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RESUMO 
 
 

 
Este trabalho tem por objetivo verificar a compatibilidade entre as atividades 
exercidas pelos servidores técnico-administrativos da UFRN, lotados na Reitoria, e 
as atividades previstas para seus respectivos cargos nas normas do Ministério da 
Educação. A pesquisa tem caráter quantitativo e qualitativo e foi utilizado o método 
estudo de caso. Os instrumentos aplicados foram questionários junto aos servidores 
técnico-administrativos que trabalham na Reitoria da UFRN e entrevista 
semiestruturada com a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas. Além disso, realizou-se 
pesquisa bibliográfica e documental. Os resultados da pesquisa mostraram um 
descompasso entre as atividades efetivamente exercidas pelos técnico-
administrativos e aquelas previstas para cada cargo pelo MEC, o que leva à 
necessidade de um processo de planejamento contínuo e de mudanças 
organizacionais nas áreas de recursos humanos e de gestão. Trata-se de romper 
com as práticas limitadas e desarticuladas da gestão, visando atingir os objetivos 
previstos para essas duas áreas nos planos de planos de gestão e o melhor 
aproveitamento da força de trabalho para se alcançar uma gestão eficiente e eficaz. 
 
Palavras-chaves: Gestão de pessoas, UFRN, servidores técnico-administrativos. 



 
 

ABSTRACT 
 
 

 
This work intends to verify the compatibility between activities performed by 
technical-administrative servers working at the Rectory of UFRN and the activities 
planned in the rules of the Ministry of Education for their respective positions. The 
research approach is quantitative and qualitative and the method used was case 
study. The instruments used were questionnaires to the technical-administrative 
servers who work at the Rectory UFRN and semistructured interview with the boss of 
people management. Furthermore, it was done a bibliographic and documental 
research. The results showed a mismatch between the activities performed by 
technical-administratives and the activities predicted by the MEC for each office. This 
leads to the need for a continuous process of planning and organizational changes in 
the human resources and management areas. It is breaking with limited and 
disjointed management practices, aimed at achieving the goals set for these two 
areas in the plans of management and better utilization of the workforce to achieve 
an efficient and effective management. 
 
Keywords: People management, UFRN, technical-administrative servers. 
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I INTRODUÇÃO 

 

 

Em virtude das mudanças sociais, econômicas e políticas ocorridas nos 

últimos anos e da consequente ampliação da complexidade das organizações, as 

práticas gerenciais devem ser voltadas para a busca por resultados e melhoria de 

desempenho. Isso exige do gestor capacidade para lidar com novos desafios. 

Nas organizações públicas o modelo de gestão por resultados também vem 

sendo paulatinamente incorporado. Todavia, muitas são as dificuldades enfrentadas 

para romper com o modelo tradicional weberiano de administração e adotar novas 

práticas de gestão.  

O papel do gerente1 é fundamental na gestão dos recursos e na busca pela 

eficiência e melhoria da qualidade dos serviços de uma organização. Faz-se, 

portanto, cada vez mais importante definir as competências e habilidades 

necessárias ao exercício da função gerencial e buscar o alinhamento com as 

características pessoais e de formação daquele que irá assumir a referida função. 

Da mesma forma, é essencial que haja o alinhamento também do conhecimento, 

habilidades e atitudes dos servidores, em geral, com o que está estabelecido pelas 

normas e leis e com as metas e objetivos da organização.  

Nas universidades brasileiras as dificuldades de mudanças no campo dos 

recursos humanos estão ligadas ao fato de existirem traços culturais de uma gestão 

burocrática e centralizadora no novo cenário em que está inserida, o qual exige da 

gestão flexibilidade e eficácia dos resultados. 

De acordo com Marra e Melo (2005), 

 

Cobra-se, atualmente, mais eficiência e qualidade das Instituições de 
Ensino Superior – IES. [...] Em particular, as universidades federais 
têm sido alvo de questionamentos por parte da sociedade e do 
governo acerca de seus reais objetivos, da rigidez da sua estrutura 
burocrática, da ineficiência no uso dos recursos e pouca pertinência 
social dos serviços prestados. 

 

                                            
1
 Neste trabalho as palavras gerente e gestor serão utilizadas como sinônimos. 
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A resposta a esses questionamentos pode vir através da melhoria da 

qualidade da gestão e do melhor aproveitamento dos servidores técnico-

administrativos em educação2 nas IFES. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte hoje vive um momento de 

expansão, mas, assim como as demais universidades públicas brasileiras, possui 

muita dificuldade para adotar novas práticas. Contudo, já demonstrando 

preocupação com a superação da cultura centralizadora e patrimonialista, propôs no 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI (1999 – 2008), com relação à 

organização e gestão da instituição, o desenvolvimento de um modelo de gestão 

baseado “na superação da cultura burocrática institucional, na ação cotidiana 

articulada com a missão institucional e na manutenção de hierarquias 

descentralizadas” (UFRN, 2009). 

Apesar dessa iniciativa, ainda são fortes as práticas de uma gestão 

centralizadora e burocrática e muitas são as dificuldades para modificá-las. No Plano 

de Gestão 2011 – 2015, as políticas institucionais previstas novamente têm a 

preocupação em melhorar a qualidade da gestão. 

 

No que se refere à gestão de pessoas, embora o quadro de pessoal 
técnico-administrativo seja bem qualificado, há dificuldades no 
atendimento das necessidades institucionais da UFRN, oriundas do 
número insuficiente de servidores e da política nacional de 
contratação. Além disso, a capacitação de servidores técnico-
administrativos necessita adequação para atender melhor os 
objetivos institucionais. É preciso também implantar uma política de 
capacitação de gestores universitários e uma política de gestão de 
pessoal para os celetistas terceirizados, orientada para os objetivos 
institucionais (UFRN, 2012, p.29). 

 

Percebe-se, pois, que além de se preocupar com a melhoria da qualidade da 

gestão através da proposição de cursos de capacitação para os gestores3, a UFRN 

vem se preocupando com a realização de uma melhor gestão de pessoas, uma vez 

que um bom aproveitamento de servidores técnico-administrativos, os quais estão 

                                            
2
 Os servidores técnico-administrativos em educação são todos os servidores que possuem cargos 

efetivos de técnico-administrativos em Instituições Federais de Ensino - os órgãos e entidades 
públicos vinculados ao Ministério da Educação que tenham por atividade-fim o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e extensão e que integram o Sistema Federal de Ensino – 
que estão dispostos na Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005. 
3
 Até o momento não foi realizado ou sequer está previsto nenhum curso de capacitação para os 

gestores da UFRN, segundo a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7596.htm
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cada vez mais qualificados, no desempenho adequado de suas funções pode trazer 

benefícios expressivos à instituição. 

Dada a importância dessa adequação dos servidores aos objetivos 

institucionais e do melhor aproveitamento dos técnico-administrativos da UFRN, este 

trabalho buscará responder ao seguinte problema de pesquisa: 

Em que medida as atividades exercidas pelos servidores técnico-

administrativos da UFRN, lotados na Reitoria4, são compatíveis com as 

atividades previstas para seus respectivos cargos nas normas do Ministério da 

Educação - MEC? 

Considerando a importância desses servidores e da adequada realização de 

suas atividades, tem-se como objetivo geral deste trabalho verificar a 

compatibilidade entre as atividades exercidas pelos servidores técnico-

administrativos da UFRN, lotados na Reitoria, e as atividades previstas para seus 

respectivos cargos nas normas do Ministério da Educação - MEC. 

Para se atingir esse objetivo, buscar-se-á cumprir os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Relacionar as atividades previstas para os cargos exercidos pelos 

técnico-administrativos em educação das universidades federais nas 

normas oficiais do Ministério da Educação; 

2. Identificar as atividades de fato exercidas pelos detentores de cargos 

técnico-administrativos lotados na Reitoria da UFRN; 

3. Analisar a convergência ou divergência existente entre as atividades 

previstas nas normas oficiais do Ministério da Educação para os cargos 

de técnico-administrativos em educação das universidades federais e as 

atividades de fato exercidas pelos detentores de tais cargos lotados na 

Reitoria da UFRN; 

4. Analisar o nível de participação e permanência em atividades de gerência 

para os detentores dos cargos de técnico-administrativos da Reitoria da 

UFRN; 

5. Analisar a associação entre a realização de cursos de capacitação pelos 

detentores dos cargos técnico-administrativos, lotados na Reitoria da 

                                            
4
 Neste trabalho, conforme será explicado mais adiante, o termo “Reitoria” refere-se apenas às 

unidades vinculadas à alta gestão da instituição, quais sejam: Gabinete do reitor e Pró-Reitorias. 
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UFRN, e a execução das atividades previstas pelo Ministério da 

Educação para esses cargos nas universidades federais brasileiras; 

6. Analisar as dificuldades encontradas pelos detentores dos cargos de 

técnico-administrativos em educação, lotados na Reitoria da UFRN, para 

o desempenho de suas atividades. 

Assim, considerando a busca da UFRN por uma gestão eficiente e voltada 

para resultados, frente ao seu contínuo crescimento e ao novo cenário da 

administração pública, o tema desta pesquisa foi escolhido devido à importância do 

funcionamento da gestão de pessoas da UFRN de forma eficaz, de maneira a atingir 

os objetivos da organização e utilizar os servidores técnico-administrativos em 

educação de forma que vá além do desenvolvimento de atividades e processos 

burocráticos, os quais, muitas vezes, levam a subutilização ou má utilização dessas 

pessoas, o que as torna, em alguns casos, um custo oneroso para a instituição. 

Do ponto de vista teórico, este estudo justifica-se pela contribuição sobre 

gestão de pessoas nas universidades brasileiras. Já do ponto de vista prático, 

espera-se fornecer elementos importantes à alta gestão da UFRN para uma melhor 

utilização dos servidores técnico-administrativos e, consequentemente, aumento da 

eficácia dos serviços prestados. 

Essa pesquisa está estrutura em seis capítulos, incluindo esta introdução. 

O segundo capítulo traz a revisão da literatura, apresentando informações 

gerais sobre a administração pública; características dos modelos de gestão 

burocrático e gerencial; gestão de pessoas em universidades federais de ensino 

superior; e servidores técnico-administrativos em educação, seus cargos e carreira. 

O terceiro capítulo traz um resgate histórico sobre a UFRN, apresentando 

informações sobre como funciona a Reitoria e a gestão de pessoas dessa 

instituição. 

O capítulo quatro descreve a metodologia da pesquisa, delimitando o 

universo e caracterizando a pesquisa, descrevendo instrumentos utilizados bem 

como a forma de coleta e análise dos dados. 

O capítulo cinco constitui-se da apresentação dos dados e análise dos 

resultados, obtidos através de aplicação de questionários com os servidores técnico-

administrativos da Reitoria e entrevista realizada com a pró-reitora de gestão de 

pessoas, enfatizando as atividades desempenhadas por esses técnico-

administrativos. 
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E, por fim, o último capítulo é dedicado às conclusões, em que são 

apontadas as dificuldades encontradas para a realização do trabalho, a relevância 

do tema, contribuições e propostas para tentar solucionar o problema pesquisado e 

sugestões de novas pesquisas sobre o tema neste trabalho estudado. 
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II REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A administração pública brasileira surge com a independência do país e, até 

hoje, possui suas bases arraigadas no modelo de gestão burocrático, caracterizado 

pelo excesso de regras e formalismos e pelo poder centralizado - autoritarismo. 

Todavia, vem sofrendo influência cada vez maior do modelo gerencial, o qual é 

orientado para resultados, o poder é descentralizado e a forma de gestão, portanto, 

é mais flexível. 

No quadro a seguir, destacam-se as principais diferenças entre esses dois 

modelos de gestão. 

 

Quadro 1 – Diferenças entre a administração burocrática e gerencial 
 

Administração Burocrática Administração Gerencial 

 É autorreferente e se concentra 
no processo, em suas próprias 
necessidades e perspectivas, sem 
considerar a alta ineficiência envolvida; 

 Acredita em uma racionalidade 
absoluta, que a burocracia está 
encarregada de garantir; 

 Assume que o modo mais seguro 
de evitar o nepotismo e a corrupção é 
pelo controle rígido dos processos, com 
o controle de procedimentos; 

 Na  administração  burocrática  
não existe a confiança; 

 É centralizadora, autoritária; 

 Prega o formalismo, rigidez e o 
rigor técnico. 

 

 É orientada para o cidadão, voltada 
para o consumidor, e se concentra nas 
necessidades e perspectivas desse 
consumidor, o cliente-cidadão; 

 O administrador  público preocupa-
se em oferecer serviços, e não em gerir 
programas; visa atender aos cidadãos, e 
não às necessidades da burocracia; 

 Pensa a sociedade como um campo de 
conflito, cooperação e incerteza, na qual 
os cidadãos defendem seus interesses e 
afirmam suas posições ideológicas. 

 Parte do princípio de que é preciso 
combater o nepotismo e a corrupção, mas que, 
para isso, não são 
necessários procedimentos rígidos, e sim o
utros meios, como indicadores de 
desempenho, controle de resultados etc. 

 A confiança é 
limitada, permanentemente controlada por 
resultados, mas ainda assim suficiente 
para permitir a delegação, para que o 
gestor público possa ter liberdade de 
escolher os meios mais apropriados ao 
cumprimento das metas prefixadas;  

 Prega a descentralização, com 
delegação de poderes, atribuições e 
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responsabilidades para os escalões 
inferiores; 

 Preza os princípios de confiança e 
descentralização da decisão, exige formas 
flexíveis de gestão, horizontalização e 
estruturas, descentralização de funções e 
incentivos à criatividade e inovação. 

 
 

Fonte: Adaptado de Matias-Pereira (2009) apud MAIA et. al. (2012, p. 131-132). 

 

Como na administração pública brasileira há características desses dois 

modelos há de se buscar um equilíbrio entre eles a fim de atender às necessidades 

dos cidadãos diante do atual contexto da sociedade. Deve-se buscar, pois, um 

modelo com mais características da Administração Pública Gerencial (APG) e que 

diminua os entraves provocados pela burocracia, quais sejam: 

 

Quadro 2 – Disfunções da burocracia e características da APG 
 

Disfunções da burocracia Características da APG 

a) Internalização e elevado apego às 
normas; 

b) Excesso de formalização, rotinas e 
registros; 

c) Resistência a mudanças; 

d) Despersonalização dos 
relacionamentos; 

e) Ausência de inovação e conformidade às 
rotinas; 

f) Exibição de sinais de autoridade; 

g) Dificuldades no atendimento a 
clientes e conflitos com o público; 

h) Hierarquização do processo de 
tomada de decisão 

a) Orientação para resultados; 

b) Não adota procedimentos rígidos, e 
sim, indicadores de desempenho, controle 
de resultados etc.; 

c) Flexibilidade a mudanças; 

d) Ênfase nas pessoas e não no cargo; 

e) Incentivos à criatividade e inovação; 

f) Reconhecimento; 

g) Orientada para o cidadão. Visa atender 
aos cidadãos, e não às necessidades da 
burocracia; 

h) Descentralização da decisão, 
horizontalização, estruturas flexíveis, 
descentralização de funções; 

i) Definições de responsabilidades; 

 j) Mobilidade. 
 

