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RESUMO 
 

Título:  
Programa de mitigação dos impactos da atividade disciplinar no clima organizacional de uma 
Instituição Federal de Ensino (IFE). 
 
Objetivo do trabalho: 
Este trabalho propõe estudar a influência negativa da atividade disciplinar no clima 
organizacional da IFE. Parte-se do seguinte questionamento: como minimizar os impactos 
decorrentes da atividade disciplinar no clima organizacional da IFE? No intuito de responder 
essa questão, a pesquisa tem por objetivo geral propor um programa de boas práticas na 
atividade disciplinar, recomendando-se novos procedimentos internos e propostas de ajustes 
normativos para minimizar os impactos dessa atividade no clima organizacional da IFE. 
 
Procedimentos/Métodos para a solução do problema: 
O elemento central para diagnóstico e construção de propostas de solução é o mapeamento do 
problema. Neste caso foi utilizado um estudo de caso, com abordagens qualitativas e 
quantitativas instrumentalizadas por consulta à base de dados públicos (como os relatórios 
expedidos pelo sistema CGU-PAD), além de pesquisa documental de leis e atos normativos 
infralegais que disciplinam a atividade. Foram empregues as técnicas de observação 
participante, entrevista semiestruturada com os gestores, complementadas por pesquisa de 
campo por meio da aplicação de questionários (considerando-se a escala Likert) aos 
servidores efetivos da IFE (sruvey), acerca de suas percepções do clima organizacional e da 
atividade disciplinar.  
 
Resultados: 
O principal resultado oriundo da pesquisa foi à proposição de um programa de boas práticas 
em atividade disciplinar contendo um projeto de divulgação da referida atividade melhorando 
a percepção dos servidores sobre a mesma. Adicionalmente, prevê-se a recomendação dos 
novos procedimentos internos e a reformulação da Resolução CONSUP 017/2018, de modo a 
melhorar a abordagem disciplinar afetando positivamente a percepção dos servidores acerca 
da atividade. 
 
Implicações práticas: 
A principal implicação em médio prazo será a criação de um clima organizacional positivo 
gerando benefícios e resultados diferenciados como um ambiente propício para a atração e a 
retenção de trabalhadores capacitados, além de proporcionar o surgimento de ideias criativas 
que podem mudar radicalmente e positivamente o rumo da gestão da atividade disciplinar na 
IFE estudada. Por conseguinte, fomentar a maior participação de servidores na condução dos 
processos e procedimentos disciplinares. Recomendar novos procedimentos internos, 
evidenciando a importância dessa atividade o que ajudaria a mitigar impactos negativos na 
percepção dos servidores acerca do aspecto controle e punição no ambiente organizacional, ao 
qual estão inseridos. 
 
Originalidade e contribuições: 
As pesquisas na área disciplinar também chamada de correcional, enquanto responsável pela 
apuração de ilícitos e aplicação de penalidades, têm se restringido a questão da melhoria 
(quantitativa e qualitativa) na condução dos processos. Por sua vez, os estudos relacionados 
ao clima organizacional, em sua maioria tem se ocupado de mensurá-lo e diagnosticá-lo em 
locais e contextos específicos, sendo poucos os casos em que há a correlação entre o indicador 
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do clima organizacional e outro fator determinado. Dessa forma, o presente estudo se 
diferencia ao abordar os efeitos indiretos da atividade disciplinar correlacionando-a aos 
indicadores de clima organizacional visualizados na instituição. Além disso, existe a 
possibilidade de disseminação das práticas organizacionais aqui angariadas em outras 
instituições públicas. A pesquisa é vinculada a serviços técnicos e suas contribuições tem 
aderência com a linha de atuação científico-tecnológica: Organização e Sociedade. 
 
Produção Técnica/Tecnológica: 
O procedimento resultado deste trabalho é o principal produto técnico/tecnológico derivado 
do estudo. Enquadra-se como Processo de Gestão, pertencente ao Eixo 4 – Serviços Técnicos. 
O procedimento apresenta aplicabilidade, pois a Corregedoria da IFE demandante da pesquisa 
é competente pelo aprimoramento e avaliação da atividade Correcional na IFE. O modelo 
apresentado também traz inovação, visto que desenvolve indicadores capazes de avaliar a 
correlação entre a percepção do indivíduo em relação a um determinado ambiente 
organizacional e a realização de determinada atividade. O programa a ser desenvolvido 
coordenará a divulgação da atividade, recomendará procedimentos internos e apresentará uma 
proposta de reformulação da Resolução CONSUP 017/2018 que regulamenta a atividade 
disciplinar na unidade. A pesquisa está classificada junto ao eixo serviços técnicos sendo o 
seu produto um estudo de regulamentação. A aplicabilidade do produto é de abrangência em 
potencial (4), a produção possui médio teor inovativo, na medida em que combina 
conhecimentos pré-existentes (3) possuindo ainda média complexidade (3) sendo assim 
categorizado no estrato P2. 
 
 
Palavras-Chave: 
Clima organizacional; atividade disciplinar; servidor público; punição; 
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ABSTRACT 
 

Title 
Program to mitigate the impacts of disciplinary activity on the organizational climate of a 
Federal Educational Institution (FEI). 
 
Objective of the work: 
This paper proposes a solution to problem previously identified in a meeting of the board of 
directors on December 18, 2018 and in the participant observation arising from the routine 
work of the IFMT Internal Affairs Department, which is the negative influence of disciplinary 
activity on IFE's organizational climate. It starts with the following question: how to minimize 
the impacts resulting from disciplinary activity in the organizational climate of IFE? In order 
to answer this question, the present research has the general objective of developing a 
program of good practices in disciplinary activity, creating a flowchart and proposals for 
normative adjustments to minimize the impacts of this activity on IFE's organizational 
climate. 
 
Procedures / Methods for solving the problem: 
The central element for diagnosing and building solution proposals is mapping the problem. 
In this case, a case study will be used, with qualitative and quantitative approaches 
instrumentalized by consulting the public database (such as reports issued by the CGU-PAD 
system), in addition to documentary research on laws and non-legal normative acts that 
discipline the activity. Field research will also be employed, through semi-structured 
interviews, with the application of questionnaires (considering the Likert scale) to the 
effective employees of IFE about their perceptions of the organizational climate and 
disciplinary activity. 
 
