exce-
ções ela precisa ser submetida a um severo teste de dano versus 
interesse público. Uma informação, conforme esse princípio, só 
poderia ser negada se atendesse a três critérios: a informação 
deve estar relacionada a um objetivo legal que impossibilite o 
acesso; o dano da divulgação causado ao objetivo legal tem que 
ser substancial; e o prejuízo identificado tem que ser maior que 
o interesse público de se conceder o acesso à informação.

A criação de procedimentos que facilitem o acesso à 
informação é o quinto princípio abordado nos estudos da ONG. 
Deve existir rapidez e imparcialidade no processamento das 
solicitações e, além disso, toda recusa deve ser passível de 
revisão, ou seja, é indispensável a possibilidade de o cidadão 
recorrer diante de uma demanda negada por um determinado 
órgão público. Inclusive, trata da questão da acessibilidade 
da informação por pessoas com deficiências e/ou analfabetas 
que necessitem do acesso, os órgãos precisam disponibilizar 
os recursos necessários para que não haja nenhum tipo de 
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exclusão. Além disso, outro aspecto mencionado é a questão 
do prazo para o pleno atendimento das solicitações, o desenvol-
vimento de procedimentos que encurtem o tempo de resposta 
dos organismos públicos precisa ser levado em consideração. 
Amorim (2012, p. 50) fala o seguinte a respeito desse princípio:

Nesse princípio, a intenção é salvaguardar o cumpri-
mento dos princípios anteriores, para a sua efetivação 
na prática. Para garantir a divulgação proativa, a soli-
citação e o recebimento de informações por parte do 
poder público, é necessário que sejam criados processos 
claramente definidos e suportados por um sistema de 
exame independente que avalie as decisões internas 
tomadas pelos órgãos.

O sexto princípio remete ao custo. O cidadão não pode 
ser impedido de solicitar informações devido a custos elevados 
na prestação do acesso. Caso a administração pública decida 
cobrar alguma taxa por causa de despesas vinculadas ao serviço 
de acesso à informação prestado ao cidadão, esta não pode ser 
elevada ao ponto de se configurar uma barreira que impossibi-
lite o acesso. Mendel (2009) fala sobre a dificuldade de muitas 
vezes resolver os entraves em relação a esse princípio, pois se, 
por um lado, as taxas cobradas não podem sabotar o direito 
do acesso, por outro, os órgãos precisam, de alguma maneira, 
recuperar ou compensar as suas despesas com esse serviço.

O princípio das reuniões abertas é o sétimo elencado 
pela ONG Artigo 19. A ideia é que reuniões de órgãos públicos 
sejam abertas ao público. Esse princípio visa consagrar o pleno 
acesso às informações, não somente por meio de registros 
escritos, mas também orais, através da presença dos cidadãos 
nas reuniões dos órgãos públicos. A previsão de reuniões 
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fechadas deve existir, todavia apenas por razões relevantes 
que justifiquem esta modalidade de reuniões, baseada em 
critérios estabelecidos de forma clara.

O oitavo princípio é o da divulgação como precedência. 
Todo arcabouço legal que esteja incompatível com o princípio 
da máxima divulgação precisa ser revisado ou revogado. A 
orientação desse princípio é de que a lei que trata do direito ao 
acesso à informação tenha em seu conteúdo a previsão de que 
as demais leis devam ser interpretadas, via de regra, em confor-
midade com suas disposições. Sempre que ocorressem conflitos 
entre as legislações tidas como sigilosas e a lei de acesso à 
informação, esta devia se sobrepor aquelas. No tocante a esse 
princípio Mendel (2009) afirma que maioria das leis de direito 
à informação contém um abrangente conjunto de exceções 
que protege todos os interesses de confidencialidade legítimos 
(com efeito, muitas podem ser criticadas por ser inclusivas em 
excesso nesse sentido), de modo que não haja a necessidade de 
haver ampliação para as leis de sigilo.

O nono e último princípio trata da proteção para os 
denunciantes. As pessoas que trazem a público informações 
concernentes a atos ilícitos precisam ser protegidas. Os cidadãos, 
segundo esse princípio, não devem sofrer nenhum tipo de sanção 
pelo fato de trazer a público, quando de boa-fé, informações a 
respeito de atos impróprios ou ainda relacionadas com séria 
ameaça à saúde, segurança ou meio ambiente, excetuando-se 
os casos em que os denunciantes sejam interessados legítimos 
em tal sanção. A proteção, de acordo com Mendel (2009, p. 42), 
torna-se “importante para mudar a cultura do sigilo no âmbito 
do governo e para fomentar um clima de abertura”.

Ao considerar esses princípios, bem como o entendimento 
dos autores abordados, observa-se que um aparato legal que trate 
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sobre o direito à informação em seu bojo é fundamental para a 
fomentação da cultura de acesso no país.

No que diz respeito ao Brasil, a promulgação da 
Constituição Federal de 1988 torna possível o país dar um passo 
significativo em relação ao acesso à informação. O art. 5º que 
trata dos direitos fundamentais fala no inciso XXXIII:

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos infor-
mações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado (BRASIL, 1988, p. 10).

Outro dispositivo sobre acesso à informação na 
Constituição é o art. 37 que põe a publicidade como um dos 
princípios norteadores da administração pública. Esse prin-
cípio diz que todos os atos praticados por qualquer agente 
público devem ter ampla divulgação, a fim de se garantir a 
transparência da administração pública, pela qual se viabiliza 
o controle desta (SILVA, 2017)

Desde a Constituição Federal de 1988 ocorreram muitos 
avanços dessa temática no Brasil como, por exemplo, a Lei 
Complementar nº 131/2009 conhecida como Lei Capiberibe, 
acrescenta alguns dispositivos à Lei de Responsabilidade 
Fiscal, determinando a disponibilização em tempo real de 
informações sobre a execução orçamentária em todas as 
esferas de governo (SILVA, 2017). 

Outro avanço citado por Silva (2017) diz respeito 
à criação do Portal da Transparência pelo Ministério da 
Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), em 2004, 
cujo propósito é maximizar a transparência da gestão pública, 
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possibilitando o acompanhamento da execução orçamentária 
do Governo Federal pelo cidadão.

Todavia, segundo Silva (2017), é com a aprovação da 
Lei nº 12.527/2011 (BRASIL, 2011) e do Decreto nº 7.724/2012 
(BRASIL, 2012) que o Brasil alcança novo patamar de transpa-
rência na administração pública: 

[...] foi com a aprovação da Lei nº 12.527/2011 que o 
Brasil viria consolidar e definir o marco regulatório 
do acesso às informações públicas. A LAI regulamenta 
o direito constitucional à informação previsto no art. 5º 
da Carta Magna. Ela prevê que qualquer pessoa (física 
ou jurídica) pode solicitar e receber informações dos 
órgãos públicos, tornando dessa forma o acesso uma 
regra e criando procedimentos, prazos e normas para a 
aplicação das exceções. Apesar da LAI ter sido aprovada 
em 2011, ela só estrou em vigor no ano de 2012, mesmo 
ano em que passou a vigorar também o Decreto nº 
7.724/2012, cujo objetivo é regulamentar a Lei de Acesso 
à Informação, estabelecendo procedimentos, no âmbito 
do Poder Executivo Federal, para a garantia do acesso 
à informação e para a classificação de informações sob 
restrição de acesso, observados grau e prazo de sigilo 
(SILVA, 2017, p. 57).

A Lei de Acesso à Informação brasileira, do seu art. 9º 
ao art. 20º e o Decreto 7.724/2012, do seu art. 9º ao art. 24º 
(BRASIL, 2012), discorrem sobre a transparência passiva nos 
órgãos públicos brasileiros, tratando do Serviço de Informação 
ao Cidadão (SIC) e dos procedimentos para se realizar as soli-
citações de informações, bem como os possíveis recursos. É 
nesse ponto que o presente estudo está ancorado, analisando 
a transparência passiva dos IFs da Região Nordeste brasileira.



106

A transparência passiva remete, conforme Yazigi (1999), 
à obrigação que o Estado tem de atender as solicitações dos 
cidadãos no que diz respeito ao acesso às informações que estão 
em poder dos órgãos públicos, exceto as raras situações que 
exigem o sigilo como, por exemplo, questões que envolvam a 
segurança nacional. O livre acesso deve se constituir em regra 
geral. O autor entende que as exceções precisam ter amparo 
legal que as sustentem e, mesmo assim, os cidadãos devem ter 
como alternativa questionar judicialmente as possíveis nega-
ções de acesso que os órgãos públicos fizerem.

3 METODOLOGIA ADOTADA NO ESTUDO

O presente estudo é um recorte de uma pesquisa maior 
realizada durante o Mestrado Profissional em gestão pública, 
do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública da UFRN. 
Com uma abordagem quanti-qualitativa, se propôs analisar a 
prática da transparência passiva nos Institutos Federais (IFs) da 
Região Nordeste brasileira a partir da Lei de Acesso à Informação. 
Conforme classificação feita por Vergara (2009), quanto aos fins, 
trata-se de um estudo descritivo. Quanto aos meios, constituiu-se 
uma pesquisa de campo, documental e bibliográfica. 

O universo da pesquisa foi composto pelos 38 IFs exis-
tentes no Brasil, presentes em todos os Estados, perfazendo 
um total de 644 unidades (campi), de acordo com o MEC (2016). 
A amostra, por sua vez, limitou-se aos 11 Institutos da Região 
Nordeste. Considerou-se na seleção da amostra o fato de a refe-
rida região abarcar a maior parte dos IFs no país (199 campi e 2 
polos de inovação) e, além disso, o interesse dos pesquisadores 
por ser servidor de um dos órgãos analisados.
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A coleta de dados foi realizada por meio da técnica 
de navegação orientada pelos sítios eletrônicos dos IFs que, 
segundo Amorim (2012), têm a finalidade principal de agrupar 
um conjunto de dados, informações e observações necessários 
para a análise do problema de pesquisa em foco. Além da nave-
gação orientada, foi feita uma consulta ao Sistema Eletrônico 
do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União 
(CGU) por onde foram encaminhadas dois pedidos reais de 
acesso à informação para cada um dos Institutos pesquisados.

Foi elaborado um instrumento de coleta baseado nos 
trabalhos do Senado Federal (Índice do Poder Legislativo), do 
Ministério Público Federal (Ranking Nacional de Transparência) 
e da CGU (Escala Brasil Transparente). Além desses referen-
ciais, foram considerados os requisitos presentes na própria 
LAI e no Decreto 7.724/2012 (BRASIL, 2012). Esse instrumento 
foi constituído por três partes chamadas de dimensões que 
possuem pesos diferentes: 1ª dimensão – transparência ativa 
(40 pontos), 2ª dimensão – transparência passiva (40 pontos) 
e 3ª dimensão – boas práticas para fomentar a transparência 
(20 pontos), juntas totalizam 100 pontos, que é a pontuação 
máxima que as organizações poderiam atingir. Para efeito 
deste estudo, foi considerado apenas a 2ª dimensão que 
trata da transparência passiva dos IFs. A dimensão em foco é 
formada por 8 indicadores que possuem diferentes pondera-
ções, de acordo com a especificidade de cada um.

Alguns dos indicadores utilizados buscaram identificar 
apenas a existência da prática ou não na instituição sem se 
preocupar com possíveis variações da mesma, ou seja, 0(zero) 
ponto quando não foi identificada a prática relacionada com 
a transparência e 1(um) ponto quando foi possível percebê-la. 
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Para outros indicadores, porém, fez-se necessário o estabele-
cimento de pesos diferenciados, uma vez que eles objetivavam 
identificar algumas variações que estavam vinculadas com 
a qualidade da informação disponibilizada. Tais variações 
precisaram ser consideradas em virtude de refletirem dire-
tamente no nível de transparência que a prática tinha. Para 
melhor compreensão toma-se como exemplo o indicador que 
mensurou o tempo de resposta de cada órgão que possuía a 
seguinte escala de peso: 1(um) para o IF que respondeu em 
até 10 dias, 0,66(sessenta e seis centésimos) para aquele que 
respondeu em até 20 dias, 0,33(trinta e três centésimos) para a 
instituição que respondeu acima de 20 dias e, por fim, 0(zero) 
para o IF que não respondeu. O Quadro 1 apresenta os indica-
dores utilizados na dimensão transparência passiva.
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Referência Indicadores Pontuação Peso da 
dimensão

Escala Brasil 
Transparente

(CGU)

Divulgação do SIC físico 
(atendimento presencial) no 
sítio eletrônico do órgão

1 = Sim
0 = Não

40

Disponibiliza em seu sítio 
eletrônico link que dá 
acesso ao e-SIC da CGU 
(atendimento pela internet)

Disponibilização do 
contato (nome e telefone 
institucional) da autoridade 
responsável por monitorar 
a implementação da LAI no 
órgão

Inexistência de pontos que 
dificultem ou inviabilizem o 
pedido de acesso (solicitação 
de documentos, exposição do 
motivo da solicitação, etc)

Responde às solicitações de 
acesso à informação dentro 
do prazo legal. QUESTÃO 01.

1 = Em até 10 dias
0,66 = Em até 20 dias
0,33 = Em até 30 dias
0 = Não responde

Responde às solicitações de 
acesso à informação dentro 
do prazo legal. QUESTÃO 02.

Resposta em conformidade 
com o que foi solicitado. 
QUESTÃO 01. 1 = Sim

0 = NãoResposta em conformidade 
com o que foi solicitado. 
QUESTÃO 02.

Quadro 1 – Indicadores para análise da transparência passiva nos IFs
Fonte: Autoria própria (2017).



110

A pontuação foi calculada pela soma dos pontos obtidos 
pelos indicadores; logo em seguida, o resultado dessa soma foi 
dividido pela quantidade de indicadores que compunham a 
dimensão e, por fim, multiplicou-se pelo peso estabelecido para 
a dimensão. Para melhor compreensão, segue a representação 
da fórmula matemática utilizada:

Onde,

D2 = Dimensão 2 (transparência passiva)
i1, i2, i3... = Pontuação obtida em cada indicador
8 = Quantidade de indicadores da dimensão
40 = Peso da dimensão

Após o cálculo da pontuação dos Institutos Federais foi 
possível realizar um ranking de transparência passiva e, além 
disso, destacar os principais pontos positivos e negativos iden-
tificados por meio de uma análise comparativa subsidiada pela 
técnica da estatística descritiva.

4 RESULTADOS ENCONTRADOS

Tendo em vista que a pontuação máxima a ser alcançada 
pelos Institutos Federais da região Nordeste era de 40 pontos é 
possível perceber que essas autarquias federais obtiveram um 
bom desempenho, haja vista que mais de 81% delas atingiram 
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uma pontuação acima de vinte pontos, conforme está demons-
trado na Tabela 1. O Instituto Federal de Sergipe foi a instituição 
que mais se destacou com uma pontuação de 34,95 pontos, 
ficando em 1º lugar no ranking de transparência passiva, seguido 
pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF SERTÃO PE), 
que alcançou pontuação de 33,3 pontos. O Instituto Federal da 
Paraíba juntamente com o Instituto Federal da Bahia, por sua 
vez, ficaram em último lugar no ranking com uma pontuação 
de 20 pontos cada, como mostra a Tabela 1.

Tabela 1 – Ranking de transparência passiva dos Institutos Federais

Colocação Instituição Pontuação

1º Instituto Federal de Sergipe (IFS) 34,95

2º
Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano (IF SERTÃO PE) 33,3

3º

Instituto Federal do Ceará (IFCE) 30

Instituto Federal de Alagoas (IFAL) 30

Instituto Federal do Maranhão (IFMA) 30

Instituto Federal do Piauí (IFPI) 30

4º
Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

(IFRN) 29,95

5º Instituto Federal Baiano (IF BAIANO) 28,3

6º Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) 21,65

7º
Instituto Federal da Paraíba (IFPB) 20

Instituto Federal da Bahia (IFBA) 20

Fonte: Autoria própria (2017).
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A pesquisa revelou um aspecto muito positivo que é 
o fato de todos os IFs do Nordeste disponibilizarem no sítio 
eletrônico um link que dá acesso ao e-SIC da CGU, ou seja, 100% 
das instituições analisadas oferecem atendimento ao cidadão 
via internet. Dessa forma, os cidadãos não precisam se deslocar 
até o órgão para protocolar algum pedido de informação. 

Outro fato que pode ser considerado como positivo e 
verificado nessa dimensão é a inexistência de pontos que 
dificultem ou inviabilizem o pedido de acesso eletrônico, ou 
seja, nenhum dos IFs pede a exposição do motivo da soli-
citação, nem solicitam documentos e requisitos em excesso 
para se fazer o pedido. Vale salientar, todavia, que a CGU 
pede que se faça um cadastro para aqueles que forem acessar 
pela primeira vez o e-SIC. Esse cadastro é bastante simples, 
não exigindo o preenchimento obrigatório de requisitos que 
não estão previstos na LAI ou no Decreto 7.724/2012 (BRASIL, 
2012), mas somente nome do solicitante, CPF e e-mail para o 
envio da informação requerida.

Mesmo diante de um cenário animador, existem pontos 
que precisam ser observados na transparência passiva dos 
IFs como, por exemplo, a divulgação do SIC físico. Cerca de 
27,27% dos Institutos não disponibilizam o endereço do aten-
dimento presencial no sítio eletrônico, podendo tal ausência 
estar relacionada a não existência do setor no órgão ou tão 
somente a não divulgação da informação. Esse é um ponto 
negativo que serve de obstáculo para que o cidadão não 
acesse o Serviço de Informação ao Cidadão, sobretudo quando 
associado à ausência de contato da pessoa responsável pelo 
monitoramento da implementação da LAI. Este é o caso do 
IFPI que não divulga nem o endereço do SIC físico, nem o 
nome da autoridade no seu sítio.
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Observou-se ainda que cerca de 27,27% dos IFs em evidência 
não responderam à primeira solicitação de informação feita 
durante o período de coleta dos dados, conforme Gráfico 1, como 
também não deram nenhuma justificativa por tal indiferença. 
Esse percentual sobe ainda mais em relação a segunda questão 
enviada, para a qual 36,36% não deram nenhum retorno. Dessa 
forma, conclui-se que em média 31,81% dos pedidos de infor-
mação não foram respondidos.

Gráfico 1 – Percentual de resposta para as duas solicitações feitas via e-SIC
Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Foi possível constatar também uma inconstância no 
atendimento das solicitações, pois existem IFs que não respon-
deram a primeira questão, mas responderam a segunda como 
é o caso do IFMA. Porém teve também o inverso, respondendo 
a primeira e não atendendo a segunda, como é o caso do IFPE 
e do IFCE. Vale salientar ainda que nenhum  desses três IFs 
justificaram o motivo pelo qual atenderam apenas uma das 
solicitações. Esse resultado revela que mesmo depois de quase 
5 anos que a LAI e o Decreto 7.724 (BRASIL, 2012) entraram em 
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vigor, os IFs ainda não conseguiram se adequar plenamente 
no que diz respeito à transparência passiva. 

Outro aspecto preocupante é que dos Institutos que 
responderam à primeira questão, 50% o fizeram após os 20 
dias estabelecidos na LAI, alguns dentro do prazo recursal 
de 10 dias adicionais (IFRN e IF SERTÃO PE), ou seja, dentro 
do limite máximo de 30 dias previsto na LAI, outros, fora até 
mesmo desse prazo (IF BAIANO e IFPE). Dos IFs que respon-
deram à segunda solicitação, quase 43% o fizeram após os 
20 dias (IFS, IF SERTÃO PE e IF BAIANO). Observou-se assim 
que cerca de 45,45% dos IFs responderam pelo menos uma 
das solicitações após os 20 dias previstos na Lei de Acesso à 
Informação. Tal delonga nas respostas é um fator que precisa 
ser revisto pelos órgãos, pois o cidadão solicitante pode ter 
prejuízos advindos dessa morosidade. O IFPE e o IF BAIANO 
foram os que mais ultrapassaram o limite estabelecido na 
LAI, 47 e 43 dias respectivamente.

Em relação a conformidade das respostas com os pedidos 
realizados, mais da metade dos IFs, 54,54%, não responderam 
a primeira questão em conformidade com o que foi solicitado, 
como revela o Gráfico 2. O percentual de inconformidade com o 
segundo pedido foi de 36,36%, resultando, assim, um percentual 
médio de 45,45% de inconformidade, ou seja, das 22 solicitações 
(duas para cada IF) encaminhadas via e-SIC, 10 foram respon-
didas em inconformidade. Tal situação fica mais crítica pelo 
fato de que alguns dos IFs que responderam em inconformidade 
com o solicitado, estão entre os que ultrapassaram 20 dias para 
responderem as questões, pois, além do cidadão esperar muito, 
ainda corre o risco de não receber o desejado.
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Gráfico 2 – Percentual de conformidade das respostas com as solicitações
Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Diante dos resultados expostos é possível verificar que 
ainda existem muitos desafios a serem vencidos no que se refere 
à transparência passiva nos Institutos Federais. Muito embora 
tenham passado quase 5 anos desde que a LAI e o Decreto 7.724 
entraram em vigor, o estudo apontou um percentual expressivo 
de IFs que não respondem as demandas da sociedade. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTRIBUIÇÕES

Tendo em vista a análise feita sobre a transparência 
passiva dos IFs da Região Nordeste do Brasil, foi possível elencar 
os principais pontos positivos, quais sejam: todos os órgãos 
disponibilizam o link que dá acesso ao e-SIC da CGU, permitindo 
que os cidadãos façam seus pedidos de informação eletronica-
mente; inexistência de pontos que dificultem ou inviabilizem o 
pedido de acesso eletrônico (solicitação da exposição do motivo 
do pedido, exigência de documentos em excesso, etc.); mais de 
68% dos pedidos de informação foram respondidos;
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Apesar desses aspectos animadores, foram identificados 
também os principais problemas que necessitam de atenção, 
pois eles podem se configurar em obstáculos para o amplo 
acesso à informação pública por parte da sociedade nos órgãos 
analisados. São eles: Mais de 31% dos pedidos de informação 
enviados pelo e-SIC não foram respondidos; cerca de 45,45% dos 
IFs responderam pelo menos uma das solicitações após os 20 dias 
previstos na LAI; das 22 solicitações encaminhadas via e-SIC, 10 
foram respondidas em inconformidade com o que foi solicitado.

Em virtude do que foi apresentado neste estudo, 
conclui-se que os Institutos Federais analisados ainda neces-
sitam melhorar a prática da transparência passiva, a fim de 
tornar possível o efetivo acesso às informações públicas pelos 
cidadãos. A título de contribuição, sugere-se as seguintes ações:

• implementar ações que fomentem a cultura da transparência 
como, por exemplo, a realização de eventos com essa temática, 
campanhas educativas sobre transparência com a elaboração 
de materiais didáticos, concursos para premiar as melhores 
ideias que promovam a transparência dos órgãos, entre outras;

• criar órgãos internos (fórum, conselho ou comissão) que 
em conjunto com a ouvidoria e setores afins, de forma 
permanente, possam avaliar a qualidade transparência 
institucional das organizações e sugerir melhorias contínuas;

• designar servidores, caso não haja, para trabalhar especi-
ficamente no atendimento das demandas de transparência 
passiva feitas aos órgãos, auxiliando os possíveis ouvidores 
da instituição;
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• inserir a transparência pública como um dos princípios basi-
lares que deve ser observado por todos os gestores e setores da 
instituição no desenvolvimento de suas ações, criando sanções 
internas para todos que não atentarem para tal princípio.

Por fim, vale frisar a importância da realização de outros 
estudos para que haja uma contínua discussão em torno dessa 
relevante temática para a gestão pública.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Paula Karini D. Ferreira. Democracia e internet: a 
transparência de gestão nos portais eletrônicos das capitais 
brasileiras. 2012. 347 f. Tese (Doutorado em) – Faculdade de 
Comunicação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012.

ANGÉLICO, Fabiano. Lei de Acesso à Informação Pública 
e seus possíveis desdobramentos para a accountability 
democrática no Brasil. 2012. 133 f. Dissertação (Mestrado 
em Administração Pública e Governo) – Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo, São Paulo, 2012.

ARTIGO 19. O Direito do Público a Estar Informado. Princípios 
sobre a Legislação de Liberdade de informação. Londres: 
Artigo 19, 1999. (Série normas internacionais). Disponível 
em: https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/
public-right-to-knowportuguese.pdf. Acesso em: 13 out. 2016.

BATISTA, C. L. Informação pública: controle, segredo e direito 
de acesso. Intexto, Porto Alegre, n. 26, p. 204-222, jul. 2012.



118

BRASIL. Constituição: República Federativa do Brasil 
de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: 
texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, 
com as alterações adotadas pelas emendas constitucionais 
nos 1/1992 a 99/2017, pelo Decreto legislativo no 186/2008 e 
pelas emendas constitucionais de revisão nos 1 a 6/1994. 53. 
ed. Brasília: Câmara dos Deputados; Edições Câmara, 2018.

BRASIL. Decreto nº 7.724, 16 maio de 2012. Regulamenta a Lei no 
12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5o, no 
inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição. 
2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_
Ato20112014/2012/Decreto/D7724.htm. Acesso em: 5 jun. 2016. 