Fonte: MAIA et. al. (2012). 

 

Analisando esse quadro, percebe-se que ao incorporar na gestão 

características da administração gerencial, a gestão agrega componentes capazes 

de torná-la mais eficaz e mais adequada à atual realidade do país. 
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Da mesma forma que a administração pública vem sofrendo mudanças, as 

universidades federais brasileiras também. Como possuem elementos peculiares do 

setor público, características como excesso de normas, decisões centralizadas e 

lentidão para tomada de decisão em decorrência da burocracia ainda são muito 

presentes nessas instituições. 

Na apresentação do Regimento Interno da Reitoria da UFRN (2011b, p. 01), 

 

As universidades vêm passando por um amplo processo de 
expansão das suas finalidades e atribuições. Sendo assim, a 
estrutura organizacional deve refletir e permitir agilidade na 
prestação de serviços e flexibilidade para se adaptar às mudanças. 
Nesse sentido, é importante clareza quanto ao papel de cada órgão e 
unidade como parte de um todo que se quer coerente e eficaz. 
Encontramos nas universidades brasileiras estruturas muito 
diversificadas, muitas guardam ainda resquícios normativos do 
governo militar. Provavelmente, isso se deve à autonomia existente 
para conceber modelos organizacionais próprios devido à ausência 
de regras e normas legais para disciplinar a matéria.  

 

Corroborando com essa ideia, Marra e Melo (2005) constatam em estudo 

realizado em uma universidade pública que existe uma ambiguidade cultural com 

reflexo nas práticas gerenciais. De um lado tem-se a conservação de valores e 

práticas patrimonialistas herdadas historicamente, enquanto de outro se busca 

potencializar as mudanças necessárias à melhoria do desempenho nesse novo 

cenário vivido pelas universidades brasileiras. Ou seja, tem-se a tradicional 

concentração de poder predominante na gestão das universidades públicas (gestão 

burocrática) contrapondo-se à emergência de novas práticas de gestão voltadas 

para resultados; é o dilema da transição entre o exercício da tradicional autocracia 

em razão da necessidade de renovação em defesa da democracia. 

Para modificar essa realidade, algumas dessas universidades têm adotado o 

planejamento estratégico e nele definido formas de alcançar um modelo de gestão 

mais voltado para resultados. Contudo, o planejamento “não é uma caixa de 

soluções mágicas ou mesmo um amontoado de técnicas, ou uma previsão de 

resultados e não se trata de decisões futuras, mas de decisões atuais que podem 

comprometer futuras decisões” (DRUCKER, 1998 apud SANTOS, 2009, p. 02). 

“Consiste em posicionar e relacionar a organização ao seu ambiente de modo que 

garanta o seu sucesso continuado” (ANSOFF e MCDONNEL, 1993 apud SANTOS, 

2009, p. 02). 



21 
 

A adoção, portanto, de planos de gestão e de metas a serem cumpridas não 

pode ser considerado um planejamento estratégico, pois, conforme ressalta 

SANTOS (2009, p.03), “planejamento estratégico não significa apenas desenvolver 

planos, definir políticas, objetivos e metas, mas sua importância está na viabilidade 

da implementação vinculada à ação organizacional como um todo”. 

Ademais, para que ocorram efetivas mudanças na forma de gestão, tem-se 

que enxergar as pessoas como ponto central. O desenvolvimento e envolvimento 

das pessoas, portanto, são fundamentais para a contínua transformação da 

organização, uma vez que elas são a chave para que ocorram mudanças na cultura 

organizacional. 

Segundo SAMPAIO e LANIADO (2009, p.152), essas mudanças 

institucionais 

 

envolvem dificuldades que a universidade enfrenta; as novas 
abordagens sobre mudanças que permitem tornar a organização de 
ensino superior atualizada em seu tempo; e os impactos da das 
propostas sobre a realidade vivida pela organização conforme o nível 
de amadurecimento das mesmas e a vontade dos indivíduos 
envolvidos em torná-las bem-sucedidas. 

 

Diante do exposto, faz-se necessário compreender o funcionamento da 

gestão de pessoas nas universidades federais de ensino superior. 

 

 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 

 

 

Os dirigentes responsáveis pela gestão de pessoas das universidades 

federais precisam adotar diversas mudanças. De acordo com SANTOS (2009, p.26), 

 

Esse novo contexto requer um sistema de administração de 
Recursos Humanos radicalmente diferente daquele vigente sob a 
administração burocrática. Torna-se necessário um novo sistema que 
seja ao mesmo tempo suficientemente dinâmico para acomodar as 
permanentes mudanças nas demandas sociais, mas que aprofunde 
suas raízes nos valores permanentes que protegem o interesse 
público. 
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Ésther (2007) afirma que “está em curso no Brasil o debate sobre a reforma 

universitária, cuja conclusão definirá o futuro das instituições de ensino superior. 

Nesse contexto, emerge a discussão sobre a identidade gerencial” e há uma busca 

por novos valores, atitudes e práticas dos gestores. 

Dentre os conhecimentos e habilidades necessários ao gestor público e que, 

portanto, devem ser exigidos dos novos gestores, Newcomer (1998), destaca: 

 

QUADRO 3 – Conhecimentos e habilidades necessários ao gestor público 
 

 

Fonte: Newcomer (1998, p. 12) 

 

Com esse quadro, nota-se que, conforme já ressaltado neste trabalho, o 

planejamento estratégico é a primeira habilidade que o novo gestor deve ter. Além 

disso, flexibilidade para ajustar as estratégias e solucionar conflitos e problemas são 

duas características indispensáveis nesse gestor. 

A Kennedy School of Government (KSG) da Universidade de Harvard traz a 

ideia de considerar o dirigente como “criador de valor público”, atuante em três 

esferas interrelacionadas, quais sejam: gestão estratégica, gestão do entorno 

político e gestão operacional. 

 

A primeira – a gestão estratégica – supõe que o dirigente reflita 
estrategicamente e produza ideias sobre como a organização, 
qualquer que seja sua escala, pode criar o máximo valor; considera, 
se for o caso, alterar os pressupostos sobre os quais vêm atuando, 
reformular a missão e inovar quando as circunstâncias forem 
necessárias. Para desenvolver essa estratégia, o dirigente precisa 
operar na segunda esfera – gestão do entorno político – com o 
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objetivo de obter a legitimidade, as autorizações, o apoio, a 
colaboração e os recursos necessários, administrando suas relações 
com um grupo de atores, internos e externos, que constituem seu 
“entorno autorizante”. Esse entorno inclui, acima de tudo, os seus 
superiores políticos. Por último, trabalhando na terceira esfera – a 
gestão operacional –, o dirigente deve buscar que a organização a 
qual dirige, composta pelo conjunto de meios e recursos sob sua 
autoridade formal, atue eficaz e eficientemente para alcançar os 
objetivos delineados e, além disso, deve assumir a responsabilidade 
pelos resultados alcançados. Este último seria o terreno mais 
conhecido e convencionalmente aceito para o exercício da direção. 
(LONGO, 2003, p. 13-14) 

 

Considerando os conhecimentos e habilidades apontados no quadro 3 e a 

atuação do dirigente nas três esferas (estratégica, política e operacional), entende-

se que somente na alta gestão é possível aplicar a ideia da KSG e pode ser o maior 

dinamizador das mudanças estruturais já mencionadas. Os níveis de gerência são 

assim definidos: alta gestão – reitor/vice-reitor e pró-reitores; gerência intermediária 

– diretores de centros e chefes de departamentos; baixa gestão – chefes de setores, 

chefes de seções e coordenadores.  

Faz-se, portanto, importante que as universidades invistam em uma 

formação de dirigentes competentes, principalmente na área de recursos humanos 

para que sejam capazes de criar melhorias para carreira, avaliação e 

desenvolvimento dos servidores. Essas melhorias terão impacto direto sobre o clima 

organizacional, relações interpessoais, satisfação pessoal e profissional, fluxo de 

informações, comunicação, entre outros; o que tornaria a gestão e a prestação de 

serviços pelas universidades à sociedade mais eficazes. 

Além do foco na formação dos dirigentes das universidades federais, faz-se 

necessário refletir sobre o quadro de pessoal, enfocando os seguintes pontos: 

carreira, políticas de contratação, programas de capacitação e aperfeiçoamento e o 

desenvolvimento profissional. O planejamento da força de trabalho focado nas 

competências e no aperfeiçoamento do servidor será, portanto, de extrema 

importância para a expansão e flexibilidade das ações da universidade. 

De acordo com o Artigo 37 da Constituição Federal de 1988, 

 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e [...] a investidura em cargo ou emprego 
público depende de aprovação prévia em concurso público de provas 
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ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração. 

 

O servidor público, portanto, “é aquele que ocupa cargo público de 

provimento em caráter efetivo, que pressupões prévia aprovação em concurso 

público, ou de provimento em comissão” (FURTADO, 2012, p. 749). O cargo público, 

por sua vez, “é o lugar ocupado pelo agente5 na estrutura da Administração Pública” 

(op. cit., p.739). As características do cargo definidas na Lei nº 8.112/90 são: 

atribuições (ou função do cargo); denominação; e responsabilidades (FURTADO, 

2012). A função do cargo ou função pública “corresponde ao conjunto de atribuições 

conferidas ao agente público. Nesse sentido, (...) todo cargo se caracteriza pela 

existência de um conjunto de atribuições públicas definidas em lei” (op. cit., p.740). 

Os cargos de técnico-administrativos em educação autorizados para 

concurso público estão descritos no Ofício Circular nº 015/2005/CGGP/SAA/SE/MEC 

e listados na Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, a qual “dispõe sobre a 

estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da 

Educação, e dá outras providências”. 

O Artigo 5º dessa Lei traz alguns conceitos, dentre os quais se destacam: 

 

I - plano de carreira: conjunto de princípios, diretrizes e normas que 
regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de 
cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em 
instrumento de gestão do órgão ou entidade;  
II – nível de classificação: conjunto de cargos de mesma hierarquia, 
classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de 
responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação 
especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho 
de suas atribuições; [...] 
V - nível de capacitação: posição do servidor na Matriz Hierárquica 
dos Padrões de Vencimento em decorrência da capacitação 
profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado, 
realizada após o ingresso; (Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005). 

 

Quanto ao plano de carreira (PCCTAE6), o qual define as regras para o 

desenvolvimento funcional dos cargos públicos, o Artigo 6o  mostra que “está 

                                            
5
 “Agente público é a pessoa que ocupa cargo, emprego ou função pública” (FURTADO, 2012, p.739). 

6
 Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação. 



25 
 

estruturado em 5 (cinco) níveis de classificação, com 4 (quatro) níveis de 

capacitação cada” (Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005). “Os cargos do Plano de 

Carreira são organizados em 5 (cinco) níveis de classificação, A, B, C, D e E, de 

acordo com o disposto no inciso II do art. 5o e no Anexo II” da Lei nº 11.091. Esses 

níveis de classificação dos cargos são definidos a partir da escolaridade exigida para 

o ingresso no cargo, quais sejam: nível A – alfabetizado ou ensino fundamental 

incompleto, dependendo do cargo; nível B – ensino fundamental incompleto ou 

completo, dependendo do cargo; nível C – ensino fundamental completo ou ensino 

médio completo; nível D – ensino médio completo ou profissionalizante, dependendo 

do cargo; e nível E – curso superior em área específica para o cargo. 

A progressão no plano de carreiras se dá por Capacitação Profissional, que 

“é a mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de classificação, 

decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em Programa de capacitação, 

compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária 

mínima exigida, respeitado o interstício de 18 (dezoito) meses” (Lei nº 11.091, de 

2005); por tempo de serviço; e/ou por “Incentivo à Qualificação ao servidor que 

possuir educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular” (op. cit.). 

Um Plano de Carreira bem definido motiva os ativos e atrai novos 

servidores. Todavia, o atual plano dos servidores técnico-administrativos em 

educação, por ter sofrido poucas alterações nos últimos anos, mostra-se pouco 

motivacional. 

Aliado ao plano de carreira destaca-se como outro ponto desmotivador para 

os técnico-administrativos das universidades públicas brasileiras o fato de muitos 

deles realizarem atividades que não são específicas de seu cargo. Além disso, 

alguns cargos são exercidos em descompasso com a Lei que dispõe sobre aquela 

profissão. Isso leva a uma subutilização da mão-de-obra qualificada bem como 

causa prejuízos à qualidade das atividades da instituição. Ademais, é comum aos 

servidores de nível superior o exercício de funções de cargos de nível médio e vice-

versa. 

Na Lei 11.091 de 2005, são definidos como cargos de técnico-

administrativos em educação 76 (setenta e seis) cargos de nível médio e 86 (oitenta 

e seis) de nível superior. No Anexo I são apresentadas as atividades típicas de 

quatro desses cargos, sendo três deles cargos de nível superior e um de nível 

médio. 
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Como nem todos os cargos apresentados na Lei 11.091 de 2005 existem 

nas universidades federais, no referido quadro foram destacados quatro cargos que 

existem em todas as IFES brasileiras e que possuem em sua descrição atividades 

as quais são desempenhadas com maior frequência pelos servidores técnico-

administrativos independente do cargo para o qual foram contratados. 

Por terem características gerais muito abrangentes algumas atividades dos 

cargos de Administrador, Assistente em Administração, Secretário Executivo e 

Técnico em Assuntos Educacionais acabam sendo exercidas de forma simultânea 

por um mesmo servidor. 

As atividades de assistente em administração, por serem atividades mais 

rotineiras e de cunho burocrático, são, em diversos casos, incorporadas pelos 

servidores de nível superior, o que se torna oneroso para a instituição, a qual 

subutiliza uma mão-de-obra mais cara para o exercício de atividades de nível mais 

elementar. 

Essas atividades previstas para o cargo de assistente em administração 

evidenciam a pouca complexidade das atividades de um cargo de nível médio, as 

quais são basicamente de apoio e suporte administrativo e comprova que a 

utilização de um servidor de nível superior em função de nível médio implica em 

desperdício de mão-de-obra qualificada para realização de atividades que não 

exigem conhecimentos específicos. 

Surpreende o número de pessoas que exercem atividades distintas da 

previstas para o cargo para o qual ingressam na UFRN, apesar de as atividades de 

cada cargo estarem bem definidas no Ofício Circular nº 

015/2005/CGGP/SAA/SE/MEC do Ministério da Educação. 

Essa situação se configura como desvio ou acúmulo de função e é uma 

situação recorrente nas instituições públicas de forma geral. “O desvio de função no 

serviço público pode ser qualificado, genericamente, como a situação de exercício 

de atividades distintas daquelas para as quais o servidor fora originalmente 

contratado”7, ou seja, é quando o cargo para o qual ingressou possui atribuições 

específicas, mas o servidor exerce, de maneira não esporádica, função diferente 

daquela para a qual foi contratado. 