Expected results: 
The main results would be the proposition and development of a program of good practices in 
disciplinary activity containing a project for the dissemination of said activity, improving the 
perception of civil servants about it. Additionally, it is expected to create a flowchart that 
individually portrays the role of each actor within the process and to propose adjustments in 
Resolution CONSUP 017/2018, in order to improve the disciplinary approach, positively 
affecting the perception of employees about the activity. 
 
Practical implications: 
The main implication in the medium term would be the creation of a positive organizational 
climate generating expressive benefits and differentiated results as an environment conducive 
to attracting and retaining skilled workers, in addition to providing the emergence of creative 
ideas that can radically and positively change the direction management of disciplinary 
activity in the studied IFE. Therefore, foster greater participation of civil servants in the 
conduct of disciplinary processes and procedures, regardless of position, political position, 
creed, race or gender. Indicate by means of a precise flow the role of each actor within this 
process, highlighting the importance of this activity, which would help to mitigate negative 
impacts on the perception of employees about the control and punishment aspect in the 
organizational environment, to which they are inserted. 
 
Originality and contributions: 
Research in the disciplinary area, also called correctional, as responsible for investigating 
illicit acts and applying penalties, has been restricted to the issue of improvement 
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(quantitative and qualitative) in the conduct of processes. In turn, studies related to the 
organizational climate, for the most part, have been concerned with measuring and diagnosing 
the organizational climate in specific places and contexts, with few cases in which there is a 
correlation between the organizational climate indicator and another determined factor. Thus, 
the present study can be differentiated by addressing the indirect effects of disciplinary 
activity by correlating it to the organizational climate indicators viewed at the institution. In 
addition, there is the possibility of disseminating the organizational practices gathered here in 
other public institutions. The research is linked to technical services and its contributions are 
in line with the scientific-technological line of action: Organization and Society. 
 
Technical / Technological Production: 
The procedure resulting from this work is the main technical / technological product derived 
from the study. It is classified as a Management Process, belonging to Axis 4 - Technical 
Services. The procedure is applicable, since the IFE Internal Affairs Department, which is 
requesting the research, is competent to improve and evaluate the Correctional activity at IFE. 
The model presented also brings innovation, since it develops indicators capable of evaluating 
the correlation between the individual's perception in relation to a certain organizational 
environment and the performance of a certain activity. The program to be developed will 
coordinate the dissemination of the activity and the creation of a flowchart. The research is 
classified along the technical services axis and its product is a regulatory study. The 
applicability of the product is of potential scope (4), the production has a medium innovative 
content, as it combines pre-existing knowledge (3) and still has medium complexity (3) being 
thus categorized in the P2 stratum. 
 
 
Key words: 
Organizational climate; disciplinary activity; public server; punishment;
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1. INTRODUÇÃO 

A atividade de prevenção e apuração de ilícitos dentro da administração pública é 

abordada estritamente enquanto a sua repercussão no mundo jurídico (PEDRA, 2007). 

Identificam-se trabalhos acadêmicos tratando da amplitude processual administrativa 

comparativamente ao processo penal e civil (DEZAN E CARMONA, 2017). Observam-se 

estudos que defendem a obrigatoriedade de defesa técnica e a inconstitucionalidade da 

Súmula Vinculante1 n° 52 do Supremo Tribunal Federal (STF) (PELLEGRINE, 2010). 

Verifica-se ainda uma pesquisa especifica que trata do custo da atividade disciplinar e ajuda a 

delimitar conceitos dessa atividade para fins de avaliação externa (NOBREGA, 2017), além 

de trabalhos que evidenciam a relevância dos princípios constitucionais na estruturação da 

atividade (BORILE E FILIPPON, 2018). Não foram identificadas pesquisas que avaliem os 

efeitos dessa atividade na estrutura de uma organização.  

Quanto ao clima organizacional, há inúmeros trabalhos em literatura nacional e 

estrangeira que trabalham a mensuração e o diagnóstico do clima em determinados lugares 

(MORO et al. 2012), mas há pouca pesquisa buscando associar determinado clima 

organizacional a ocorrência de um fator específico, como o presente documento busca fazer. 

Bispo (2006) estuda os pontos necessários para um bom clima organizacional, sendo assim 

possível modificar a forma como a atividade disciplinar é desenvolvida na instituição de 

modo que ela atenda tais pontos, dos quais destacam-se: o sentimento de pertencimento, os 

mecanismos de premiação aos atores envolvidos, a comunicação clara e acessível, feedback 

continuo e o desenvolvimento de formas claras e transparentes de ascensão profissional e 

mecanismos de controle e punição.  

Nesse sentido, impõe-se a necessidade de termos claro à estrutura geral da 

administração pública, a relação funcional existente entre os ocupantes de cargos públicos e a 

administração e as formas legalmente previstas para aplicação de punição a esses agentes. A 

outra vertente relevante é o conceito e a estrutura do clima organizacional e as escalas 

desenvolvidas para sua mensuração. 

A relação jurídica que interliga o poder público e os titulares de cargo público, ao 

contrário do que se passa com os empregados da iniciativa privada no Brasil, não é de índole 
                                                           
1 A Súmula Vinculante é um enunciado que registra a interpretação pacífica ou majoritária adotada por um Tribunal a 
respeito de um tema específico, a partir do julgamento de diversos processos vinculando órgãos do poder judiciário e da 
administração pública à sua aplicação, tendo assim força e peso normativo. 
2 O enunciado da Súmula Vinculante no 5 do STF tem o seguinte texto: a falta de defesa técnica por advogado no processo 
administrativo disciplinar não ofende a Constituição. 
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contratual, mas estatutária, institucional (MELLO, 2014). É a própria lei quem consubstancia 

a relação entre a pessoa investida em cargo público e o estado. A disciplina funcional prevista 

no Regime Jurídico Único (RJU)3 é consequência natural da hierarquia resultante de um 

escalonamento vertical estabelecido entre os agentes que se vinculam à Administração por 

meio da lei (CARVALHO, 2016). Dentre os efeitos decorrentes do sistema hierárquico temos 

a obediência e a fiscalização de onde resulta a disciplina funcional que permite a 

responsabilização dos servidores por irregularidades cometidas nos respectivos cargos 

públicos por meio da manifestação do poder disciplinar conferido ao estado (NOBREGA, 

2017). Portanto, a atividade disciplinar consiste nas atividades relacionadas à apuração de 

possíveis irregularidades cometidas por servidores públicos, efetivos, que servem de subsídio 

ao gestor para aplicação das correspondentes penalidades (BACELLAR FILHO, 2012).  