BRASIL. Lei nº 12.527, 18 de novembro de 2011. Regula o 
acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no 
inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição 
Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga 
a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 
8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. 2011. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Lei/L12527.htm. Acesso em: 6 jun. 2016.

BLANCHET, Luiz Alberto; AZOIA, Viviane Taís. A transparência 
na administração pública, o combate à corrupção e os 
impactos no desenvolvimento. Revista do Direito, Santa 
Cruz do Sul, v. 1, n. 51, p. 157-175, jan./abr. 2017.



119

CUNILL GRAU, N. La transparencia en la gestión pública 
¿Cómo construirle viabilidad?. In: MEZONES, F. (ed.). 
Transparencia en la gestión pública: ideas y experiencias 
para su viabilidad. Guatemala: BID, Indes, Instituto Nacional 
de Administración Pública de Guatemala, 2006. p. 25-57.

DUTRA, Luma Poletti. Direito à Informação em 
Pauta: o uso da lei de acesso por jornalistas. 2015. 141 f. 
Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Faculdade de 
Comunicação, Universidade de Brasília, Brasília, 2015. 

JARDIM, José Maria. Transparência e opacidade 
do estado no Brasil: usos e desusos da informação 
governamental. Niterói: EdUFF, 1999.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC. Expansão da Rede 
Federal. Disponível em: http://redefederal.mec.gov.br/
expansao-da-rede-federal. Acesso em: 20 jul. 2016.

MENDIETA, Manuel Villoria. Transparencia y valor de la 
transparencia. Marco conceptual. In: ASENSIO, Rafael Jiménez; 
ÁLVAREZ, Jesús Lizcano; MENDIETA, Manuel Villoria. La 
Transparencia en los Gobiernos locales: una apuesta de 
futuro. Madrid: Fundación Democracia y Gobierno Local, 2012.

MENDEL, T. Liberdade de informação: um estudo de 
direito comparado. 2. ed. Brasília: UNESCO, 2009.



120

OSZLAK, Oscar. Gobierno abierto: hacia un nuevo paradigma de 
gestión pública. Red de Gobierno Electrónico de América Latina y 
el Caribe – Red GEALC, septiembre, 2013. (Colección de documentos 
de trabajo sobre e-Gobierno, 5). Disponível em: https://www.oas.
org/es/sap/dgpe/pub/coleccion5RG.pdf. Acesso em: 28 jun. 2016.

SILVA, Luzivan José da. Um olhar sobre a transparência ativa dos 
IFS do Nordeste brasileiro. In: SANTOS, Geovane Santana dos et 
al. (org.). Gestão pública: a visão dos técnicos administrativos 
em educação das universidades públicas e institutos 
federais. São Carlos, SP: Pedro & João Editores, 2017. v. 4.

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa 
em administração. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

YAZIGI, Alejandro Ferreiro. Dinero, política y transparencia: 
El imperativo democrático de combatir la corrupción. In: 
INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION CONFERENCE, 9., 
1999, Durban. Anais [...]. Durban: IACC, 1999. p. 10–15.



121

GESTÃO E MAPEAMENTO 
DE PROCESSOS NAS 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

UM ESTUDO DE CASO NA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Elzeni Alves Moreira
Maria Teresa Pires Costa

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo aborda o Gerenciamento de Organizações Públicas, 
e como objeto de estudo a gestão e o mapeamento de processos 
na Diretoria de Administração de Pessoal (DAP) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  Os novos modelos de 
gestão têm provocado a reorganização das instituições na 
atualidade. Considerando que nas últimas três décadas, as 
universidades federais vêm passando por um amplo processo 
de expansão das suas finalidades e atribuições, analisa-se que, 
atualmente, a estrutura organizacional dessas instituições 
deve refletir e permitir agilidade na prestação de serviços e 
flexibilidade para se adaptar às mudanças.

No Brasil, a união é o ente federativo que mais vem dando 
demonstrações de vontade no sentido de modernizar a gestão 
pública (SECCHI, 2014). Dentro desse contexto surge, em 2005, 
o Gespública, coordenado nacionalmente pelo MPOG e que, 
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conforme Palvarini (2009), pode ser entendido como uma polí-
tica pública fundamentada em um modelo de gestão específico, 
essencialmente público, orientado ao cidadão e respeitando os 
princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade, da 
moralidade, da publicidade e da eficiência, contemporâneo e 
alinhado ao estado da arte da gestão, voltado para a disposição 
de resultados para a sociedade, com impactos na melhoria da 
qualidade de vida e na geração do bem comum.

Na UFRN, onde se encontra o lócus deste estudo de caso, 
que é a Diretoria de Administração de Pessoal - DAP, unidade 
administrativa da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP, 
o processo de modernização no modelo de gestão repercutiu 
inicialmente através da implementação de programas voltados 
à melhoria do atendimento e à prestação de serviços públicos 
de qualidade. A escolha dessa diretoria como ponto de partida 
para a modernização se deu devido à sua melhor estruturação 
na gestão de seus processos, já iniciada em 2007 com a criação do 
Manual de Processos da DAP, e intensificada com a promulgação 
do Decreto  nº 6.932, de 11 de agosto de 2009 (BRASIL, 2009d), 
que trata da simplificação do atendimento ao público, bem como 
devido à importância estratégica do setor dentro da instituição.

Diante da implantação de ferramentas de modernização na 
DAP, em face de seu caráter estratégico e sua missão institucional, 
questionou-se: quais foram os resultados obtidos com a implan-
tação da gestão e do mapeamento de processos? Da questão 
norteadora emergiram o objetivo geral de analisar a gestão e o 
mapeamento de processos na DAP, com seus respectivos objetivos 
específicos: descrever como se realizou a implantação da gestão 
e do mapeamento de processos na DAP e como está funcionando 
atualmente, verificar a consonância na relação entre as ações 
desenvolvidas pela Diretoria e as modernas teorias da NGP e 
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da gestão de processos, identificar a evolução do setor com as 
medidas adotadas e os resultados obtidos com a implantação 
da ferramenta de mapeamento. Para que os objetivos pudessem 
ser alcançados foi importante compreender o que é gestão de 
processos e em que consiste seu mapeamento.

2 GESTÃO E MAPEAMENTO DE PROCESSOS

O Gespública define processo como um conjunto de 
decisões que transformam insumos em valores gerados ao 
cidadão. A gestão de processos, por sua vez, pode ser definida 
como a organização e estruturação de todas as etapas e tarefas 
que contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos da 
organização de forma a garantir a correta execução destas.  
Conforme Melo (2000), para que a gestão de processos gere os 
resultados esperados, é necessário que o ambiente corporativo 
seja favorável e a sua estrutura global esteja orientada para 
interligar outros instrumentos administrativos, tais como: 
planejamento estratégico, estrutura organizacional, qualidade 
total, logística, relatórios gerenciais, sistema de participação 
e comprometimento de servidores. É uma responsabilidade 
central dos gestores buscarem a otimização e fazerem mais 
com menos recursos e engloba desde o mais alto nível decisório 
até o mais simples nível executivo (DAVENPORT, 1994).

Dentro da gestão de processos, o mapeamento surge como 
uma importante ferramenta de controle e acompanhamento 
dos processos organizacionais. O mapeamento é uma atividade 
com o objetivo de desenhar, executar, documentar, monitorar 
e controlar a melhoria dos processos com vistas a alcançar os 
resultados pretendidos na instituição. Geralmente essa atividade 
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faz parte de uma disciplina da área de gestão que combina a abor-
dagem centrada em processos com a melhoria do funcionamento 
da instituição para atingir metas (CUNHA, 2012).

Melo (2011), relaciona as principais etapas do mapea-
mento: determinar o processo e a ferramenta a ser utilizada 
delimitando os limites, determinando seu início e fim, bem 
como quais são suas entradas e saídas; determinar o nível de 
detalhe e informações necessárias para a construção do mapa 
priorizando informações relevantes que busquem responder o 
porquê do mapeamento; verificar e validar o mapa do processo 
determinando o nível de detalhamento, a ausência de erros e 
garantindo que o mapa represente fielmente a realidade do 
sistema estudado. De acordo com Johnston e Clark (2002), o 
principal benefício obtido pelo mapeamento é o alcance de uma 
compreensão mais abrangente do papel desempenhado por cada 
pessoa envolvida do princípio ao fim da tramitação do processo.

3 MÉTODO

Utilizou-se uma pesquisa exploratória do tipo estudo 
de caso e abordagem qualitativa. O uso dessa metodologia 
se fez necessário para analisar a gestão e o mapeamento de 
processos de maneira ampla e detalhada dentro da UFRN, 
e mais especificamente, na DAP, que se configura como a 
unidade de análise do estudo onde foram entrevistados cinco 
informantes que participaram da implantação da gestão de 
processos na Diretoria, desde a sua concepção inicial até o 
momento da finalização dessa pesquisa.

Para as entrevistas foi utilizado roteiro semiestruturado 
possibilitando o entendimento dos significados atribuídos às 
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questões e situações em contextos que não foram anteriormente 
estruturados a partir das suposições do pesquisador (ROESCH, 
2005). As entrevistas focalizaram a motivação e os objetivos 
da implantação da gestão de processos, bem como os critérios 
para o desenvolvimento dessa gestão, os métodos utilizados 
atualmente na gestão de processos, dificuldades encontradas 
e benefícios da implantação dessa metodologia. A observação 
participante se deu durante as reuniões da equipe de gestão e 
mapeamento de processos na DAP durante o período de coleta 
de dados compreendido entre os meses de abril a junho de 2015 
e serviram para subsidiar o entendimento do contexto sendo 
complementar às outras técnicas.

Para análise qualitativa e tratamento dos dados, 
adotou-se a técnica de análise de conteúdo, conforme Quadro 1. 

CATEGORIAS UNIDADES DE SIGNIFICADOS

Importância e desafios da gestão de 
processos no serviço público 

Importância
Desafios

Motivação e setores envolvidos 
na implantação da gestão e do 
mapeamento de processos na UFRN

Motivação
Setores envolvidos

Metodologias aplicadas no processo de 
implantação e principais dificuldades 
encontradas

Metodologias
Dificuldades

Benefícios e inovações da implantação 
da gestão e do mapeamento de 
processos

Benefícios
Inovações

A possibilidade de expansão da gestão e 
mapeamento de processos para outros 
setores da UFRN

Pontos negativos
Pontos positivos

Quadro 1 – Categorias de Análises 
Fonte: Autoria própria.
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4 RESULTADOS

Nesse capítulo serão apresentados os resultados obtidos 
em cada categoria de análise utilizada na pesquisa.

4.1 Importância e desafios da gestão 
de processos no serviço público 

De acordo com Bresser (2008), a administração pública 
gerencial imprime mudanças culturais, estruturais e de 
gestão, exigindo um novo olhar para os interesses da socie-
dade. A importância da gestão de processos para a gestão 
pública foi evidenciada nos relatos dos entrevistados, no 
qual foi detalhado a sua relevância, citando o Gespública 
como uma importante iniciativa do governo federal para a 
modernização do serviço público.

Outro fator importante citado pelos entrevistados é a 
transparência que a gestão de processos pode trazer para a 
instituição, através de ferramentas de controle e acompanha-
mento dos processos, como por exemplo, o mapeamento. Mas 
apesar de reconhecer a importância da gestão de processos 
nas instituições públicas, foi relatada também a necessidade 
de adaptação em relação à gestão aplicada na iniciativa 
privada para o setor público.

Um dos grandes desafios citados pelos entrevistados foi 
a necessidade do envolvimento da alta administração nesse 
processo de implantação da gestão de processos. Em seus 
relatos salientaram que o projeto na DAP envolve todos os níveis 
da administração em todas as etapas, desde o planejamento 
estratégico, considerado um ponto crucial, até a execução, 
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considerando as etapas de acompanhamento e avaliação, de 
fato um projeto institucional.

4.2 Motivação e setores envolvidos 
na implantação da gestão e do 
mapeamento de processos na UFRN

Um dos primeiros pontos citados como motivador para a 
implantação da gestão e do mapeamento de processos na insti-
tuição foi a busca por melhoria no fluxo de processos dentro da 
UFRN. Conforme observado nas entrevistas, havia uma necessi-
dade premente em agilizar esses processos, porque a demora na 
tramitação e no tempo de resposta geravam muitas reclamações 
e insatisfação dos usuários, trazendo diversos problemas aos 
setores e prejudicando o fluxo das informações.

No início do projeto, a vontade de fazer foi um fator 
motivador, além da busca de melhor prestação de serviço ao 
público, de melhoria nos setores e de maior satisfação da equipe 
de trabalho. De acordo com um dos entrevistados: “[...] olhar 
para o processo e analisar e ver o que poderia ser mudado, 
porque as coisas sempre foram feitas assim e porque elas têm 
que continuar a serem feitas assim, porque não fazer diferente? 
Essa era nossa pergunta: e por que não?” (E-3).

A implantação da gestão e do mapeamento de processos 
iniciou-se na primeira etapa na DAP e, num segundo momento, 
já na reavaliação da metodologia, foi estendida para as outras 
diretorias: a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas e a 
Diretoria de Assistência ao Servidor.



128

4.3 Metodologias aplicadas no 
processo de implantação e principais 
dificuldades encontradas

A metodologia utilizada inicialmente funcionava com 
o auxílio de estagiários do setor, designados para elencar 
os processos a serem mapeados. Isso acontecia com o uso 
da Carta de Serviços e através de conversas com gestores 
de diversas áreas, com o objetivo de traçar um fluxo dos 
processos críticos. Em seguida era feita uma reunião com 
os responsáveis desses setores para que esses processos 
pudessem ser validados e escolhidos os que seriam mapeados. 
A DAP mapeou inicialmente oito macroprocessos-chaves 
para o setor: atendimento ao público, processamento da 
folha, controle de cargos, funções e movimentação, registro 
funcional, benefícios, licenças e incorporações, apoio técnico, 
ausências e apoio administrativo.

Através dessa metodologia a equipe conseguiu alcançar 
resultados, não atingindo, porém, todas as metas programadas. 
A falta de comunicação entre os setores prejudicou o alcance 
dos objetivos pretendidos inicialmente porque a conversa com 
os gestores era feita por setor, não havia uma comunicação 
entre eles, o que ocasionou duplicação de trabalhos e processos 
com fluxo demorado. Diante disso, no ano de 2014, resolveu-se 
fazer uma revisão em todos os processos mapeados.

Conforme observado nas entrevistas, esse novo trabalho 
teve grande diferenciação da metodologia aplicada inicial-
mente. Segundo o entrevistado E-2, “o primeiro passo para o 
trabalho de reavaliação foi a escolha dos processos já mapeados 
que seriam reavaliados [...] a DAP já tinha 72 processos mape-
ados, como é que a gente faria para escolher quais a gente iria 
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trabalhar inicialmente, qual a prioridade que ia ser dada?” 
Então, de acordo com E-3, foram elencados os processos consi-
derados críticos: “[...] aqueles que são muito auditados, aqueles 
considerados que não tenham controle grande.” (E-3). 

A ferramenta utilizada nesse segundo momento foi 
o Blueprint. De acordo com E-3, foi feita uma pesquisa com 
os gestores e com os usuários dentro da DAP a fim de saber 
qual modelo eles julgavam ser o melhor para a realidade do 
setor. Foram desenhados, na época, os diagramas horizontal 
e vertical e o Blueprint. O resultado da pesquisa indicou o 
Blueprint naquele momento. Essa ferramenta representa um 
mapa de todas as transações integrantes do processo de pres-
tação de serviço e, segundo Santos e Varvakis (2002), pode ter 
diversas aplicações, como identificações dos processos-chaves 
e das áreas estratégicas de decisão.

O entrevistado E-2 explicou como se deu a implantação 
do mapeamento nessa segunda fase de reavaliação de processos 
visto também na observação participante:

a) Na primeira reunião, cada setor fica com uma cartolina de 
uma cor representando seu setor, discutem-se as etapas do 
processo a ser mapeado e cada grupo constrói um novo fluxo 
com as possibilidades de melhoria. No fim da reunião, com o 
processo já totalmente mapeado, a assessoria técnica reúne 
essas informações, coloca o desenho em Blueprint e inclui no 
sistema informatizado;

b) Na segunda reunião, o processo é validado, já com a 
observação das melhorias feitas e a definição dos prazos 
para conclusão desse mapeamento. Nessa reunião também 
são elencados os riscos vinculados a esse processo. São 
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estabelecidos os prazos para que cada setor execute e elabore 
os procedimentos relativos a cada etapa de sua competência; 

c) Na terceira reunião, concluem-se: mapeamento, riscos, 
check-list e procedimentos. Com toda a equipe reunida, o 
processo é implantado definitivamente na plataforma, 
disponível para uso pelos usuários.

Apesar dessa metodologia de reuniões setoriais para 
o mapeamento não se basear em nenhum autor específico 
segundo a equipe, tal forma de trabalho corrobora com as ideias 
de Davenport (1994), que fala da gestão de processos englobando 
vários níveis e setores dentro da instituição, e de Melo (2000), 
segundo o qual o estabelecimento de objetivos é essencial para 
que, com o alcance dos resultados, a equipe tenha a satisfação 
de atingimento dessa meta, dando assim início a um novo passo, 
chegando à melhoria contínua.

Foram observadas diversas situações de dificuldades e 
conflitos, tanto na fase de implantação, o que ocorreu de forma 
acentuada devido à situação nova que se apresentava à equipe, 
quanto na segunda etapa de reavaliação. As dificuldades mais 
citadas foram: tempo, falta de pessoal, avaliação, resistência 
a mudanças e demora no retorno dos resultados. Apesar de a 
equipe estar comprometida com o projeto e de desejarem contri-
buir com este, muitas vezes não encontravam tempo disponível 
para se dedicarem às etapas necessárias para a implantação, já 
que essas novas atividades eram realizadas concomitantemente 
com suas funções diárias de trabalho. De acordo com a pesquisa, 
a falta de pessoal na instituição foi um entrave para que o projeto 
se desenvolvesse de forma mais ampla e rápida.
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Outro problema analisado através dos dados da pesquisa 
foi a falta de ferramentas de avaliação para os processos mape-
ados inicialmente. Os servidores relataram que sentiam alguma 
dificuldade de acompanhar o fluxo desses processos e garantir 
a otimização após a conclusão do mapa. Essa preocupação da 
equipe corrobora com a teoria de Fadul e Silva (2008), que citam 
a elaboração de indicadores de desempenho e a avaliação dos 
resultados obtidos como requisitos essenciais para este modelo 
de gestão de processos. Já reconhecendo essa dificuldade no 
mapeamento inicial, na segunda etapa de reavaliação, a equipe 
procura desenvolver indicadores com o objetivo de melhorar 
e garantir que o fluxo ocorra dentro do previsto. De acordo 
com a E-3, é necessário criar alguns indicadores desenvolvidos 
para esse gerenciamento, com características de indicador de 
processo. Em 2017 trabalhou-se com a ferramenta do Sistema 
Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) 
cujo indicador é o tempo “[...] tirado direto do SIPAC, que é onde 
o processo tramita, onde protocola, você vai ter a qualidade da 
informação é absoluta porque ela sai do sistema” (E-2). À medida 
que as etapas vão ficando mais complexas, é necessário traba-
lhar com uma equipe em que as pessoas tenham qualificações 
diferentes, pessoas focadas naqueles processos.

4.4 Benefícios e inovações na implantação 
da gestão e do mapeamento de processos

Segundo os entrevistados E-3 e Q-2, um dos principais 
benefícios da implantação desse trabalho no setor foi a agilidade 
dos processos. O uso do mapeamento de processos provocou, 
segundo os dados das entrevistas, uma mudança nos setores 
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envolvidos, uma diminuição significativa dos erros antes apre-
sentados e consequentemente a dinamização desses processos.

Outro aspecto positivo apontado pelos entrevistados 
é a padronização, organização e orientação para os novos 
servidores que ingressam na instituição. Com a implantação 
da gestão e do mapeamento, tornou-se mais fácil a utilização 
das ferramentas, fazendo com que o conhecimento das 
informações flua de forma mais transparente. Melo (2000), 
descreve a importância da normatização dos estágios de 
desenvolvimento atingidos pelos processos como um ponto 
de equilíbrio para quem os manuseia.

A melhoria da comunicação é observada por quase todos 
os entrevistados, sendo considerada um grande benefício 
conquistado com a gestão e o mapeamento de processos. O 
uso dessa ferramenta, segundo o depoimento E-1, reforçou 
a comunicação e também a união da equipe em favor de um 
objetivo maior, o atendimento ao usuário: “[...] eu acho que 
a equipe hoje tem outra visão em relação ao atendimento, 
aquele cuidado de se colocar no lugar do outro eu vejo que é 
uma coisa que gratifica muito quando eu vejo. [...] eu acho que 
talvez seja o ganho maior (E-1)”.

Observa-se, a partir desses relatos, que a metodologia 
aplicada na reavaliação dos processos foi fundamental para 
o êxito do projeto. A forma como a equipe se reunia e ela 
mesma trabalhava a gestão daqueles processos trouxe para 
os envolvidos uma satisfação pessoal na implantação daquelas 
ferramentas. A satisfação emerge nos discursos dos entre-
vistados como uma forma de acolher o projeto e buscar que 
este funcione, pois eles mesmos se sentem responsáveis pelo 
sucesso já que estão diretamente ligados na sua construção 
e execução. Esse entendimento também foi evidenciado por 
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Melo (2000), que observa que o estabelecimento de metas de 
melhoria e aperfeiçoamento é essencial, porque a satisfação 
da equipe vai aumentando a cada meta alcançada, assim como 
se torna o início de um novo passo.

4.5 Inovações

Os relatos dos entrevistados apresentaram como uma 
inovação a possibilidade de trabalhar os riscos do processo 
dentro da etapa de mapeamento. A gestão de riscos é uma 
demanda nova no serviço público e é geralmente trabalhada 
de cima para baixo na organização. A UFRN está iniciando esse 
trabalho como uma forma a mais de agregar valor ao processo. 

De acordo com Landry (1995, p. 326), quando a equipe 
busca a inovação com o objetivo de construir um modelo que 
atenda às necessidades da instituição, esse trabalho ganha 
um aprofundamento e, segundo relato dos entrevistados, 
tem alcançado resultados consideráveis como a melhoria do 
atendimento aos usuários.

O Plano de Gestão 2011-2015 da UFRN (2011) priorizou a 
informatização como uma das suas linhas de ação e criou o Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTI) para 
o estabelecimento de prioridades e ações a serem realizadas 
na área de Tecnologia da Informação. Isto abriu um leque de 
oportunidades de incluir nas equipes de mapeamentos diversos 
profissionais de outras áreas da instituição agregando valor 
ao processo, através de novas teorias, usadas no mapeamento. 
E-2 diz: “[...] são especialistas na área, o professor de designer 
e o professor que trabalha a questão da Teoria dos Jogos sérios 
aplicados para os processos”. Essas inovações apresentadas 
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na UFRN corroboram com o defendido por Johnston e Clark 
(2002). Segundo os autores, o principal benefício obtido pelo 
mapeamento dos processos é o surgimento de uma visão e de 
um entendimento compartilhado de um processo por todos os 
envolvidos e, assim, uma realização de seu papel no processo 
de serviço do princípio ao fim. Nas instituições públicas o 
mapeamento desempenha o papel essencial de transformar os 
processos existentes, criando oportunidades de melhoria de 
desempenho organizacional ao identificar interfaces críticas e, 
sobretudo, criar bases para a implantação de novas e modernas 
tecnologias de informação e integração. 

Nesse sentido, as informações apresentadas reforçam um 
dos objetivos do Plano de Gestão da UFRN 2011-2015 (2011), que 
é modernizar e inovar a gestão universitária, integrando as 
atividades-fim às atividades-meio com participação e trans-
parência, qualificando pessoas para o alcance da eficiência, da 
eficácia e da efetividade das ações realizadas pela instituição.

4.6 A possibilidade de expansão da gestão e 
mapeamento de processos na universidade

Nessa categoria de análise verificou-se, a partir dos 
relatos, a necessidade que a iniciativa seja ampliada para 
outros setores da Universidade, como cita o entrevistado E-5: 
“Existem setores que ainda não utilizam a informatização. 
Sendo assim, é de suma importância que esse projeto de gestão 
e mapeamento se expanda mais e mais”. Segundo apresentado 
também por alguns entrevistados, a expansão é uma situação 
inevitável porque o crescimento das demandas internas e 
externas já exige que a instituição se adeque à realidade de 
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mudanças. Porém, como apresenta a E-1, para que esse projeto 
se concretize na Universidade como um todo, faz-se necessária 
uma equipe especializada para implantar essa metodologia, 
porque a equipe da PROGESP sozinha não teria condições de 
abarcar o projeto em toda a instituição.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da análise de como se realizou a implantação 
da gestão e do mapeamento de processos na DAP e como está 
funcionando atualmente, identificou-se que a implantação 
começou de forma bastante limitada, pois não havia uma equipe 
especializada no assunto e não houve capacitação para o desen-
volvimento do projeto na instituição. No entanto, diante dos 
problemas vivenciados diariamente na Universidade e devido 
à deficiência na gestão dos processos internos desta, a própria 
equipe se dispôs a realizar o projeto descrito neste capítulo sem 
se respaldar em nenhum método ou autor específico, mas com 
base apenas na experiência e nas dificuldades enfrentadas no 
cotidiano ao longo dos anos e reclamações dos usuários.