                                            
7
 (http://www.direitonapratica.com.br/sites/default/files//apoio/Artigo%20-%20desvio%20de%20funcao. 

pdf) 

http://www.direitonapratica.com.br/sites/default/files/apoio/Artigo%20-%20desvio%20de%20funcao.%20pdf
http://www.direitonapratica.com.br/sites/default/files/apoio/Artigo%20-%20desvio%20de%20funcao.%20pdf
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Já acúmulo de função é quando o servidor exerce funções de outro cargo, 

além daquelas previstas para o cargo para o qual ingressou na instituição. Esse 

acúmulo de função, quando remunerado, é proibido pela Constituição Federal com o 

intuito de “impedir que o cúmulo de funções públicas faça com que o servidor não 

execute qualquer delas com a necessária eficiência” (CARVALHO FILHO, 2005, 

p.505). 

Essa disparidade entre o que prevê a norma e o que efetivamente é 

praticado leva a uma subutilização da mão-de-obra qualificada bem como causa 

prejuízos à qualidade das atividades da instituição. Em outras situações leva a um 

ganho por parte do setor em que o servidor está lotado, pois servidores de nível 

médio exercem atividades típicas de cargos de nível superior. Todavia, nas duas 

situações, tanto em que o servidor de nível superior exerce atividades com menor 

complexidade que as de seu cargo quanto em que o servidor de nível médio tem de 

desempenhar atividades para as quais não possui qualificação, geram desânimo e 

pressão sobre o servidor, o que pode levar à diminuição do rendimento e outros 

problemas. 

A subutilização da força de trabalho é, algumas vezes, fruto do não 

conhecimento pelos superiores das atribuições de cada cargo e da formação dos 

servidores técnico-administrativos com os quais trabalha. Isso dificulta a delegação 

de atividades e a exigência de eficiência e de melhores resultados. Além disso, o 

não conhecimento das atribuições de cada cargo e das competências dos técnico-

administrativos impede os gestores da alta administração de melhor utilizar a força 

de trabalho disponível, inclusive para o exercício de funções de gerência 

intermediárias. 

Diante desse contexto, faz-se importante o estudo da questão gerencial nas 

universidades brasileiras, principalmente na alta gestão em que o planejamento é 

realizado e podem-se definir as competências, conhecimento, habilidades e atitudes 

a serem buscadas/desenvolvidas nos servidores a fim de alcançar os objetivos 

estratégicos propostos pela instituição. A alta gestão deve, portanto, voltar-se para o 

aspecto qualitativo do capital humano, buscando combater as amarras burocráticas 

inerentes à administração pública brasileira (VILHENA, SANTOS, 2007). 
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III UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – surge no final da 

década de 1950, mais precisamente em 1958, e tem como missão “Educar, produzir 

e disseminar o saber universal, preservar e difundir as artes e a cultura, e contribuir 

para o desenvolvimento humano, comprometendo-se com a justiça social, a 

sustentabilidade socioambiental, a democracia e cidadania” (UFRN, 2012, p. 9). 

Ao longo de sua história, a universidade enfrentou muitas dificuldades bem 

como períodos de grande expansão, reflexo da conjuntura política de cada 

momento. No fim da década de 1950, a instituição nasceu em conjuntura política de 

dificuldades, sob a associação entre clientelismo e autoritarismo. Em meados de 

1970, a UFRN construiu o Campus Universitário e a pesquisa e a pós-graduação 

ganharam impulso. Em 1990, o corpo docente passa a ser mais qualificado e 

surgem as bases de pesquisa; contudo, nesse momento, o governo realiza cortes 

sociais e as políticas governamentais para a educação valorizam a privatização do 

ensino. A partir de 1995, mesmo com orçamento e corpo docente e técnico reduzido, 

percebe-se um significativo aumento da oferta de vagas e a criação de novos cursos 

e, consequentemente, a ampliação das ações de ensino, pesquisa e extensão. A 

partir dos anos 2000, a UFRN deixa de ser uma instituição de pequeno porte para 

transforma-se em uma instituição de médio porte, com mais de 20.000 alunos 

(UFRN, 2009). Essa evolução é demonstrada na tabela a seguir: 

 

TABELA 1 – Evolução do número de cursos e alunos8 da UFRN 

Ano 1995 1999 2002 2008 2010 

Nº de cursos de graduação 
presencial 

35 52 51 69 113 

Nº de cursos de pós-graduação 
stricto sensu 

16 33 45 67 76 

Alunos na graduação 9.942 15.763 18.968 21.220 23.721 

Alunos da pós-graduação 368 914 1.666 2.668 4.050 
 

Fonte: Elaborado pelo autor9.  

                                            
8
 Nesta tabela está contabilizado apenas o número de alunos matriculados nos cursos de graduação 

e pós-graduação; os alunos concluintes não estão incluídos. 
9
 Dados extraídos de: UFRN, 2003, 2011. 
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No mesmo período em que o número de alunos de graduação quase dobrou 

e o número de alunos de pós-graduação triplicou, de 1995 a 2002, a UFRN teve seu 

quadro de pessoal – docentes e técnico-administrativos – reduzido, em decorrência 

de políticas públicas aplicadas, diminuição dos recursos financeiros e de 

aposentadorias ocorridas sem que houvesse reposição desses servidores, conforme 

demonstra a tabela seguinte (UFRN, 2003). 

 

TABELA 2 – Redução no quadro de pessoal entre 1995 e 2002 
 

Servidores 1995 2002 

Docentes 1.649 1.472 

Técnico-administrativos 3.920 3.209 
 

Fonte: Elaborado pelo autor10. 

 

Analisando as tabelas 1 e 2 apresentadas, percebe-se que enquanto o 

número de alunos da graduação aumentou 90,8%, o de alunos do Mestrado 

aumentou 269% (de 333 para 1.229) e o de alunos do Doutorado, 1.148% (35 para 

437), o quadro de docentes sofreu redução de 10,7% e o de técnico-administrativos 

reduziu 18,1%. Essa redução do quantitativo de servidores, além das 

aposentadorias que ocorrem inevitável e continuamente, aliada à infraestrutura 

também inadequada ao crescimento da universidade na época, volta-se à questão 

da complexidade da gestão e da necessidade de se fazer o melhor de 

dimensionamento de pessoal a fim de obter o melhor rendimento possível sempre, 

mesmo que não esteja em momento de recessão ou crise. 

Nesse contexto de contração do orçamento destinado às instituições 

federais de ensino superior, em 1999, 41 anos após sua criação, foi elaborado o 

primeiro Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – da UFRN, um plano 

estratégico que partiu da “análise situacional fundamentada em seu trajeto histórico, 

seus problemas, dificuldades e possibilidades e, principalmente, na sua condição de 

instituição pública destinada a cumprir uma finalidade social” (UFRN, 2009, p. 06). 

A intenção era que esse planejamento, previsto para o período de 1999 a 

2008, momento em que o orçamento destinado às universidades públicas era 

pequeno, fosse dinâmico e realizado com a participação e colaboração de todos que 

                                            
10

 Dados extraídos de: UFRN, 2003. 
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fizessem parte da Instituição: docentes, técnico-administrativos e alunos, de maneira 

a promover a integração das atividades acadêmicas. 

Esse primeiro Plano definiu a adoção de um sistema de avaliação e 

acompanhamento contínuos das ações realizadas visando o cumprimento da missão 

e previu a modernização dos processos e trabalho na busca do aumento da 

qualidade e eficiência dos serviços. 

A partir de 2007, com a adoção de medidas de reestruturação previstas no 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais – REUNI, a UFRN passa por uma transformação de grande significado, 

ampliando sua capacidade de ensino em mais de 50%. Para a UFRN o programa do 

governo federal REUNI que “tem como objetivo dotar as universidades federais de 

condições necessárias para a ampliação do acesso e permanência na educação 

superior”11 previu 64 milhões de reais para custeio e 81 milhões de reais em novas 

obras, além da contratação de 344 professores e 447 técnico-administrativos até 

2012, o que dinamizou significativamente o desenvolvimento da instituição que há 

algum tempo vinha sofrendo com a carência de políticas governamentais. 

Com esse programa, então, a instituição teve significativa expansão em 

todos os sentidos. O número de ações de pesquisa e extensão aumentou mais de 

70%, a área construída do campus central teve um crescimento de 36% bem como o 

número de servidores docentes e técnico-administrativos aumentou mais que o 

previsto, conforme demonstra a tabela 3, em que é possível perceber que do início 

de 2008 até janeiro de 2013 o número de servidores aumentou mais de 50%. 

 

TABELA 3 – Quantitativo geral dos servidores ativos docentes e técnico-
administrativos da UFRN 

 

ANO TOTAL DE SERVIDORES 

Jan/2008 3.413 

Jan/2009 3.754 

Jan/2010 4.159 

Jan/2011 4.637 

Jan/2012 4.880 

Jan/2013 5.181 
 

Fonte: Elaborado pelo autor12. 

                                            
11

 http://www.reuni.ufrn.br/files/SinopseReuni.pdf 
12

 Dados extraídos de Relatórios Quantitativos disponíveis em: 
<http://www.sigrh.ufrn.br/sigrh/public/home.jsf>. 

http://www.reuni.ufrn.br/files/SinopseReuni.pdf
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Diante dessa nova conjuntura de expansão universitária, o atual PDI 

formulou a política institucional para a década de 2010 a 2019, porém não sofreu 

grandes alterações em relação ao anterior, o que permite compreender que os 

pontos identificados nas matrizes SWOT13 elaboradas para a formulação dos dois 

Planos de Desenvolvimento Institucional não foram muito diferentes. 

No quadro seguinte estão descritos os objetivos gerais e as ações nas áreas 

de recursos humanos e de gestão institucional previstas nos planos de ação das 

gestões de 1995 a 2015, mostrando que nessas duas últimas décadas as ações 

nessas áreas fundamentais para o desenvolvimento da UFRN, na maioria dos 

casos, não foram cumpridas ou foram apenas parcialmente cumpridas. 

 

QUADRO 4 – Iniciativas14 de mudanças nas áreas de gestão e recursos 
humanos da UFRN (1995-2015) 

 

Período Objetivos Ações – RH Ações – Gestão 

 

Plano  

de Ação 

1995 - 

1999  

Buscar a integração e o 
entrosamento entre 
níveis, áreas, setores, 
funções, no que se 
refere a produção do 
conhecimento, 
recursos humanos e 
recursos financeiros. 

Redimensionamento da força 
de trabalho, alocando seus 
recursos humanos de forma 
a atender as exigências do 
trabalho e a garantir a 
satisfação de seu pessoal. 

Acompanhamento 
permanente do 
desempenho da 
Instituição de modo a 
alimentar o processo 
de planejamento. 

Aperfeiçoar o processo 
administrativo, 
imprimindo-lhe leveza, 
agilidade, flexibilidade, 
interatividade, 
participação e eficácia. 

Provimento à UFRN de 
recursos humanos 
necessários ao atingimento 
de seus objetivos, de forma 
planejada, através da 
utilização de métodos e 
técnicas eficientes de 
recrutamento de pessoal. 

Estabelecer e 
implementar uma 
política de recursos 
humanos que garanta à 
UFRN condições para 
o atendimento as suas 
necessidades de forma 
ágil, flexível e eficiente. 

Aperfeiçoamento dos 
procedimentos de 
administração de pessoal, 
visando a 
eliminação/minimização de 
falhas nas atividades de 
controle de cargos. 

Elaboração de uma 
proposta de reforma 
estrutural para a 
UFRN. 

Treinamento e 
desenvolvimento dos RH de 

                                            
13

 A matriz SWOT permite identificar os pontos fortes (Strengths), os pontos fracos (Weaknesses), as 
oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats). 
14

 Neste quadro estão listados apenas os objetivos relacionados à gestão institucional e à gestão de 
pessoas da UFRN, bem como as ações nessas duas áreas que não foram parcial ou totalmente 
cumpridas. 
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forma a promover sua 
integração à organização, 
garantir atualização dos seus 
conhecimentos e promover 
seu crescimento pessoal. 

 
Plano 

de 
Gestão 
1999 – 
2003 

Incrementar a 
qualificação do corpo 
docente e técnico, com 
vistas a viabilizar o 
máximo de 
compromisso social da 
instituição. 

Implementação de uma 
política de Capacitação de 
Recursos Humanos na 
UFRN. 

Implementação do 
processo de Avaliação 
institucional, interna e 
externa, da UFRN, 
realizando estudos e 
diagnósticos das 
atividades-fim e das 
atividades-meio 
identificando em que 
medida elas se 
articulam e 
correspondem à 
missão. 

Qualificar os servidores 
técnico-administrativos, 
através de oferta de cursos 
ou de programas de 
intercâmbio com outras 
instituições. Atualizá-los 
periodicamente, conforme os 
avanços da tecnologia 
disponíveis em suas áreas, 
integrando-os aos interesses 
da organização. 

Empreender ações que 
conduzam à superação 
da cultura 
organizacional, com 
vistas à superação da 
burocracia excessiva e 
da gestão reativa. 

Otimizar os recursos 
humanos necessários ao 
cumprimento dos objetivos 
institucionais, do provimento 
e da distribuição equilibrada 
da força de trabalho 
disponível. 

 
Plano 

de ação 
2003 – 
2007 

Buscar a modernização 
administrativa nos 
diversos setores da 
universidade, visando 
promover maior 
qualidade e eficiência 
nos serviços, em 
respeito à comunidade 
universitária e ao 
público externo. 

Capacitação permanente dos 
servidores técnico-
administrativos. 

Produção ágil e 
contínua de 
informações 
gerenciais, de modo a 
possibilitar a 
identificação de 
problemas e subsidiar 
as alternativas de 
solução dos dirigentes. 

Agilização e 
flexibilização 
administrativa e 
acadêmica. 

Capacitação de gestores, 
nos diversos níveis da 
estrutura organizacional. 

Integração e 
articulação dos 
processos e das 
atividades de 
planejamento. 

Articulação, em rede, 
de todas as formas de 
planejamento 
realizadas na 
instituição. 

 
Plano 

Aperfeiçoar a 
modernização da 

Ampliação e integração dos 
Programas de Socialização 

Aprimoramento do 
planejamento e dos 



33 
 

de 
gestão 
2007 – 
2011 

gestão universitária 
através da 
consolidação do 
processo de 
autoavaliação 
institucional que 
subsidie o 
planejamento e da 
implantação de 
medidas que 
qualifiquem e 
institucionalizem 
práticas de gestão 
acadêmica, baseadas 
na corresponsabilidade 
e busquem a 
otimização das 
atividades e dos 
serviços desenvolvidos 
pela comunidade 
acadêmica. 