Em 2005, o Decreto 5.480 estruturou o sistema de correição do Poder Executivo 

Federal no Brasil. O referido decreto trouxe a competência da Controladoria Geral da União 

enquanto órgão responsável por assistir o Presidente da República quanto aos assuntos que, 

no âmbito do Poder Executivo Federal, fossem relativos à defesa do patrimônio público e ao 

incremento da transparência da gestão, por meio das atividades de controle interno. Entre tais 

atividades insere-se a apuração e aplicação de penalidades aos servidores públicos federais.  

Evidencia-se que parte expressiva dos gastos públicos diz respeito aos gastos com 

pessoal, que em 2017 atingiu a marca de 41,8% da receita corrente líquida da União, 

conforme dados do Ministério do Planejamento. Nesse contexto, à difusão de informações 

negativas, principalmente por parte da mídia e dos agentes políticos, colocaram mais uma vez 

o servidor público como um dos vilões nesse processo o que, somado ao dinâmico meio de 

armazenamento e difusão de informações por meio das mídias sociais, proporcionou um 

aumento do controle e da pressão da sociedade sobre a conduta de cada indivíduo ocupante de 

cargo público. 

Como reflexo da pressão e insatisfação social sobre a conduta dos agentes públicos, as 

decisões políticas recentes, até como decorrência de promessas eleitorais, deram-se no sentido 

de continuar a fortalecer órgãos e atividades adstritas ao controle, apuração e aplicação de 

penalidades aos agentes públicos. Nesse sentido, a CGU, registrou, no ano de 2016, 550 

demissões no Poder Executivo Federal, número recorde na série histórica registrada pelo 

órgão o que foi amplamente divulgado e avaliado como um processo de “limpeza” por parte 

da sociedade. 

                                                           
3 Regime Jurídico Único dos servidores civis do poder executivo federal regulamentado pela Lei nº 8112/1990. 
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Destaca-se que a atividade disciplinar e a previsão legal para sanção e apuração não 

são consideradas atividades recentes, tendo a Lei no 8.112/1990 (BRASIL, 1990), completado 

trinta anos de idade, isso sem considerar aspectos normativos anteriores a CF/88 (BRASIL, 

1988) que já previam sanções a agentes públicos, sendo novo, contudo o referido fluxo de 

informações e o processo de cobrança por parte da sociedade para uma atuação mais proba 

por parte dos servidores públicos aliado ao descrito desenvolvimento de uma estrutura de 

controle.  

Tal cobrança tem norteado às práticas administrativas do Estado brasileiro a uma 

gradual mudança, vez que se ao longo dos últimos anos tentou-se “resolver” o incômodo que 

a atividade disciplinar causa por meio de clara omissão, que se manifestava: ora pela não 

apuração das denúncias, ora pela apuração lenta e pelo arquivamento dos ilícitos sem a devida 

apuração e penalização, permitindo a construção do que, popularmente se chama: “cultura de 

impunidade”. 

Esta percepção, equivocadamente chamada de “cultura”, representa na verdade 

vertente de um construto de significativo relevo no campo do comportamento organizacional. 

Trata-se do clima organizacional conceituado como sendo o conjunto de percepções 

compartilhadas por trabalhadores sobre diferentes aspectos do ambiente organizacional, que 

propicia a investigação de fatores de natureza individual, promovendo a análise de políticas, 

normas e códigos que representam a cultura da organização (MENEZES & GOMES., 2010). 

O clima organizacional é um processo psicológico coletivo determinado pelo ambiente 

sendo suas variáveis constituintes consideradas causadoras ou moderadoras das atitudes e do 

desempenho do trabalhador (MENEZES & GOMES, 2010). Compreender o clima 

organizacional refere-se a investigar fatores individuais associados aos valores, necessidade e 

tipos de personalidades dos indivíduos aliados à análise das políticas, normas e códigos que 

representam a cultura de uma organização, o que faz com que a abordagem do construto seja 

visivelmente complexa. 

Em termos organizacionais, correto seria denominar à referida percepção de “clima de 

impunidade” e não “cultura”, pois a referida “cultura de impunidade” nada mais é do que a 

percepção compartilhada e consolidada sobre um aspecto do ambiente organizacional 

predominante na administração pública brasileira. 
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2. CONTEXTO DA REALIDADE INVESTIGADA 

2.1 Do Histórico da Rede Federal de Ensino 

A história da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

começou em 1909, quando o então Presidente da República Nilo Peçanha, criou dezenove 

escolas de Aprendizes e Artífices que, mais tarde, deram origem às Escolas Técnicas Federais 

(ETFs) que por sua vez originaram os Centros Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica (CEFETs). Tida no seu início como instrumento de política voltado para as 

'classes desprovidas', a Rede Federal se configura hoje como importante estrutura para que 

todas as pessoas tenham efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas. 

Foi na década de 1980 que um novo cenário econômico e produtivo se estabeleceu, 

com o desenvolvimento de novas tecnologias, agregadas à produção e à prestação de serviços. 

Para atender a essa demanda, as instituições de educação profissional vêm buscando 

diversificar programas e cursos para elevar os níveis da qualidade da oferta. 

Cobrindo todo o território nacional, a Rede Federal presta um serviço à nação, ao dar 

continuidade à sua missão de qualificar profissionais para os diversos setores da economia 

brasileira, realizar pesquisa e desenvolver novos processos, produtos e serviços em 

colaboração com o setor produtivo. 