Naquele momento inicial, a adesão ao Gespública cons-
tituiu-se numa importante ferramenta de gestão para a DAP 
e a criação da Carta de Serviço ao Cidadão foi fundamental, 
conforme observado na pesquisa, para dar as diretrizes de 
como a instituição teria que proceder para implantar a gestão 
e o mapeamento dos seus processos. O interesse da alta admi-
nistração também foi fundamental para que a implantação 
pudesse ser desenvolvida tanto no projeto inicial, como em todo 
o decorrer das etapas, inclusive com metas institucionalizadas 
através de diretrizes do Plano de Gestão da Universidade.
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As metodologias empregadas foram, conforme relatos dos 
entrevistados, construídas e desenvolvidas de acordo com as 
necessidades da própria Universidade. Foi possível observar, 
entretanto, durante o trabalho, a importância do Gespública 
como norteador das ações iniciais e como ferramenta essencial 
para o desenvolvimento do projeto, tanto em sua fase inicial, 
em 2009, como na reestruturação a partir de 2014.

Os resultados obtidos pela DAP com a implantação da 
ferramenta de mapeamento foram agilidade dos processos e 
a padronização de procedimentos; nova organização para o 
setor, proporcionando a diminuição de erros e a dinamização 
no atendimento, impactando diretamente na prestação do 
serviço ao usuário; integração e melhoria na comunicação 
entre as pessoas. Resultou ainda na motivação dos parti-
cipantes relacionada com a satisfação de ver, na prática, 
os objetivos realizados. Sendo assim, o envolvimento das 
pessoas foi considerado essencial para o desenvolvimento das 
ações, já que as pessoas se sentiam responsáveis diretas pela 
execução e pelos benefícios alcançados. Como dificuldades 
encontradas apontadas pelos participantes do projeto estão 
a qualificação de pessoal, a insuficiência de quadro funcional, 
a sobreposição de atividades dos participantes do projeto e 
a limitação dos indicadores para a avaliação dos processos, 
atualmente limitada ao tempo de processamento verificado 
no sistema de protocolo utilizado pela UFRN.

Espera-se, finalmente, que os resultados desse estudo 
possam contribuir com o campo da Administração Pública, 
em especial da Nova Gestão Pública e da Gestão Universitária, 
solidificando o conhecimento e ampliando a oportunidade de 
melhorias na gestão de processos ressaltando a importância 
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de que se busquem diretrizes adaptáveis à realidade de cada 
instituição, que foi o caso da UFRN.

De acordo com as informações da pesquisa e relatos 
dos entrevistados, sugere-se um check-list de como poderia 
ser pensada a implantação da gestão e do mapeamento de 
processos para outros setores da Universidade ou para outras 
instituições públicas:

a) criar uma equipe multidisciplinar com o objetivo de coor-
denar a implantação;

b) fazer uma campanha de sensibilização em toda a instituição 
para que seja feita a apresentação do projeto;

c) criar em cada setor uma equipe local responsável pela 
implantação;

d) fazer a capacitação dessa equipe setorial;

e) iniciar o processo de implantação da gestão e mapeamento 
no setor;

f) acompanhar através da equipe multidisciplinar todo o 
processo de implantação;

g) criar indicadores para avaliar se os resultados esperados 
estão sendo alcançados.

Acredita-se que dessa forma será possível expandir a 
gestão e o mapeamento de processos em instituições ou setores, 
bem como avaliar e acompanhar seu desenvolvimento e o 
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alcance dos resultados desejados, como a eficiência e eficácia 
na prestação de serviço ao usuário.

O campo estudado abre um leque para futuros projetos 
de intervenção que enfoquem o mapeamento de processos, a 
avaliação de processos e a criação de indicadores que possam 
mensurar os resultados e compará-los com os objetivos insti-
tucionais. Hoje existem alguns estudos apenas na área de 
Engenharia de Produção, contudo há uma grande lacuna na 
área específica de processos institucionais.
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AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS

A EFICÁCIA DO PROGRAMA DE 
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

DOS SERVIDORES DA UFRN

Marcus Vinícius Fernandes Terto
Richard Medeiros de Araújo

INTRODUÇÃO

As mudanças decorrentes dos novos paradigmas do mundo 
do trabalho obrigaram o setor público a promover qualifi-
cação, capacitação e aperfeiçoamento de seus funcionários, 
objetivando a formação de quadros profissionais para servir 
com mais qualidade aos setores da sociedade (BARBOSA, 2010). 
Os programas de capacitação, no âmbito da administração 
pública, objetivam o desenvolvimento das instituições, a 
melhoria da qualidade dos serviços públicos e a progressão 
dos servidores nos seus planos de carreira. De acordo com 
Cavalcante e Silva (2012, p. 2):

o processo de educação profissional é condição básica 
para atualização e adequação de organizações no 
enfrentamento dos desafios decorrentes de mudanças 
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sociais, econômicas, políticas e tecnológicas. Esse 
cenário integra o contexto das instituições públicas, 
em especial, o das Instituições Federais de Ensino 
Superior – IFES.

Não diferentemente de outras ações governamentais a 
gestão deve dispor de reflexões avaliativas possibilitando uma 
releitura no decurso da implementação, ou dos impactos ou da 
sua eficácia dos respectivos raios de ação. Para tal, o caminho 
é a realização de Avaliação de Política Pública. No contexto da 
Universidade Pública isso é mais premente, pois tem diversos 
espaços acadêmicos e administrativos cujas operações devem 
convergir para os atingimentos dos objetivos institucionais, ou 
seja, a melhor produção no Ensino, na Pesquisa e na Extensão. 
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte executa desde 
2012 um programa de capacitação voltado para servidores 
docentes e técnicos administrativos. Conforme lembra Marconi 
(2010), as políticas de capacitação devem atuar através de ações 
destinadas ao aprimoramento das competências necessárias 
para exercer as atividades de uma determinada carreira, 
extensíveis a todos os seus integrantes. 

A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas – 
PNDP, instituída pelo Decreto nº 5.707/2006, define capacitação 
como “o processo permanente e deliberado de aprendizagem, 
com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de 
competências institucionais por meio do desenvolvimento de 
competências individuais.” (BRASIL, 2006, documento online 
sem paginação). Antonello e Pantoja (2010, p. 23) afirmam que a 
capacitação busca “o desenvolvimento de um quadro de pessoal 
com as competências necessárias para satisfazer às necessidades 
e aos objetivos da organização, de modo a garantir seu bom 
desempenho e o alcance dos resultados e metas estabelecidos 
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no planejamento estratégico.” Dessa forma, os programas de 
capacitação devem estabelecer objetivos e metas alinhadas aos 
objetivos institucionais. Ressalte-se como lembrara Tomazzoni 
et al. (2017) no qual se ratificou que existe pouca exploração 
do quesito de indicação da necessidade de treinamento para o 
servidor, o que representa um mecanismo de levantamento de 
informações para a implementação de políticas e práticas de 
treinamento e desenvolvimento voltadas a atender as carências 
identificadas no processo de avaliação. 

De acordo com Pereira (2010, p. 45) “o que se percebe no 
âmbito das IFES demonstra que a gestão universitária caminha 
na busca do profissionalismo, mas ainda deve percorrer cami-
nhos no avanço das competências gerenciais necessárias aos 
cargos ocupados pelos seus gestores.” Ressaltando a importância 
da avaliação de políticas públicas, Sano e Montenegro Filho 
(2013, p. 41) destacam que “a avaliação sistemática, contínua 
e eficaz é uma ferramenta gerencial poderosa, fornecendo aos 
formuladores e gestores de políticas públicas condições para 
aumentar a eficiência e efetividade dos recursos aplicados.” 
Neste sentido, o presente artigo se concentra no seguinte 
problema de pesquisa: Qual o nível de eficácia do Programa 
de Capacitação e Aperfeiçoamento dos servidores da UFRN? 
Objetiva-se com esse trabalho avaliar a eficácia do referido 
programa, no tocante ao nível de realização dos objetivos e 
das metas estabelecidas em sua concepção.

A avaliação de eficácia procura verificar a relação entre 
os objetivos e instrumentos explícitos de um dado programa/
política e seus resultados efetivos. Esta avaliação pode ser 
feita entre, por exemplo, as metas propostas e as metas 
alcançadas pelo programa ou entre os instrumentos previstos 
para sua implementação e aqueles efetivamente empregados 
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(ARRETCHE, 1998). Avaliar a eficácia do programa de capa-
citação da UFRN é relevante porque pode gerar informações 
que possibilitem ações corretivas que impactem positiva-
mente nos resultados. Para o alcance do objetivo proposto, 
será realizado um estudo de caso na Coordenadoria de 
Desenvolvimento de Pessoas da UFRN - CCEP.

O capítulo foi estruturado em seis partes. Inicia fazendo 
uma breve revisão sobre capacitação no contexto da adminis-
tração pública. Em seguida, apresentado os principais conceitos 
sobre Avaliação de Políticas Públicas, com atenção à avaliação 
de eficácia. Na terceira parte apresenta a metodologia utilizada 
nesta pesquisa de avaliação. Em seguida, apresenta as principais 
características do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento 
da UFRN. Na quinta, discute-se e se analisa os dados coletados. 
Na última parte, são apresentas as considerações finais.

OS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO NO 
CONTEXTO DO SETOR PÚBLICO

As organizações são concebidas a partir da reunião de 
indivíduos que desenvolvem atividades com a finalidade de 
atingir um objetivo organizacional predeterminado. No caso das 
organizações privadas o objetivo principal é o lucro, enquanto 
que nas organizações públicas é a promoção do bem-estar social. 
Para que o Estado possa alcançar a efetividade em suas ações é 
necessário que os governos levem cada vez mais em consideração 
os princípios da eficiência e eficácia da administração. As pessoas 
são a parte mais importante de qualquer organização e, se bem 
orientadas, podem atuar como atores principais na construção 
de um Estado que atenda à sociedade de forma equânime.
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As qualidades de ser eficiente e eficaz suscitam a noção 
de desempenho. De acordo com Antonello e Pantoja (2010, p. 
18): “o desempenho diz respeito não só à organização, mas 
também às pessoas que nela atuam. O planejamento estraté-
gico da organização, em que são definidas as diretrizes para 
desempenho, é desdobrado nos diversos níveis organizacionais 
até o individual.” Nesse sentido, “o conceito de gestão estra-
tégica se refere a um tipo de gestão que se preocupa com os 
objetivos e metas da organização e com o desempenho e as 
formas de atuação mais adequados para concretizá-los, consi-
derando-se o curto, o médio e o longo prazos.” (ANTONELLO; 
PANTOJA, 2010, p. 18). Silva e Mello (2011, p. 174) consideram 
que “a gestão de pessoas e organizações passa a ser estratégica 
nesses tempos de globalização, de reestruturação do sistema 
produtivo, de desestabilidade, na medida em que se passa a 
perceber que a mudança é uma constante.”

A administração pública brasileira passou por diversas 
reformas administrativas ao longo de sua história, justificadas 
pela necessidade de um Estado mais eficiente. A reforma buro-
crática introduziu normas, rotinas e implantou ferramentas 
de controle administrativo e de regulação, que resultaram 
na redução das práticas patrimonialistas que marcaram o 
paradigma anterior. Contudo, foi durante a reforma geren-
cialista brasileira que novos conceitos de gestão de pessoas 
se estabeleceram no setor público. De acordo com Bresser-
Pereira (1998, p. 267) “a partir dos anos 80, as mudanças no 
setor público passam a ocorrer em função da crise do Estado e 
da demanda, por parte da sociedade, de que as administrações 
públicas sejam mais eficientes, e os salários dos servidores 
públicos, mais compatíveis com os do setor privado.”
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Para garantir a sobrevivência do Estado e conquistar a 
eficiência requerida, adequações foram realizadas no âmbito do 
Governo Federal na década de 1990. Tratando especificamente 
sobre as mudanças na área de gestão de pessoas, Bresser-Pereira 
(1998, p. 268) afirma que “a proposta central da nova política de 
recursos humanos do Governo Federal está na prioridade dada 
ao recrutamento, capacitação e adequação da remuneração dos 
servidores de nível superior que realizam atividades exclusivas 
de Estado.” Segundo o autor, “a constante requalificação do 
pessoal que trabalha no Estado é exigida em decorrência da 
permanente mudança nas demandas pelos serviços prestados 
pelo Estado.” (BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 277).

As políticas de recursos humanos são um ponto de 
partida para a motivação de servidores públicos, fornecendo 
assim uma maior contribuição para a melhoria dos serviços 
públicos (CIMBALISTA, 1998). Para a autora, uma política dessa 
natureza “deve sintetizar mudanças, inovações, estímulos, 
responsabilidade, iniciativa, formação, capacitação, retribuição, 
compensação que se constituam em princípios fundamentais 
na formulação da política.” (CIMBALISTA, 1998, p. 70). Por meio 
do decreto presidencial nº 5.707/2006 foi instituída no Brasil 
a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal – PNDP, 
que tem como objetivos: a melhoria da eficiência, eficácia e 
qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; o desen-
volvimento permanente do servidor público; a adequação das 
competências requeridas dos servidores aos objetivos das insti-
tuições, tendo como referência o plano plurianual; a divulgação 
e gerenciamento das ações de capacitação; e a racionalização 
e efetividade dos gastos com capacitação. O decreto, em seu 
Art. 2º, define capacitação como o “processo permanente e deli-
berado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para 
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o desenvolvimento de competências institucionais por meio 
do desenvolvimento de competências individuais.” (BRASIL, 
2006, documento online sem paginação). Silva e Mello (2011, p. 
177-178) tratam sobre competências na administração pública: 

A noção de competências está perpassando diversos 
campos da gestão de pessoas, inclusive na esfera 
pública, o que acaba por contribuir com uma gestão de 
pessoas mais estratégica e focada no desenvolvimento 
de pessoas que tenham relação com aquilo que a orga-
nização preza como eficiente e, consequentemente, com 
maior efetividade.

Para entender melhor o conceito de competência, é 
preciso desdobrá-lo em seus três componentes. Conforme 
Antonello e Pantoja (2010, p. 21-22), o conceito de competência 
abrange “conhecimentos (saber), habilidades (saber fazer) e 
atitudes (saber ser) que um indivíduo tem ou adquire, e entrega 
à organização ao realizar as atividades sob sua responsabilidade 
para a consecução dos objetivos”. Ou seja, para que um serviço 
seja realizado da melhor forma, é necessário que o trabalhador 
tenha o conhecimento, saiba aplicá-lo e tenha a disposição 
para fazê-lo. Deficiências em qualquer um desses componentes 
podem causar erros, ineficiência, morosidade, dentre outros 
problemas que comprometem a realização de qualquer trabalho.

Nesse sentido, as ações de capacitação visam o alcance 
dos objetivos organizacionais alinhados ao crescimento 
pessoal do trabalhador. Sobre o papel do servidor público nesse 
processo de aprendizagem, Carvalho (2009, p. 29) afirma que “é 
importante que ele perceba aonde deseja ir profissionalmente 
e, mais ainda, que essa trajetória profissional precisa ser arti-
culada com as estratégias organizacionais.” Ainda conforme o 
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autor, “os processos de capacitação precisam estar alinhados 
com o foco das organizações, pois, ao mesmo tempo em que 
tenta resolver problemas do dia-a-dia, a capacitação também 
deve olhar para o futuro.” (CARVALHO, 2009, p. 28). Sendo assim, 
as competências requeridas se alteram com o tempo, ficando 
a cargo dos gestores dos programas de educação profissional a 
elaboração de planos de capacitação que considerem as neces-
sidades futuras, em qualquer contexto organizacional.

O decreto nº 5.707/2006 ainda prevê, em seu Art. 10º, que 
“após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá 
solicitar ao dirigente máximo do órgão ou da entidade onde 
se encontrar em exercício licença remunerada, por até três 
meses, para participar de ação de capacitação.” (BRASIL, 2006, 
documento online sem paginação). O direito ao afastamento 
para capacitação permite a participação em cursos fora da 
sede, até mesmo em outros países, cabendo ao servidor buscar 
cursos que tenham relação direta com suas atividades no 
setor. Para Carvalho (2009, p. 28), “as organizações e as pessoas 
precisam estar dispostas a aprender continuamente, a fim de 
diminuir a defasagem, própria da dinâmica organizacional, 
entre as competências que existem atualmente e aquelas que 
precisam ser desenvolvidas”. Através de estudo realizado 
com servidores participantes do Programa de Capacitação 
da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Amorim e 
Silva (2012, p. 17), apontam que:

a maioria dos servidores tem consciência que a respon-
sabilidade por investir no desenvolvimento profissional 
não é exclusivamente da organização em que trabalha, 
no caso a universidade, sendo também responsabilidade 
de cada um buscar desenvolver-se na sua carreira, 
participando de eventos e cursos por conta própria [...].
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Ainda conforme as autoras, há um verdadeiro poten-
cial a ser desenvolvido na Universidade e cabe aos gestores 
a elaboração de um Programa de Treinamento coerente com 
as necessidades de cada unidade organizacional. Ferreira et 
al. (2015, p. 185), em estudo realizado com técnicos adminis-
trativos (TAs) da Universidade Federal de São João Del-Rei 
(UFSJ), apontam que, no caso daquela instituição, “percebe-se 
que a procura por qualificação por parte dos servidores TAs 
aumentou significativamente desde a instituição do Plano de 
Cargos e Carreiras do Técnicos Administrativos em Educação - 
PCCTAE”. Além do PCCTAE, os autores citam como fatores que 
motivam a participação nos cursos de capacitação, as conces-
sões de afastamento e ajudas de custo para cursos de graduação, 
especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado.

De acordo com Pereira (2010), no contexto das Instituições 
Federais de Educação Superior - IFES, a partir dos anos 1990, 
constatam-se visíveis mudanças nessas organizações públicas, 
especificamente no design da gestão de pessoas e no perfil do 
servidor.  De acordo com o autor, “o que se percebe no âmbito 
das IFES demonstra que a gestão universitária caminha na 
busca do profissionalismo, mas ainda deve percorrer caminhos 
no avanço das competências gerenciais necessárias aos cargos 
ocupados pelos seus gestores.” (PEREIRA, 2010, p. 45).

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
DISCUTINDO SOBRE A AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA

O processo de elaboração de políticas públicas é conhecido 
como ciclo de políticas públicas (SECCHI, 2013). Para o autor, 
“o ciclo de políticas públicas é um esquema de visualização 
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e interpretação que organiza a vida de uma política pública 
em fases sequenciais e interdependentes” (SECCHI, 2013, p. 
33). Conforme o autor, o ciclo pode ser dividido em sete fases: 
identificação do problema; formação da agenda; formulação de 
alternativas; tomada de decisão; implementação; avaliação e 
extinção. A etapa da avaliação será abordada nesta seção, com 
ênfase na eficácia. Ao analisar a conceituação feita por diversos 
autores, verifica-se que a definição de avaliação não é consenso. 
Sobre essa questão, Ala-Harja e Helgason (2000, p. 7) afirmam:

O conceito admite múltiplas definições, algumas 
delas contraditórias. Isso se explica pela variedade 
de disciplinas (economia, formulação de políticas e 
procedimentos administrativos, estatística, sociologia, 
psicologia etc.), instituições e executores, além da gama 
de questões, necessidades e clientes abrangidos no 
universo das avaliações.

O termo “avaliação” pode ser compreendido segundo 
seu significado geral, no sentido de estabelecer um juízo de 
valor. Trata-se de “um juízo que envolve uma avaliação ou 
estimação de ‘algo’ (objeto, situação ou processo), de acordo 
com determinados critérios de valor com que se emite 
juízo” (AGUILAR, 1994, p. 18). No âmbito do setor público, 
Anderson (1979, apud SECCHI, 2013, p. 49), afirma que “a 
avaliação da política pública é o processo de julgamentos 
deliberados sobre a validade de propostas para a ação pública, 
bem como sobre o sucesso ou a falha de projetos que foram 
colocados em prática”. De forma mais detalhada, a UNICEF 
define avaliação como o “exame sistemático e objetivo de um 
projeto ou programa, finalizado ou em curso, que contemple 
o seu desempenho, implementação e resultados, com vistas 
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à determinação de sua eficiência, efetividade, impacto, 
sustentabilidade e a relevância de seus objetivos” (COSTA; 
CASTANHAR, 2003, p. 2).

Analisando as abordagens anteriores, há de se concordar 
com Ramos e Schabbach  (2012, p. 1272) quando afirma que, de 
forma preliminar, “a avaliação é um instrumento importante 
para a melhoria da eficiência do gasto público, da qualidade 
da gestão, do controle social sobre a efetividade da ação 
do Estado, esse último instrumentalizado pela divulgação 
de resultados das ações de governo.” É evidente então que 
a eficiência e a eficácia são os dois principais componentes 
necessários para a conquista da efetividade no serviço público. 
Belloni (2007, p. 65-66) fazem uma relação entre esses dois 
conceitos no âmbito das políticas públicas:

quando se trata de política pública, considera-se que 
eficácia não pode estar restrita simplesmente a aferição 
de resultados parciais. Ela se expressa, também, pelo 
grau de qualidade do resultado atingido. Todavia, por 
relacionar-se a um processo e a uma metodologia de 
avaliação, depende dos insumos disponibilizados no e 
pelo “processo eficiente”; sua constatação ocorre, desse 
modo, quando da verificação dos indicadores apontados 
pela eficiência.

Ainda conforme os autores, apesar dos limites concei-
tuais e operacionais que possam no contexto da avaliação 
da eficiência e da eficácia, na avaliação de políticas pública 
é fundamental estabelecer um método que avalie o plane-
jamento, os recursos (materiais, humanos e financeiros), o 
sistema de gestão, de acompanhamento e supervisão.
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Torres (2004, p. 175) desvincula a eficiência desse 
raciocínio quando define eficácia como “o atingimento dos 
objetivos desejados por determinada ação estatal, pouco 
se importando com os meios e mecanismos utilizados para 
atingir tais objetivos”. Já Cunha (2006, p. 8), insere a variável 
tempo e estabelece a eficácia como “a relação entre alcance 
de metas e tempo ou, em outras palavras, é grau em que se 
alcançam os objetivos e metas do programa, em um determi-
nado período de tempo, sem considerar os custos implicados.” 
Cohen e Franco (1993, p. 102) apresentam eficácia como o “grau 
em que se alcançam os objetivos e metas do projeto na popu-
lação beneficiária, em um determinado período de tempo, 
independentemente dos custos implicados.” Já Cotta (1998) 
fala sobre causalidade, ao afirmar que a aferição da eficácia de 
uma intervenção significa estabelecer um nexo causal entre, 
de um lado, alguns de seus aspectos e, de outro, eventuais 
alterações na situação ou nos atributos dos destinatários.

Daft (2003, p. 39) define a eficácia como o grau em que 
a organização realiza seus objetivos, um conceito abrangente 
que “implicitamente leva em consideração um leque de variá-
veis tanto do nível organizacional como do departamental. A 
eficácia avalia a extensão em que os múltiplos objetivos – oficiais 
ou operativos – foram alcançados”. Para o autor, a medição da 
eficácia tem focalizado três abordagens: a abordagem de metas, 
que avalia o alcance dos níveis desejáveis de saída; a abordagem 
de recursos do sistema, que avalia se a organização obtém os 
recursos necessários para um alto desempenho; e, por fim, a 
abordagem do processo interno, que avalia a eficácia a partir 
das atividades internas. Quando se trata do cálculo da eficácia, 
Viana (1996) define como instrumentos de medição: metas (L), 
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metas planejadas (M), tempo real (Tr), tempo planejado (Tp) e 
apresenta a seguinte equação:

As pesquisas avaliativas podem ser conduzidas num 
contexto mais abrangente, através da avaliação de uma política 
pública, como também num contexto mais restrito, através da 
avaliação de um programa ou projeto, como observou Araújo 
(2012).  Ala-Harja e Helgason (2000, p. 8) definem programa como 
“um conjunto de atividades organizadas para realização dentro 
de cronograma e orçamento específicos do que se dispõe para a 
implementação de políticas, ou seja, para a criação de condições 
que permitam o alcance de metas políticas desejáveis”. Tratando 
sobre avaliação de programa, os autores apontam que, como 
acontece com o termo avaliação isoladamente tomado, também 
há mais de uma definição do que seja avaliação de programa. 
Arretche (1998, p. 5) apresenta as principais características da 
avaliação da eficácia de um programa:

a avaliação de eficácia é seguramente a mais usual-
mente aplicada nas avaliações correntes de políticas 
públicas. Isto porque ela é certamente aquela mais 
factível e menos custosa de ser realizada. Na verdade, 
o avaliador estabelece uma equação entre metas anun-
ciadas por um programa e, com base nas informações 
disponíveis, as relaciona às metas alcançadas e, deste 
modo, conclui pelo sucesso ou fracasso da política.
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Conforme Grateron (1999), a medição do grau de eficácia 
é feita a partir da comparação entre os resultados alcançados 
e os resultados pretendidos pelo programa, não importando 
no momento do cálculo a quantidade, a qualidade e o custo 
dos recursos consumidos. A autora considera que o programa 
deve conter metas e objetivos claramente definidos e quantifi-
cados, além de descrever as atividades necessárias para tanto. 
Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 110) tratam sobre a possibi-
lidade de avaliar a eficácia através da avaliação de processos:

a avaliação de processos visa a aferição da eficácia; se o 
programa está sendo (ou foi) implementado de acordo 
com as diretrizes concebidas para a sua execução e se 
o seu produto atingirá (ou atingiu) as metas desejadas. 
A importância desta linha de avaliação está no fato de 
que é impossível antever todos os tipos de entraves, 
problemas e conflitos possíveis durante a realização 
de um programa.