Organizacional e de 
Capacitação dos servidores 
técnico-administrativos com 
vista à melras do seu 
desempenho profissional e 
integração dos processos de 
trabalho aos objetivos 
institucionais. 

mecanismos de 
gestão, compartilhados 
nos diferentes setores 
e unidades acadêmica, 
com vistas ao alcance 
dos objetivos 
institucionais. 

Redimensionamento dos 
quadros de servidores 
técnico-administrativos e 
docentes em função das 
necessidades das unidades 
administrativas e 
acadêmicas, ponderando-as 
com as tecnologias de 
processo de trabalho. 

Implementação das 
ações de formação 
contínua para os 
gestores no sentido de 
melhorar a qualidade 
da gestão. 

 
Plano 

de 
Gestão 
2011 – 
2015 

Modernizar e inovar a 
gestão universitária, 
integrando as 
atividades-fim às 
atividades-meio com 
participação e 
transparência, 
qualificando pessoas 
para o alcance da 
eficiência, da eficácia e 
da efetividade das 
ações realizadas pela 
Universidade. 

Dimensionamento das 
necessidades da força de 
trabalho, estruturação, 
consolidação de ações 
integradas e gerenciamento 
para o provimento, seleção e 
alocação de servidores 
técnico-administrativos, 
orientada à realização de 
políticas, objetivos e metas 
institucionais. 

Qualificação da gestão 
acadêmica e 
administrativa em 
todos os níveis com 
foco na capacitação de 
pessoas, na utilização 
dos sistemas de 
informação e no 
processo de 
planejamento, controle 
e avaliação. 

Promoção de capacitação 
permanente para os 
servidores técnico-
administrativos, orientada à 
realização de políticas, 
objetivos e metas 
institucionais. 

Consolidação do 
projeto de 
informatização da 
gestão universitária 
com a melhoria 
permanente dos 
sistemas de 
informação para 
agilizar e subsidiar o 
processo de tomada de 
decisão. 

Implantação de um sistema 
de avaliação de desempenho 
dos servidores técnico-
administrativos consoante 
com o projeto de avaliação 
institucional da UFRN. 

Desenvolvimento de 
uma política de 
comunicação, com 
vistas a aumentar a 
eficiência e eficácia da 
comunicação interna e 
externa, aperfeiçoar a 
divulgação dos 
conhecimentos 
produzidos e das 
atividades realizadas e 
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propiciar maior 
transparência à 
sociedade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor15. 

 

Em todos os planos de gestão apresentados, as políticas institucionais 

seriam implementadas por meio de ações de capacitação e melhor 

dimensionamento dos recursos humanos e de modernização da gestão, o que, 

todavia, de maneira geral, ainda não foi realizado. 

Apesar dessa constatação, um ponto melhorado no atual PDI (2010-2019) é 

o das metas a serem cumpridas, as quais estão definidas em porcentagem, 

possibilitando que o acompanhamento e avaliação realizados a cada ano definam 

novas estratégias para cumprir as metas que estiverem mais atrasadas. Além disso, 

os sistemas de informação integrada nas áreas acadêmica, administrativa (finanças, 

patrimônio e contratos) e de recursos humanos que foram criados a partir de 2007 

modernizaram a gestão da UFRN e melhoram a elaboração de políticas estratégicas 

a partir da criação e acompanhamento de relatórios que possam medir o 

cumprimento dessas metas. 

Para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional são envolvidas 

todas as instâncias da UFRN e, após sua publicação, ele é amplamente divulgado 

junto à comunidade acadêmica. Porém, muitos servidores, inclusive os que 

desempenham funções de gerência, adotam práticas e tomam decisões 

desalinhadas com o que está previsto no plano. A partir dos relatos dos servidores 

pesquisados e da entrevista realizada com a Pró-Reitora de gestão de pessoas, há 

indícios de que isso decorra de: falta de formação acadêmica e/ou administrativa dos 

gerentes, falta de conhecimento do próprio PDI, acúmulo de atividades e 

consequente falta de tempo para encontrar as melhores soluções, falta de 

familiaridade com os processos burocráticos, entre outros. 

Segundo Marra e Melo (2005, p.1), “os gerentes das instituições públicas 

universitárias – em sua grande maioria, professores – são responsáveis pela 

administração da universidade, adotando práticas gerenciais, decisões e ações que 

viabilizam o alcance dos objetivos organizacionais”. Contudo, as autoras ressaltam 

que, como é função do professor realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão 

                                            
15

 Informações retiradas de UFRN 1995, 1999, 2003, 2007 e 2012. 
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na Universidade, o acúmulo de atividades implica, algumas vezes, em prejuízo no 

desempenho da gestão. Outro ponto que dificulta o exercício da função gerencial 

pelos professores é a necessidade de estar familiarizado com a burocracia da 

instituição bem como com os sistemas internos de gestão.  

Muitas vezes esses gestores-docentes16 não têm definidas quais são suas 

funções enquanto gestor e não possuem competências gerenciais nem recebem 

treinamento para exercer a função, sendo seu aprendizado ocorrido na prática 

(MELO, LOPES, RIBEIRO, 2013). Segundo Melo, Lopes e Ribeiro (2013, p. 207), 

não há 

 
uma definição exata das atribuições e dos comportamentos 
gerenciais, pois a função gerencial tem um lado racional de previsão 
e antecipação de ações e outro lado irracional e intuitivo decorrente 
da imprevisibilidade, ambiguidade, fragmentação e imediatismo que 
fazem parte do cotidiano gerencial (MELO, LOPES, RIBEIRO, 2013, 
p.207) 

 

o que também dificulta a atividade gerencial, principalmente em instituições 

tão complexas como são as universidades. 

Mesmo diante dessas dificuldades, há de se reconhecer que alguns cargos 

específicos de gestão nas universidades públicas devem ser exercidos por docente 

até mesmo pelo que estabelece a missão da instituição, como é o caso dos cargos 

de reitor e de pró-reitores de ensino, pesquisa e extensão. 

Segundo o Artigo 75 do Estatuto da UFRN17, 

 

Os cargos de Pró-Reitor e as funções de Diretor de Unidade 
Acadêmica Especializada, de Chefe e Vice-Chefe de Departamento, 
de Coordenador e Vice-Coordenador de Cursos de Graduação e de 
programas de Pós-Graduação somente podem ser exercidos por 
docentes do quadro permanente da Universidade que estejam em 
regime de trabalho de 40 horas ou de dedicação exclusiva, sendo 
este requisito inexigível tratando-se de preenchimento de cargos e 
funções compreendidos nas áreas de planejamento, de 
administração e de pessoal (com a redação dada pela Resolução no 
013/2008 – CONSUNI, de 01 de dezembro de 2008). 

 

Diante do que estabelece o Estatuto, das oito Pró-Reitorias existente na 

UFRN, quais seja: Pró-Reitoria de Administração – PROAD, Pró-Reitoria de 

                                            
16

 Nomenclatura utilizada por MELO, LOPES e RIBEIRO, 2013. 
17

 Disponível em <http://www.sistemas.ufrn.br/portal/PT/documento/79154660#.UwvqvyW5djo>. 
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Assuntos Estudantis – PROAE, Pró-Reitoria de Extensão – PROEX, Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas – PROGESP, Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, Pró-

Reitoria de Pesquisa – PROPESQ, Pró-Reitoria de Planejamento e coordenação 

geral – PROPLAN e Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PPG, apenas a Pró-Reitora 

da PROGESP e os Pró-Reitores adjuntos da PROGESP e da PROPLAN são 

servidores técnico-administrativos; o que corrobora com a afirmação de Marra e 

Melo de que os gestores, pelo menos no âmbito da alta gestão, são, em sua maioria, 

docentes. 

Na tentativa de compreender como funciona a UFRN e porque há, muitas 

vezes, esse descompasso entre as práticas adotadas pelos gestores e os objetivos e 

metas previstos para a instituição em seus planos de gestão e de desenvolvimento 

institucional, faz-se necessário compreender como ela está estruturada. 

A UFRN possui 

 

2 campi em Natal – Campus Central e Campus de Saúde – e 5 
campi no interior: Campus de Caicó – CERES; Campus de Currais 
Novos – CERES; Campus do Cérebro – Instituto do Cérebro; 
Campus de Macaíba – Escola Agrícola de Jundiaí e Campus de 
Santa Cruz – Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (UFRN, 
2012, p.26).  

 

O campus central, por sua vez, possui a seguinte estrutura: 
 

Reitoria, 8 pró-reitorias, 2 secretarias acadêmicas e 3 
superintendências. A área acadêmica é composta por 8 centros 
acadêmicos, com 68 departamentos, 5 unidades acadêmicas 
especializadas, 3 escolas de ensino técnico e uma escola de ensino 
fundamental. Possui 4 hospitais universitários com atendimento de 
média e ata complexidade ao Sistema Único de Saúde, um 
laboratório de produção de medicamentos, 3 museus, uma emissora 
de televisão educativa em canal aberto, uma rádio em frequência 
modulada e uma agência de comunicação. (UFRN, 2012, p.26) 

 

Com relação à alta gestão, a estrutura organizacional da UFRN apresenta-

se conforme mostra o organograma a seguir. 
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ORGANOGRAMA – Administração Superior da UFRN 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nessa figura, nota-se que a Procuradoria, o Gabinete e as Pró-Reitorias 

estão diretamente ligados à Reitora da universidade. Dentre as pró-reitorias, neste 

trabalho, merecem destaque a PROPLAN, que é o órgão responsável pela direção e 

coordenação do sistema de planejamento da Universidade e a PROGESP, que, por 

sua vez, é responsável por promover programas de assistência ao servidor, 

integração com a comunidade universitária e treinamentos. 

A missão da PROGESP é 

 

Coordenar e implementar políticas e diretrizes de Gestão de Pessoas 
que contribuam para o alcance dos objetivos institucionais, buscando 
de forma integrada, global e em consonância com a legislação 
vigente a valorização e qualificação permanente dos servidores 
docentes e técnico-administrativos em educação, de modo a garantir 
um grau de excelência na prestação dos serviços à sociedade”. 
(http://www.progesp.ufrn.br/pagina.php?a=apresentacao) 

 

As atribuições da Pró-Reitora de Gestão de Pessoas são: 

 Coordenar as ações desenvolvidas pelas Diretorias e demais unidades 

administrativas sob sua supervisão; 

 Promover a orientação e a integração das unidades da UFRN quanto 

às políticas e ações de gestão de pessoas; 

REITORA 

VICE-REITOR 

PROPLAN PROAD PROEX PROAE
X 

PROGRAD PROPES
Q 

PROGES
P 

PPG 

Pró-Reitorias 

Procuradoria 

Conselhos 
Superiores 

Gabinete 
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 Presidir a Câmara de Gestão de Pessoas do Conselho de 

Administração; 

 Delegar atribuições aos servidores envolvidos na Pró-Reitoria; 

 Praticar todos os demais atos necessários ao exercício de suas 

funções, ainda que não especificados neste artigo18. 

De forma semelhante à Universidade como um todo, a PROGESP busca 

realizar uma gestão voltada para resultados. Cabe a ela realizar políticas e ações de 

gestão de pessoas, de forma a adequar o quadro de pessoal técnico-administrativo 

para atender melhor os objetivos institucionais. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte possui, atualmente, 5.906 

servidores, dos quais 3.274 são técnico-administrativos. Na reitoria estão lotados 

387 técnico-administrativos, os quais exercem os seguintes cargos previstos na Lei 

nº 11.095, de 12 de janeiro de 2005, e descritos no Ofício Circular nº 

015/2005/CGGP/SAA/SE/MEC: 

 

TABELA 4 – Quantitativo de técnico-administrativos da Reitoria por cargo 
 

Cargo Nível Quantidade 

Servente A 9 

Auxiliar de nutrição B 1 

Copeiro B 3 

Jardineiro B 3 

Mecânico B 1 

Assistente de aluno C 3 

Assistente de laboratório C 1 

Auxiliar Administrativo C 23 

Auxiliar de enfermagem C 16 

Contínuo C 1 

Fotógrafo C 1 

Operador de máquina copiadora C 5 

Recepcionista C 1 

Telefonista C 1 

Assistente em administração D 159 

Técnico em Contabilidade D 9 

Técnico em Enfermagem D 4 

                                            
18

 http://progesp.ufrn.br/pagina.php?a=gab_proreitora 
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Técnico em Fisioterapia D 1 

Técnico em Tecnologia da Informação D 4 

Técnico em Secretariado D 1 

Técnico em Segurança do Trabalho D 2 

Tradutor D 1 

Administrador E 13 

Arquivista E 1 

Assistente Social E 16 

Auditor E 3 

Contador E 7 

Diretor de Imagens E 1 

Economista E 13 

Enfermeiro E 5 

Engenheiro E 5 

Estatístico E 1 

Historiador E 2 

Jornalista E 2 

Médico E 11 

Nutricionista E 2 

Odontólogo E 6 

Pedagogo E 4 

Produtor Cultural E 1 

Psicólogo E 6 

Revisor de texto E 1 

Sociólogo E 2 

Secretario Executivo E 13 

Técnico em Assuntos Educacionais E 19 

Tecnólogo E 3 

TOTAL 387 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nos últimos anos, como foi dito anteriormente, o número de admissões de 

técnico-administrativos aumentou e tem permanecido alto. Em 2009, esse aumento 

foi de mais de 150%, conforme mostra a tabela seguinte. 
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TABELA 5 – Admissões de técnico-administrativos 
 

ANO TOTAL DE SERVIDORES 

2008 89 

2009 224 

2010 224 

2011 170 

2012 227 

2013 191 
 

Fonte: Elaborado pelo autor19. 

 

Contudo esse número ainda mostra-se pequeno para acompanhar o 

crescimento da UFRN nos últimos anos. Vale destacar ainda que esse número de 

admissões não é absoluto, pois há um alto nível de turnover20 na UFRN, ocasionado 

pelo grande número de pessoas que fazem diversos concursos públicos e ficam 

pouco tempo na instituição. Essa elevada rotatividade pode estar relacionada ao alto 

nível de qualificação dos novos servidores e consequente busca por atividades 

diretamente relacionadas à sua área de qualificação; pelo desestímulo em realizar 

atividades distintas das inerentes ao cargo para o qual fez concurso; ou ainda por 

não vislumbrar possibilidades de crescimento dentro da instituição. 

O turnover traz consigo diversos problemas para a instituição, uma vez que 

com a saída de pessoas: perde-se capital intelectual; há gasto de tempo e de 

recursos financeiros para selecionar e treinar novos servidores; há diminuição da 

produtividade enquanto a instituição está sem o servidor e também enquanto o novo 

servidor está sendo treinado; sobrecarregam-se os pares, o que pode levar à 

desmotivação dos que ficam; entre outros. Para muitos, a UFRN é apenas um ponto 

de passagem enquanto esperam um novo concurso e diante disso a gestão de 

pessoas deve criar estratégias de motivação e melhor aproveitamento de seus 

servidores visando a diminuição dessa rotatividade de pessoal. 