Em 29 de dezembro de 2008, os 31 Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFETS), as 75 Unidades Descentralizadas de Ensino (UNEDS), as 39 Escolas 

Agrotécnicas, as sete Escolas Técnicas Federais (ETFs) e as oito escolas vinculadas a 

universidades deixaram de existir para formar os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Em Mato Grosso, a criação do IFMT se da a partir da fusão de três ex-autarquias, 

sendo elas: o CEFET-Cuiabá (atual campus São Vicente), o CEFET-MT (atual Campus 

Cuiabá) e a Escola Agrotécnica Federal de Cáceres. 

2.2 Da IFE Objeto de Estudo 

A Instituição Federal de Ensino, doravante IFE, objeto do presente estudo, é uma 

autarquia federal, criada por lei para oferta de educação profissional e tecnológica, e possui 

em seu quadro 2.260 servidores, sendo 2.086 (aproximadamente 92% do quadro) estatutários 

e 174 (aproximadamente 8% do quadro) contratados na condição de substituto/temporário, 

para atender 28.887 mil alunos conforme dados coletados junto à plataforma Nilo Peçanha 

(PNP, 2018). Os servidores estão lotados na reitoria e em dezenove unidades distribuídas ao 
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longo de todo território do estado de Mato Grosso (conforme se observa no mapa abaixo), 

sendo o 11º colocado em número de unidades, entre às 38 instituições da rede federal de 

educação tecnológica, podendo assim ser considerada uma instituição de grande porte. O 

mapa abaixo demonstra a distribuição das unidades pelo estado de Mato Grosso. 

 

Figura 1 - Relação dos campus do Instituto Federal de Educação 

 
Fonte: Site do IFMT - http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/os-campi-do-ifmt/ 

 
A IFE oferta cursos técnicos integrados ao ensino médio, técnico subsequente, 

graduação e pós-graduações presencial e a distância, além da modalidade PROEJA, sendo seu 

público principal os jovens entre 14 e 25 anos que buscam algum tipo de formação. Muitos 

desses jovens são de baixa renda e residem em cidades do interior, onde o acesso ao ensino 

público e de qualidade era bastante escasso.  

Entre os principais processos da instituição em sua atividade fim, qual seja o ensino, 

pesquisa e extensão, destacamos: acompanhamento de egressos, aproveitamento de estudos, 

arquivo de gestão acadêmica, assistência estudantil, cadastro de curso, calendário acadêmico, 

colação de grau, criação de curso, emissão e registro de diplomas e certificado, encargos 

didáticos, estágio curricular, acompanhamento da evasão, matrícula, processo seletivo 

aplicação de provas, processo seletivo elaboração de provas, projetos de ensino, pesquisa e 

extensão, reformulação de cursos, trancamento de matrícula transferência externa e visita 

técnica. Nas áreas meio, destacamos os processos de compras e contratações em geral, os 

concursos públicos, as solicitações diversas na área de gestão de pessoas, os processos de 

denúncia e representações e processos disciplinares, esses últimos objetos da presente 

pesquisa. 
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A instituição está dividida em seu organograma, na reitoria, em um plano vertical 

partindo do gabinete do reitor, ao qual se ligam as unidades de controle, assessorias, pró-

reitorias e diretorias sistêmicas. Nos campi o organograma possui em seu ápice o diretor 

geral, abaixo os departamentos de administração ao qual se ligam as coordenações 

administrativas e de ensino ao qual se ligam as coordenações de curso. A atividade disciplinar 

no IFMT é conduzida por uma Corregedoria que se liga diretamente ao gabinete do reitor na 

condição de assessoria para fins de assuntos disciplinares. A figura abaixo sintetiza o 

organograma da instituição objeto do estudo. 

 

Figura 2 – Ilustração do organograma atual da IFE 

 
Fonte: Adaptado pelo autor 

 

As 19 unidades estão distribuídas em todo território do estado de Mato Grosso 

abrangendo uma área de 903.357 km2. A tabela a seguir demonstra cada unidade e sua 

distância para sede da Reitoria. 

 



 23

Quadro 1 – Distância dos Campi até a Reitoria 

CAMPUS/SIGLA 
DISTÂNCIA ATÉ A 
REITORIA 

MUNICIPIO 

CONFRESA/CFS 1220 km CONFRESA 
RONDONÓPOLIS/ROO 220 km RONDONÓPOLIS 
SORRISO/SRS 400 km SORRISO 
ALTA FLORESTA/ALF 800 km ALTA FLORESTA 
PRIMAVERA DO LESTE/PDL 230 km PRIMAVERA DO LESTE 
BARRA DO GARÇAS/BAG 510 km BARRA DO GARÇAS 
VÁRZEA GRANDE/VGD 8 km VÁRZEA GRANDE 
CUIABÁ/CBA 1 km CUIABÁ 

SÃO VICENTE/SVC 80 km 
SANTO ANTÔNIO DO 
LEVERGER 

CÁCERES/CAS 220 km CÁCERES 
BELA VISTA/BLV 6 km CUIABÁ 
PONTES E LACERDA/PLC 410 km PONTES E LACERDA 
CAMPO NOVO DOS 
PARECIS/CNP 

315 km 
CAMPO NOVO DOS 
PARECIS 

JUÍNA/JNA 730 km JUÍNA 
LUCAS DO RIO VERDE/LRV 330 km LUCAS DO RIO VERDE 
SINOP/SNP 482 km SINOP 
DIAMANTINO/DMT 185 km DIMANTINO 
GUARANTÃ/GTA 712 km GUARANTÃ DO NORTE 
TANGARÁ/TGA 241 km TANGARÁ DA SERRA 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A instituição obteve a melhor colocação, entre as instituições públicas do estado, nas 

provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), que mensura o conhecimento dos 

alunos de ensino médio, tendo a sua maior unidade educacional, localizada na capital do 

estado, obtido a nota de 571,97 no ENEM 2016. A IFE também obteve ótimas notas no 

ENADE (Avaliação dos Cursos de Nível Superior), por exemplo, tendo o curso de graduação 

em Gestão Ambiental ofertado obtido nota 5 (a nota máxima). 