A avaliação de eficácia está dentre as tipologias da 
avaliação de resultado e existe uma tríplice distinção na avaliação 
de programas e projetos no contexto geral: avaliação do plano e 
conceitualização da intervenção, avaliação da instrumentação e 
seguimento da intervenção (avaliação do processo), e avaliação 
da eficácia e eficiência da intervenção (avaliação de resultado). 
A primeira modalidade julga a pertinência formal e conceitual, 
apontando falhas de diagnóstico ou no desenho da intervenção; a 
segunda se refere ao acompanhamento da execução do programa 
ou projeto e a terceira à confrontação dos resultados previstos e 
dos resultados efetivamente obtidos (COTTA, 1998).

Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 112) consideram que 
“o modelo analítico empregado para a aferição do sucesso ou 
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fracasso do programa consiste em medir se a diferença entre a 
meta atingida e se a proposta está dentro de limites toleráveis. 
Estes limites ditam a faixa do sucesso/fracasso da política.” 
Ainda conforme os autores, do ponto de vista da pesquisa,

[...] a grande maioria dos estudos propõe-se a analisar 
a eficácia dos programas em função das metas para 
eles estabelecidas. Seguem-se os estudos que tentam 
também determinar o grau de adequação dos meios 
aos objetivos do programa - o que chamamos eficácia 
funcional. (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986, p. 120).

Tratando especificamente sobre avaliação de metas, 
Costa e Castanhar (2003, p. 9) afirmam que ela “é o tipo mais 
tradicional e tem como propósito medir o grau de êxito que um 
programa obtém com relação ao alcance de metas previamente 
estabelecidas.” Para os autores, metas do programa são os 
produtos mais imediatos (ou concretos) que dele decorrem e 
que esse tipo de avaliação pressupõe a atribuição de valores a 
um conjunto de metas e a definição do seu êxito relativo.

METODOLOGIA

Para atingir o objetivo proposto neste artigo, foi reali-
zado um estudo de caso sobre o Programa de Capacitação e 
Aperfeiçoamento dos Servidores da UFRN, especificamente as 
ações desenvolvidas pelo programa no período compreendido 
entre os anos de 2012 e 2016. Gil (2008) considera o estudo 
de caso como um estudo profundo e exaustivo de um ou de 
poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento 
amplo e detalhado.
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A pesquisa se classifica como descritiva, já que pretendeu 
verificar os objetivos e metas alcançadas pelo programa e esta-
belecer relações com os objetivos e metas inicialmente definidas 
em sua formulação. Para Gil (2008), a pesquisa descritiva tem 
como objetivo a descrição das características de determinada 
população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 
variáveis. Enquadra-se ainda como uma pesquisa avaliativa,   
pois pretende encontrar evidências sobre a eficácia do programa 
considerado, como lembra Ruthman (1977), é um processo de 
aplicar procedimentos científicos para acumular experiência 
válida e confiável sobre a maneira e o grau em que um conjunto 
de atividades específicas produz resultados e efeitos concretos.

Foi utilizado como procedimentos de coleta de dados 
a pesquisa documental e entrevista. Gil (2008) afirma que 
o uso de fontes documentais possibilitam: o conhecimento 
do passado; a investigação dos processos de mudança social 
e cultural; permite a obtenção de dados com menor custo; 
e favorece a obtenção de dados sem constrangimento dos 
sujeitos. Sobre a entrevista, Yin (2010, p. 118) afirma que 
“todas as entrevistas envolvem a interação entre entrevis-
tador e participante. Entrevistas estruturadas roteirizam 
cuidadosamente essa interação”.

Os documentos pesquisados envolveram relatórios anuais 
fornecidos pela Coordenadoria de Capacitação – CCEP que 
descreveram as ações de capacitação executadas pelo programa 
desde sua concepção até o ano de 2016, além de documentos da 
UFRN como o Regimento Geral, o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), relatórios de gestão, resoluções e portarias. 
Por fim, foram analisados o decreto presidencial nº 5.707/2006 
(Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal) (BRASIL, 
2006) e a Lei 11.091/2005 (Plano de Carreira dos Cargos 
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Técnico-Administrativos em Educação-PCCTAE) (BRASIL, 2005). 
Para esclarecer os questionamentos que os dados na análise 
documental por si não puderam explicar, foi aplicada uma 
entrevista semiestruturada com o coordenador do programa. 

Conforme a visão de Daft (1999), a eficácia leva em consi-
deração variáveis no nível organizacional e departamental. Já 
Belloni (2007) entendem a eficácia como sendo o resultado de 
um processo. Daft (1999) também estabelece como perspectivas 
de análise da eficácia a abordagem de metas, a abordagem de 
recursos do sistema e a abordagem do processo interno. Sendo 
assim, por entender que a eficácia de um programa depende 
principalmente de aspectos organizacionais e de processos, o 
roteiro de entrevista apresentou como perspectivas de análise 
as dimensões departamental e processual do Programa de 
Capacitação da UFRN. A entrevista foi gravada com autorização 
do entrevistado, aqui denominado Sujeito 1.

As análises foram realizadas através da abordagem quali-
tativa e interpretadas de forma descritiva, conforme proposto 
por Yin (2010). O áudio da entrevista foi transcrito, tendo 
aproximadamente uma hora e treze minutos de transcrição 
e tratado por meio da técnica de análise de conteúdo, que foi 
escolhida por melhor adequar-se à interpretação da pesquisa 
qualitativa. A análise de conteúdo para Severino (2007, p. 121) 
“é uma metodologia de tratamento e análise de informações 
constantes de um documento, sob forma de discursos pronun-
ciados em diferentes linguagens [...]. Trata-se de conhecer o 
sentido manifesto ou oculto das comunicações”.
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O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 
DE SERVIDORES DA UFRN

O programa é executado pela Coordenadoria de 
Capacitação e Educação Profissional – CCEP, subordinada à 
Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas – DDP/UFRN. Seu 
objetivo geral é “desenvolver, capacitar e qualificar a força de 
trabalho da UFRN, em nível gerencial e técnico, propiciando 
o crescimento profissional de seus servidores e o alcance da 
missão institucional, conforme Plano de Desenvolvimento 
Institucional - PDI.” (PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E 
APRENDIZAGEM, UFRN, 2012, p. 5).

O Regimento Geral da UFRN estabelece em seu Art. 
241º: “a Universidade desenvolverá a capacitação do seu 
pessoal docente e técnico-administrativo.” (UFRN, 2012b). Já 
o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2010-2019) 
orienta para o caminho da qualificação da gestão acadêmica e 
administrativa em todos os níveis, com foco na capacitação dos 
recursos humanos, na utilização dos sistemas de informação e 
no processo de planejamento e avaliação.

No ano de 2012 foi aprovado pelo Conselho de 
Administração – CONSAD, a resolução nº 009 (UFRN, 2012c), 
que cria e regulamenta o Programa de Capacitação e 
Aperfeiçoamento dos servidores da UFRN. No mesmo ano, a 
Portaria nº 272 da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas 
(UFRN, 2012a), institui suas normas. O programa estabelece 
como objetivos específicos e metas para cada ano:
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Objetivos
Específicos

• Desenvolver nos servidores as competências individuais 
requeridas para o alcance dos objetivos institucionais;

• Promover a capacitação e qualificação profissional perma-
nente dos servidores da UFRN, de forma que os mesmos 
possam alcançar a progressão na carreira e o desenvolvi-
mento pessoal;

• Contribuir para a modernização da gestão através da 
capacitação de servidores para o exercício de Cargos de 
Direção e Funções Gratificadas;

• Desenvolver ações de capacitação direcionadas para a 
socialização dos servidores que ingressam na Instituição;

• Promover ações de capacitação que contribuam para a 
inclusão de pessoas com necessidades especiais na comu-
nidade universitária;

• Favorecer, em articulação com a Pró-reitoria de Graduação, 
o aperfeiçoamento pedagógico dos docentes;

• Avaliar a reação dos treinandos aos eventos de capacitação 
de que participaram;

• Avaliar o impacto das ações de capacitação no ambiente 
de trabalho;

• Racionalizar a aplicação dos recursos com capacitação, no 
âmbito da UFRN.
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Metas

• Executar 95% das atividades programadas;

• Capacitar o mínimo de 20% dos servidores anualmente;

• 8h (oito horas) de capacitação mínima obrigatória anual-
mente por servidor;

• Atender, em média, 30 (trinta) servidores por turma/evento;

• Incluir 40 (quarenta) servidores, anualmente, nos programas 
de pós-graduação stricto sensu através dos Cursos de 
Qualificação.

Quadro 1 – Objetivos específicos e metas anuais
Fonte: Programa De Capacitação e Aprendizagem (UFRN, 2012).

São estabelecidos como resultados esperados a melhoria 
da qualidade dos serviços prestados; o desenvolvimento 
da gestão; padrões éticos de comportamento; capacitação, 
desenvolvimento e progressão dos servidores; qualificação dos 
servidores; e objetivos institucionais alcançados. Nesse sentido, 
é relevante a tarefa de verificar os níveis de eficácia conquis-
tados pelo Programa de Capacitação da UFRN, incentivando, 
dessa maneira, uma reflexão por parte da gestão.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: 
AVALIANDO A EFICÁCIA

Os dados serão analisados em três etapas: tomando como 
base o conteúdo da entrevista realizada com o coordenador do 
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programa, as duas etapas iniciais contemplaram as dimensões 
departamental e de processos. Já a terceira etapa analisa cada 
meta estabelecida, utilizando essencialmente os dados prove-
nientes da pesquisa documental.

Conforme a visão de Daft (1999), a eficácia leva em consi-
deração variáveis no nível organizacional e departamental. 
Já Belloni (2007) entendem a eficácia como sendo o resultado 
de um processo. Portanto, entende-se que a eficácia de um 
programa dependerá do modo como os recursos humanos, 
financeiros, estruturais e materiais estão disponíveis para a 
execução das atividades propostas. 

Neste trabalho a dimensão departamental foi definida 
com o intuito de verificar quais os recursos que o programa 
dispõe para conduzir as ações de capacitação. Já a dimensão 
de processos foi definida para verificar de que forma a coor-
denadoria tem atuado para alcançar os objetivos e metas 
propostas pelo programa.

Dimensão Departamental

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento de 
Servidores da UFRN é executado pela Coordenadoria de 
Capacitação e Educação Profissional – CCEP, esta está instalada 
em um prédio próprio, possui cinco salas de aula e dois labora-
tórios equipados. Sobre a estrutura física, o Sujeito 1 afirmou:

comparando com outros órgãos de capacitação de 
outras instituições, tanto instituições federais de ensino 
quanto outras instituições públicas, somos um dos mais 
avançados, se não o mais avançado em estrutura física.
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A Coordenadoria possui em seu quadro de funcionários 
três pedagogos, uma psicóloga organizacional e uma equipe 
de técnicos administrativos de nível médio. O coordenador 
do programa é um dos pedagogos do quadro, está na chefia 
do setor desde o ano de 2014, mas disse ter acompanhado a 
execução do programa desde o início, ou seja, 2012. O entre-
vistado afirmou que na função de coordenador atua mais nas 
questões administrativas, mas que sua formação dá alguma 
contribuição na área pedagógica. 

Além de conduzir o programa de capacitação, a CCEP 
mantém um setor de análise de processos, responsável pelo 
recebimento de pedidos de progressão, incentivo e afastamento. 
A equipe de técnicos de nível médio atua principalmente no 
suporte aos Sistemas Integrados da Universidade (SIGAA, SIPAC, 
SIGRH), assim como no setor de análise de processos. O Sujeito 
1 ainda disse que o quadro de funcionários possui qualidade 
satisfatória, porém, seria necessário um aporte melhor para que 
fosse possível implementar ações de natureza mais qualitativa.

Em relação aos recursos financeiros disponíveis, 
o entrevistado afirmou não ter havido problemas com a 
execução orçamentária, mas ressaltou que o aporte financeiro 
ao programa vem diminuindo com a intensificação da crise 
econômica no país. Segundo ele, a equipe teve que otimizar 
os recursos disponíveis de forma criativa para não reduzir 
a quantidade de cursos. Disse ainda que a diminuição do 
orçamento não prejudicou o servidor no acesso aos cursos de 
mestrado e doutorado, mas que os programas de pós-gradu-
ação têm recebido menos recursos.

No que diz respeito às dificuldades encontradas na 
execução do programa, o entrevistado considerou que uma 
delas é a baixa motivação dos servidores em preencher o 
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Levantamento das Necessidades de Capacitação - LNC, ferra-
menta disponível nos sistemas integrados que possibilita 
aos servidores o encaminhamento de sugestões de cursos de 
capacitação. De acordo com o coordenador, apesar da ampla 
divulgação e das melhorias feitas na plataforma eletrônica, 
muitos servidores ainda desconhecem a ferramenta. A segunda 
dificuldade elencada diz respeito à motivação dos servidores em 
realizar cursos que notadamente são de interesse institucional, 
o que se evidencia no seguinte recorte: 

a gente nota que o servidor procura muito quando é de 
interesse pessoal. [...] Eles procuram mais o desenvolvi-
mento pessoal do que o profissional.

O servidor público que seleciona os cursos por crité-
rios pessoais age em desacordo com o princípio básico da 
capacitação, que é atender em primeiro lugar os objetivos 
da instituição e que o desenvolvimento pessoal é fruto do 
aprendizado adquirido. Conforme a visão de Carvalho (2009), 
é importante que o servidor público saiba onde deseja ir 
profissionalmente e que essa trajetória esteja articulada com 
os objetivos da organização a que pertence. 

Por fim, o Sujeito 1 apresentou a evasão como a maior 
dificuldade enfrentada pelo programa. Segundo ele, o servidor 
que abandona o curso prejudica principalmente os que ficaram 
na lista de espera pelo fato de que o abandono geralmente 
ocorre quando boa parte do conteúdo do curso já foi ministrado, 
o que torna inviável a realização de uma segunda chamada. 
A evasão é um fenômeno que gera prejuízos à Universidade, 
afinal, os recursos financeiros são viabilizados para atender 
a uma demanda que nem sempre se realiza em sua plenitude. 
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Para combater essa prática, o programa aplica punições ao 
servidor que de forma injustificada abandona o curso, ficando 
ele impedido de participar de qualquer curso ou concorrer a 
bolsas de língua estrangeira durante o período de um ano.

Sobre a prestação de contas das ações realizadas pelo 
programa, o entrevistado disse que são preenchidos relatórios 
para a gestão central da UFRN, que posteriormente são enca-
minhados ao Ministério da Educação e ao Tribunal de Contas 
da União. Segundo ele, nos relatórios existe uma área específica 
para o preenchimento de dados quantitativos e qualitativos 
sobre as ações de capacitação executadas pela CCEP.

Dimensão de Processos

Ações de capacitação visando o desenvolvimento 
de competências para o alcance dos objetivos 
organizacionais, aliado ao alcance da progressão na 
carreira e o desenvolvimento pessoal do servidor

O programa de capacitação desenvolve uma série de ativi-
dades voltadas aos técnicos administrativos e docentes visando 
atender ao objetivo do programa de “desenvolver nos servidores as 
competências individuais requeridas para o alcance dos objetivos 
institucionais”. Para isso, são ofertados cursos de nível técnico 
e gerencial, seminários de integração, programa de atualização 
pedagógica para docentes, dentre outras atividades. As ações de 
capacitação são planejadas e divulgadas no início do semestre, 
mas o programa eventualmente recebe demandas que surgem por 
exigência legal ou por solicitação extraordinária de algum setor.
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Na fase de planejamento, um importante norteador é 
a avaliação de desempenho individual, disse o gestor. Porém, 
ele considerou que a principal fonte de identificação das 
lacunas de competências é o Levantamento de Necessidades 
de Capacitação – LNC, uma ferramenta que discrimina de 
forma detalhada as atribuições do cargo, as competências, 
habilidades e atitudes esperadas. Pode-se dizer que o LNC é 
essencial para a definição dos cursos a serem ofertados já que, 
através dessa ferramenta, o próprio servidor tem a oportuni-
dade de listar suas necessidades de capacitação.

O entrevistado afirmou que, além de atender às demandas 
geradas pelas normas específicas de cada atividade profissional, 
o programa tem que atender às recomendações resultantes das 
auditorias do Tribunal de Contas da União - TCU. Sobre essa 
obrigação, afirmou o Sujeito 1:

as auditorias do TCU apontam fragilidades e resultam 
em recomendações de que se faça um curso sobre, por 
exemplo, procedimentos de licitação ou pregão. A gente 
tem que cumprir e temos que prestar contas depois.

O programa tem desenvolvido desde 2012 cursos voltados 
à capacitação e aperfeiçoamento de servidores ocupantes de 
cargos de direção e funções gratificadas, com o intuito de 
atender ao objetivo de “contribuir para a modernização da 
gestão universitária”. Porém, de acordo com o entrevistado, a 
participação dos gestores não tem sido efetiva, principalmente 
quando se trata das atividades presenciais. Segundo ele, isso 
ocorre porque normalmente o gestor tem muitas demandas, 
mas afirmou que o programa tenta ofertar atividades à 
distância ou atividades presenciais de curta duração para que 
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os gestores possam participar. Sobre o planejamento desses 
cursos, ele disse: 

a gente faz grupos focais com gestores e os chama por 
categoria - pró-reitores, diretores de centro, coordena-
dores de curso, chefes de departamento - para entender 
quais são as suas necessidades de capacitação.

De acordo com o entrevistado, o programa divulga 
semestralmente as atividades aos gestores para que eles se 
planejem. Além disso, cada gestor pode informar o melhor 
período para realizar algum curso, havendo também a possi-
bilidade de ofertar um módulo específico caso surja uma 
demanda extraordinária.

Além de promover ações de capacitação, o programa 
realiza investimentos em cursos de especialização, mestrado 
e doutorado. Essa ação atende ao objetivo de “promover capa-
citação e qualificação profissional de modo que os servidores 
alcancem a progressão na carreira”. O incentivo se dá por 
meio de repasses financeiros aos programas de pós-graduação 
que, pela resolução nº 197/2013-CONSPE (UFRN, 2013), devem 
reservar 10% das vagas para servidores da instituição. O Sujeito 
1 considerou que a UFRN ocupa lugar de destaque quando se 
trata do número de servidores matriculados nos cursos de 
pós-graduação, o que fica evidente na seguinte fala:

a gente tem em torno de quinhentos servidores fazendo 
mestrado ou doutorado, num universo de seis mil servi-
dores. Universidades grandes por ai têm na faixa de 
quarenta servidores em pós-graduação.
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Conforme o Plano de Cargo e Carreiras dos Técnicos 
Administrativos em Educação – PCCTAE, a progressão pode 
acontecer de três maneiras: 1) progressão horizontal por 
capacitação, subdividida em quatro níveis; 2) progressão 
vertical, atrelada à avaliação de desempenho, subdividida em 
dezesseis níveis, com interstício de dezoito meses entre níveis; 
3) progressão por qualificação, pela inserção de diplomas de 
cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. 

Segundo o entrevistado, o Plano de Carreira Docente 
considera na progressão as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão universitária, mas também exige uma carga horária 
específica de capacitação. É perceptível que as ações promo-
vidas pelo programa proporcionam condições para que os 
técnicos e docentes progridam em seus planos de carreira. 
Os técnicos administrativos podem aproveitar os cursos de 
capacitação para a progressão horizontal, assim como solicitar 
incentivo à qualificação caso realizem cursos de graduação, 
especialização, mestrado e doutorado.

Em relação ao objetivo de “desenvolver competências de 
forma a promover o desenvolvimento profissional e pessoal dos 
servidores”, o entrevistado afirmou que existem dificuldades 
para integrar esses dois componentes, mas que o programa 
tenta planejar cursos que promovam o desenvolvimento pessoal 
dos servidores. O gestor salientou que o foco principal de um 
programa de capacitação é atender aos objetivos institucionais, 
mas que ele entende que o servidor é um Ser Humano e deve, na 
medida do possível, ser educado para a vida fora do trabalho.

Os cursos ocorrem, em sua maioria, na modalidade 
presencial. Segundo o Sujeito 1, são realizadas atividades 
presenciais nas unidades do interior, mas em número reduzido. 
Atualmente o programa realiza o seminário de integração dos 



169

novos servidores por meio da plataforma “moodle”, em parceria 
com a Secretaria de Ensino à Distância – SEDIS/UFRN. Sobre a 
ferramenta utilizada nos cursos à distância, ele afirmou:

estamos usando a turma virtual do SIGAA, mas ela tem 
algumas limitações. Não é um ambiente preparado 
especificamente para um curso à distância.

Os instrutores são convocados por edital e são avaliados 
por uma banca composta por membros internos e externos à 
instituição que conduzem as entrevistas, a avaliação de currí-
culos e a avaliação dos planos de curso dos candidatos. Segundo 
o entrevistado, a maior parte dos instrutores é composta por 
técnicos e docentes da Universidade, já que uma das metas do 
Ministério da Educação é que na seleção sejam priorizados os 
recursos humanos da instituição.

Ações de capacitação com foco na socialização de 
servidores ingressantes e inclusão de pessoas com 
necessidades especiais na comunidade universitária

O seminário de integração é uma atividade que atende ao 
objetivo de “desenvolver ações direcionadas para a socialização 
dos servidores que ingressam na instituição”. Além de recepcio-
na-lo e integrá-lo ao ambiente de trabalho, o seminário trata sobre 
os direitos e deveres do servidor público e apresenta o essencial 
sobre o funcionamento da instituição na qual ele ingressa. O 
Sujeito 1 afirmou que normalmente o programa tenta realizar 
uma semana de integração após grandes nomeações, de forma que 
os servidores possam participar assim que entrarem em exercício. 
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Porém, independente de grandes nomeações, o programa oferta a 
cada três meses uma turma para os servidores que foram nome-
ados individualmente ou em grupos pequenos. Essa iniciativa 
garante que todos tenham a chance de participar desse evento 
que obrigatoriamente deve ser realizado no primeiro ano de 
serviço. Segundo o entrevistado, o servidor ingressante também 
deve cumprir no primeiro ano um quantitativo de noventa horas 
do curso intitulado “trilhas de capacitação”.

Já os novos docentes devem cumprir quarenta horas do 
Programa de Aperfeiçoamento Pedagógico – PAP que, além da 
integração institucional, aborda conteúdos sobre metodologias de 
ensino, avaliação e planejamento de aulas via Sistema Integrado 
de Gestão Acadêmica – SIGAA, dentre outros temas. Os cursos do 
PAP são planejados em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação 
– PROGRAD, em reunião conjunta para definir as estratégias e 
a programação dos cursos. Essa parceria atende ao objetivo do 
programa de “favorecer, em articulação com a Pró-Reitoria de 
Graduação, o aperfeiçoamento pedagógico dos docentes”.

Em relação ao objetivo de “promover ações de capa-
citação que contribuam para a inclusão de pessoas com 
necessidades especiais na comunidade universitária”, é 
importante destacar que as ações realizadas pelo programa 
podem ser separadas em duas dimensões: 1) metodológica; 2) 
conteúdos. Em relação à dimensão metodológica, nos cursos 
de capacitação que contam com a participação de servidores 
que apresentam dificuldades auditivas, o programa disponi-
biliza técnicos em libras para fazer a tradução. Quando há 
alunos com deficiência visual em grau severo ou baixa visão, 
material em braile ou com fonte ampliada é fornecido. Em 
relação à dimensão de conteúdos, o Sujeito 1 afirmou que um 
dos cursos se chama “conhecendo e aprendendo a lidar com 
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pessoas com deficiência”. Segundo o gestor, esse curso é de 
grande importância, principalmente porque a Universidade 
tem recebido cada vez mais alunos com necessidades especiais. 
Sobre o treinamento dos docentes, disse o entrevistado:

eles têm que estar preparados para trabalhar com esses 
alunos, para não exclui-los dentro de sala de aula. [...] Essa 
formação precisa acontecer aqui porque dificilmente eles 
vêm com ela de fora.