Outro ponto que merece destaque por também ter aumentado 

significativamente nos últimos anos é o nível de qualificação dos servidores técnico-

administrativos. Enquanto o número de servidores de nível A, B e C, os quais 

                                            
19

 Dados extraídos de Relatórios Quantitativos disponíveis em: 
<http://www.sigrh.ufrn.br/sigrh/public/home.jsf>. 
20

 Termo em inglês que significa “ato de virar, renovar”, mas é utilizado na área de recursos humanos 
para designar a rotatividade de pessoal em uma organização. 



41 
 

exigem, em sua maioria, apenas o nível fundamental de ensino, praticamente não se 

alterou; o número de servidores de nível D, que tem como exigência mínima o 

ensino médio completo, aumentou mais 60% e o número de servidores de 

servidores nível E, que tem como exigência mínima o ensino superior, aumentou 

mais de 50%. 

 

  TABELA 6 – Técnico-administrativos por nível de classificação 
 

NÍVEL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

A 100 100 100 99 99 99 98 

B 152 153 156 157 157 158 158 

C 540 538 539 536 555 598 627 

D 851 964 1077 1102 1174 1315 1377 

E 661 745 819 828 896 975 1013 

N/I - - 3 2 - - - 

S 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 2305 2501 2695 2725 2882 3146 3274 
 

Fonte: Elaborado pelo autor21. 

 

Esse aumento do número de servidores com maior qualificação se deve ao 

atendimento das necessidades da instituição por meio de concurso público para 

cargos de nível médio e superior. 

Outra forma de elevação do nível de qualificação dos servidores foi por meio 

de realização de cursos de ensino superior após o ingresso na UFRN, conforme 

mostram os números a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
21

 Dados extraídos de Relatórios Quantitativos disponíveis em: 
<http://www.sigrh.ufrn.br/sigrh/public/home.jsf>. 
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TABELA 7 – Total de técnico-administrativos que foram qualificados 
 

ANO TOTAL DE SERVIDORES 

2008 1.527 

2009 1.777 

2010 1.984 

2011 2.206 

2012 2.416 

2013 2.636 
 

Fonte: Elaborado pelo autor22. 

 

Esses números ficam mais evidentes quando se analisa o quantitativo da 

titulação obtida por esses servidores qualificados após o ingresso na instituição, 

conforme apresentado na próxima tabela. 

 

TABELA 8 – Total de titulação dos técnico-administrativos 
 

TITULAÇÃO 2009 2010 2011 2012 2013 

Ensino Fundamental - 1 46 49 73 

Ensino Médio 6 25 245 358 452 

Graduação 17 47 530 579 607 

Especialização 32 35 824 787 771 

Mestrado 22 26 160 164 161 

Doutorado 11 14 34 34 35 

Total de servidores 3.111 3.179 3.198 3.249 3.271 
 

Fonte: Elaborado pelo autor23. 

 

Analisando esses dados, vê-se o salto gigantesco que a universidade deu 

em termos de servidores qualificados. Partir-se de um total de 22 mestres e 11 

doutores em 2009 para 26 e 14, respectivamente, em 2010 e para 161 mestres e 35 

doutores no final de 2013. Ou seja, o número de mestres aumentou mais de 700% e 

o de doutores mais de 300% em cinco anos. 

                                            
22

 Idem. 
23

 Dados extraídos de Relatórios Quantitativos disponíveis em: 
<http://www.sigrh.ufrn.br/sigrh/public/home.jsf>. 
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Os números de servidores que concluíram a graduação são ainda mais 

significativos, passando de 17 em 2009 para 47 no ano seguinte, para 530 em 2011 

e para 607 no fim do ano de 2013; ou seja, em cinco anos, aumentou 35 vezes. 

Apesar de os números retratarem um cenário propício para que os serviços 

prestados pela instituição tenham sua qualidade ampliada e a gestão possa delegar 

mais funções a seus subordinados, nem sempre essa qualificação tem sintonia com 

o ambiente de trabalho, o que não gera o retorno esperado para a melhoria das 

atividades exercidas e dos serviços prestados à sociedade. 

Ademais, esse corpo técnico cada vez mais qualificado muitas vezes é 

subutilizado ou mal aproveitado em seu ambiente de trabalho. Esse é um dos fatores 

que mais desmotivam os servidores e justifica a alta rotatividade dos novos 

servidores técnico-administrativos na UFRN e a procura por outros concursos 

públicos, segundo a Pró-Reitora. 

O Plano de Carreira também é um fator que influencia a rotatividade dos 

servidores. Porém, a motivação pessoal, ampliada pelo reconhecimento e realização 

pessoal e profissional, tem, muitas vezes, um peso maior que a questão financeira, o 

que diminui o peso do plano de carreira como fator do aumento dessa rotatividade. 

Além dessa subutilização, muitas vezes os servidores, apesar de saberem 

as funções de seu cargo, acumulam funções de mais de um cargo ou realizam 

atividades que não fazem parte da descrição do cargo para o qual ingressaram na 

UFRN. Isso se configura como desvio de função ou acúmulo de função e, para a 

Pró-Reitora de gestão de pessoas, essa é uma questão difícil de ser tratada pela 

gestão, pois, em alguns casos, os chefes imediatos dos servidores defendem o 

exercício das atividades mesmo que não estejam previstas no cargo, ou aquele 

cargo não mais existe, ou ainda o próprio servidor prefere realiza-las às de seu 

cargo efetivo. 

Outro ponto que se destaca como dificuldade na gestão de pessoas é 

estimular a pró-atividade, uma vez que os servidores se qualificam e realizam cursos 

de capacitação, mas nem sempre têm a intenção de utilizar esses conhecimentos 

para melhorar as práticas de seu setor de trabalho. Essa atitude torna a 

qualificação/capacitação desses servidores onerosa para a instituição, pois não há 

retorno do investimento da instituição, tanto financeiro, em decorrência da 

progressão prevista no PPCTAE, quanto do tempo, já que os servidores que não 
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estão em estágio probatório podem requerer afastamento total ou parcial para 

realização desses cursos. 

Diante do exposto, faz-se necessário compreender quais são as atividades 

exercidas pelos servidores técnico-administrativos da UFRN e se são compatíveis 

com as previstas pelo MEC bem como identificar os desvios/acúmulos de função 

existentes, visando otimizar o serviço prestados por esses servidores. 
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IV METODOLOGIA 

 

 

4.1 Caracterização da Pesquisa 

 

 

A pesquisa realizada para o desenvolvimento desse trabalho é de caráter 

quantitativo e qualitativo. Os meios de investigação utilizados foram: pesquisa 

bibliográfica e documental, a qual, a partir da explicitação e análise de conceitos e 

teorias, permitirá explicar o fenômeno estudado; e pesquisa de campo (estudo de 

caso), a qual permitirá aprofundar-se no objeto de pesquisa e explicar a realidade. 

Os instrumentos utilizados foram: questionário e entrevista semiestruturada. 

 

 

4.2 Universo da Pesquisa 

 

 

 O universo da pesquisa é composto pelos servidores técnico-administrativos 

ativos lotados na Reitoria da UFRN, que trabalham diretamente com a alta gestão da 

instituição; ou seja, os quais estão lotados nas unidades descritas no organograma 

apresentado anteriormente – Gabinete e as 8 Pró-Reitorias. A Procuradoria por ser 

um “órgão misto integrante da estrutura da Advocacia-Geral da União, na qualidade 

de órgão vinculado”24, apesar de compor o gabinete do Reitor, apresenta caráter 

apenas consultivo para o mesmo e, por este motivo, não fará parte do universo 

desta pesquisa. 

Na Reitoria estão lotados 387 (trezentos e oitenta e sete) servidores, dos 

quais 40 estão lotados no Gabinete da Reitora, 10 na PROAD, 22 na PROAE, 18 na 

PROEX, 24 na PROGESP, 14 na PROGRAD, 12 na PROPESQ, 19 na PROPLAN e 

11 na PPG. Deste total de 170 (cento e setenta) técnico-administrativos que 

trabalham na administração superior da UFRN, 4 estão afastados para qualificação e 

3 foram cedidos a outros órgãos da esfera federal; além disso apenas 5 dos 22 

servidores lotados na PROAE trabalham na reitoria, os outros 17 (em sua maioria 

                                            
24

 http://www.procuradoria.ufrn.br/home.html 
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assistentes sociais e psicólogos) atendem em diversas unidades espalhadas pelos 

campus central e serão excluídos desta pesquisa por não possuírem contato com os 

gestores de suas unidades. Assim, o universo deste trabalho reduz-se para 146 

(cento e quarenta e quatro) servidores. 

Vale ressaltar que além desses 24 servidores, foram excluídos da pesquisa 

os servidores dos níveis A, B e C, os quais possuem como exigência do cargo grau 

de escolaridade menor que o ensino médio e não exercem função de cunho 

administrativo. Essa exclusão foi necessária porque se buscou nesse estudo 

compreender as atividades desempenhadas por servidores ligados à gestão. Com 

essa delimitação, o universo da pesquisa reduziu-se, finalmente, para 128 (cento e 

vinte e oito) servidores. 

A definição dessa população deveu-se à necessidade de se analisar as 

funções e atividades exercidas pelos servidores técnico-administrativos que 

trabalham vinculados à alta gestão, uma vez que parte desta o planejamento e a 

definição de metas e objetivos a serem alcançados pela instituição e deveriam ser 

neste local que melhor funcionaria a gestão de pessoas. 

 

 

4.3 Coleta de dados 

 

 

O levantamento de dados foi realizado a partir de fontes primárias e 

secundárias. Os dados obtidos a partir de fontes primárias foram coletados através 

da aplicação de questionários com os servidores técnico-administrativos lotados no 

gabinete e nas oito pró-reitorias da UFRN e de entrevista semiestruturada realizada 

com a Pró-reitora de Gestão de Pessoas – Mirian Dantas dos Santos, buscando 

verificar aspectos relacionados ao desvio de função, capacitação e acumulação de 

cargos. 

O questionário foi composto por uma maioria de questões fechadas a fim de 

proporcionar a tabulação dos dados quando da análise dos mesmos. Com a 

aplicação deste instrumento buscou-se identificar o perfil dos servidores; as 

características das atividades e as funções desenvolvidas à luz da descrição contida 

no Oficio Circular nº 015/2005/CGGP/SAA/SE/MEC dos cargos de Assistente em 

Administração, Administrador, Secretário Executivo e Técnico em Assuntos 
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Educacionais, os quais possuem atividades comumente desempenhadas pelos 

servidores de nível médio e superior de forma geral, independente do cargo que 

ocupam; dificuldades enfrentadas, nível de capacitação e qualificação, formação, 

entre outros pontos relevantes. 

Para validação desse questionário foi realizado um pré-teste com alguns 

servidores, os quais não faziam parte do universo da pesquisa. A partir desse pré-

teste foram feitos ajustes para tornar o questionário mais adequado e evitar 

ambiguidades ou questões que pudessem gerar dúvidas. Os questionários foram 

entregues e recolhidos pessoalmente, o que possibilitou a realização de entrevistas 

abertas com alguns dos servidores, pois estes se mostraram, em sua maioria, muito 

receptivos para responder os questionários e interessados no tema pesquisado e 

nos resultados que a pesquisa trará. Muitos se mostraram interessados em contribuir 

ao máximo com esta pesquisa e deram respostas além do que foi abarcado no 

questionário. 

Além dessas entrevistas com os servidores, foi realizada uma entrevista 

semiestruturada com a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas na busca de 

compreender como funciona a gestão de pessoas na UFRN e esclarecer alguns dos 

aspectos identificados quando da análise dos questionários. 

Segundo Vergara (2009, p.2) “a entrevista, certamente, alimenta a 

investigação com informações coerentes e consistentes que têm grandes chances 

de conduzir o pesquisador a conclusões adequadas”. A entrevista, portanto, é um 

complemento à pesquisa documental e bibliográfica realizada a partir de fontes 

secundárias como livros, artigos científicos e documentos disponibilizados pela 

UFRN. 

 

 

4.4 Análise dos dados 

 

 

A análise dos dados coletados através das perguntas fechadas dos 

questionários foi quantitativa, a fim de agrupá-los em forma de tabelas e gráficos. Já 

a análise dos elementos subjetivos apreendidos através das perguntas abertas 

realizadas com os servidores técnico-administrativos e da entrevista com a Pró-
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Reitora de Gestão de Pessoas foi qualitativa, permitindo análise de conteúdo e a 

seleção de extratos significativos das entrevistas. 

Quanto aos dados secundários, foram analisados os seguintes documentos: 

leis e decretos, planos de gestão e planos de desenvolvimento institucional 

publicados pela universidade, documentos históricos da UFRN, normas internas, 

legislação pertinente, além de documentos e dados disponibilizados na página 

eletrônica da UFRN e das Pró-Reitorias. 
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V. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

O foco desse trabalho foram os técnico-administrativos ativos de níveis D e 

E que trabalham junto à alta gestão da UFRN, ou seja, na Reitoria25 – gabinete e 

pró-reitorias. Esses servidores totalizam 128 pessoas e estão distribuídas nos 

seguintes cargos: 

 

QUADRO 5 – Distribuição dos técnico-administrativos da Reitoria da UFRN 
 

CARGO NÍVEL 

G 

A 

B 

I 

N 

E 

T 

E 

P
R
O
A
D 

P
R
O
A
E 

P
R
O
E
X 

P
R
O
G
E
S
P 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
D 

P
R
O
P
E
S
Q 

P
R
O
P
L
A
N 

P
P
G 

Assistente em administração D 13 2 1 4 9 10 8 6 6 

Técnico em Contabilidade D - 1 - - - - - - - 

Técnico em Tecnologia da Informação D - 1 - - - - - - - 

Técnico em Secretariado D - - - - 1 - - - - 

Tradutor D 1 - - - - - - - - 

Administrador E 3 - - - 1 - - 4 - 

Assistente Social E - - - 1 - - - - - 

Diretor de Imagens E 1 - - - - - - - - 

Economista E 1 - 1 2 1 - 3 3 - 

Engenheiro E - - - - 2 - - 1 - 

Estatístico E - - - - - - - 1 - 

Historiador E - - - - - - - 1 - 

Jornalista E 2 - - - - - - - - 

Pedagogo E 2 - - - - - - - 1 

Produtor Cultural E - - - 1 - - - - - 

Revisor de textos E 1 - - - - - - - - 

Secretário Executivo E 9 - - - 2 - - 1 - 

                                            
25

 Neste capítulo sempre que fizermos referência à Reitoria significa que estamos tratando das 
unidades explicitadas no organograma apresentado no capítulo II; ou seja, estaremos nos referindo 
ao gabinete da reitora e as oito pró-reitorias existentes.  
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Sociólogo E 1 - - - - - - - 1 

Técnico em Assuntos Educacionais E 1 1 1 5 1 4 - - 3 

Tecnólogo E - - - - 1 - - 1 - 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Traçando um perfil desses servidores percebe-se que, com relação ao 

gênero, há uma proporcionalidade e o número de homens e mulheres é quase o 

mesmo; quanto à idade, nota-se que o perfil é de servidores jovens, apesar de não 

ter sido identificado nenhum servidor com menos de 21 anos, e há um crescimento 

do número de pessoas com até 30 anos de idade, conforme demonstram os gráficos 

1 e 2. 