Os principais objetivos estratégicos constantes do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) vigente são: institucionalizar, de forma participativa, boas práticas de 

gestão orçamentária, promover a qualidade de vida dos servidores no trabalho nas relações 

interpessoais e nas ações institucionais, desenvolver e implantar tecnologia da informação e 

comunicação TIC (Tecnologias Informação e Comunicação) aplicáveis à educação, 

internalizar a gestão estratégica, melhorar a qualidade do ensino nos diferentes níveis e 

modalidades, consolidar a oferta de Educação à Distância (EAD), consolidar a política do 

ensino nos diferentes níveis e modalidades, fomentar a pesquisa e a inovação tecnológica 

articuladas com o ensino e a extensão, promover a extensão por meio do empreendedorismo e 

inovação tecnológica, instituir e executar a política de comunicação e marketing para a 

instituição, ampliar parcerias com instituições públicas e privadas, aprimorar as relações 

internacionais, fortalecendo o ensino das línguas estrangeiras com vistas a oportunizar 
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parcerias de ensino, pesquisa e extensão, melhorar a qualificação profissional da população 

possibilitando o exercício da cidadania e colaborar com o desenvolvimento tecnológico 

regional e sustentável. 

A organização se destaca na capacidade de capilarização territorial o que oportuniza o 

acesso à educação gratuita e de qualidade a pessoas residentes nos mais diversos pontos do 

território estadual, auxiliando o desenvolvimento regional. A instituição possui um corpo 

docente e técnico qualificado com potencial para aliar produção teórica à melhoria do 

conhecimento técnico. 

2.3 Da atividade correcional na IFE e os primeiros indícios dos efeitos negativos 

no clima organizacional 

No que se refere à atividade correcional na IFE tinha-se, até o ano de 2016, um grande 

acúmulo de denúncias e recomendações de órgãos de controle pendentes de juízo de 

admissibilidade4, pode-se citar como exemplo o Relatório de Auditoria no 003/201702138 que 

indicava 142 indícios de irregularidades decorrentes do descumprimento de jornada ou 

exercício de gerência de empresa privada por servidores efetivos da instituição demonstrando 

um desempenho insatisfatório na condução das atividades disciplinares e no tratamento de 

denúncias e representações. 

Nesse contexto foi que ocorreu o fortalecimento da Ouvidoria, a implantação da 

Corregedoria e a normatização interna das atividades disciplinares que trouxeram um número 

maior de irregularidades denunciadas e, consequentemente, apuradas na IFE. No ano de 2018, 

primeiro ano de funcionamento da Corregedoria foram instaurados 55 processos, 20 a mais 

que no ano de 2017, o que representa um aumento de aproximadamente 36% conforme dados 

extraídos do sistema CGU-PAD (CGU, 2018). No ano de 2019 o número de processos 

instaurados manteve-se estável (46), registrando-se significativo aumento no número de 

processos julgados num total de 49, 18 a mais que 2018 e 29 a mais que 2017 (CGU, 2019).  

Tal situação desencadeia uma movimentação maior de servidores em comissões de 

PAD por muitos dos dezenove Campi da IFE, realizando as mais diversas diligências em 

busca da “verdade real” (COSTA, 2011) sobre os fatos tidos por irregulares e indicando ao 

final a culpabilidade ou não do agente público acusado, o que gera muitas das vezes  

                                                           
4 Juízo de admissibilidade é a análise prévia da notícia de irregularidade recebida, utilizando-se, caso necessário, de 
procedimentos investigativos, para que só então possa ser tomada a decisão adequada: arquivando a denúncia ou 
representação sem materialidade e/ou indicação de autoria; ou quando esse estabelece a utilização da sindicância 
acusatória/punitiva ou do processo administrativo disciplinar para a apuração dos fatos. 
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percepção compartilhada, por parte dos demais servidores, de práticas inquisitoriais e 

persecutórias. 

Manifestações públicas de gestores da IFE, como a do diretor geral do campus Sorriso 

na reunião do Colégio de Dirigentes, do dia 13 de dezembro de 2018, no sentido de que o 

mal-estar causado pelo servidor acusado junto aos denunciantes, testemunhas e demais 

envolvidos estava gerando insatisfação por parte dos servidores, indicando que à atividade 

disciplinar deve ser conduzida de modo em influenciar minimamente a rotina da unidade, o 

que foi compartilhado por outros gestores no mesmo evento. 

A percepção compartilhada proveniente de estruturas antigas e com objetivos, missão 

e valores consideravelmente diferentes das da IFE formada posteriormente, pode ser uma das 

causas pelas quais muitos servidores ainda resistem às atividades de controle, tendo em vista a 

uma suposta ideia de impunidade e corporativismo difundida durante anos. Só recentemente e 

ainda de forma muito incipiente tem-se visto ações no sentido de conscientizar os servidores 

para importância e melhor aceitação da atividade disciplinar. 

Ante a crescente obrigatoriedade de desenvolver uma atividade disciplinar efetiva a 

Administração deve, também, cuidar de minimizar o impacto que essa atividade causaria no 

clima organizacional da IFE, de modo que o histórico conforto propiciado pela referida 

“cultura de impunidade” não se converta em uma permanente tensão e instabilidade entre os 

servidores, prejudicando fatores como a satisfação e a produtividade. 

Não obstante, como dito anteriormente, a referida atividade decorrer do próprio 

vínculo existente entre o indivíduo servidor e a Administração Pública, pautada na lei e na 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), como uma proteção a prerrogativa de estabilidade, 

muitos servidores a entendem, como instrumento de perseguição e repreensão 

desproporcional e injusta e a simples manifestação e o bom funcionamento dessa atividade 

pode implicar em perdas na qualidade do clima organizacional. 

2.4 Objetivos 

Dessa forma, propõe-se, enquanto objetivo geral do presente trabalho, a elaboração de 

um programa de boas práticas na atividade disciplinar, para minimizar os impactos de tal 

atividade no clima organizacional de uma Instituição Federal de Ensino (IFE), adotando as 

seguintes ações, ou objetivos específicos:  

 Entender a composição, situação e importância do clima organizacional da IFE 

objeto do presente estudo. 
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 Identificar a/a(s) variável(is) do clima organizacional potencialmente 

influenciada pela atividade disciplinar e utiliza-la para mapear o clima na 

organização objeto de estudo. 