Avaliação da reação dos treinandos aos 
eventos e avaliação do impacto das ações 
de capacitação no ambiente de trabalho

Para atender ao objetivo de “avaliar a reação dos 
treinandos aos eventos de capacitação que participaram”, o 
programa dispõe de uma ferramenta eletrônica que libera um 
questionário após a consolidação da turma. O aluno tem dez 
dias para fazer a avaliação de reação. Caso não faça, não recebe 
certificado. O instrumento inclui questões sobre a estrutura, 
metodologia de ensino e questões sobre os principais aspectos 
referentes ao curso que o servidor realizou. Antes de finalizar 
o questionário, o aluno estabelece uma nota para o curso e tem 
a opção de fazer sugestões, elogios e críticas. Segundo o entre-
vistado, o próprio sistema gera dados que são categorizados 
e analisados qualitativamente para que os cursos passem por 
aprimoramentos. Ele afirmou:

esses dados são significativos para nós porque é através 
deles que a gente vai tentar aprimorar a oferta seguinte. 
A avaliação é contínua porque, se não fosse, a gente ia 
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passar um ano fazendo errado coisas que em janeiro 
ou fevereiro a gente detectou que estava fazendo da 
forma errada.

Sobre o objetivo de “avaliar o impacto da capacitação 
no ambiente de trabalho” o gestor afirmou que ela é solicitada 
noventa dias após a finalização do curso, mas que a falha é que, 
se o servidor não fizer a avaliação, não há repercussão porque 
o certificado já foi emitido. Sobre a avaliação do impacto pelos 
gestores, o Sujeito 1 demonstrou que uma falha é que o chefe 
não consegue avaliar o impacto do aprendizado no ambiente de 
trabalho porque a UFRN até hoje não criou uma ferramenta que 
possibilite isso. Ele afirmou que os instrutores são orientados a 
falar em sala de aula sobre a importância da avaliação dos cursos, 
mas que a participação dos alunos na avaliação de impacto não 
tem sido efetiva. Ainda conforme o recorte da entrevista:

se a gente notar que um curso teve uma evasão muito 
grande, fazemos uma pesquisa qualitativa com os 
evadidos e com os que concluíram. A gente tem uma 
equipe de bolsistas que faz as entrevistas e conseguem 
ter um feedback mais qualitativo.

Verificação da eficácia a partir das metas

Antes de proceder às análises da eficácia em relação às 
metas estabelecidas na formulação do programa, cabe aqui fazer 
algumas ressalvas. Primeiramente é importante destacar que 
os dados referentes ao ano de 2013 não puderam ser coletados 
durante a pesquisa. Segundo informou o entrevistado, o banco 
de dados da CCEP apresentou um problema que resultou na perda 
das informações referentes àquele ano. Em segundo lugar, deve-se 
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considerar que em 2015 uma parte dos servidores técnico-admi-
nistrativos entraram em greve por um período considerável, fato 
este que reduziu a demanda por cursos de capacitação.

A verificação da eficácia do programa de capacitação em 
relação às metas foi feita de acordo com a equação apresentada 
por Viana (1996), que define como instrumentos de medição 
da eficácia: metas (L) x tempo real (Tr) em função das metas 
planejadas (M) x tempo planejado (Tp). A eficácia foi calculada 
considerando Tr e Tp = 1, já que as metas estabelecidas e os 
dados obtidos se referem ao período de um ano. Feitas as consi-
derações necessárias, os índices de eficácia no tocante às metas 
são apresentados em seguida.

• Executar 95% das atividades programadas: de acordo o Sujeito 
1, para aferir o alcance dessa meta, o programa utiliza o 
indicador “número de atividades canceladas”. Conforme os 
dados coletados, os percentuais das atividades canceladas 
nos anos de 2012, 2014, 2015 e 2016 foram, respectivamente, 
2%, 1%, 6% e 1%. Isso se evidencia na Tabela 1:

Tabela 1 – Eficácia da meta: executar 95% 
das atividades programadas

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016

Grau de execução 
das atividades 
programadas

98% - 99% 94% 99%

Eficácia da meta: 
executar 95% 
das atividades 
programadas

1,03 - 1,04 0,99 1,04

Fonte: Relatório da CCEP (2017).
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• Capacitar pelo menos 20% dos servidores anualmente: a partir 
dos dados coletados foi possível constatar que o percentual 
de servidores capacitados no período considerado variou 
acima da meta estabelecida, conforme verifica-se na Tabela 2:

Tabela 2 – Eficácia da meta: capacitar no 
mínimo 20% dos servidores

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016

Número de 
servidores 
capacitados

2.250 - 2.525 1.786 3.015

Total de 
servidores 
ativos

5.369 - 5.489 5.474 5.533

Percentual 
de servidores 
capacitados

41,9%
- 46% 3.263 54,5%

Eficácia da meta: 
capacitar no 
mínimo 20% dos 
servidores

2,10 - 2,3 1,63 2,73

Fonte: Relatório da CCEP (2017).

• Ofertar o mínimo de 8 horas de capacitação obrigatória anual-
mente por servidor: sobre essa questão, o Sujeito 1 disse que a 
ideia era vincular a capacitação à avaliação de desempenho, 
mas as resoluções sobre a temática não foram aprovadas com 
essa obrigatoriedade. Sendo assim, a verificação da eficácia 
dessa meta não pode ser realizada pela inexistência de norma 
interna que trate sobre essa questão.
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• Atender, em média, 30 servidores por turma/evento: de acordo 
com o entrevistado, existe um esforço para formar turmas com 
o número médio de 30 alunos. Porém, eventualmente, algumas 
turmas são ofertadas para um público restrito por conta das 
especificidades da área em que os servidores atuam, disse ele.

• Incluir 40 servidores, anualmente, nos programas de pós-gradu-
ação stricto sensu: com relação a esta meta, a verificação pode 
ser feita através do número de servidores matriculados nos 
cursos de mestrado e doutorado. O crescimento dos servidores 
matriculados a partir de 2014 pode ser explicado pela resolução 
nº 197/2013-CONSEPE (UFRN, 2013), que torna obrigatória a 
reserva de 10% das vagas para os servidores nos processos 
seletivos de mestrado e doutorado promovidos pela UFRN.

Tabela 3 – Eficácia da meta: capacitar no 
mínimo 20% dos servidores

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016

Total de 
servidores 
matriculados em 
programas de 
pós-graduação 
stricto sensu

44 - 266 463 507

Eficácia da 
meta: incluir 
40 servidores, 
anualmente em 
programas de 
pós-graduação 
stricto sensu

1,1 - 6,65 11,58 12,68

Fonte: Relatório da CCEP (2017).
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A partir dos dados aqui apresentados é possível afirmar 
que o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos 
Servidores da UFRN foi eficaz no objetivo de “promover cursos 
de capacitação alinhados aos objetivos institucionais”, pelo fato 
de considerar na fase de planejamento informações derivadas 
do LNC, das avaliações de desempenho, dos grupos focais 
e das necessidades de capacitação docente repassadas pela 
Pró-Reitoria de Graduação. Além disso, o programa foi eficaz 
em relação às metas de executar 95% dos cursos planejados 
e de capacitar no mínimo 20% dos servidores anualmente, 
superando em alguns momentos o dobro da meta.

Sabendo-se que não há regularidade na oferta de 
turmas presenciais para servidores lotados nas unidades do 
interior, faz-se necessário que o programa amplie os cursos a 
distância para atender a esse contingente de servidores que 
tem crescido nos últimos anos, principalmente por conta da 
expansão promovida após o REUNI.

O programa foi eficaz quando se trata da meta de “incluir 
anualmente quarenta servidores em programas de pós-gra-
duação stricto sensu”, sendo essencial para esse desempenho 
aprovação da resolução nº 197/2013-CONSEPE (UFRN, 2013). A 
reserva de vagas nos cursos de mestrado e doutorado propor-
cionou maiores oportunidades de qualificação e acabou sendo 
uma iniciativa por conduzir o programa à eficácia no objetivo 
de “promover qualificação de tal forma que o servidor progrida 
na carreira e se desenvolva no âmbito pessoal”.

A meta de “capacitar no mínimo oito horas de carga 
horária obrigatória por servidor” não foi atendida pelo fato 
de não existir uma resolução interna que estabeleça uma 
carga horária mínima de capacitação como item obrigatório 
na avaliação de desempenho do servidor. Não há medida 
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corretiva que possa ser sugerida ao programa, afinal, cabe 
ao Conselho de Administração da UFRN legislar sobre tal 
assunto. Porém, cabe ressaltar que a ausência de tal medida 
acaba permitindo que o servidor tenha a liberdade de decidir 
sobre sua participação nos cursos, o que não é adequado. 
Na verdade, a UFRN deveria considerar a capacitação como 
fator estratégico para a melhoria institucional devendo ser, 
portanto, requisito para a progressão vertical.

Outro ponto que compromete a eficácia geral do 
programa é o fato de que a avaliação do impacto gerado no 
ambiente de trabalho após a participação do servidor no curso, 
não é obrigatória para os alunos. Além disso, a avaliação do 
impacto institucional pelos gestores não pode ser realizada 
porque não existe uma ferramenta no sistema que permita 
isso. Os resultados de avaliações de impacto poderiam gerar 
informações essenciais na definição de medidas corretivas, 
ou até mesmo levantar demandas a serem consideradas no 
planejamento dos cursos nos anos seguintes. A criação de uma 
ferramenta que possibilite esse tipo de avaliação pelo gestor é 
tão necessária quanto a criação de um ambiente adequado ao 
ensino à distância que, conforme identificado neste trabalho, 
é inadequada para o fim a que se propõe.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia do 
Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores 
da UFRN, entre os anos 2012 a 2016, a partir das dimensões de 
análise departamental e de processos. Na primeira dimensão 
ficou evidenciado que o programa possui recursos estruturais 
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e materiais adequados para atender as demandas que são 
encaminhadas. Porém, para realizar avaliações de reação e de 
impacto mais qualitativas seriam necessários investimentos 
na área de recursos humanos, sendo esta a única ressalva a ser 
feita sobre a dimensão departamental. 

Já na dimensão de processos, foi verificado que são 
realizadas ações de capacitação para todos os públicos que o 
programa se compromete a atender. São eles: técnicos, docentes, 
gestores, portadores de necessidades especiais e servidores 
ingressantes. O programa oferta, inclusive, cursos na moda-
lidade de ensino à distância em parceria com a SEDIS/UFRN. 
Cabe ressaltar a importância do aporte financeiro feito nos 
programas de pós-graduação como contrapartida à oferta de 
vagas exclusivas para servidores. Em relação ao planejamento 
dos cursos, o programa utiliza como meios de identificação das 
necessidades de capacitação: as normas vigentes; o resultado 
das avaliações individuais de desempenho, as informações 
obtidas nos grupos focais com os gestores e o próprio LNC. 

O entrevistado apontou como principais dificuldades o 
preenchimento do LNC, o servidor que se matricula apenas em 
cursos de interesse pessoal e os casos de evasão nas turmas. 
No momento em que a gestão central tornar a capacitação um 
item obrigatório na avaliação de desempenho, esses problemas 
podem ser amenizados porque a tendência é que ocorra uma 
mudança na cultura organizacional. As mudanças ocorrem 
quando o servidor passa a entender que a capacitação é neces-
sária, que as demandas também devem ser geradas por eles e 
que o objetivo principal dos cursos é capacitar para que seja 
possível atender de forma plena as necessidades institucionais.

Sobre as avaliações de impacto institucional propostas pelo 
programa, elas não ocorrem principalmente pela inexistência 
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de uma ferramenta que possibilite ao gestor avaliar o reflexo da 
capacitação no ambiente de trabalho. Esse é o ponto que impossi-
bilita a eficácia do programa na dimensão de processos. Como já 
foi analisado, os cursos ocorrem com vistas à promoção de melho-
rias no ambiente organizacional. Sendo assim, a inexistência de 
uma ferramenta avaliativa específica impossibilita que a UFRN 
verifique se os cursos estão trazendo benefícios no ambiente de 
trabalho, a razão de existir de um programa de capacitação.

Por fim, é importante considerar que a ausência dos 
dados do ano de 2013 trouxe limitações para a realização deste 
trabalho. Através da análise dos dados fornecidos, pode-se 
considerar que os resultados do programa de capacitação são 
bem positivos, apesar de não atenderem a todos os objetivos. 
Sugerem-se pesquisas que tracem a visão dos gestores dos servi-
dores quanto aos impactos no labor daqueles que se qualificam, 
bem como compreender de que forma a Gestão Central trata a 
qualificação como efetivo espaço de investimento institucional. 
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IMPLEMENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS DE AÇÃO

UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A GESTÃO 
DA COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS 

ESTUDANTIS DA EAJ/UAECIA

Maria de Nazaré Nunes Moraes
Antônio Alves Filho

1 INTRODUÇÃO

O presente capítulo tem como objetivo analisar a estrutu-
ração organizacional da Coordenação de Políticas Estudantis, 
setor subordinado à área administrativa da Escola Agrícola 
de Jundiaí-EAJ/UAECIA.

Tratam-se de ações propostas resultantes da pesquisa 
qualitativa realizada em 2016, que traçou o diagnóstico da 
então Unidade de Atendimento ao Educando-UAE, no qual se 
buscou traçar o modelo de gestão adotado, para, a partir dele, 
propor mudanças que ensejassem melhoria nele. Com base 
nesse resultado foi possível delinear as ações do novo modelo 
de gestão que abarcou quatro propostas básicas: 

• Proposta de organograma da hierarquia da UAE, 
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• Proposta de ação para elaboração das atribuições da UAE e 
setores subordinados, 

• Proposta de ação para a sistematização dos processos admi-
nistrativos da UAE, 

• Propostas de ações para instalações físicas, infraestrutura e 
equipamentos tecnológicos. 

Para este capítulo, tem-se como foco as duas primeiras 
propostas acima mencionadas. Isto é, as que dispõem sobre o 
organograma e atribuições do setor em tela. 

A necessidade de proposição deu-se em virtude da 
não existência, no âmbito da EAJ, da representação gráfica 
(organograma) do setor na hierarquia da instituição, bem 
como as atribuições que não estão devidamente respaldadas 
no Regimento ou na estrutura organizacional da EAJ/UAECIA.

A partir dessa problemática, buscou-se operacionalizar 
as propostas de ações estabelecidas no projeto de intervenção 
profissional para o setor, mediante a realização de reuniões, 
estudos e planejamento com a equipe técnica multidisciplinar, 
privilegiando a participação de todos no processo de elabo-
ração do organograma, do rol de atribuições estabelecidas, 
proporcionando ainda mudanças na nomenclatura do setor e 
definição da missão, visão, objetivos e valores firmando, assim, 
as responsabilidades na divisão do trabalho, ao mesmo tempo 
em que permitiu uma visão mais ampla da finalidade do setor 
na dinâmica institucional. Ações que vêm oportunizando a 
melhoria no sistema de gestão do setor e na prestação dos 
serviços aos seus usuários. 
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Para a proposição das ações buscou-se respaldo teórico 
nos pressupostos da Nova Gestão Pública-NGP e na Gestão de 
Processos. A pesquisa qualitativa, por sua vez, garantiu o conhe-
cimento sobre a realidade alvo da intervenção profissional.

A nova gestão pública consiste, segundo Secchi (2009, 
p. 354) em “um modelo normativo pós-burocrático para a 
estruturação e a gestão da administração pública baseado em 
valores de eficiência, eficácia e competitividade”. A busca por 
esses valores na gestão pública imprime ao serviço oferecido 
aos usuários uma maior qualidade, economia de recursos 
públicos e a satisfação da sociedade. 

Esses conhecimentos possibilitaram a elaboração do diag-
nóstico, no qual foi apresentado o modelo de gestão executado 
pela então Unidade de Atendimento ao Educando, oferecendo 
respaldo para a definição das propostas de ações que neste 
trabalho começam a se estruturar como resultado de todo um 
esforço de conhecer a realidade e a história institucional, reco-
nhecendo os desafios, as fragilidades e as potencialidades no qual 
o setor de estudo está situado. Possibilitaram também conhecer 
as forças de poder existentes e os limites organizacionais. 

Tudo isso trouxe à tona a necessidade de contribuir 
para a realização de mudanças que oportunizassem melhorias 
no sistema de gestão da COPE, colocando em prática as ideias 
gerenciais de eficiência, qualidade, etc., postulado pelo modelo 
gerencial ou Nova Gestão Pública, cuja contribuição tem dado 
subsídios para ensejar mudanças nas organizações públicas 
em todas as áreas de atuação. Nesse sentido, propor ações que 
tragam respaldo legal às atividades e serviços ofertados aos 
discentes da EAJ/UAECIA, é também buscar um tempo melhor 
para a instituição como um todo.
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2 A NOVA GESTÃO PÚBLICA

O termo Nova Gestão Pública é uma denominação mais 
recente da nova administração pública (new public manage-
ment), expressão, que segundo Seabra (2001), foi usada pela 
primeira vez em 1990 durante uma aula inaugural na London 
School of Economics, proferida por Christopher Hood para 
se referir ao conjunto de doutrinas administrativas que já 
dominava a agenda da administração em muitos países desde 
a década de 1970. Neste trabalho será adotada a nomenclatura 
de Nova Gestão Pública-NGP.

A NGP consiste, segundo Secchi (2009, p. 354) em “um 
modelo normativo pós-burocrático para a estruturação e 
a gestão da administração pública baseado em valores de 
eficiência, eficácia e competitividade”. Gonçalves (2005), 
por sua vez, afirma que a NGP se estabeleceu sobre dois 
eixos: eficiência e responsabilidade. Segundo esse mesmo 
autor, o eixo da eficiência está ligado ao foco da obtenção 
de resultados na ação pública. E que a responsabilidade diz 
respeito a diversos aspectos como igualdade, imparcialidade, 
transparência, objetividade e ampliação da democracia 
participativa. Assim, o que se busca com o novo modelo para 
a administração pública é uma ação que seja eficiente, de 
qualidade e voltada para o interesse público.

1 Christopher Hood é especializado no estudo do governo executivo, regu-
lação e reforma do setor público. Tem ensinado sobre governo, administração 
pública e gestão pública em três continentes e possui mais de vinte livros 
na área e, pelo menos, 100 artigos de revistas, e recebeu vários prêmios 
por suas pesquisas e publicações. Para mais informações acessar: http://
christopherhood.blogspot.com.br/. 
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Nesse sentido, Silva (2000) afirma que uma administração 
pública eficiente é aquela que é atingida pelo melhor emprego 
dos recursos e meios (humanos, materiais e institucionais), 
para melhor satisfazer às necessidades coletivas em um regime 
de igualdade dos usuários. A qualidade nesse contexto passa 
a significar a satisfação das necessidades e expectativas dos 
cidadãos, supondo ainda a redução dos custos e a melhora 
permanente dos processos de acordo com as exigências da 
sociedade (COUTINHO, 2000).

Balizado nesse entendimento, o serviço público tem 
procurado seguir nessa direção desde a inserção da eficiência 
como princípio constitucional da administração pública através 
da Emenda Constitucional 19/1998 (BRASIL, 1998); do Decreto 
nº 3.507, de 13 de junho de 2000 (BRASIL, 2000), que estabeleceu 
os padrões de qualidade para o atendimento prestado aos 
cidadãos pelos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal direta, indireta e fundacional; do Decreto nº 5.378/2005 
(BRASIL, 2005), que criou o Programa Nacional de Gestão 
Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA, com a  finalidade de 
contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos 
prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade 
do país mediante a melhoria contínua da gestão;  da Carta de 
Brasília, de 2009, que tinha como um dos objetivos prioritários 
melhorar e simplificar o atendimento aos cidadãos, dentre 
outros instrumentos legais. O GESPÚBLICA é considerado

uma política pública de vanguarda, formulada para a 
gestão, alicerçada em um modelo de gestão singular 
que incorpora à dimensão técnica, própria da adminis-
tração, a dimensão social, até então, restrita à dimensão 
política. As principais características dessa política 
de gestão pública são: a) ser essencialmente pública; 
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b) estar focada em resultados para o cidadão; c) ser 
federativa (BRASIL, 2009, p. 10).

A partir do ensejo do GESPÚBLICA, a gestão pública tem 
se estabelecido sobre os parâmetros do Modelo de Excelência 
de Gestão Pública-MEGP. Para o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão-MPOG (BRASIL, 2009b, p. 15), o MEGP

é a representação de um sistema de gestão que visa 
aumentar a eficiência, a eficácia, a efetividade e a 
relevância nas ações executadas. É constituído por 
elementos integrados, que orientam a adoção de 
práticas de excelência em gestão com a finalidade de 
levar as organizações públicas brasileiras a padrões 
elevados de desempenho e de qualidade em gestão.

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

O MEGP possui fundamentos que direcionam a gestão. 
Esses fundamentos são:

Pensamento Sistêmico – Entendimento das relações de 
interdependência entre os diversos componentes de uma 
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organização, bem como entre a organização e o ambiente 
externo com foco na sociedade. 

Aprendizado organizacional – “busca contínua e alcance 
de novos patamares de conhecimento, individuais e 
coletivos, por meio da percepção, reflexão, avaliação 
e compartilhamento de informações e experiências”.

Cultura de inovação – Promoção de um ambiente 
favorável à criatividade, experimentação e implemen-
tação de novas ideias que possam gerar um diferencial 
competitivo para a atuação da organização. 

Liderança e constância de propósitos – A liderança é o 
elemento promotor da gestão, responsável pela orien-
tação, estímulo e comprometimento para o alcance e 
melhoria dos resultados organizacionais e deve atuar 
de forma aberta, democrática, inspiradora e motiva-
dora das pessoas, visando o desenvolvimento da cultura 
da excelência, a promoção de relações de qualidade e a 
proteção do interesse público.

Orientação por processos e informações – Compreensão 
e segmentação do conjunto das atividades e processos 
da organização que agreguem valor para as partes inte-
ressadas, sendo que a tomada de decisões e execução 
de ações deve ter como base a medição e análise do 
desempenho, levando-se em consideração as informa-
ções disponíveis. 

Visão de futuro – Indica o rumo de uma organização e 
a constância de propósitos que a mantém nesse rumo.
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Geração de valor – Alcance de resultados consistentes, 
assegurando a perenidade da organização pelo aumento 
de valor tangível e intangível de forma sustentada para 
todas as partes interessadas. 

Comprometimento com as pessoas – Estabelecimento 
de relações com as pessoas, criando condições para que 
elas se realizem profissionalmente e humanamente, 
maximizando seu desempenho por meio do compro-
metimento, desenvolvimento de competências e espaço 
para empreender, com incentivo e reconhecimento.

Foco no cidadão e na sociedade – Direcionamento 
das ações públicas para atender, regular e, continua-
mente, as necessidades dos cidadãos e da sociedade, 
na condição de sujeitos de direitos, beneficiários dos 
serviços públicos e destinatários da ação decorrente do 
poder de Estado exercido pelas organizações públicas. 

Desenvolvimento de parcerias – Desenvolvimento de 
atividades conjuntamente com outras organizações 
com objetivos específicos comuns, buscando o pleno 
uso das suas competências complementares para 
desenvolver sinergias.

Responsabilidade social – Atuação voltada para asse-
gurar às pessoas a condição de cidadania com garantia 
de acesso aos bens e serviços essenciais, e ao mesmo 
tempo tendo também como um dos princípios geren-
ciais a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas 
naturais, potencializando a capacidade das gerações 
futuras de atender suas próprias necessidades (BRASIL, 
2014 p. 13-19).
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Firmado nisso, o GESPÚBLICA criou ferramentas que 
auxiliam as organizações públicas no gerenciamento de suas 
ações, quais sejam: Carta de Serviços, Avaliação Continuada, 
Gestão de Processos, Pesquisa de Satisfação. 

Essas ferramentas estão disponíveis no site 

 do GESPÚBLICA para as organizações aderirem voluntaria-
mente. A aplicação de tais ferramentas, no entanto, requer que 
a organização esteja alicerçada nos princípios da participação e 
comprometimento, informação e transparência, aprendizagem, 
participação do cidadão.

O MEGP utiliza, também, o conceito de aprendizado e 
melhoria contínua baseado no Ciclo PDCL – P (Plan – Planejamento), 
D (Do – Execução), C (Check –Verificação) e L (learn – Aprender). 
O PDCL é uma evolução do PDCA (Plan – Planejamento), D (Do – 
Execução), C (Check –Verificação) e L (Action – Agir). O PDCA é uma 
ferramenta muito utilizada em práticas operacionais. O PDCL, 
por sua vez, está voltado para práticas de gestão.

 O Ciclo PDCA, conforme descrevem Kanaane, Fiel Filho e 
Ferreira (2010, p. 216-217), possui as seguintes etapas:

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

2 Site do GESPÚBLICA pode ser acessado no endereço eletrônico 
http://www.gespublica.gov.br/
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Do (fazer, realizar): executar algo excelente significa 
pleno conhecimento do que se vai fazer, o que demanda 
formação e treinamento, além da ciência dos resultados 
pretendidos pelo esforço. Também importa criar o 
sistema de supervisão e controle das atividades e 
metodologia de coleta dos resultados alcançados.

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

Action (ação, revisão): a ação consiste em atuar na fase 
plan em razão dos resultados obtidos. 

2.1 Gestão de Processos

Processo é definido por Gonçalves (2000) como qualquer 
atividade ou conjunto de atividades que toma um input, adiciona 
valor a ele e fornece um output a um cliente específico. Essa 
definição é ampliada por Oliveira (2014), que o considera como 
um conjunto estruturado de atividades sequenciais que apre-
sentam relação lógica entre si, com a finalidade de atender às 
necessidades dos clientes externos e internos da instituição 
pública. Kanaane, Fiel Filho e Ferreira (2010) acrescentam que 
os processos têm como finalidade agregar valor para o cliente 
e que esse valor passa por transformações ao longo do tempo, 
tendo necessidade de evoluir ao longo de sua vida com o propó-
sito de manter o cliente satisfeito. 