 
GRÁFICO 1 – Identificação por Gênero 

 

Masculino

Feminino

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

GRÁFICO 2 – Idade 

Menos de 21 anos

De 21 a 30 anos

De 31 a 40 anos

De 41 a 50 anos

Acima de 50 anos

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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35% 

19% 

24% 

53% 47% 
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Para demonstrar esse crescimento do número de servidores jovens e o 

aumento do quadro de servidores com novas contratações, o gráfico a seguir retrata 

o tempo de serviço dos técnico-administrativos. Dos 59% de servidores que 

trabalham há no máximo 5 anos na UFRN, 33% possuem até 30 anos de idade, 19% 

possuem entre 31 e 40 anos e 7% possuem entre 41 e 50 anos. 

 

GRÁFICO 3 – Tempo de Serviço 

Até 5 anos

De 6 a 15 anos

De 16 a 24 anos

Acima de 25 anos

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O gráfico 4 destaca a relação entre tempo de serviço e escolaridade, 

demonstrando que efetivamente há um ingresso de servidores mais qualificados na 

instituição. Dos servidores técnico-administrativos que possuem até 5 anos de casa 

apenas 4% possuem somente o ensino médio, 23% possuem graduação, 27% 

especialização e pouco mais de 5% possuem mestrado. Além disso, cerca de 1% 

dos servidores possui doutorado e tem no máximo 15 anos de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22% 

59% 4% 

15% 
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GRÁFICO 4 – Relação entre tempo de serviço e escolaridade 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

En
sin

o M
éd

io

Gra
duaçã

o

Es
pecia

liz
aç

ão

M
est

ra
do

Douto
ra

do

Até 5 anos

De 6 a 15 anos

De 16 a 24 anos

Acima de 25 anos

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ainda sobre o perfil dos servidores, faz-se importante aprofundar essa 

questão de como o nível de qualificação e capacitação dos servidores está cada vez 

maior. Analisando o grau de escolaridade, nota-se que mais da metade dos técnico-

administrativos possui especialização, o que está demonstrado no gráfico 5. 

Todavia, “uma pessoa possuir as qualificações necessárias para determinado 

trabalho não garante que elas realmente sejam utilizadas” (PAIVA e MELO, 2008, 

p.344), como é o caso de muitos servidores que foram contratados para exercer 

cargos de nível superior e são subutilizados, conforme será apresentado mais 

adiante. 

 
GRÁFICO 5 – Escolaridade 

Ensino Médio

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Analisando ainda o grau de escolaridade, percebe-se que entre os 55% dos 

servidores que possuem especialização há pessoas de todas as idades. Isso 

demonstra que a busca por qualificação independe da idade e faz parte da realidade 

dos servidores da UFRN, conforme aponta o gráfico 6. 

 
GRÁFICO 6 – Relação entre idade e escolaridade 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Já com relação à capacitação, praticamente todos os servidores realizaram 

pelo menos um curso oferecido pela instituição. O percentual dos que ainda não 

realizaram nenhum curso é composto por servidores que ingressaram na UFRN a 

partir de 2012 e, provavelmente, ainda realizarão cursos de capacitação, o que pode 

elevar a taxa de 89% apresentada no gráfico 7 para 100%. 

 

GRÁFICO 7 – Servidores que realizaram cursos de capacitação 

SIM

NÃO

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

89% 

11% 
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Apesar da qualificação e capacitação dos servidores serem elevadas e 

terem melhorado nos últimos anos, a UFRN deve buscar desenvolver mais que isso, 

ou seja, deve investir no desenvolvimento das competências de seus profissionais, 

pois conforme Marra e Melo (2008, p.345) 

 

qualificação refere-se à organização, ao posto de trabalho ou cargo, 
à potencialidade de ação, à possibilidade/facilidade de transferência, 
a algo estático e absoluto no tempo e no espaço; já a competência 
relaciona-se à profissão (ou ocupação), ao indivíduo, aos resultados 
reais por ele obtidos, à dificuldade/impossibilidade de transferência, a 
algo dinâmico, processual, relativo: enfim, a competência é uma 
‘construção social’”. 

 

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas destacou que para converter essa 

capacitação em melhor desempenho do servidor no setor de trabalho 

 

requer um esforço grande dos gestores e da instituição. Como eu 
trabalho, como envolver os técnicos, esse grupo, esse quadro que tá 
tão bem qualificado, vem se qualificando tão rapidamente. E isso 
gera um grande desafio. A gente tem o desafio primeiro do plano de 
carreiras que é muito engessado e como trabalhar isso pra que 
envolva o servidor em todas as outras questões sem gerar os 
benditos desvios de função (informação verbal). 

 

Com relação aos cargos de gestão, com exceção dos cargos de reitor, pró-

reitores, diretores de centros acadêmicos, chefes de departamento e coordenadores 

de cursos, são praticamente todos ocupados por servidores técnico-administrativos. 

Ou seja, os chefes de seção e de setor, coordenadores de equipes, assessores e 

diretores de departamentos administrativos são quase que totalmente exercidos por 

técnicos. No gráfico 8 percebe-se que praticamente não há diferença entre o número 

de mulheres e homens no exercício dessas funções. 
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GRÁFICO 8 – Relação entre função gerencial e gênero 

Homens com função de
gestão

Mulheres com função
de gestão

47%53%

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ainda analisando as funções de gestão exercidas pelos técnico-

administrativos, nota-se que há uma nítida relação entre o exercício dessas funções 

e a capacitação e qualificação dos servidores. Apenas 8% dos servidores com 

função de gerência não fizeram cursos de capacitação. Quanto à qualificação, esse 

percentual diminui ainda mais, pois somente 3% não possuem formação de nível 

superior, conforme mostram os gráficos 9 e 10 a seguir. 

 

GRÁFICO 9 – Relação dos cursos de capacitação com funções gerenciais 

Com curso de
capacitação

Sem curso de
capaciatação

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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GRÁFICO 10 – Relação entre titulação e função gerencial 

Ensino Médio

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Faz-se importante ressaltar que esses 3% de servidores com função de 

gerência, os quais possuem apenas o ensino médio, ingressaram na instituição até 

1985 e possuem mais de 50 anos de idade; ou seja, estão próximos da 

aposentadoria e talvez por isso não tenham mais interesse em qualificar-se. Dos 

16% que possuem graduação, apenas 4% possuem menos de 50 anos de idade. 

Percebe-se, portanto, que há relação entre idade, tempo de serviço e a qualificação 

dos servidores. Aqueles que possuem menor grau de formação acadêmica possuem 

mais de 50 anos e trabalham há mais de 25 anos na instituição. 

No entanto, vale salientar que os referidos cursos de capacitação bem como 

a qualificação dos servidores não possuem qualquer relação com as atividades 

gerenciais. Assim como os docentes, os técnico-administrativos com função 

gerencial, apesar de estarem cada vez mais qualificados, não realizam treinamento 

ou cursos voltados para o desenvolvimento dessa função, mesmo com essa 

capacitação de gestores tendo sido prevista em mais de um dos planos de gestão 

apresentados no quadro 4, o qual trata das Iniciativas de mudanças nas áreas de 

gestão e recursos humanos da UFRN. A própria pró-reitora de gestão de pessoas 

afirmou que “a qualificação dos gestores é uma coisa bastante difícil [até porque] a 

universidade é uma instituição muito complexa e você tem gestores com as 

formações as mais diversas possíveis” (informação verbal). 

 

19% 

3% 

16% 

59% 

3% 
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Nessa mesma perspectiva, Haim (2003, p.45) afirma que: 

 

Não se deve imaginar que gerenciar seja uma função simples, que 
se reduz a tarefa menos nobre que liderar. Para aquele que não 
possui competência gerencial, não só o desenvolvimento das 
atividades decorrentes torna-se penoso, como também o resultado 
ao qual consegue chegar deixa muito a desejar. Conhecimento e 
habilidades administrativas serão necessárias para um desempenho 
a contento quando uma pessoa é posicionada em um cargo de 
gerente. 

 

Assim, independentemente da formação acadêmica, o servidor que exerce 

função gerencial deveria receber treinamento/capacitação específico para o 

desenvolvimento de conhecimentos e competências administrativos para o exercício 

de tais cargos, pois a falta desse treinamento pode levar ao exercício da gerência de 

maneira pouco eficaz ou, como acontece com alguns docentes, simplesmente para 

cumprir uma exigência do setor de trabalho. 

Segundo Mirian Dantas, a UFRN 

 

Precisa ter uma estratégia para a formação de gestores; precisa ter 
um quadro formado para gestores. A gente já vem trabalhando nisso 
(...) Tem pessoas que são excelente técnicos, mas que nunca vão 
ser bons gestores. É um processo que a gente tem que investir 
bastante (...) A qualificação da gestão de pessoas ainda é uma coisa 
bastante difícil (...) A capacitação é importantíssima, mas só ela não 
dá jeito, não resolve (informação verbal). 

 

Como foi dito anteriormente, muitas funções de gerência são exercidas por 

técnico-administrativos na UFRN. Atualmente, mais da metade dos servidores que 

possuem esse tipo de função a exercem a menos de 10 anos. Contudo, algumas 

funções específicas são ocupadas por servidores quase de forma vitalícia. Isso pode 

ser notado no gráfico 11, o qual mostra que 25% desses servidores exercem a 

função há mais de 20 anos e todos eles o fazem desde seu ingresso na instituição. 
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GRÁFICO 11 – Permanência em função gerencial 

Até 3 anos

4 a 10 anos

10 a 20 anos

20 a 30 anos

Acima de 30 anos

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Analisando esses dados, pode-se inferir que há uma baixa mobilidade nos 

níveis gerenciais da UFRN, o que causa efeitos positivos e negativos sobre a 

instituição. Dentre os efeitos positivos, destaca-se a experiência do servidor, o qual 

por conhecer muito bem sua função exerce-a com agilidade e eficiência. Quanto aos 

negativos, destacam-se: pouca inovação e dinamismo, uma vez que exercendo a 

função por muito tempo o servidor tende a cair na rotina e exercer as atividades 

sempre da mesma maneira; e o desestímulo causado aos novos servidores que 

ingressam na instituição, pois se as funções de gerência tendem a ser exercidas 

pelas mesmas pessoas não há perspectiva de ascensão profissional. 

Assim, se a instituição desejar mudar esse panorama, deve considerar que 

há muitos jovens ingressando e passar a prepará-los para exercer atividades de 

gestão, o que implica na implementação de cursos de capacitação em gestão e na 

criação de planos com metas específicas para cada setor com função gerencial bem 

como de formas de avaliar o desempenho e de permanência na função por mérito. 

Descrito o perfil dos servidores técnico-administrativos lotados na Reitoria, 

cabe relacionar as atividades previstas para os cargos e as atividades de fato 

exercidas por esses servidores. 

No quadro do anexo I, organizado de acordo com o Ofício Circular nº 

015/2005/CGGP/SAA/SE/MEC, estão descritas as atividades típicas de quatro 

cargos de técnico-administrativo em educação, quais sejam: Assistente em 

25% 

17% 

37,5% 

12,5% 

8% 
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administração, Administrador, Secretário Executivo e Técnico em Assuntos 

Educacionais.  No quadro a seguir os servidores da Reitoria da UFRN identificaram 

quais dessas atividades exercem com maior frequência. 

 

QUADRO 6 – Atividades efetivamente exercidas pelos técnico-administrativos 
 

 
Atividade 

Quantidade de 
servidores que 
a realizam26 

Atividades típicas do cargo de Assistente em Administração 

Registrar a entrada e a saída de documentos 42 

Preparar relatórios, formulários e planilhas 50 

Acompanhar processos administrativos: localizar processos, 
encaminhar protocolos, expedir ofícios e memorandos etc. 

44 

Atender usuários no local e/ou à distância 59 

Dar suporte administrativo e técnico na área de recursos humanos 17 

Dar suporte administrativo e técnico na área orçamentária e 
financeira 

9 

Controlar material de expediente e requisitar materiais 16 

Coletar dados e elaborar planilhas 44 

Secretariar reuniões e outros eventos 17 

Redigir documentos utilizando redação oficial 41 

Digitar documentos 43 

Atividades típicas do cargo de Administrador 

Administração de materiais, informações, recursos 
financeiros/orçamentários, sistemas e processos. 

24 

Elaboração planejamento organizacional 19 

Implementação e monitoramento de programas e projetos 22 

Estabelecimento de rotinas de trabalho e revisão de normas e 
procedimentos 

23 

Realização controle do desempenho organizacional 12 

Prestação de consultoria administrativa 12 

Atividades típicas do cargo de Secretário Executivo 

Assessorar direções: administrar agenda pessoal; colher 
assinatura; marcar e cancelar compromissos; administrar 
pendências; encaminhar documentos; assistir à direção em 
reuniões; etc. 

21 

Recepcionar e encaminhar pessoas 29 

Atender chamadas telefônicas, anotar e transmitir recados 44 

Gerenciar informações: criar e manter atualizado banco de dados, 
relatórios, respostas... 

37 

Controlar correspondência 15 

Organizar eventos e viagens 16 

Supervisionar equipes de trabalho 11 

                                            
26

 Cada servidor exerce mais de uma das atividades apresentadas no quadro. 
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Arquivar documentos 41 

Atividades típicas do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais 

Planejar, supervisionar, analisar e reformular o processo de 
ensino aprendizagem 

4 

Elaborar projetos de extensão 8 

Realizar trabalhos estatísticos específicos 5 

Elaborar apostilas 1 

Orientar pesquisas acadêmicas - 

Atividades comuns a todos os cargos 

Realização de atividades burocráticas 50 

Utilização de recursos de informática 47 

Outros 34 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Analisando as respostas obtidas, percebe-se que é bastante elevado o 

número de pessoas que exercem atividades distintas das previstas para o cargo 

para o qual ingressaram na UFRN. Apenas 10% dos servidores de nível médio que 

responderam o questionaram afirmaram exercer somente atividades pertinentes ao 

cargo de Assistente em Administração. Os outros 90% afirmaram realizar, 

cotidianamente, funções de pelo menos um cargo dos três cargos de nível superior 

apontados no Anexo I, principalmente as atividades típicas do cargo de secretário 

executivo, conforme apresentamos a seguir: 

 26% dos assistentes em administração afirmaram desempenhar, além 

de suas atividades funções de secretário executivo; 

 5% atividades de administrador; 

 45% atividades tanto de secretário executivo quanto de administrador; 

 8% atividades dos quatro cargos descritos; 

 3% atividades de secretário executivo e técnico em assuntos 

educacionais; e 

 3% afirmaram não exercer nenhuma atividade típica do cargo de 

assistente em administração, o que configura desvio de função. 