 Propor e desenvolver projeto de divulgação da atividade disciplinar 

melhorando a percepção dos servidores sobre a atividade, atuando sobre as 

variáveis identificadas. 

 Propor e elaborar um programa de boas práticas recomendando rotinas e 

propondo ajustes nos instrumentos normativos internos, de modo a melhorar a 

abordagem disciplinar causando um menor impacto no clima organizacional. 

 Validar as referidas propostas internamente, junto ao Reitor e a unidade 

encarregada pela gestão da integridade no órgão. 

2.5 Justificativa 

Desta forma, o presente estudo se apresenta como meio para verificar inicialmente se 

há, de fato, relação entre as mudanças na percepção dos servidores sobre ambiente 

organizacional das unidades e o exercício da atividade disciplinar em decorrência de um 

processo administrativo (PAD) e, confirmada tal hipótese, propor medidas que minimizem tal 

impacto. 

Em relação a uma melhor aceitação da atividade disciplinar, deve haver um trabalho 

de divulgação massiva da mesma enquanto proteção às prerrogativas decorrentes da garantia 

de estabilidade e não como um objeto de persecução desproporcional e imotivada, além de 

estruturar um elemento normativo interno que indique devidamente o fluxo da atividade 

disciplinar e o papel de cada ator institucional nesse processo, além de propor rotinas que 

tragam maior celeridade e transparência para os atos.  

A atual gestão da IFE patrocina uma concepção absolutamente relacionada ao diálogo 

como forma de compreensão, prevenção e combate aos problemas institucionais. Tendo se 

manifestado favorável ao desenvolvimento de campanhas e eventos no sentido de capacitar os 

servidores para a elucidação quanto à importância da atividade disciplinar, conforme pode se 

depreender de entrevista realizada com o Reitor da IFE (entrevistado E) no dia 05.09.2019, 

onde o mesmo se posiciona: 

 

 “é importante cumprir a norma e de fato dar andamento a 

todos os PADs, mas é preciso fazer isso de modo que nossos 
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servidores não sintam medo, mas confiança e respeito pela 

atividade e pela gestão”. 

 

2.6 Estrutura do documento 

Quanto à estrutura, este trabalho está organizado da seguinte forma: na seção 3 

delimita-se o contexto e a realidade a ser investigada; na seção 4 aborda-se uma 

fundamentação teórica sobre atividade disciplinar e clima organizacional; na seção 5 trata-se 

do diagnóstico do problema, na seção 6 tem-se os procedimentos metodológicos a serem 

utilizados ao longo da pesquisa; na seção 7 é feita análise de viabilidade da solução do 

problema, na seção 8 apresenta-se a proposta de intervenção, bem como os passos 

relacionados à sua validação e o plano de ações para sua implementação; na seção 10 são 

retratadas as conclusões; e ao final são evidenciadas as referências bibliográficas utilizadas. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Do direito administrativo brasileiro 

Na esteira das lições de José dos Santos Carvalho Filho (2014), enquanto o Direito 

Público visa regular os interesses estatais e sociais, cuidando só reflexamente da conduta 

individual, o Direito Privado tutela predominantemente os interesses individuais, de modo a 

assegurar a coexistência das pessoas em sociedade e a fruição de seus bens, quer nas relações 

de indivíduo, quer nas relações do indivíduo com o Estado. 

O direito administrativo é ramo do Direito Público que estuda princípios e normas 

reguladoras do exercício da função administrativa pelo estudo e interpretação das normas 

responsáveis pela estruturação jurídica da administração pública brasileira.  Enquanto ciência 

cuida de estudar como o estado brasileiro se organiza na prestação dos serviços públicos a ele 

incumbidos, seus princípios basilares e teorias fundamentais a partir de um sistema de 

controle (BACELLAR FILHO, 2012). 

O sistema de controle é um conjunto de instrumentos contemplados pelo ordenamento 

jurídico que tem por fim fiscalizar o exercício da função administrativa. No Brasil, além do 

controle jurisdicional, a Administração Pública controla os próprios atos, podendo revogá-los 

ou modificá-los (MAZZA, 2016). 

O sistema de controle da função administrativa francês, também denominado sistema 

do contencioso administrativo e sistema da dualidade de jurisdição, possui como principal 

característica a existência de uma Justiça Administrativa, cujo funcionamento independe da 

atividade da Justiça do Poder Judiciário. Além disso, a competência da Justiça Administrativa 

incide sobre litígios onde em um dos polos figura necessariamente a Administração Pública. 

Na França, em caso de conflito de competência, o impasse é resolvido pelo Tribunal de 

Conflitos, criado justamente com este escopo sem que a decisão possa ser revista pelo poder 

judiciário (CARVALHO FILHO, 2014). 

Em contrapartida, o sistema de controle da função administrativa inglês também 

chamado de sistema do monopólio de jurisdição e sistema da jurisdição concentrada, tem 

como principal característica o fato de que todos os litígios são sujeitos à apreciação e à 

decisão do Poder Judiciário, titular da função jurisdicional. Portanto, decisões tomadas no 

âmbito administrativo podem ser levadas à apreciação do Poder Judiciário. 

Este é o sistema adotado, entre outros, por Estados Unidos, Inglaterra, México e Brasil 

onde está constitucionalmente expresso que: “a lei não excluirá da apreciação do Poder 
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Judiciário, lesão ou ameaça a direito” (CF, art. 5º, XXXV). Além disso, de acordo com a 

interpretação dada pelos tribunais superiores brasileiros, em regra, não é preciso interpor 

todos os recursos administrativos disponíveis para que determinado ato seja objeto de 

apreciação do poder judiciário (CARVALHO FILHO, 2014). A figura abaixo indica a 

inserção do tema PAD como raiz do direito disciplinar sub-ramo do direito administrativo. 