Na visão do GESPÚBLICA processo é o conjunto inte-
grado e sincrônico de insumos, infraestruturas, regras e 
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transformações, que adiciona valor às pessoas que fazem uso 
dos produtos e/ou serviços gerados (BRASIL, 2011).

Nesse sentido, na gestão de processos a ênfase está no 
resultado e não no problema, traçando um caminho inverso 
do da modelagem tradicional, que busca solução focando 
no problema. O modelo não pode se basear nas disfunções 
e sim em soluções preventivas. É um processo que garante a 
participação das pessoas que contribuem para que o resultado 
esperado seja alcançado. 

Palvarini e Quezado (2013, p. 350) entendem processos como 
“sincronias de entradas, transformações, resultados e respectivos 
valores gerados e percebidos pelos agentes envolvidos”.

 Esses autores afirmam que o Ciclo de Gestão de Processos 
é constituído por quatro fases tendo como objetivo principal o 
alcance de resultados, pela compreensão mais fiel possível da 
realidade e pela gestão efetiva dos riscos. Essas fases são:

1. Modelagem – é a representação mais próxima possível da 
realidade desejada;

2. Simulação – construção e avaliação de cenários a partir de 
dados estimados;

3. Emulação – introdução de dados reais aos modelos e cenários 
projetados;

4. Encenação – implementação real dos processos.

O elemento central da gestão de processos é o Valor, 
que diz respeito ao efeito, ao impacto e ao resultado causado 
pela entrega de um serviço ou produto. Além do valor, outro 
elemento a ser considerado é a Transformação, que é o compo-
nente que promove mudanças, que modificam as entradas de um 
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processo e geram resultados úteis para os agentes envolvidos 
(PALVARINI; QUEZADO, 2013). Para associar valor e trans-
formação são usados os conectores, que têm a função de 
promover a integração de uma cadeia de valor.

São também elementos da gestão de processos as 
portas lógicas, que são portas de entradas para ocorrer a 
transformação e as portas de saídas, que são geradas pela 
transformação, representadas, respectivamente, pelos 
símbolos “E” e “OU”. Segundo Palvarini e Quezado (2013), as 
entradas de um processo podem assumir três papéis básicos 
e distintos: insumos (quando transformadas em resultados), 
referências (quando representam orientações a serem 
observadas nas transformações existentes nos processos) ou 
recursos de infraestrutura (quando são consumidas, no todo 
ou em parte, durante a Transformação.

3 LOCUS DO ESTUDO

O presente estudo tem como locus a Coordenação de 
Políticas Estudantis-COPE, da Escola agrícola de Jundiaí-EAJ/ 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias-
UAECIA/UFRN, situada no Município de Macaíba-RN. 

A EAJ/UAECIA constitui-se em uma das Unidades 
Acadêmicas da UFRN, especializada em Ciências Agrárias, 
que contribui para que a UFRN cumpra a sua missão de 
“educar, produzir e disseminar o saber universal, preservar 
e difundir as artes e a cultura, e contribuir para o desenvol-
vimento humano, comprometendo-se com a justiça social, a 
sustentabilidade socioambiental, a democracia e a cidadania” 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2015, p. 6). 
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Comprometida com essa missão, a EAJ oferece à popu-
lação do Rio Grande do Norte educação nos níveis de ensino 
médio e técnico regular, através de quatro cursos técnicos: 
Agropecuária, Aquicultura, Agroindústria e Informática, 
nas categorias de subsequente (cursos técnicos para quem 
já concluiu o ensino médio) e de integrado ou concomitante 
(cursos técnicos e ensino médio, juntos); quatro cursos de 
Graduação: Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia e 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; e três 
cursos de Pós-graduação, sendo dois de mestrado e um de espe-
cialização. Também oferece educação profissional e tecnológica 
à distância (E-Tec) e os cursos do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino e Emprego (PRONATEC).  

É nesse contexto que está inserida a Coordenação de 
Política Estudantis, setor pertencente à área administrativa 
da EAJ, que tem subordinação direta à direção da escola e que 
possui quatro setores subordinados, a saber: Setor de Serviço 
Social, Setor de Psicologia Educacional, Setor Pedagógico e 
Setor de Saúde, tendo sido este último criado em meados 
do ano de 2016, trazendo grande contribuição ao trabalho 
multiprofissional existente.

4 METODOLOGIA

No tocante aos aspectos metodológicos, adotou-se para 
o estudo diagnóstico a pesquisa-ação e a pesquisa qualitativa.  
Realizou-se coleta dos dados por meio de pesquisa documental e 
da aplicação de questionário.  Na pesquisa documental, os dados 
foram coletados em documentos oficiais, tais como normas, 
leis, resoluções, regimentos, planos e no Sistema Integrado de 
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Gestão-SIG, sites, entre outras fontes, da UFRN. Utilizou-se do 
questionário como instrumento de coleta de dados. 

Segundo Gerhardt e Silveira (2009), o questionário se 
caracteriza por uma série ordenada de perguntas que devem 
ser respondidas por escrito pelo informante, sem a presença 
do pesquisador, cujo objetivo é o de levantar opiniões, 
crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 
vivenciadas. O questionário foi elaborado contendo 07 (sete) 
perguntas abertas, que foi aplicado a 10 (dez) profissionais, 
dos quais 08 (oito) responderam. Destes, 06 são servidores 
efetivos e 02 são bolsistas que atuam no setor. As questões 
feitas intencionavam colher as percepções dos profissionais 
sobre as condições das instalações físicas dos setores onde 
os servidores atuam; os equipamentos tecnológicos e o 
mobiliário; os serviços administrativos; fluxo de trabalho e 
o quadro de pessoal, bem como solicitava a apontarem as 
principais necessidades de mudanças e/ou melhorias.

Para a análise dos dados da pesquisa, utilizou-se a 
metodologia de Análise de Conteúdo que, segundo Bardin 
(1979), é um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
que visam obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos 
de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quan-
titativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção e recepção dessas mensa-
gens. Para Bardin (2011), a análise de conteúdo é um método 
que pode ser aplicado tanto na pesquisa quantitativa quanto 
na investigação qualitativa.

Segundo Trivinos (1987), a análise de conteúdo se dá por 
meio de três etapas: Pré-análise; Descrição e Interpretação 
referencial. 
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Considerando essas etapas, a análise deu-se da seguinte 
forma:

Na fase de pré-análise, foram levantados os materiais 
necessários para a realização da coleta de dados, constituin-
do-se no momento de busca de conhecimento sobre o setor 
em foco, no contexto institucional da EAJ/UAECIA, pesqui-
sando em documentos, normas, sistemas e sites, aplicação 
de questionário, realizada pela autora como pesquisadora e 
partícipe do processo. O objetivo dessa fase foi de reunir o 
maior número de elementos que melhor pudessem demons-
trar a realidade do objeto investigado.

Com base nisso, passou-se à descrição analítica, na qual 
foram apontados os principais elementos sobre a realidade 
estudada, fazendo-se a relação com o referencial teórico, 
chegando-se, assim, ao diagnóstico sobre o sistema de gestão do 
setor em estudo e às necessidades de melhorias ou mudanças.

Na fase seguinte, de interpretação referencial, foram esta-
belecidos os pontos de ação que mereciam ser elencados como 
alvo para se estabelecer no modelo a ser proposto, no qual foi 
delineada toda a proposta de ação para a intervenção profissional. 

A partir da proposta de intervenção, passou a trilhar 
um novo momento no sentido de viabilizar a implementação 
das propostas de ação delineadas modelo de intervenção 
profissional. Para tanto, foi planejada, entre outras ações, a 
semana de estudo e de planejamento, realizada de 12 a 16 de 
junho de 2017, na qual foram envolvidos todos os servidores 
lotados na COPE, tendo como objetivo central construir uma 
nova configuração para o setor com a previsão de atribuições, 
visão, missão, valores e mudança de nomenclaturas, bem 
como a elaboração do calendário anual de ações transversais 
à política de educação para o ano de 2018.
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Para essa etapa foi realizada inicialmente uma reunião 
geral com toda a equipe para expor os objetivos do encontro 
e para estabelecer a metodologia para se alcançar os objetivos 
traçados, privilegiando a participação de todos.

Após isso, realizou-se uma avaliação sobre a atuação de 
cada setor, na qual foram elencadas as principais dificuldades e as 
possíveis causas, e também indicação de propostas de melhoria, 
cujos resultados estão apresentados no item 5 deste estudo. 

5 O PROBLEMA APRESENTADO 

No estudo realizado, o diagnóstico do modelo atual da 
então Unidade de Atendimento ao Educando-UAE, apontou 
que o setor constava como Coordenação de Atendimento ao 
Educando-CAE na hierarquia organizacional da EAJ, todavia 
esta não estava prevista no Regimento Interno da EAJ/
UFRN/2007 (BRASIL, 2007). Diante disso, foi proposto no projeto 
de intervenção a elaboração do organograma do setor, a fim de 
demarcar a sua posição na hierarquia da EAJ/UAECIA. 

 Outro problema evidenciado diz respeito às atribuições 
inscritas na hierarquia da EAJ para o setor. As atribuições cons-
tantes no documento da hierarquia organizacional de unidades 
da EAJ, relativo ao setor eram:

• Apoiar a permanência e o sucesso acadêmico dos 
estudantes matriculados na EAJ, em especial 
aqueles de baixa renda, oferecendo-lhes assistência 
à moradia estudantil, à alimentação, ao esporte, à 
cultura, à saúde e apoio pedagógico;
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• Analisar e solicitar a necessidade de Recursos 
Humanos necessários às atividades da Unidade;

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

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

• Avaliar e discutir, com os docentes, os planos elabo-
rados Mensal Médio;

• Planejar e executar Projetos de Extensão na área 
de esporte e lazer;

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

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

• Possibilitar a participação da Escola Agrícola de 
Jundiaí nos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte 
(JERNs), participando de reuniões para o evento, 
selecionando e treinando as equipes, realizando 
as inscrições dessas equipes e acompanhando-as 
durante os jogos;
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• Solicitar material de esporte e lazer. (UFRN, 2016, 
p. 23)

Diante desse rol de atribuições, verificou-se que elas não 
correspondiam às atividades realizadas na prática profissional 
cotidiana do setor, surgindo a necessidade de um realinha-
mento na sua identidade, que em consonância com a definição 
e delimitação das atribuições, a fim de permitir maior clareza 
sobre a atuação do setor no contexto institucional da EAJ/
UAECIA, possibilitasse respaldo legal na tomada de decisão no 
exercício profissional e institucional, oportunizando a melhoria 
e qualidade nos serviços prestados aos usuários.

6 PROPOSTA DE AÇÃO PARA A NOVA 
CONFIGURAÇÃO DO SETOR

A presente proposta é resultante do trabalho realizado em 
conjunto com a equipe técnica que delineou o rol de atribuições 
da COPE e dos setores subordinados, assim como estabeleceu a 
nova configuração do setor no âmbito da EAJ/UAECIA.

Os resultados aqui apresentados foram condensados em 
relatório, o qual foi submetido à Direção da EAJ/UAECIA, através 
de reunião realizada com o gestor de planejamento da escola 
juntamente com toda a equipe técnica participante do processo. 
As ações propostas foram bem recebidas pela gestão, sendo as 
propostas aceitas, estando em processo de mudanças junto aos 
setores competentes para a implantação de fato e de direito.
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6.1 Mudança de nomenclatura

Primeiramente, verificou-se junto à equipe técnica 
formada por duas assistentes sociais, uma psicóloga, uma 
pedagoga, um médico, uma enfermeira e duas técnicas em 
enfermagem, que a nomenclatura de Unidade de Atendimento 
ao Educando limitava a ação profissional inferindo um aten-
dimento de recorte somente na educação, ficando de fora toda 
a transversalidade com outras políticas operacionalizadas no 
cotidiano do setor, como assistência social, saúde, cultura, 
etc., que atuam no processo educacional dos discentes e que 
estão inter-relacionadas ao contexto acadêmico, social e 
familiar dos alunos atendidos.

Diante disso, propôs-se um realinhamento na identidade 
do setor, mudando a nomenclatura de Unidade de Atendimento 
ao Educando para Coordenação de Políticas Estudantis-COPE, 
visto que tal denominação amplia o leque de atuação, transi-
tando nas diversas políticas que contribuem para a inclusão, 
permanência e êxito dos alunos da EAJ/UAECIA.

Buscando-se imprimir uma qualidade à gestão da COPE 
sob a inspiração dos postulados da nova gestão pública, foi 
consenso a necessidade de se definir a missão, a visão, os obje-
tivos e os princípios norteadores de atuação.

[...] qualquer organização, independentemente de 
tamanho ou setor econômico de atuação, quer seja 
pública ou privada, implantando ou não um sistema 
da qualidade, necessita compreender qual é sua missão 
e estabelecer, a partir desta, visões sucessivas que, 
continuamente, a estimulem a romper com padrões 
atuais de desempenho (PORTO, 1997, p. 7). 
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6.1.1 Missão

A missão, segundo Tavares (1991) é a razão de ser de uma 
organização e procura determinar o seu negócio, por que ela 
existe, ou ainda em que tipo de atividade deverá concentrar-se 
no futuro. Diante disso, buscou-se construir a missão da COPE 
a partir da reflexão sobre a finalidade da existência do setor, 
pensando de forma reflexiva sobre o que se é e de como se 
alcançar, contando com a participação dos profissionais 
atuantes. Assim foi possível estabelecer e demarcar a missão 
da COPE dentro do contexto acadêmico, redefinindo, por conse-
guinte, a sua identidade dentro instituição. 

Assim, a missão da COPE  ( EAJ, 2017, p. 4) consiste em:
 

Promover as políticas assistenciais de inclusão, permanência 
e êxito destinadas aos discentes, dando suporte à comunidade 
acadêmica nos aspectos psicossocial, pedagógico e de saúde, 

comprometendo-se com a justiça social, a democracia e a cidadania.

Missão da COPE

6.1.2 Visão

Na mesma direção está a questão da visão que representa 
um estado futuro para o setor, indicando aonde pretende chegar 
ou alcançar. Para Andrade (2016) a visão de uma organização 
deve ser a situação futura desejada a longo prazo, ser uma meta 
ambiciosa, e servir como um guia para a definição dos objetivos 
e a realização da missão. 
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A visão COPE  (EAJ, 2017, p. 4) é:

Ser um setor de referência na EAJ, que oportunize a inclusão, a 
permanência e o êxito dos discentes que ingressam na instituição, 

através da execução de ações de promoção, de prevenção e de 
assistência, associadas ao caráter psicossocial, pedagógico e de saúde.

Visão da COPE

6.1.3 Objetivos 

No tocante aos objetivos, considerou-se aqueles estabe-
lecidos no Plano de Gestão da UFRN, 2015-2019 (MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO, 2015), alinhando os objetivos do setor aos da 
instituição (UFRN), visto que são congruentes quanto ao que 
se almeja alcançar. Isso posto, a COPE definiu como objetivos 
centrais:

• Ampliar as ações de inclusão social, de respeito 
à diversidade e à pluralidade de pensamentos e 
visão de mundo, valorizando a escola como espaço 
de convivência pacífica de múltiplas ideias e, ao 
mesmo tempo, contribuir para permanência e 
êxito dos discentes oriundos dos mais diversos 
estratos da sociedade.

• Desenvolver ações tendo como base o princípio da 
interdisciplinaridade, propondo e/ou apoiando 
experiências inovadoras e estimulando novas 
formas de produção do conhecimento, garantindo 
a integração entre a formação teórica a e realidade 
social. (EAJ, 2017, p. 4)
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6.1.4 Princípios Norteadores

A Coordenação de Políticas Estudantis adota, do mesmo 
modo, como princípios norteadores de todas as suas ações a 
Ética, a Democracia, o Pluralismo e o respeito à Diversidade, 
conforme indicado no Plano de Gestão da UFRN, 2015-2019.

• Ética, como valor universal do respeito aos direitos 
dos outros, da lisura no trato dos recursos públicos, 
da transparência dos atos administrativos e 
acadêmicos.

• Democracia, como forma de organização e gestão 
transparente e impessoal, garantidora da partici-
pação responsável dos membros da comunidade 
acadêmica e da sociedade nos órgãos e instâncias 
deliberativas competentes.

• Pluralismo, como valor abrangente de modos dife-
rentes de abordar o real, da convivência com os 
contrários, da polêmica, do diálogo, do exercício 
da crítica; da presença do erudito e do popular; do 
saber elaborado e da cultura oriunda da tradição.

• Respeito à Diversidade, como valor geral para 
garantir o direito de identidade – pessoal, de 
grupos e institucional – atendendo às diferenças, 
sem discriminação, de modo a contemplar as 
características próprias de cada um com vistas a 
permitir o desenvolvimento pleno de suas poten-
cialidades. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2015, p. 7).
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7 DEFINIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES

Diante da nova definição da identidade da Coordenação 
de Políticas Estudantis, passou-se à definição e à delimitação 
formal das atribuições da COPE e de seus setores subordinados. 
Segundo Oliveira (2013) as atribuições das unidades organiza-
cionais representam uma forma de consolidar e representar, 
formalmente, todas as responsabilidades da unidade conside-
rada. Desse modo, a representação formal das atribuições da 
COPE delimita com clareza a atuação de cada setor, permitindo 
segurança na tomada de decisão aos servidores, ao mesmo 
tempo que esclarece aos usuários sobre as responsabilidades 
do setor na dinâmica institucional. 

Assim sendo, foram estabelecidas as atribuições que 
marcam a especialização do trabalho da COPE, dando, conforme 
entende Vasconcelos (1972), maior conhecimento dos diversos 
e diferentes aspectos que determinado trabalho exige para 
ser executado. Diante disso, estabeleceram-se as atribuições 
de âmbito geral, que dizem respeito às responsabilidades que 
dão conta da finalidade do setor; às responsabilidades atribu-
ídas à chefia da coordenação, que até então não possuía tais 
atribuições delimitadas e inscritas na organização; e por fim, 
estabeleceram-se as atribuições de cada setor subordinado, 
ficando conforme descrito a seguir.

7.1 Atribuições gerais da COPE

As atribuições gerais da COPE dizem respeito ao conjunto 
de atividades desenvolvidas pelos diversos setores subordinados 
na dinâmica institucional. Assim, a COPE oferece serviços 
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em colaboração com outros setores, principalmente aquelas 
voltadas ao acolhimento no ingresso dos alunos, bem como 
no acompanhamento das demandas estudantis no âmbito 
da UAECIA/EAJ, oportunizando o cadastro dos discentes 
ingressantes, ofertando serviços concernentes à assistência 
estudantil nas suas diversas modalidades de auxílios, prestando 
orientações especializadas nas áreas técnicas (Serviço Social, 
Psicologia, Pedagogia, Médica e de Enfermagem).

As atribuições gerais, bem como os processos de trabalho 
estão descritos no Plano de Ação Gerencial do setor, no Sistema 
de Gestão de Recursos Humanos-SIGRH, da UFRN, delimitando, 
assim, a atuação do setor no âmbito da escola.

7.2 Atribuições da chefia da COPE

No tocante à chefia, verificou-se a inexistência de 
descrição de tais atribuições, o que dificultava o gerencia-
mento das questões demandadas. A partir da demarcação 
das atribuições, deu-se clareza e segurança à chefia quanto 
às suas responsabilidades quanto ao gerenciamento de pessoas 
e os recursos disponíveis, na perspectiva de oportunizar as 
condições necessárias para a execução dos serviços voltados 
às demandas estudantis.

7.3 Atribuições do Setor de Serviço Social

O Setor de Serviço Social possui alta demanda, principal-
mente por executar os benefícios de Assistência Estudantil na 
EAJ/UAECIA, assim como outras demandas surgidas no contexto 
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educacional, que exigem uma atuação interdisciplinar e de 
orientação a alunos e aos pais ou responsáveis. A delimitação 
das atribuições do setor estabeleceram as bases para a atuação 
do Serviço Social no contexto da Educação, aproximando-se 
mais do trabalho realizado em outras IFEs.

7.4 atribuições do Setor de 
Psicologia Educacional

A Psicologia era entendida pelo corpo docente como 
responsável por acompanhar clinicamente aos alunos, 
surgindo demandas para além da proposta educacional. 
Para se evitar a confusão, mudou-se a nomenclatura do setor 
para Psicologia Educacional, no intuito de voltar às ações de 
orientações profissionais e de desenvolvimento de projetos 
de hábitos de planejamento de estudo junto aos discentes, 
não deixando de prestar acolhimento inicial às situações de 
necessidade clínica. Privilegiou-se, também, a participação 
mais efetiva em atividades de cunho preventivo e promo-
cional, visando o bem-estar dos alunos.

7.5 Atribuições do Setor Pedagógico

A Pedagogia tem papel fundamental no processo de 
ensino-aprendizagem no contexto escolar, contudo, estava 
voltada apenas para o acompanhamento dos alunos dos cursos 
técnicos integrados ao Ensino Médio. Situação muito voltada 
para verificação e acompanhamento das notas dos alunos.
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Para mudar essa realidade foi ampliado o leque de 
atuação para alunos dos cursos técnicos subsequentes ao Ensino 
Médio e aos da graduação, procurando levantar as demandas 
desses alunos para intervir em conjunto com as coordenações 
dos cursos e com os docentes buscando sistematizar o aten-
dimento pedagógico mediante estabelecimento de um fluxo 
de encaminhamento, visando que as coordenações e docentes 
atuem em conformidade com suas responsabilidades em cada 
situação apresentada pelos discentes.

7.6 Atribuições do Setor de Saúde

O Setor de Saúde foi organizado na EAJ em meados de 
2016 com lotação da equipe de saúde, composta por 01 médico, 
02 enfermeiros e 02 técnicas de enfermagem. 

O atendimento foi iniciado com base na experiência dos 
profissionais lotados no setor, havendo a necessidade de se esta-
belecer os limites e o foco da atuação no contexto escolar. Nesse 
sentido, construiu-se um rol de atribuições que dão conta de 
ações de prevenção de doenças, de promoção e de recuperação 
da saúde, voltadas prioritariamente aos discentes, mas também 
apoiando as ações voltadas aos servidores da EAJ, em parceria 
com a Diretoria Atenção à Saúde do Servidor-DAS.

7.7 Atribuições do assistente administrativo

As atribuições do assistente administrativo foram cons-
truídas mesmo sem termos, naquele momento, esse profissional 
na COPE. Essa previsão foi valiosa, visto que, no início de 
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2018, recebemos um profissional, ao qual se pode informar 
as atribuições relativas ao seu trabalho, permitindo que ele 
compreendesse de forma mais rápida e clara as diversas 
atividades desenvolvidas na COPE, dando apoio nas às áreas 
técnicas com mais rapidez e qualidade.

Vale ressaltar que no projeto de intervenção profissional, 
no quesito Pessoal, foi apontada a necessidade de um assistente 
administrativo para apoiar o trabalho desenvolvido pela equipe 
técnica e no atendimento aos usuários.

7.8 Atribuições dos assistentes de alunos

Os assistentes de alunos, no contexto da EAJ, atuam junto 
aos alunos residentes, que são aqueles oriundos de municípios 
de fora da área metropolitana de Natal. A Residência Estudantil 
da EAJ possui um Regimento que atende aos alunos dos cursos 
de ensino básico e técnico, no qual há previsão de atribuições 
aos assistentes de alunos, contudo, tais atribuições, constantes 
em tal regimento, não condizem mais com a realidade de 
atuação deles. Diante disso, realizou-se uma atualização no 
Plano de Ação Gerencial, visto que ainda não foi aprovada a 
alteração do citado regimento. Em termos gerais, os assistentes 
de alunos atuam acompanhando, supervisionando e contro-
lando as demandas dos alunos residentes.
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8 PROPOSTA DE ORGANOGRAMA

O organograma é uma representação gráfica da hierar-
quia de uma organização ou setor, que permite uma visão 
ampla da estrutura organizada, conforme entende Préve, 
Moritz e Pereira (2010).  Nesse sentido, propõe-se o seguinte 
organograma, que demonstra como ficará organizada hierar-
quicamente a COPE no âmbito da EAJ/UAECIA.

Figura 1 – Organograma da Hierarquia Organizacional da COPE

Fonte: Autoria própria (2017).

O organograma da COPE apresenta a subordinação 
hierárquica dos setores em relação à Coordenação e desta em 
relação à Direção da instituição, conferindo uma visão geral de 
cada nível hierárquico na organização local.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados aqui apresentados dão conta do processo 
de sistematização da gestão proposto como contribuição para 
a melhoria da gestão da Coordenação de Políticas Estudantis-
COPE. Diante disso, vislumbraram-se grandes desafios para a 
melhoria do processo de gestão, que impulsionaram iniciativas 
de implementação das propostas já sistematizadas para o setor. 
A tarefa de iniciar a mudança na dinâmica institucional não 
foi fácil, visto que exigiu estudo e tempo para reunir, refletir e 
propor, assim como coragem para executar as ações propostas.