Além disso, mais de 90% desses servidores que exercem cargo de nível 

médio desempenham menos atividades que as previstas pelas normas do MEC. 

Entre os técnico-administrativos de nível superior que responderam a 

pesquisa havia: engenheiros, economistas, administradores, técnicos em assuntos 

educacionais, pedagogos, sociólogo, estatístico, historiador e tradutor. Dentre eles, 
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83% afirmaram realizar, além das atividades previstas pelo MEC para seus cargos, 

atividades típicas de assistente em administração, o que, em alguns casos, 

representa subutilização da mão-de-obra e um custo extra para a instituição. 

50% desses servidores de nível superior não realizam atividades do cargo 

para o qual foram contratados. Todos os secretários executivos realizam, além das 

atividades de seu cargo, atividades de nível médio e de outros cargos de nível 

superior. 

Um ponto que merece destaque é o fato de que apenas 40% dos Técnicos 

em Assuntos Educacionais exercem atividades inerentes ao seu cargo. Todavia, das 

6 atividades previstas no Ofício Circular nº 015/2005/CGGP/SAA/SE/MEC, todos 

realizam no máximo uma. 

A execução das atividades previstas por esse Ofício do MEC para cada 

cargo não possui associação com a realização de cursos de capacitação pelos 

técnico-administrativos lotados na Reitoria da UFRN, mesmo quando 87% dos 

servidores que exercem atividades inerentes ao cargo para o qual foram contratados 

realizaram curso(s) de capacitação, conforme demonstra o gráfico a seguir. 

 

GRÁFICO 12 – Relação entre capacitação e as atividades típicas dos cargos de 
técnico-administrativos em educação 

 

Servidores que exercem as
atividades do seu cargo e
realizaram curso de
capacitação

Servidores que exercem as
atividades do seu cargo e
NÃO realizaram curso de
capacitação

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Esse quadro de elevado número de servidores com acúmulo de cargos e/ou 

em desvio de função tão nítido na Reitoria da UFRN pode ter diversas explicações, 

dentre elas a de que a própria instituição e seus gestores desconhecem as funções 

13% 

87% 
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típicas de cada cargo e, portanto, não utilizam a mão-de-obra disponível de forma 

adequada. 

Apesar de a acumulação de cargos e funções, quando o servidor receber 

vencimentos para o exercício de apenas um, não incidir a regra constitucional 

proibitiva dessa prática, os casos de acúmulo de funções descritos nesta análise 

podem gerar diminuição do desempenho dos servidores e comprometer a eficiência 

dos serviços prestados. Além disso, o fato de a administração geral da UFRN nem 

sempre ser capaz de identificar corretamente seus servidores mostra que a gestão 

de pessoas ainda hoje tem muito a melhorar. 

Portanto, cabe aos gerentes 

 

Estabelecer alguma estrutura para alcançar os requisitos do plano, 
alocar pessoal para essa estrutura, delegar responsabilidade e 
autoridade para colocar o plano em ação, suprir normas e 
procedimentos para ajudar as pessoas e triar métodos ou sistemas 
para controlar a implementação (HAIM, 2003, p.18). 

 

Em 1995 a universidade já era “instigada a adotar modelos de organização e 

gestão tidos por mais eficientes, como alternativa ao excesso de burocratismo, 

emperramento da máquina administrativa, desperdício de recursos, corporativismo, 

clientelismo, etc.” (UFRN, 1995, p.10). 

No Plano de Ação de 1995-1999, como pontos fracos eram apontados:  

 

estrutura administrativa pesada, com sérias dificuldades de 
comunicação interna e enorme lentidão no seu funcionamento; 
excesso de normatização em alguns setores e falta completa de 
normas em outros; isolamento de Unidades Acadêmicas e 
desarticulação entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; política de 
avaliação institucional não consolidada; gigantismo, decorrente de 
áreas e setores que se distanciam das finalidades acadêmicas, 
acrescentando dificuldades de gestão; insuficiência de capacidade 
gerencial nos setores da administração da UFRN; distribuição de 
pessoal incompatível com as necessidades dos setores de lotação; 
etc.” (Op. Cit., p. 14-15). 

 

Os resultados apresentados neste capítulo nos levam a enxergar além da 

norma e nos faz refletir que em quase 20 anos, apesar das inúmeras mudanças 

ocorridas na instituição, a maioria dos pontos fracos identificados em 1995 não 

foram superados, principalmente quanto às dificuldades da gestão e da 

administração de pessoal. 
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Buscando compreender como esses pontos fracos podem ser melhorados, 

os servidores técnico-administrativos da reitoria foram questionados quanto às 

dificuldades encontradas para o desempenho de suas atividades. Destacam-se, no 

quadro a seguir, algumas dessas dificuldades, as quais se forem sanadas ou 

minimizadas podem resultar na melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos 

servidores bem como da gestão da UFRN. 

 

GRÁFICO 13 – Principais dificuldades no desempenho das atividades 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os servidores apontaram, em sua maioria, mais de uma dificuldade 

enfrentada em seu ambiente de trabalho que atrapalham o bom desempenho de 

suas funções. Dentre as que mais se destacam estão: cultura organizacional, 

excesso de burocracia, morosidade, administração do tempo e discrepância entre 

teoria e prática, o que nos leva de volta ao que foi apresentado no início deste 

trabalho, em que se destacou a dificuldade de adequação das universidades 

brasileiras às iniciativas de mudança para uma gestão menos burocrática e com 

práticas obsoletas. 

A eficiência, portanto, da alocação e adequada utilização dessa mão-de-obra 

qualificada pode diminuir essa distância entre o que propõe as normas e o que é 

praticado além de minimizar essas dificuldades apontadas pelos servidores. 
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Outro ponto que merece destaque como uma dificuldade para o 

desempenho das atividades dos servidores é o quesito comunicação. Mais de 80% 

dos servidores estudados apontaram que há falta de comunicação, concentração de 

conhecimentos em alguns setores e/ou as informações ficam restritas à esfera 

gerencial. Isso leva a um descompasso de desempenho entre os setores. 

Além disso, recai-se na questão do desestímulo aos novos servidores, os 

quais, muitas vezes, desejam desenvolver suas atividades de forma mais dinâmica e 

esbarram na falta de informação e na dificuldade de obter respostas, uma vez que 

estas ficam restritas a determinadas pessoas ou setores. 

Por fim, apesar dessas dificuldades apontadas pelos servidores, a pró-

reitora de gestão de pessoas destaca que 

 

Nós avançamos muito aqui, rapidamente aqui na parte de sistemas 
certo e aí nessa outra parte aqui que é a parte dos processos, do 
envolvimento das pessoas, da forma como fazer a gente não 
conseguiu ir no mesmo ritmo que os sistemas. Então tem uma lacuna 
aqui, tem uma lacuna grande aqui É só perder o medo e envolver as 
pessoas que as coisas acontecem. Precisa nada, criar mais nada 
novo não (informação verbal). 

 

Ou seja, a UFRN vem avançando muito no desenvolvimento dos sistemas 

de informações e a instituição deve buscar integrar seus servidores de forma a 

estimular mudanças em suas práticas para que a cultura burocrática ultrapassada 

ainda presente seja modificada e que a eficiência e eficácia dos serviços prestados 

por esses servidores sejam ampliadas. 
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VI. CONCLUSÃO 

 

 

A gestão de pessoas no setor público brasileiro, em especial nas 

universidades federais, tem-se destacado como prioridade. No entanto, não se 

configura como uma tarefa fácil, uma vez que implica no estabelecimento de uma 

política atender às necessidades dos servidos, da sociedade e da própria instituição. 

Conforme já destacava o Plano de Ação de 1995 (p.19) 

 

o processo administrativo é burocratizado, desarticulado, as ações 
desintegradas, fragmentadas, as decisões são morosas, tudo isso 
comprometendo o desempenho institucional. A revisão dessa 
dinâmica administrativa se coloca como necessária para desobstruir 
e proporcionar a convergência de esforços, processos, meio e fins”.  

 

Hoje, têm-se muitos desafios semelhantes aos de 1995, quais sejam: a 

necessidade de buscar a implantação de um sistema remuneratório adequado que 

estimule o desempenho; a reorganização cargos de forma a compatibilizá-los com 

as reais necessidades da Universidade; o tratamento das pessoas de forma 

imparcial para que sejam alocadas as pessoas certas nos lugares certos; a criação 

de mecanismos que evitem os casos de desvios de função; criação de formas de 

acompanhar o efetivo aproveitamento dos cursos realizados, sejam de qualificação 

ou capacitação, de forma a dar retorno à instituição e a aproveitar ao máximo o 

potencial, habilidades e conhecimento adquiridos pelos servidores, buscando deles 

o seu melhor rendimento; entre tantos outros. 

Isso revela a complexidade da instituição e de como as mudanças ocorrem 

de forma lenta, uma vez que em todos os planos de ação desde 1995 até o atual os 

objetivos e metas relacionados à gestão e aos recursos humanos ainda giram em 

tono das mesmas questões. 

A partir das normas estudadas e dos dados analisados no capítulo anterior 

tem-se claro que ainda há muito em que a UFRN evoluir na área de gestão 

institucional e de recursos humanos. Para se alcançar o ideal de uma gestão 

eficiente e eficaz um dos grandes desafios será romper com as práticas, instituídas 

há muito tempo, de caráter limitador e desarticuladas de forma geral. Além disso, 

faz-se necessário esforço no sentido de mudar a cultura organizacional e a 

mentalidades de todos os indivíduos envolvidos. 
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Outro ponto importante que os dados permitiram perceber foi que as 

atividades previstas pelo Ministério da Educação não são, na maioria dos casos, 

compatíveis com as atividades exercidas pelos servidores técnico-administrativos da 

UFRN. A identificação desse problema, bem como o entendimento por parte dos 

gestores de como e onde esses desvios e acumulação de cargos e funções 

ocorrem, pode ser um grande passo para se otimizar a utilização da mão-de-obra 

cada vez mais qualificada do corpo técnico-administrativo da instituição, colaborando 

para o alcance dos objetivos traçados para a gestão de pessoas e para 

maximização da eficiência dos serviços prestados à comunidade acadêmica e à 

sociedade em geral. 

Diante disso, há, portanto, a necessidade de melhor divulgação das 

atividades de cada cargo bem como de um maior conhecimento pelos superiores 

das atribuições de cada cargo e da formação dos servidores técnico-administrativos 

com os quais trabalha, facilitando a delegação de atividades e a exigência de 

eficiência e de melhores resultados. 

Quanto à questão gerencial, a pesquisa demonstrou que a grande maioria 

dos servidores defende que os cargos de gerência intermediária devem ser 

ocupados por técnico-administrativos. A pró-reitora, no entanto, afirmou não haver 

diferença entre os gestores docentes e técnicos, o que faz diferença é a 

competência e habilidade do servidor, independente de sua categoria. De toda 

forma, pode-se sugerir a incorporação de uma Certificação Ocupacional para os 

servidores que desejam ser gestores. Essa Certificação atestaria as capacidades, 

conhecimentos, habilidades e atitudes exigidas do servidor para o desempenho 

daquela determinada ocupação, uma vez que hoje é difícil a prática de qualquer 

curso ou avaliação para o desempenho da função de gestor. 

Para fazer do serviço público um serviço com mais qualidade e que atenda 

às demandas dos cidadãos é necessário diminuir cada vez mais as práticas de 

características do modelo burocrático, o qual se mostra, no caso da gestão de 

pessoas, ultrapassado. 

Diante disso, faz-se necessário dedicar mais tempo ao planejamento e à 

execução das ações previstas no plano de gestão atual e não apenas à realização 

das atividades cotidianas típicas do gestor, principalmente da alta gestão. De acordo 

com HAIM (2003, p.18) deve-se “monitorar os resultados em relação ao plano com 
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algum detalhe, indicar desvios e depois planejar e organizar para solucionar esses 

problemas”. 

Um grande avanço da UFRN nos últimos anos deu-se no desenvolvimento 

de sistemas de gestão integrada com vistas a facilitar a comunicação e o 

desenvolvimento das atividades burocráticas de forma mais ágil e dinâmica. Além 

disso, essas novas ferramentas podem ser grandes aliados na geração de 

informações para avaliação institucional. Contudo, essas ferramentas ainda não são 

utilizadas plenamente e a universidade acaba, em virtude de sua estrutura dispersa, 

sendo constituída por “ilhas que muitas vezes pouco se comunicam entre si” e as 

informações acabam por perder-se ou por ficarem restritas a um determinado setor 

ou grupo de pessoas. 

Uma proposta para o que poderia ser feito vem à luz de Paiva e Melo (2008, 

p. 349) e seria: 

 

práticas de gestão de recursos humanos, abraçando os processos de 
recrutamento, de mudança da organização do trabalho, de avaliação, 
de identificação de potenciais e de construção de projetos 
individuais, assim como as políticas de formação e de carreira. 
Segundo [Zarifian], cabe à gestão de recursos humanos dar 
coerência global ao conjunto de ações e, dessa maneira, conciliar os 
interesses da organização e os das pessoas. 

 

Corroborando com essa ideia, Sampaio e Laniano (2009, p.171) afirmam 

que 

As transformações exigidas por qualquer esforço de modernização 
(...) não se limitam a mudanças nos sistemas que estruturam a vida 
em sociedade ou o padrão de autoridade, a reordenação da divisão 
do trabalho, as novas tecnologias e linguagens comunicativas, a 
incorporação de novos métodos de controle ou de novos atores no 
processo de decisão. Requer, sim, de forma crucial, mudanças de 
crenças, percepções e atitudes por parte dos indivíduos e grupos que 
podem influir, negativa ou positivamente, na produção e aceitação de 
novas formas de agir. 

 

Cabe, portanto, à UFRN buscar superar essas práticas obsoletas e adequar-

se a esse novo modelo de gestão, voltado para resultados e para a criação de uma 

instituição que preste serviços à comunidade acadêmica e à sociedade com 

eficiência e eficácia, conforme previsto há quase 20 anos. 
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Quanto à relevância do trabalho, destaca-se o fato de ser mais uma 

contribuição aos estudos sobre gestão de pessoas, uma vez que é uma área repleta 

de dificuldades e contradições. 

Quanto à limitação da pesquisa, destaca-se o fato de o trabalho ter-se 

limitado a estudar a Reitoria, administração superior da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, o que não permite generalizar os resultados para toda a 

instituição. Apesar de o estudo ter permitido compreender como os servidores 

desempenham as atividades de seus cargos e o quanto ainda falta ser realizado 

para se ter um perfeito aproveitamento dessa mão-de-obra, novos estudos 

complementares podem ser realizados, os quais permitam compreender todos os 

níveis de gerência da UFRN, pois muito ainda se pode contribuir sobre esse tema. 