 

Figura 3 – Inserção do direito disciplinar no direito brasileiro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

3.1.1 Poderes administrativos 

A função administrativa, que no Brasil é controlada internamente pela própria 

administração e externamente pelo poder judiciário, consiste no exercício de poderes pelo 

Estado. Esses poderes, chamados de poderes administrativos, por sua vez são instrumentos 

que a Administração Pública possui para cumprir suas finalidades. São prerrogativas 

juridicamente concedidas aos agentes administrativos para que o Estado alcance o interesse 

público (CARVALHO FILHO, 2014). 

No Brasil, os poderes disponíveis para o exercício da função administrativa são: o 

poder vinculado, que diz respeito aos atos administrativos para os quais a legislação impõe o 

cumprimento restrito da lei pelo agente público, sem possibilidade de escolhas ou 

interpretações; o poder discricionário, que é aquele onde a norma coloca certa margem de 

escolha ao agente público para agir em nome da administração; o poder regulamentar, que 

garante a possibilidade de atuação atípica do Poder Executivo em relação à legislação sendo 
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possível que a Administração Pública atue de maneira complementar ao poder legislativo 

criando normas infralegais dentro dos limites estabelecido na legislação; poder de polícia, que 

é a possibilidade de restringir ou condicionar a utilização plena de determinados aspectos dos 

direitos individuais em prol do interesse coletivo; poder hierárquico, que garante que a 

Administração Pública possa ordenar e fiscalizar seus órgãos e agentes de maneira 

subordinada e por fim o poder disciplinar, que concebe a administração a possibilidade de 

aplicar penalidades e sanções aos servidores públicos que cometerem alguma infração em 

relação à sua atuação enquanto agentes do Estado. Os poderes devem ser exercidos com 

cautela e sempre visando ao interesse público, na medida em que o excesso ou desvio de 

poder pode ensejar a nulidade da ação administrativa. 

Nesse sentido, a materialização do poder disciplinar ocorre por meio da atividade 

disciplinar que segundo Egberto Maia Luz é um ramo do direito administrativo destinado a 

apurar, decidir e regular, por todos os aspectos pertinentes, as relações que o estado mantém 

com seus servidores, visando o respeito das leis e das normas que regulam a atividade 

disciplinar. 

A gênese da atividade disciplinar é o cometimento de um ilícito por parte de um 

agente administrativo, que se configura a partir de uma ação ou omissão que promova 

distúrbio a ordem jurídica a partir do desalinho com as regras legais, éticas e morais que 

comandam as relações administrativas (BACELLAR FILHO, 2012). 

3.1.2 Processo administrativo disciplinar brasileiro 

A atividade disciplinar, acima referenciada, advém da competência da Administração 

Pública de impor modelos de comportamento a seus agentes, com o fim de manter a 

regularidade de sua estrutura interna na execução e na prestação dos serviços públicos, por 

meio da aplicação de sanção administrativa aos seus servidores (MEIRELLES, 2005). 

O poder disciplinar sob um prisma lato constitui um poder que existe em qualquer 

grupo social organizado, público ou privado, com vista a preservar a ordem interna da 

organização. A violação dessa disciplina gera a infração disciplinar e as penas aplicáveis por 

essa violação constituem penas disciplinares (COSTA, 2011). No caso do serviço público as 

penas possíveis para os servidores ativos são: advertência, suspensão e demissão do cargo 

público (BRASIL, 1990). Tais penalidades só podem ser aplicadas após o transcurso de um 

Processo Administrativo Disciplinar. 
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A definição da acepção processo pode adquirir contornos diversos a depender do 

objeto estudado, da área de estudo e do autor que o emite. Contudo, para fins desse trabalho, a 

definição mais adequada é àquela que surge a partir da diferenciação em relação a outro 

constructo, qual seja o procedimento. Onde procedimento seria um sistema de atos 

interligados numa relação de dependência sucessiva e unificados por um fim comum de 

consumar o exercício do poder estatal enquanto que o processo é uma espécie de 

procedimento qualificado pela existência de sujeitos sob a ótica do exercício do contraditório 

(BACELLAR FILHO, 2012).  

Dessa forma, resta claro que todo processo é procedimento, mas á recíproca não é 

verdadeira e que a relação entre procedimento e processo administrativo é de gênero e 

espécie. O contraditório enquanto elemento que qualifica o procedimento tornando-o processo 

nada mais é do que uma garantia de meios e resultados assegurada na constituição federal e na 

lei 8.112/1990, onde a administração pública, ainda que no exercício de seus poderes de 

autotutela, não tem o direito de impor aos administrados gravames e sanções que atinjam 

direta ou indiretamente, seu patrimônio, sem ouvi-los adequadamente, preservando-lhes o 

direito de defesa (BACELLAR FILHO, 2012). 

Logo, se processo é espécie de procedimento, o PAD é uma espécie de processo 

administrativo que representa instrumento destinado a apurar a responsabilidade 

(administrativa) do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que 

tenha relação com as prerrogativas do cargo ou função em que se encontre investido. Figuram 

como sujeitos no PAD de um lado a administração pública, em busca da verdade real, e do 

outro o servidor acusado, no exercício do contraditório (BACELLAR FILHO, 2012). 

Cumpre ressaltar que além do PAD existem no bojo da atividade disciplinar outros 

instrumentos, como a sindicância investigativa, que precedem ao processo em si visando ora 

buscar provas (materialidade) ou mesmo indicar de forma mais precisa a autoria de um ilícito 

para que só então possa ser instaurado um PAD. Percebam que esses instrumentos possuem 

natureza meramente investigativa, não havendo um acusado formal se afigurando como 

procedimento e não processo.  

O PAD é conduzido por três servidores (BRASIL, 1990) que são responsáveis por 

todas as diligências que serão realizadas até a confecção de um relatório final (com a opinião 

da comissão sobre a aplicação ou não da penalidade), que será encaminhado para a mesma 

autoridade que determinou a abertura do processo, denominada autoridade instauradora e 

julgadora (que no caso da IFE é o Reitor), que após colher parecer da Procuradoria Jurídica 

emitirá seu julgamento sobre o caso (NOBREGA, 2017). 
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Conforme Dezan e Carmona (2017) o PAD é composto por três fases: instauração, 

inquérito e julgamento: 

I. Instauração: definição dos membros da comissão, publicação da portaria de 

designação e encaminhamento do processo à comissão; 

II. Inquérito: divide-se em instrução, defesa e relatório; 

III. Julgamento: decisão tomada pela autoridade do órgão com base nas provas 

produzidas na instrução. 