Assim, decidiu-se iniciar pela organização do setor, no 
sentido de definir e demarcar a atuação, expressa na missão, na 
visão, nos objetivos e nos princípios elencados neste trabalho, 
visando esclarecer melhor à comunidade acadêmica a finali-
dade e as atribuições do setor no âmbito da UAECIA/EAJ.   

Nessa jornada, redefinir a nomenclatura do setor deu mais 
significação à atuação profissional, permitindo que as demandas 
que chegam sejam somente aquelas de sua responsabilidade. Do 
mesmo modo, definir e delimitar as atribuições de cada setor 
trouxe importante contribuição para a melhoria da gestão, assen-
tando-se assim as bases para operacionalizar as demais ações 
propostas, visando à melhoria de todo o sistema de gestão da COPE 
e, por conseguinte, à EAJ/UAECIA, visto que com tais melhorias 
oferecerá serviços com mais qualidade e eficiência, impactando 
também na satisfação dos usuários atendidos pelo setor.

Os resultados aqui apresentados são apenas o início de 
uma caminhada que se desenha como lenta, mas constante na 
dinâmica organizacional, mostrando que há abertura para a 
implementação de mudanças na instituição, dando respaldo 
para se persistir nesse processo de melhoria já em curso.
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AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 
DE ATENÇÃO À SAÚDE DO 

ESTUDANTE DO IFPB

Isabelle Martins Teotonio
Maria Teresa Pires Costa

1 INTRODUÇÃO

O Programa de Atenção à Saúde do Estudante (PASE) está previsto 
na Política de Assistência Estudantil do Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB), sendo resultado da criação de duas políticas 
públicas na área da educação: os institutos federais de educação 
(IFs) e o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). 

Em conformidade com o Plano de Expansão da Rede 
Federal de Educação Profissional, através da Lei nº 11.892/2008 
(BRASIL, 2008) são criados os IFs, que trazem novas concepções 
para educação profissional e tecnológica dentro da rede federal 
e contribuem tanto para o desenvolvimento do país em termos 
econômicos, tecnológicos e de cidadania (PACHECO, 2011). Em 
2017, o IFPB, já possuía 21 unidades (IFPB, 2016).

Paralelamente, criou-se o PNAES visando facilitar as 
condições de permanência e de conclusão para os estudantes 
das instituições de ensino superior federal, conforme dispõe o 
artigo 2º do Decreto nº 7.234/10:
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Art. 2o São objetivos do PNAES:
I - democratizar as condições de permanência 

dos jovens na educação superior pública federal;
II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais 

e regionais na permanência e conclusão da 
educação superior;

III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e
IV - contribuir para a promoção da inclusão social 

pela educação (BRASIL, 2010, documento online 
sem paginação, grifo nosso).

A legalização da Assistência Estudantil no Brasil 
provocou uma intensa regulamentação nas instituições fede-
rais de ensino (TAUFICK, 2014). É nesse contexto que, em 2011, 
surge a Política de Assistência Estudantil do IFPB, através da 
Resolução nº 40/2011 (IFRN, 2011a).

Apesar do PNAES possuir áreas assistenciais focais e 
seletivas, existem aquelas que são de caráter universal, como 
a área de saúde, que independem da condição de vulnerabili-
dade social do estudante. Mas, Bleicher e Oliveira (2016, p. 545, 
grifo nosso), destacam que “a atenção à Saúde não é objetivo 
das ações do MEC, mas sim uma das formas de se conseguir 
chegar aos objetivos, especialmente o de redução das taxas de 
evasão”, o que é coerente, considerando que o estado de saúde 
pode ser determinante para uma pessoa abandonar os estudos.

Outro caráter é o da integralidade, evidenciada pelas 
diversas áreas em que o educando deve ser assistido, cuja 
pluralidade visa a melhoria da qualidade de vida do estudante 
(TAUFICK, 2014), e se alinha com o conceito holístico de saúde: 
“um completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste 
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apenas na ausência de doença ou de enfermidade” (ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DA SAÚDE, 1946, documento online sem paginação).

Em conformidade com o PNAES – que elenca no §1º do 
artigo 3º, a saúde como uma das diversas áreas de atuação da 
AE, a Política de Assistência Estudantil do IFPB institui o PASE, 
cujas competências estão previstas no artigo 9º, que dispõe:

Art. 9º O Programa de Atenção à Saúde do (a) Estudante 
tem como foco central a promoção e a prevenção da 
saúde, na perspectiva do fortalecimento da autoestima 
e da ressignificação de valores e atitudes socioculturais 
e pessoais.
Parágrafo único: Ao Programa de Atenção à Saúde do 
(a) Estudante compete: 

I - fomentar o protagonismo estudantil na 
prevenção e promoção da saúde;

II - multiplicar a produção de conhecimentos e 
expressões culturais; 

III - incentivar a cultura de paz, prevenindo as 
diferentes expressões de violência; 

IV - prevenir o uso e/ou abuso de álcool e outras 
drogas; 

V - abordar questões relativas à sexualidade e a 
prevenção às DST ś/AIDS; 

VI - inserir no cotidiano educacional questões 
relativas à saúde mental enquanto elemento 
importante ao incentivo de uma cultura de paz; 

VII - promover atividades complementares 
ao currículo por intermédio dos núcleos 
institucionais; 

VIII - diagnosticar – por meio de pesquisa – as 
condições de saúde dos estudantes; 
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IX - estimular a prática de atividades físicas e 
culturais como fator indispensável à promoção 
da saúde e consequente qualidade de vida; 

X - viabilizar o intercâmbio do IFPB com as 
unidades públicas de saúde, com vistas à atenção 
integral à saúde do estudante; e 

XI - investir na capacitação dos atores sociais 
envolvidos com o programa. (IFPB, 2011a, p. 4-5).

Entendendo o PASE como um direito social institucio-
nalizado, este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa 
que teve como objetivo avaliar o processo de implementação 
do PASE, conforme a metodologia proposta por Draibe (2001), 
uma vez que são dispendidos recursos públicos de ordem tanto 
financeira como humana e material para o desenvolvimento 
das competências descritas, bem como a concretização dos obje-
tivos da referida política, e que a avaliação de um processo de 
implementação pode identificar ‘falhas’ e propor melhorias que, 
caso identificadas apenas no final do processo, determinada 
política pública poderia não alcançar os resultados pretendidos, 
e os recursos públicos empregados durante o processo, na 
prática, foram ‘desperdiçados’.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para as reflexões dos resultados da pesquisa é impor-
tante tratar sobre implementação e avaliação de políticas 
públicas com ênfase no modelo de avaliação de processo 
proposto por Draibe (2001).
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Compreende-se implementação como “processo que se 
volta essencialmente para examinar as estruturas, as práticas 
e o comportamento burocrático no momento em que a adminis-
tração pública age buscando atender diretrizes legislativas ou 
executivas” (PEDONE, 1986, p. 29-30). Etapa da política pública 
onde as ações governamentais são introduzidas na sociedade, 
ganhando visibilidade, pela proximidade do cidadão, revestida 
de várias formas: prestação de um serviço público, redução da 
carga tributária; concessões de benefícios. 

Como a implementação está posta, oferece uma sepa-
ração definida entre a formulação e a implementação, com 
sujeitos distintos responsáveis por cada uma delas, com os 
políticos eleitos legislando e a burocracia executando os planos. 
Porém, essa dinâmica não ocorre automaticamente (LIMA; 
D’ASCENZI, 2014). A implementação pode enfrentar entraves 
como: política mal desenhada, problemas nas descrições das 
atividades, interferências em razão de fatores externos, tempo 
e recursos insuficientes para executar tarefas, comunicação e 
coordenação inadequadas entre outros (HOGWOOD; GUNN, 1984 
apud OLLAIK; MEDEIROS, 2011). 

O modelo de abordagem da interação (LIMA; D’ASCENZI, 
2014) corrobora com esse entendimento, pois a política, 
enquanto documento, corresponde a um arcabouço adequado 
para ser colocado em prática, mas na execução ocorrerão 
adaptações, pois mesmo diante de estudos estimativos, existe 
o elemento incerto, que é o futuro, logo, “não é possível prever 
os comportamentos nem do problema social, nem da dinâmica 
da política pública a priori” (LIMA; D’ASCENZI, 2014, p. 54).

Compreender o modo como as adaptações são realizadas 
não é simples, mas realizá-las cabe aos responsáveis pela 
execução, apoiados na discricionariedade do agente público. 
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Mesmo diante de condições ideais, “o ponto-chave de qualquer 
implementação é, acima de tudo, o comportamento humano.” 
(HOGWOOD; GUNN,1984, apud OLLAIK; MEDEIROS, 2011, p. 
1947). Portanto, as pessoas que operam uma política é um dos 
elementos pela incerteza dos resultados esperados.

Essas pessoas são os burocratas de linha de frente – 
aqueles que lidam diretamente com o cidadão, na prestação 
de serviços prestados pelo Estado. Estes sujeitos não podem ser 
ignorados em uma avaliação de implementação de uma política 
pública, uma vez que “a ação desses agentes é uma variável 
relevante para o sucesso das políticas” (OLIVEIRA, 2012, p. 1552).

A partir dos estudos de Michael Lipsky em 1980, acerca 
da street-level bureaucracy, ou burocracia de nível de rua, 
se originou o debate acerca do papel desempenhado por 
estes agentes, no exercício da discrição e como as decisões 
tomadas por eles, podem redefinir uma política (LOTTA, 2012; 
OLIVEIRA, 2012; LIMA; D’ASCENZI, 2014).

A discricionariedade é a liberdade ou autonomia do agir 
do agente público, inclusive de decidir, mediante os impre-
vistos que podem ocorrer em qualquer implementação. Essas 
decisões não ocorrem, necessariamente, de forma a buscar 
o cumprimento ou a intenção da política quando formulada, 
mas com base nos referenciais, valores e interesses dos 
implementadores, que muitas vezes podem ser conflitantes 
dentre a multiplicidade de atores envolvidos; acarretando a 
modificação da política (ARRETCHE, 2001), o que reforça a 
necessidade das avaliações de processos.

Há dificuldade em definir avaliação ou de se entrar num 
consenso dentre os existentes pela diversidade de disciplinas 
que englobam os estudos sobre avaliações (ALA-HARJA; 
HELGASON, 2000). Neste estudo adota-se aquela proposta pelo 
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Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF, 1990 apud 
COSTA; CASTANHAR, 2003, p. 972, grifo nosso): 

De acordo com a Unicef (1990), por exemplo, trata-se 
do exame sistemático e objetivo de um projeto ou 
programa, finalizado ou em curso, que contemple o seu 
desempenho, implementação e resultados, com vistas 
à determinação de sua eficiência, efetividade, impacto, 
sustentabilidade e a relevância de seus objetivos. 

Esta definição faz referência as tipologias das avaliações 
que são organizadas conforme critérios, e para esta pesquisa, 
destacou-se o critério conforme o tipo de problema ao qual a 
avaliação responde: avaliações de processos ou em avaliações 
de resultados e impactos. (RAMOS; SCHABBACH, 2012).

As avaliações de resultados e impactos “têm como obje-
tivo medir os resultados dos efeitos de uma política.” (VIANA, 
1996, p. 35), saber se a política alcançou os fins pretendidos, e 
se alguns efeitos gerados, provocaram mudanças inesperadas.

Já as avaliações de processo acontecem durante a 
implementação, objetivando “detectar, periodicamente, as 
dificuldades que ocorrem durante o processo, a fim de se 
efetuarem correções ou adequações.” (RAMOS; SCHABBACH, 
2012, p. 1277). A investigação concentra-se em caracterís-
ticas como: aspectos organizacionais e o desenvolvimento 
dos programas, objetivando identificar o que, no decorrer 
da implementação, contribui ou dificulta que determinado 
programa atinja seus resultados (DRAIBE, 2001), tendo como 
objetivos: mensurar a cobertura do programa; estabelecer o 
grau de alcance dos beneficiários; e, principalmente, acom-
panhar seus processos internos” (COSTA; CASTANHAR, 2003, 
p. 980), e podem ser  subsidiadas pelo monitoramento, um 
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acompanhamento periódico que permite uma avaliação rápida 
e significativa das ações e uma intervenção em tempo para o 
alcance dos resultados (JANNUZZI, 2014).

Considerando a importância da avaliação ser realizada 
de forma sistemática, é que a pesquisa utilizou o modelo de 
avaliação de processo de implementação de Draibe (2001) para o 
cumprimento do seu objetivo, denominada anatomia do processo 
geral de implementação, cuja análise é dividida em sistemas que 
compõem o processo de implementação, conforme o Quadro 1:

SISTEMAS CARACTERÍSTICAS PONTOS A SEREM 
ANALISADOS 

Sistema Gerencial ou 
Decisório

Estrutura organizacional sobre a 
qual está assentado o programa, 
que contém um sistema gerencial 
ou decisório, responsável pela 
condução da implementação.

Estrutura hierárquica:
Grau de centralização ou 
descentralização para tomada de 
decisões;
Capacidade para implementar 
decisões.
Natureza e atributos da 
autoridade:
Pertencimento ao quadro próprio 
do programa, ou é externo.

Sistema de Divulgação e 
Informação

Permite que as informações 
mínimas acerca do programa 
e sua implementação cheguem 
aos atores diretamente 
afetados (implementadores e 
beneficiários). 

Informações básicas (objetivos, 
operacionalização, executores, 
beneficiários, duração);
Divulgação (suficiência de 
quantidade de atores atingidos, 
qualidade, antecedência)

Sistema de Seleção Processo para selecionar os 
agentes que implementarão 
o programa, e/ou seus 
beneficiários.

Critérios utilizados na seleção;
Processo seletivo:
Amplitude da divulgação;
Atingimento do público-alvo;
Verificação de competências e 
mérito dos agentes;
Adequação entre o tipo de 
processo e objetivos do programa.
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SISTEMAS CARACTERÍSTICAS PONTOS A SEREM 
ANALISADOS 

Sistema de Capacitação Viabilização para que os agentes 
tenham capacidade para cumprir 
as atividades do programa a ser 
implementado. A capacitação 
pode ser por sistema interno ou 
externo ao programa. 

Capacitação dos agentes:
Duração;
Sistema;
Qualidade e quantidade;
Pertinência com as atividades a 
serem desempenhadas;
Conteúdos adequados;
Promoção de segurança para 
desenvolver as tarefas descritas 
no programa.

Sistemas internos 
de Monitoramento e 
Avaliação

Possibilidade de identificar 
alguma hierarquia de 
procedimentos avaliativos 
relacionados aos programas:
- Monitoramento;
- Avaliações internas (raras);
- Auditorias externas – mais 
raras;
- Avaliações externas – 
Elaborada com alguma isenção 
e baseadas em procedimentos 
científicos.
As duas últimas, destinadas 
a dar transparência aos 
programas.

Avaliações:
Regularidade;
Contribuição para melhoria da 
implementação e efetividade do 
programa;
Correções a partir de evidências 
obtidas com o monitoramento;
Sistematização e socialização 
dos resultados entre as 
instituições e agentes 
implementadores.

Sistemas Logísticos 
e Operacionais 
(atividade-fim)

A avaliação do modo de 
implementar e operacionalizar 
o programa é fundamental, 
antes que se torne rotineiro.

Recursos financeiros:
Suficiência ao cumprimento dos 
objetivos e metas propostos pelo 
programa;
Recursos materiais:
Adequação quanto à 
especificidade, quantidade e 
qualidade.

Quadro 1 – Modelo Anatomia do Processo Geral de Implementação
Fonte: Esquematizado a partir de Draibe (2001, p. 31-34).
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3. METODOLOGIA

O estudo proposto pode ser classificado como uma 
pesquisa exploratória, considerando que esse tipo de pesquisa 
tem como finalidade “proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 
hipóteses” (GIL, 2002, p. 41), e a literatura sobre políticas de 
assistência estudantil em saúde é escassa. 

Os procedimentos técnicos e coleta de dados consis-
tiram em: pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, 
documental, sendo ainda do tipo estudo de caso. Por dificul-
dades durante a pesquisa de campo, a coleta de dados em um 
dos campi foi prejudicada.

Para análise das informações foi empregada a abor-
dagem qualitativa, pois ela permite ao pesquisador uma 
melhor compreensão do fenômeno social investigado consi-
derando dentro a sua integralidade, tanto no contexto como 
na subjetividade (MOREIRA, 2015).

Os participantes foram os servidores responsáveis pela 
implementação do PASE, desde 2011 (ano da instituição da 
Política de Assistência Estudantil no IFPB) até os dias atuais 
(2017), lotados nos campi Monteiro e Patos, e na Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis (PRAE), já que também é um ator impor-
tante nas ações desenvolvidas nos campi.

A escolha desses campi foi com base no maior e menor 
percentual do número acumulado de evasão entre os anos de 
2011 (ano inicial da implementação da Política de Assistência 
Estudantil do IFPB) até 2016 (ainda não existem dados consoli-
dados para o ano de 2017) em relação ao número de matrículas 
no mesmo período entre os campi implantados na segunda fase 
de expansão do IFPB (2007-2010), que coincide com o período 
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de estruturação e implementação do PNAES. Esse critério foi 
escolhido, tendo em vista que o papel dos programas universais 
relacionados à assistência estudantil é combater a evasão. Desta 
forma, segue a Tabela 1:

Tabela 1 – Relação entre os números de 
evasão e matrículas por campus

CAMPUS Evasão Matrículas Percentual

Cabedelo 644 7426 8,67

Monteiro 320 7344 4,36

Patos 2675 6889 38,83

Picuí 685 6994 9,79

Princesa Isabel 255 4456 5,72

Fonte: Elaboração própria a partir de documentos 

circulação restrita ao IFPB.

Na pesquisa foram observados os procedimentos éticos 
constantes na Resolução nº 510/2016 CONEP/CNS (CNS, 2016) 
para a pesquisa em Ciências Humanas e Sociais.

A análise de dados foi de cunho qualitativo para todas as 
etapas da pesquisa. Utilizou-se técnica de análise de conteúdo 
de Bardin (2011) sendo as categorias estabelecidas a priori, 
correspondendo aos sistemas pré-estabelecidos no modelo de 
avaliação proposto por Draibe (2001). 

A análise de conteúdo é dividida em três fases (BARDIN, 
2011) que foram seguidas: a pré-análise – transcrição das entre-
vistas e geração de um código para a identificação (L-n), onde 
“L” corresponde à primeira letra sobre o local que se refere à 
entrevista. Para o campus Monteiro – “M-n”, para o campus Patos 
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“P-n” e para a Pró-Reitoria “R-n”. O “n” corresponde à sequência 
na realização das entrevistas; a exploração do material – estabe-
lecimento das categorias que corresponderam aos sistemas do 
modelo de avaliação de Draibe (2001) e a seleção das unidades 
de significação com base no critério temático, conforme Quadro 
2 e; o tratamento dos resultados obtidos e interpretação – que 
correspondeu à avaliação propriamente dita. 

CATEGORIAS UNIDADES DE SIGNIFICAÇÃO

Sistema Gerencial e Decisório Gestão, Direção, Apoio, 
Pró-Reitoria

Sistema de Divulgação e 
Informação

Objetivos, Informação, 
Conhecimento

Sistema de Seleção Necessidade, Vulnerabilidade, 
Demanda, Critério

Sistema de Capacitação Treinamento, Capacitação, 
Reuniões

Sistema Logístico e Operacional Recursos, Organização, Temáticas

Sistemas Internos de 
Monitoramento e Avaliação

Acompanhamento, Relatórios, 
Reuniões, Consulta aos 
Estudantes

Quadro 2 – Categorias de Análises

Fonte: Autoria própria (2017).

A obtenção dos resultados com o método da análise de 
conteúdo, possibilitou a realização da avaliação do processo 
de implementação do PASE e o cumprimento das suas compe-
tências com base no modelo de Draibe (2001), além de fazer 
proposições à Instituição.
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4 ANÁLISE DOS DASOS

4.1 Categoria 1: Sistema Gerencial e Decisório

Um programa institucionalizado está assentado em uma 
estrutura organizacional e sujeito a um sistema responsável 
pelo gerenciamento e tomadas de decisões que direcionam a 
implementação (DRAIBE, 2001).

A Resolução nº 246/2015 do IFPB (IFPB, 2015b) trata do 
Estatuto da instituição e traz a organização administrativa, deta-
lhada em seu Capítulo III, que está esquematizada na Figura 2:

Figura 1 – Estrutura Organizacional e Administrativa do IFPB
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da Resolução 

nº 246 do CONSUPER-IFPB (IFPB, 2015b).
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Destaca-se na estrutura apresentada na Figura 1, a PRAE, 
que foi criada em dezembro de 2015 com a aprovação do atual 
Estatuto do IFPB pelo CONSUPER (IFPB, 2015b). No intervalo 
2011 - 2015, a Assistência Estudantil esteve sob a responsabi-
lidade do Departamento de Assistência Estudantil, que estava 
vinculado à Pró-Reitoria de Ensino (SOUZA, 2017).

Como um órgão sistêmico especializado, a PRAE tem 
suas competências específicas, que estão descritas no art. 50 
do Estatuto do IFPB, com destaque para algumas delas:

Art. 50 - Compete à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis:
[...]
III - promover, coordenar e executar programas polí-
ticos para os estudantes com deficiências educativas, 
físicas, psíquicas ou motoras, visando à igualdade de 
acesso, permanência e conclusão do curso;

IV - planejar, elaborar, discutir, fomentar, implementar, 
executar, acompanhar e avaliar a política de assistência 
estudantil do IFPB;

V - coordenar as atividades de elaboração de editais 
relativos à assistência estudantil; (IFPB, 2015b, docu-
mento online sem paginação).

Acerca da influência da PRAE em relação à implemen-
tação do PASE e das atividades a ele relacionadas, que são 
realizadas nos campi, as opiniões quanto ao papel que essa 
Pró-Reitoria desempenha são um pouco divergentes, a partir 
do referencial dos participantes da pesquisa. Conforme algumas 
falas: “é mais uma gestão, uma questão de suporte e acho que 
seria mais se ela fosse provocada, tanto no que se refere ao PASE 
quanto aos outros programas, acho que é mais uma provocação 
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do campus em relação à Pró-Reitoria do que ela própria”(M-6), 
“Nunca falaram nada, pelo menos não comigo. Nunca escutei 
uma palavra vindo da Pró-Reitoria” (P-1)

Essa divergência de opiniões ou percepções diferentes 
quanto à atuação da PRAE pode estar relacionada a diversos 
fatores, como a lotação dos servidores responsáveis pela 
implementação e operacionalização do PASE nos campi e o 
grau de autonomia dos implementadores para executar as 
competências do Programa.

No que diz respeito à lotação dos servidores da equipe 
multiprofissional da Assistência Estudantil, é possível verificar 
que eles desempenham suas atividades em setores diversos, 
conforme Quadro 3:

Campus Setor Área profissional

Monteiro

COPED Pedagogia e Psicologia

CAEST Serviço Social

SSAÚDE Enfermagem e Medicina  

Patos
COPAE Pedagogia, Psicologia e Serviço Social

GABM Enfermagem e Medicina 

Quadro 3 – Lotação de servidores da Assistência Estudantil por campus
Fonte: Elaboração própria com dados do Sistema 
Unificado da Administração Pública (SUAP).

Nos dois campi, fazendo uma confrontação com o artigo 
18 da Política de Assistência Estudantil do IFPB, a equipe multi-
profissional de Assistência Estudantil está incompleta, faltando 
técnicos-administrativos nas áreas de: Nutrição, Odontologia, 
Educação Física e Educação Artística.
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Na Figura 2, é possível verificar a estrutura organiza-
cional e administrativa da Diretoria de Desenvolvimento do 
Ensino (DDE) do campus Monteiro:

Figura 2 – Organograma da DDE do campus Monteiro

Fonte: Dados fornecidos pela Direção Geral do campus Monteiro.

Das áreas da Assistência Estudantil contempladas no 
campus Monteiro, os servidores estão localizados em duas 
coordenações diferentes: a Coordenação de Assistência 
Estudantil (CAEST), onde estão localizados os profissionais do 
Serviço Social, e a Coordenação Pedagógica (COPED), na qual 
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estão localizados os profissionais da Pedagogia e da Psicologia. 
Os servidores da Enfermagem e da Medicina também estão 
localizados na COPED, porém desenvolvem suas atividades em 
um espaço próprio, o Setor de Saúde (SSAUDE), o que diverge 
do organograma apresentado, mas condiz com os dados do 
SUAP, assim como com as informações extraídas das entre-
vistas com os servidores do setor.

Já no campus Patos não foi possível ter acesso ao orga-
nograma, mas pelos dados do SUAP, a equipe está dividida em 
dois setores. Os profissionais da Pedagogia, da Psicologia e do 
Serviço Social estão localizados na Coordenação Pedagógica e 
de Apoio ao Estudante (COPAE), enquanto que os da Enfermagem 
e da Medicina estão localizados no Gabinete Médico (GABM).