Recomenda-se que sejam realizadas novas pesquisas sobre as atividades 

desempenhadas pelos servidores nos centros acadêmicos e departamentos da 

UFRN, bem como em todos os núcleos da UFRN. Recomendam-se ainda trabalhos 

futuros sobre as atividades dos gestores da UFRN, incluindo os dirigentes de todos 

os níveis da gestão, sejam docentes ou técnico-administrativos, de forma a dar mais 

contribuições para o tema complexo da gestão de pessoas nas universidades 

federais.
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ANEXO I 
 

Descrição das atividades típicas de cargos de técnico-administrativos em 
educação 

 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO – Nível D 

• Tratar documentos: Registrar a entrada e saída de documentos; triar, conferir e 
distribuir documentos; verificar documentos conforme normas; conferir notas fiscais 
e faturas de pagamentos; identificar irregularidades nos documentos; conferir 
cálculos; submeter pareceres para apreciação da chefia; classificar documentos, 
segundo critérios pré-estabelecidos; arquivar documentos conforme procedimentos. 

• Preparar relatórios, formulários e planilhas: Coletar dados; elaborar planilhas de 
cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; 
elaborar correspondência; dar apoio operacional para elaboração de manuais 
técnicos. 

• Acompanhar processos administrativos: Verificar prazos estabelecidos; localizar 
processos; encaminhar protocolos internos; atualizar cadastro; convalidar publicação 
de atos; expedir ofícios e memorandos. 

• Atender usuários no local ou à distância: Fornecer informações; identificar natureza 
das solicitações dos usuários; atender fornecedores. 

• Dar suporte administrativo e técnico na área de recursos humanos: Executar 
procedimentos de recrutamento e seleção; dar suporte administrativo à área de 
treinamento e desenvolvimento; orientar servidores sobre direitos e deveres; 
controlar frequência e deslocamentos dos servidores; atuar na elaboração da folha 
de pagamento; controlar recepção e distribuição de benefícios; atualizar dados dos 
servidores. 

• Dar suporte administrativo e técnico na área de materiais, patrimônio e logística: 
Controlar material de expediente; levantar a necessidade de material; requisitar 
materiais; solicitar compra de material; conferir material solicitado; providenciar 
devolução de material fora de especificação; distribuir material de expediente; 
controlar expedição de malotes e recebimentos; controlar execução de serviços 
gerais (limpeza, transporte, vigilância); pesquisar preços. 

• Dar suporte administrativo e técnico na área orçamentária e financeira: Preparar 
minutas de contratos e convênios; digitar notas de lançamentos contábeis; efetuar 
cálculos; emitir cartas convite e editais nos processos de compras e serviços. 

• Participar da elaboração de projetos referentes a melhoria dos serviços da 
instituição. 

• Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, 
fluxogramas e cronogramas; atualizar dados para a elaboração de planos e projetos. 

• Secretariar reuniões e outros eventos: 

• Redigir documentos utilizando redação oficial. 

• Digitar documentos. 

• Utilizar recursos de informática. 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 
ao ambiente organizacional. 
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ADMINISTRADOR – Nível E 

• Administrar organizações: Administrar materiais, recursos humanos, patrimônio, 
informações, recursos financeiros e orçamentários; gerir recursos tecnológicos; 
administrar sistemas, processos, organização e métodos; arbitrar em decisões 
administrativas e organizacionais. 

• Elaborar planejamento organizacional: Participar na definição da visão e missão da 
instituição; analisar a organização no contexto externo e interno; identificar 
oportunidades e problemas; definir estratégias; apresentar proposta de programas e 
projetos; estabelecer metas gerais e específicas. 

• Implementar programas e projetos: Avaliar viabilidade de projetos; identificar fontes 
de recursos; dimensionar amplitude de programas e projetos; traçar estratégias de 
implementação; reestruturar atividades administrativas; coordenar programas, 
planos e projetos; monitorar programas e projetos. 

• Promover estudos de racionalização: Analisar estrutura organizacional; levantar 
dados para o estudo dos sistemas administrativos; diagnosticar métodos e 
processos; descrever métodos e rotinas de simplificação e racionalização de 
serviços; elaborar normas e procedimentos; estabelecer rotinas de trabalho; revisar 
normas e procedimentos. 

• Realizar controle do desempenho organizacional: Estabelecer metodologia de 
avaliação; definir indicadores e padrões de desempenho; avaliar resultados; 
preparar relatórios; reavaliar indicadores. 

• Prestar consultoria administrativa: Elaborar diagnóstico; apresentar alternativas; 
emitir pareceres e laudos; facilitar processos de transformação; analisar resultados 
de pesquisa; atuar na mediação e arbitragem; realizar perícias. 

• Utilizar recursos de informática. 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 
ao ambiente organizacional. 

 

SECRETÁRIO EXECUTIVO – Nível E 

• Assessorar direções: Administrar agenda pessoal das direções; despachar com a 
direção; colher assinatura; priorizar, marcar e cancelar compromissos; definir 
ligações telefônicas; administrar pendências; definir encaminhamento de 
documentos; assistir à direção em reuniões; secretariar reuniões. 

• Atender pessoas: Recepcionar pessoas; fornecer informações; atender pedidos, 
solicitações e chamadas telefônicas; filtrar ligações; anotar e transmitir recados; 
orientar e encaminhar pessoas; prestar atendimento especial a autoridades e 
usuários diferenciados. 

• Gerenciar informações: Ler documentos; levantar informações; consultar outros 
departamentos; criar e manter atualizado banco de dados; cobrar ações, respostas, 
relatórios; controlar cronogramas, prazos; direcionar informações; acompanhar 
processos; reproduzir documentos; confeccionar clippings. 

• Elaborar documentos: Redigir textos, inclusive em idioma estrangeiro; pesquisar 
bibliografia; elaborar relatórios; digitar e formatar documentos; elaborar convites e 
convocações, planilhas e gráficos; preparar apresentações; transcrever textos; 
taquigrafar ditados, discursos, conferências, palestras, inclusive em idioma 
estrangeiro; traduzir em idioma estrangeiro, para atender às necessidades de 
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comunicação da instituição. 

• Controlar correspondência: Receber, controlar, triar, destinar, registrar e protocolar 
correspondência e correspondência eletrônica (e-mail); controlar malote. 

• Organizar eventos e viagens: Estruturar o evento; fazer check-list; pesquisar local; 
reservar e preparar sala; enviar convite e convocação; confirmar presença; 
providenciar material, equipamentos e serviços de apoio; dar suporte durante o 
evento; providenciar diárias, hospedagem, passagens e documentação legal das 
direções (passaporte, vistos). 

• Supervisionar equipes de trabalho: Planejar, organizar e dirigir serviços de 
secretaria; estabelecer atribuições da equipe; programar e monitorar as atividades 
da equipe. 

• Arquivar documentos: Identificar o assunto e a natureza do documento; determinar 
a forma de arquivo; classificar, ordenar, cadastrar e catalogar documentos; arquivar 
correspondência; administrar e atualizar arquivos. 

• Utilizar recursos de informática. 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 
ao ambiente organizacional. 

 

TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS – Nível E 

• Planejar, supervisionar, analisar e reformular o processo de ensino aprendizagem, 
traçando metas, estabelecendo normas, orientando e supervisionando o 
cumprimento do mesmo e criando ou modificando processos educativos em estreita 
articulação com os demais componentes do sistema educacional, para proporcionar 
educação integral aos alunos. 

• Elaborar projetos de extensão. 

• Realizar trabalhos estatísticos específicos. 

• Elaborar apostilas. 

• Orientar pesquisas acadêmicas. 

• Utilizar recursos de informática. 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 
ao ambiente organizacional. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor27 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                            
27

 Dados extraídos do Ofício Circular nº 015/2005/CGGP/SAA/SE/MEC. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/canalcggp/oficios/oc01505.pdf>. Acesso em: 22/05/2013. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/canalcggp/oficios/oc01505.pdf
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QUESTIONÁRIO 
 
 
 
IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL 
 
Sexo: (   ) Feminino        (   ) Masculino 
 
Idade: 
(   ) Menos de 21 anos 
(   ) De 21 a 30 anos 
(   ) De 31 a 40 anos 
(   ) De 41 a 50 anos 
(   ) Acima de 50 anos 
 
Titulação: 
(   ) Ensino Médio. Ano de conclusão:______________________________________ 
(   ) Graduação. Ano de conclusão:________________________________________ 
(   ) Especialização. Ano de conclusão:____________________________________ 
(   ) Mestrado. Ano de conclusão:_________________________________________ 
(   ) Doutorado. Ano de conclusão:________________________________________ 
 
Qual a área de sua formação acadêmica? ________________________________ 
 
Em que ano ingressou como servidor na UFRN? __________________________ 
 
Fez concurso para que cargo? _________________________________________ 
 
Qual o nível do cargo exercido? 
(   ) Fundamental 
(    ) Médio 
(    ) Superior 
 
Em que setor/unidade trabalha? ________________________________________ 
 
Qual a função atual exercida por você? _________________________________ 
 
Há quanto tempo exerce essa função?___________________________________ 
 
Sua formação acadêmica é adequada para a sua função?   (    ) SIM    (    ) NÃO 
 
Exerce função de gerência (chefia, direção, supervisão...)? (    ) SIM     (   ) NÃO 
Em caso afirmativo, há quanto tempo? 
(   ) Menos de 1 ano 
(   ) Acima de 1 ano até 4 anos 
(   ) Acima de 4 anos até 8 anos 
(   ) Mais de 8 anos 
 
Exerce função gratificada? (    ) SIM     (   ) NÃO 
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Fez algum curso de capacitação? (    ) SIM     (   ) NÃO 

Qual (is) e qual a carga horária de cada um deles? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
O(s) curso(s) realizado(s) trouxe/trouxeram alguma melhoria para o 
desempenho de suas atividades? (    ) SIM   (    ) NÃO 
 
Você sente necessidade de realização de algum curso de capacitação ou de 
formação acadêmica que tornaria melhor seu desempenho no trabalho? 
(    ) SIM   (    ) NÃO 

Qual(is)?____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Quantas pessoas trabalham no mesmo setor que você?____________________ 
 
Quantas exercem a mesma função que você?____________________________ 
 
 
 
SOBRE SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL (nas questões deste tópico você pode 
assinalar mais de uma alternativa) 
 
1. Quais dessas atividades você desempenha? 
(  ) Administração de materiais, informações, recursos financeiros/orçamentários, 
sistemas e processos. 
(    ) Elaboração planejamento organizacional 
(    ) Implementação e monitoramento de programas e projetos 
(    ) Estabelecimento de rotinas de trabalho e revisão de normas e procedimentos 
(    ) Realização controle do desempenho organizacional 
(    ) Prestação de consultoria administrativa 
(    ) Utilização de recursos de informática 
(    ) Coletar dados e elaborar planilhas 
(    ) Realização de atividades burocráticas 
(    ) Registrar a entrada e a saída de documentos 
(    ) Preparar relatórios, formulários e planilhas 
(  ) Acompanhar processos administrativos: localizar processos, encaminhar 
protocolos, expedir ofícios e memorandos etc.  
(    ) Atender usuários no local e/ou à distância 
(    ) Dar suporte administrativo e técnico na área de recursos humanos  
(    ) Dar suporte administrativo e técnico na área orçamentária e financeira 
(    ) Controlar material de expediente e requisitar materiais  
(    ) Secretariar reuniões e outros eventos 
(    ) Redigir documentos utilizando redação oficial 
(    ) Digitar documentos 
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(   ) Assessorar direções: administrar agenda pessoal; colher assinatura; marcar e 
cancelar compromissos; administrar pendências; encaminhar documentos; assistir à 
direção em reuniões; etc. 
(    ) Recepcionar e encaminhar pessoas  
(    ) Atender chamadas telefônicas, anotar e transmitir recados 
(   ) Gerenciar informações: criar e manter atualizado banco de dados, relatórios, 
respostas... 
(    ) Controlar correspondência 
(    ) Organizar eventos e viagens 
(    ) Supervisionar equipes de trabalho 
(    ) Arquivar documentos 
(  ) Planejar, supervisionar, analisar e reformular o processo de ensino aprendizagem 
(    ) Elaborar projetos de extensão 
(    ) Realizar trabalhos estatísticos específicos 
(    ) Elaborar apostilas 
(    ) Orientar pesquisas acadêmicas 
(    ) Outros 
 
2. Com que frequência você realiza essas atividades? 
(    ) Diariamente 
(    ) Semanalmente 
(    ) Mensalmente 
(    ) Apenas quando solicitado pela chefia 
(    ) Outro 
 
4. Você acha importante a realização de um curso de formação nas áreas de 
suporte administrativo e atendimento ao público para todos os que ingressam 
na UFRN? 
(    ) SIM   (    ) NÃO 
 
5. Há incentivo para o desenvolvimento profissional das carreiras dos 
servidores? 
(   ) SIM    (    ) NÃO 

Qual (is)?____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6. Estão bem definidas as suas funções no seu setor de trabalho? 
(   ) SIM    (    ) NÃO 
 
7. Quais são as dificuldades encontradas para o efetivo desempenho de sua 
função? 
(    ) Administração do tempo 
(    ) Relações interpessoais 
(    ) Cultura organizacional 
(    ) Discrepância entre teoria e prática 
(    ) Falta de autonomia 
(    ) Morosidade 
(    ) Excesso de burocracia 
(    ) Pressão 
(    ) Outros Especifique: ________________________________________________ 
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8. Você está satisfeito com o plano de carreiras (PCCTAE)? 
(    ) SIM    (   ) NÃO 

Por que?____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Analisando os questionários aplicados com os servidores técnico-

administrativos da reitoria quase todos apontam que há falta e agilidade no repasse 

das informações e concentração de conhecimento em pessoas ou setores 

específicos. A que a senhora atribui isso? O que poderia ser feito para mudar? 

2. Eles apontam como importante a realização de cursos de formação em 

administração e atendimento ao público. Isso facilitaria a comunicação? 

3. Os cursos de capacitação e qualificação atendem realmente às necessidades 

dos cargos? 

4. Como são previstos esse cursos de capacitação? De onde parte a demanda? 

5. Como é medido se há melhoria no desempenho do trabalho? 

6. A avaliação institucional retrata efetivamente o desempenho dos servidores? 

7. Muitos servidores são novos na instituição. Essa renovação do quadro de 

funcionários aumentou o nível de qualificação? 

8. São percebidos desvios de função em alguns setores. A que a senhora atribui 

isso? 

9. Há relação do plano de carreira com a alta rotatividade dos novos servidores? 

10. Como são previstas as necessidades de novos servidores na UFRN? Por 

setor? Por cargo? 

11. Para finalizar, a senhora acredita ser importante que as funções de gerência 

(direção, chefias, Pró-Reitorias etc.) sejam ocupadas por profissionais com formação 

em administração ou gestão? Os servidores técnicos, em sua maioria, estão mais 

bem preparados para assumirem essas funções? 