Alguns participantes compreendem o PASE como de 
competência da Enfermagem e da Medicina, a exemplo: “Tudo 
que é relacionado ao PASE, ele é feito quase que estritamente 
pelo setor médico, então quase que a gente não tem partici-
pação, na verdade, é mais o setor médico que entra nas nossas 
ações do que a gente entra no, nas ações do setor médico”. (M-6). 
O que rompe com a integralidade da Assistência Estudantil 
apontada por Taufick (2014) quando ele coloca que a intenção da 
Política com inclusão de áreas como a saúde, esporte e cultura 
é melhorar a qualidade de vida do estudante de modo integral, 
não se detendo apenas às socioassistenciais. 

A Política de Assistência Estudantil do IFPB determina 
que a execução dos programas é de responsabilidade da 
equipe interdisciplinar, logo, todos os profissionais, dentro de 
suas competências, podem contribuir na implementação ou 
execução de quaisquer dos programas previstos na Política. 

No que se refere ao grau de autonomia para executarem 
as competências descritas no PASE, os participantes afirmaram 
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que possuem liberdade para decidirem como realizam as ações 
que lhes são atribuídas ou que entendem serem da competência 
deles, como também, ao tempo em que o PASE foi instituciona-
lizado: “A forma de implementar coube à equipe do campus”. 
(M-2), e mesmo diante de determinações normativas ou de 
gestão, durante a implementação existem espaços onde cabe 
ao agente decidir (LOTTA, 2012) e essas escolhas podem compro-
meter o sucesso de uma política (OLIVEIRA, 2012).

4.2 Categoria 2: Sistema de 
Divulgação e Informação

No que se refere aos objetivos do PASE, do total de oito 
entrevistados nos campi, cinco admitiram não saber os objetivos 
do Programa, a resposta dos demais revelou uma confusão 
entre a finalidade do PASE e as suas competências.

Fazendo uma confrontação com as competências do 
PASE descritas no parágrafo único do artigo 9º da Política 
de Assistência Estudantil do IFPB, verifica-se que os servi-
dores não falam com clareza os objetivos ou a finalidade do 
Programa, porém conhecem algumas das atribuições que 
competem ao PASE, reforça a necessidade se ter uma visão 
integral do estudante, e ainda consegue fazer uma correlação 
mínima com a Assistência Estudantil ao reconhecer que tais 
atribuições objetivam proporcionar melhor qualidade de vida 
no período em que estiver na instituição de forma a contri-
buir com a conclusão do curso.  Devendo ressaltar que parte 
do sucesso do processo de implementação de um programa 
depende do conhecimento que os implementadores e seus 
beneficiários detêm acerca dele (DRAIBE, 2001)
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Mas ainda assim, no decorrer da entrevista alguns dos 
servidores demonstraram conhecer a essência do Programa, a 
exemplo desta fala: “[...] os objetivos do programa é, são claros, 
é fazer com que o aluno permaneça na instituição com saúde, 
[...], é de tentar diminuir a evasão”. (M-7), e esses programas 
funcionam como um meio para se chegar a um fim que é a 
redução da evasão (BLEICHER; OLIVEIRA, 2016).  

No processo de divulgação, a PRAE não contribui espe-
cificamente com os campi investigados, pois sua atuação é 
sistêmica. A reformulação da Política de Assistência Estudantil 
oportunizou o debate com as equipes multiprofissionais e 
comunidade estudantil da instituição: “A partir da divulgação 
da política da assistência estudantil, que está sendo reformu-
lada. Desde então nós viemos juntando todos os profissionais 
de saúde, entre os demais, para divulgar e fazer com que 
todos tenham uma ação sistemática no campus para atuar 
nesse programa”. (R-1). Porém, essa forma de divulgação não 
foi suficiente para os implementadores, já que a maioria dos 
participantes teve dificuldades para responder aos questio-
namentos durante a coleta de dados.

4.3 Categoria 3: Sistema de Seleção

A avaliação do processo de implementação de um dado 
programa deve se debruçar também sobre o fato de como os 
seus agentes implementadores foram escolhidos, bem como 
uma possível adoção de critérios para que os beneficiários ou 
público-alvo tivessem ou tenham acesso às ações propostas. 
O avaliador precisa verificar se os critérios estabelecidos 
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nos processos seletivos estão condizentes com os objetivos 
propostos pelo programa (DRAIBE, 2001).

Os agentes implementadores do PASE são servidores 
efetivos do Poder Executivo Federal que ingressaram no IFPB 
através de concurso público para provimento de cargos da carreira 
de Técnico-Administrativos em Educação, para desempenhar as 
atividades descritas como atribuições genéricas dos respectivos 
cargos. Conforme os editais dos últimos cinco concursos: nº 
31/2010, nº 143/2011, nº 275/2013, nº 63/2015 e nº 37/2016, se verifica 
que não existe nestes documentos, referência alguma ao PASE.

A generalidade nas atribuições dos cargos que formam 
a equipe multiprofissional faz com que o servidor tenha que 
se dedicar a várias atividades, além da implementação do 
PASE: “A gente também trabalha com programa de atenção ao 
terceirizado, com programa de atenção ao servidor, que tem 
uma comissão de saúde pra trabalhar com os servidores e eu 
faço parte dessa comissão, então são muitas ações que o setor 
faz, trabalha e com muitos públicos”. (M-7). A inexistência de 
servidores específicos para implementarem o PASE pode se 
revelar uma falha no processo, pondo em risco o alcance da 
finalidade do Programa, pois é necessária adequação entre 
o tipo de processo seletivo adotado com os objetivos que se 
pretende atingir com o programa, atentando para os critérios 
exigidos dos agentes, no que tange ao mérito, como a compe-
tência para as atividades (DRAIBE, 2001).

Já na seleção para os beneficiários do PASE, a maioria 
dos entrevistados compreende este programa como universal, 
a exemplo das falas: “eu não me limito aos alunos selecionados 
pelos programas de vulnerabilidade, dá pra entender que 
a saúde está além das questões de vulnerabilidade”. (M-1), 
“são atividades universais, não tem seleção não”. (M-3). Essas 
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declarações remetem à origem da Assistência Estudantil a 
partir da Assistência Social, que tem caráter universal e por 
razões de contingenciamento de gastos, para áreas com um 
aporte maior de recursos, é necessário haver uma seleção dos 
beneficiários com base na vulnerabilidade socioeconômica 
(TAUFICK, 2014), o que não se aplica ao PASE, por ser da área da 
saúde. Portanto, não se identifica nenhuma seleção específica 
para os profissionais e beneficiários no âmbito do PASE.

4.4 Categoria 4: Sistema de Capacitação

Ao tratar de capacitação específica para o PASE, todos 
os participantes dos campi afirmaram que não receberam trei-
namento para implementação ou execução das competências 
do Programa: “Olha, no meu caso, eu não recebi nenhuma.” 
(M-3), “Não recebemos nenhuma capacitação. [...] informação, 
divulgação, treinamento… isso aí, isso aí realmente nunca teve. 
Saí de lá sem treinamento nenhum.” (M-4), “Não houve, eu acho 
que nunca houve capacitação pra isso.” (M-6), “Nunca houve, 
pelo menos comigo, uma capacitação.” (P-1) e “[...] teríamos que 
ter uma preparação maior vindo da Reitoria para nos direcionar 
em relação à execução dos programas, porque nós lemos o que 
era esse programa e executávamos ao nosso modo. (M-2).

A capacitação é essencial para o êxito do programa, sendo 
a capacitação interna – aquela pelo órgão implementador, e 
especificamente para o programa de atuação, indispensável 
(DRAIBE, 2001). A descrição normativa não é capaz de fornecer 
respostas a todas as questões que surgem durante a implemen-
tação e necessitam de soluções rápidas, e estas decisões cabem 
aos servidores que estão na execução direta da política, que 
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as tomam não apenas considerando os critérios técnicos, mas 
os valores e interesses que podem divergir dos propósitos da 
política e redefinir os seus rumos, determinando o sucesso ou 
o fracasso dela (LOTTA, 2012; OLIVEIRA, 2012; LIMA; D’ASCENZI, 
2014). Problemas com a capacitação de servidores para assis-
tência estudantil na área da saúde foram identificados já no 
surgimento do PNAES, pois os técnicos não possuíam formação 
ou perfil na área (BLEICHER; OLIVEIRA, 2016). 

Em se tratando de capacitação externa não é possível 
encontrar cursos específicos do PASE, pois é um programa da 
Instituição, apenas cursos que englobam ações relacionadas 
com competências do Programa. Estas capacitações estão 
na liberalidade dos servidores, o que afeta a uniformidade e 
continuidade das ações, em razão dos processos de remoção 
de servidores, no qual o agente implementador, ao ser remo-
vido leva o conhecimento consigo, e chega um outro servidor 
com percepção, conhecimento e perspectivas diferentes. Essa 
mudança provoca descontinuidade das ações até que novas 
adaptações e negociações entre os agentes envolvidos na imple-
mentação sejam realizadas (LIMA; D’ASCENZI, 2013).

4.5 Categoria 5: Sistemas 
Logísticos e Operacioanais

Esse é o sistema que trata da atividade-fim – forma como 
se executa e a organização para que as ações aconteçam. Se 
concentra na adequação dos recursos e de tempo para a concre-
tização dos objetivos do programa.

No que diz respeito aos recursos financeiros, a maioria 
dos participantes desconhece a existência de recursos 
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específicos previstos em orçamento para o PASE, conforme 
alguns relatos: “Isso é um tema muito delicado, mas tentá-
vamos, com o recurso que tínhamos, tentávamos aplicá-lo da 
melhor maneira possível. Tinha recurso específico, mas muito 
pouco, se eu não me engano.” (M-2), “Recurso… acredito que 
não existe recurso financeiro que fique disponível ao longo do 
ano para isso.” (M-3), “[...] o dinheiro que vem da assistência 
estudantil [...] tem sido usado pra pagamento de auxílios, de 
ajuda de custos pra viagem, inclusive o PASE, o programa de 
apoio pedagógico, eles não têm usado nenhum dinheiro desse 
orçamento.” (M-5), e esses recursos são fatores decisivos para 
obtenção de posteriores resultados satisfatórios (DRAIBE, 2001).

A falta de equidade na destinação de recursos financeiros 
para o PASE na esfera do IFPB segue a realidade nacional, na 
qual as diversas áreas preconizadas no PNAES, em razão da 
insuficiência de verbas e mediante a demanda, as áreas de 
alimentação, transporte e de moradia são priorizadas em 
detrimento de outras áreas, como é o caso da área da saúde. 
(BLEICHER; OLIVEIRA, 2016).

No que se refere à infraestrutura oferecida para a 
implementação do PASE, os entrevistados foram unânimes 
quanto a possuírem uma infraestrutura adequada para 
que desempenhem as atividades, a exemplo desta fala: 
“Infraestrutura, eu acho que a instituição não peca nisso não, 
é muito boa a nossa infraestrutura, [...], vou falar especifica-
mente do ambulatório, o serviço está muito mais ligado a eles, 
eles têm uma sala formada muito boa.” (M-5).

No mesmo sentido segue a disponibilidade de recursos 
materiais, os servidores entendem que há suficiência de 
recursos “tudo que eu utilizo aqui, geralmente eu consigo no 
campus, uma coisa ou outra que eu acabo que ... tirar do meu 
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bolso, porque realmente o campus não tem, não vai conseguir 
aquilo do dia pra noite” (M-1); “nós temos não apenas esses 
materiais que são do nosso dia a dia, mas o material que como 
eu falei, de campanha, de promoção e prevenção” (M-7).

Nesse sistema, a insuficiência que se identificou foi em 
relação aos recursos humanos: “a equipe ainda é insuficiente, 
porque temos só um técnico em enfermagem e um médico que 
trabalha só dois dias por semana, então fica meio difícil de um 
só servidor dar conta de tudo isso, de todas essas atribuições do 
programa, fora as outras atribuições do cargo dele” (M-5), “Nós 
temos, infelizmente, alguns campi que não tem … essa equipe 
é... definida ou completa para atuar, esse é um problema.” (R-2). 

Compreende-se ser este um outro problema que neces-
sita de enfrentamento por parte do IFPB, uma vez que o êxito 
da implementação de um determinado programa pode ser 
comprometido pela falta de recursos específicos que propiciem 
condições para o alcance dos objetivos nele traçados, se trans-
formando em um outro obstáculo a ser superado (ALA-HARJA; 
HELGASON, 2000; OLLAIK; MEDEIROS, 2011).

Já o sistema operacional trata de como os profissionais 
da equipe de assistência estudantil se organizam para realizar 
ações objetivando o cumprimento das competências do PASE.

Entre os anos de 2010 a 2012, as ações eram incipientes, 
sem existir uma organização e planejamento para a prestação 
da assistência à saúde do estudante: “[...], tudo era um mito 
embrionário [...], com nada praticamente. [...] primeiro, a equipe 
era pequena, segundo que não tinha um direcionamento, e a 
gente trabalhava com o que tinha.” (M-4).

Já entre os anos de 2013 a 2015 verifica-se uma evolução na 
forma de implementação do PASE, indicando um planejamento 
das ações e um trabalho em conjunto da equipe multiprofissional: 
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“Tínhamos reuniões de planejamento para, ao longo do ano, 
trabalharmos aqueles temas, visando o que tinha na política e 
outros temas, de acordo com a demanda, né? Aí nos organizá-
vamos, nos planejávamos e executávamos.” (M-2)

De 2016 em diante o trabalho em conjunto em relação às 
atividades do PASE ficou prejudicado. Os servidores percebem 
a execução das atividades do PASE como de competência do 
SSAUDE: “eu vejo que as ações elas partem das preposições 
do setor médico, [...], e aí eles passam pra cá pra COPED, que 
é onde fica o pedagogo, psicólogo, e aí que eles se articulam, 
a gente já participa, mas não é aquela coisa necessariamente 
vinculada” (M-3); “Essa equipe da saúde hoje, [...] tem um 
médico e um enfermeiro e eles têm assim, mais liberdade, [...] 
eles têm essa autonomia de executar o trabalho de promoção 
e prevenção à saúde.” (M-5).

Essa autonomia para decidir a forma de executar as 
ações possam se dar pela inexistência de resolução específica 
para o PASE, trazendo consequências na implementação das 
políticas de assistência estudantil na área da saúde. A nível 
nacional, a ausência de resolução específica provoca a falta 
de uniformidade organizacional com cada uma das institui-
ções desenvolvendo as atividades conforme suas predileções 
(BLEICHER; OLIVEIRA, 2016).

Em falas já analisadas em momento anterior, os agentes 
possuem autonomia e liberdade para realizarem a implemen-
tação e execução do PASE e somando-se à falta de resolução 
específica, a inexistência de um planejamento, existe um espaço 
propício para a discricionariedade e prováveis redefinições do 
Programa, comprometendo o alcance dos objetivos propostos, 
inclusive da própria Política de Assistência Estudantil. Esses 
aspectos do exercício da discricionariedade com a redefinição 
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dos rumos de uma política, tornam os agentes implementadores 
como ‘fazedores’ de política ao optarem por privilegiarem 
alguns pontos e preterirem outros. (LOTTA, 2012; OLIVEIRA, 
2012; LIMA; D’ASCENZI, 2014).

Uma vez analisadas as atividade-fim do PASE, passa-se 
agora a avaliar como ocorre o controle destas atividades.

4.6 Categoria 6: Sistemas Internos 
de Monitoramento e Avaliação

Esta categoria tem a finalidade de avaliar os mecanismos 
que a própria gestão e os implementadores criaram ou adotaram 
para acompanhar o processo de implementação. 

No campus Patos não há que se falar em avaliar os sistemas 
internos de monitoramento e de avaliação, já que conforme o 
entrevistado: “eles não acontecem” (P-1).

No que diz respeito ao monitoramento da fase inicial da 
implementação do PASE no campus Monteiro, o entrevistado 
M-4 não soube relatar nada a respeito, afirmando que na fase 
de implantação do campus “era tudo muito embrionário” (M-4). 

Entre os anos 2013-2015, outro entrevistado descreve 
como acontecia o acompanhamento: “Através dos relatórios 
mensais, estávamos sempre anotando tudo que vinha sendo 
feito de acordo com o planejamento” (M-2), no entanto, 
anotações e concordância com um planejamento prévio, não 
corresponde ao a um monitoramento, uma vez que deve ser 
sistemático e contínuo, permitindo, através das informações 
extraídas, realizar uma rápida avaliação da implementação, 
identificando seus entraves e proporcionando a possibilidade 
de uma intervenção a tempo de evitar maiores desperdícios de 
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recursos (JANNUZZI, 2014). Ainda entre 2013-2015, ao tratar 
das avaliações internas, afirmaram que: “[...], internamente, 
sempre dávamos um relatório a nossa coordenadora e sempre 
que podíamos, fazíamos reuniões para saber o andamento da, 
do planejamento e desse programa.”M-2, “[...] a comunidade 
não recebia nenhum retorno” M-4. Isto porque as avaliações 
internas de programas são raras, e quando ocorrem, se 
resumem a exames de documentos (DRAIBE, 2001), e para que 
cumpram a sua função, é necessário que produzam informações 
e conhecimento, e uma vez estruturados e divulgados, podem 
auxiliar nas ações desenvolvidas cotidianamente pelo gestor e 
pelo implementador (JANNUZZI, 2014).

Atualmente, a maioria dos entrevistados afirma não 
saber se existe algum acompanhamento ou avaliações internas 
das atividades do PASE. Apenas um entrevistado foi contun-
dente e esclarecedor em sua declaração: “Não há esse tipo de 
avaliação, o programa ele não tem sido, assim, sistemática, 
eu acredito que são ações isoladas que acontecem, mas que 
elas não têm esse caráter sistemático de um programa mesmo 
com início, meio e fim, com a avaliação no final ou avaliação 
durante o processo para que se melhore e ao final pra que se 
deem um retorno”. (M-5)

Sendo assim, não existe o acompanhamento sistemati-
zado das atividades de implementação do PASE que permita a 
identificação de problemas e reflexão sobre as causas e possíveis 
soluções, de forma a embasar a equipe gestora nas tomadas de 
decisões acerca do Programa.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

A presente pesquisa teve como objetivo geral avaliar o 
processo de implementação do PASE da Política de Assistência 
Estudantil do IFPB, nos campi implantados da segunda fase do 
Plano de Expansão da RFEPCT, segundo o modelo de avaliação 
proposto por Draibe (2001).

No que se refere ao Sistema Decisório, a estrutura orga-
nizacional em que se assenta o PASE é descentralizada. O IFPB 
deixa a cargo dos campi a responsabilidade pelo direcionamento 
da implementação. À PRAE cabe a função de dar as diretrizes 
sistêmicas nesta condução.

A principal vantagem é a liberdade que a equipe imple-
mentadora possui para executar as ações e adaptá-las às 
especificidades locais, porém, é importante que a concessão 
desse grau de autonomia venha atrelado com o conheci-
mento a respeito do programa que estão implementando. E a 
desvantagem é que há falta de uniformidade quanto à adoção 
de procedimentos – como planejamento e controle das ações 
executadas, que está relacionada com a visão da gestão local 
de cada unidade, e acerca de como conduzir a implementação 
e execução das atividades competentes ao Programa.  

Quanto ao Sistema de Divulgação e Informação, foi 
possível constatar que nenhum dos entrevistados possuía 
conhecimento pleno do PASE, a maioria não conhecia seus 
objetivos e competências. Ainda assim, fizeram uma correlação 
do Programa e sua função dentro da Política, no auxílio às ações 
de permanência para redução da evasão, guardando as devidas 
correspondências com o PNAES.

Entende-se que a falha no Sistema de Divulgação e 
Informação compromete o cumprimento dos objetivos, pois os 
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implementadores necessitam compreender o que é o Programa, 
as motivações da sua institucionalização e as repercussões no 
cumprimento ou não das competências na Política, para poder 
desenvolver as ações relacionadas ao PASE.

Não existe um Sistema de Seleção para o PASE. Para 
os servidores da Assistência Estudantil, a principal forma 
de ingresso no IFPB é o concurso público, cujas atribuições 
dos cargos são genéricas. Acredita-se que a generalidade e 
diversidade nas atribuições do servidor podem interferir no 
desempenho do Programa. Para os estudantes, as ações de 
saúde são universais. Essa compreensão por parte dos imple-
mentadores é essencial, além de ser avaliada como um fator 
positivo, considerando que a vulnerabilidade está além da 
hipossuficiência financeira, mas que a saúde pode interferir e 
ser afetada por questões de ordem socioeconômica.

No Sistema de Capacitação constatou-se que o IFPB nunca 
promoveu nenhuma capacitação interna específica para a 
implementação do PASE. A falta de capacitação é o principal 
entrave no processo, pois é o canal adequado para obtenção de 
informações do Programa, tanto para a execução das atividades 
como para a divulgação entre os principais atores envolvidos.

Em relação aos sistemas internos de monitoramento e a 
avaliação, não existe nenhum sistema de monitoramento insti-
tucionalizado para a produção de informações e indicadores 
específicos para o Programa, e as avaliações internas, quando 
ocorrem, não são de forma sistematizadas, nem cumprem a 
finalidade principal que são as correções das falhas no processo 
de implementação. Alguns servidores mencionaram a entrega 
de relatórios mensais às suas coordenações, e anuais, dos rela-
tórios de gestão, porém, apenas relatam as ações realizadas e os 
resultados alcançados, mas não buscam discutir as falhas, nem 
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alternativas para solucionar problemas ou melhorar os resul-
tados. A importância das avaliações está além da transparência 
pública e se torna relevante para a gestão pública como um todo, 
principalmente no contexto político e econômico brasileiro na 
atualidade, e a diminuição de repasse de recursos financeiros 
para as instituições públicas de educação, e os recursos devem 
ser empregados com racionalidade.

Acerca do Sistema Logístico e Operacional do PASE, de 
um modo geral, os implementadores desconhecem a existência 
de recursos financeiros específicos para a execução das ações 
do PASE, mas consideram satisfatórios os recursos materiais 
e a infraestrutura que são disponibilizados para a realização 
das atividades do Programa.

A fragilidade deste sistema é a insuficiência de recursos 
humanos, pois são poucos servidores para realizarem as ativi-
dades, e que não se restringem ao PASE. Ainda assim, avaliou-se 
que a maioria das competências do Programa são cumpridas 
pelas ações que são realizadas, no entanto, como não existe 
um planejamento com as metas a serem alcançadas através de 
cada ação, não foi possível avaliar os resultados esperados e se 
os objetivos do PASE estão sendo alcançados.

De fato, não existiu um planejamento para a implemen-
tação do PASE nos campi investigados e a inexistência desse 
planejamento acarretou os problemas citados nas categorias 
avaliadas, sendo os principais deles: a falta de promoção por parte 
do IFPB, de capacitação interna para os servidores da instituição 
para atuarem no âmbito do programa e o desconhecimento dos 
agentes acerca do programa que estão implementando.

O estudo pode contribuir com a gestão do IFPB, ao sugerir 
um roteiro de implementação do PASE, com medidas para tentar 
sanar as fragilidades encontradas na implementação atual, que 
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pode ser aplicado nos campi a serem implantados na Instituição. 
Segue o roteiro:

a) Mobilizar a comunidade do IFPB para a construção de uma 
resolução interna, específica para o PASE;

b) Capacitar os servidores que compõem as equipes multipro-
fissionais dos campi, com conteúdo abrangente, que trate 
não apenas dos documentos normativos do PASE e suas 
competências, mas da Assistência Estudantil e seus objetivos, 
e o papel da equipe dentro de uma instituição de educação, 
ressaltando as diferenças em relação à atuação nos serviços 
de saúde;

c) Passar a existir previsão orçamentária específica para o 
PASE, dentro do orçamento para Assistência Estudantil;

d) Orientar as equipes para a construção de um Plano de Ações 
Anual para o PASE, que contenha as metas relacionadas a 
cada objetivo do Programa, além das ações, dos sujeitos 
envolvidos, o período e público-alvo;

e) Divulgar o Plano de Ações Anual com a comunidade 
institucional;

f) Possibilitar o acompanhamento da execução do Plano de 
Ações Anual, tanto pela gestão dos campi como pela PRAE, 
através do registro no módulo saúde do Sistema Unificado 
de Administração Pública (SUAP) que está em implantação;
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g) Em conjunto com a equipe do Planejamento Estratégico 
Decenal (PLANEDE) e/ou da Diretoria Geral de Tecnologia 
da Informação (DTI), construir indicadores que possam ser 
extraídos diretamente do SUAP saúde, e auxiliar as gestões 
e as equipes dos campi na realização das avaliações internas 
e tomadas de decisões;

h) Realizar avaliações internas periodicamente com a parti-
cipação de todos da equipe multiprofissional (semestral e 
anualmente, ou intervalos menores, a depender do caso 
específico);

i) Publicar e divulgar os resultados das avaliações internas, 
acompanhadas de novas estratégias para a correção de 
possíveis falhas;

j) Consultar os estudantes sobre as ações realizadas e as suges-
tões de ações futuras.

Estas sugestões não pretendem sanar todos os 
problemas que podem ocorrer durante a implementação, mas 
propõe medidas que a tornam sistematizada, propiciando 
uma identificação rápida das falhas, e por sua vez, mais 
agilidade na construção de soluções, utilizando os recursos 
públicos com racionalidade.
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