Na fase de instauração são produzidas todas as provas que vão sustentar as conclusões 

das comissões. Nesta fase são realizadas perícias, oitivas de testemunhas e diligências para 

demonstrar a materialidade e autoria da irregularidade debatida no processo (CARVALHO 

FILHO, 2014). No caso da IFE, os servidores que são designados para comissão de PAD 

podem ser da mesma unidade onde se deu o fato ilícito gerador do processo ou de outra 

unidade, são servidores que preferencialmente tenham realizado curso de formação na área 

disciplinar em período recente ou tenham formação em direito, podendo, excepcionalmente 

servidores de outras áreas e sem o curso comporem as referidas comissões. 

3.2 Clima Organizacional 

3.2.1 Das abordagens conceituais 

Dentro do processo de compreensão do termo clima organizacional deve se ter claro 

primeiramente que o indivíduo constitui a unidade de análise por excelência, sendo o clima 

organizacional uma compreensão do que o mesmo faz da organização e das relações sociais 

que nela estabelece (ANDRADE et al. 2015). 

A literatura revisada evidencia a presença de diversas abordagens, cada uma delas 

enfatizando diferentes características estruturais e etiológicas do construto (PUENTE-

PALACIOS, 2002). Verifica-se, por exemplo, a abordagem estrutural onde o clima seria 

definido por aspectos objetivos e estáveis da organização. Essa abordagem é criticada pelo 

fato de não explicar o porquê organizações com estruturas semelhantes apresentam climas 

organizacionais diferentes. Observa-se ainda a abordagem interativa, cujo significado é 

atribuído a partir do valor ou da importância que determinados aspectos da organização têm 

para um grupo de indivíduos que a compõe. A abordagem cultural foca na forma como os 

indivíduos encaram, interpretam e constroem a realidade (PUENTE-PALACIOS, 2002). 
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Das abordagens estudadas Procopiuck et al. (2009) indicam que duas abordagens têm 

recebido atenção especial: a abordagem do compartilhamento cognitivo e a abordagem da 

percepção compartilhada também conhecida como abordagem perceptual.  

Segundo os autores, a abordagem do compartilhamento cognitivo conceitua o clima 

organizacional como representações construtivas de indivíduos, ou, de outro modo, como seus 

esquemas cognitivos se relacionam em ambiente de trabalho em que estão imersos. Por sua 

vez, a abordagem perceptual concebe que o clima organizacional é resultado da percepção da 

interação de variáveis vinculadas a macro dimensões que delineiam o funcionamento da 

organização que são captadas, interpretadas e avaliadas continuamente pelos indivíduos. 

Atualmente, a abordagem do compartilhamento cognitivo está mais relacionada ao 

clima psicológico de caráter individualizado enquanto que a abordagem perceptual tem dado 

sustentáculo aos conceitos de clima organizacional. As percepções do clima organizacional 

podem variar em diferentes graus entre os membros da organização. 

Com base na abordagem descrita acima, adota-se o conceito de que o clima 

organizacional consiste na percepção compartilhada, pelos sujeitos que compõe uma 

organização, do ambiente (interno e externo) que influenciam os vários comportamentos 

manifestados na organização (TORO, 2001). 

Koys e DeCotiis (1991) definem o clima organizacional como um fenômeno 

perceptual duradouro, construído com base na experiência, multidimensional e compartilhado 

pelos membros de uma unidade da organização, cuja função principal é orientar e regular os 

comportamentos individuais de acordo com os padrões determinados por ela.  

Tachizawa (2001) apontou um conjunto de objetivos para a pesquisa de clima, 

destacando-se: (i) avaliar a imagem que os empregados fazem da empresa, de sua missão e de 

seus objetivos, (ii) medir o grau de satisfação dos empregados com os diferentes aspectos da 

organização, (iii) verificar a expectativa dos empregados, (iv) verificar se existe alguma 

integração entre os objetivos dos empregados e os objetivos da organização. 

Por ser um conceito objetivo, de fácil compreensão que reúne a “percepção 

compartilhada” como ponto diferenciador de outros dois institutos de relevada importância 

nos estudos das organizações, quais sejam o clima psicológico e a cultura organizacional, 

cujas diferenças do construto clima organizacional são indicadas a seguir: 

Clima psicológico por sua vez, está adstrito à abordagem do compartilhamento 

cognitivo que é a ligação do indivíduo com seu contexto de trabalho sem partilhar com os 

demais sujeitos, tratando-se de elemento de natureza afetiva do ambiente de trabalho 

(SCHNEIDER & REICHERS, 1983). 
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Outro constructo constantemente sobreposto quando não confundido com o clima 

organizacional é a cultura organizacional, o que demandou por muito tempo (até o início da 

década de 1990) inúmeros estudos acerca da sua diferenciação quanto ao clima organizacional 

e a exata relação entre os dois institutos.  

Apesar de distintos clima e cultura se inter-relacionam na medida em que as práticas e 

valores normativos vigentes na empresa influenciarão na percepção do ambiente pelos 

trabalhadores sendo impossível desenvolver um determinado clima se as variáveis que o 

sustentem forem contraditórias à cultura organizacional, pois a constituição da 

dimensionalidade está submetida às características do objeto de estudo, a proposição de 

definições para o acesso ao clima de uma organização depende diretamente da estrutura e da 

cultura organizacional (MENEZES & GOMES, 2010). 

3.2.2 A relação entre clima organizacional e cultura organizacional 

Atualmente, cultura organizacional está relacionada com valores, crenças, códigos e 

regras que configuram normas comportamentais nas organizações que quando consolidados 

são transferidos aos demais participantes como orientação da forma de pensar e agir daquela 

organização (MENEZES & GOMES, 2010). Enquanto o clima organizacional é a percepção 

dos indivíduos sobre o ambiente, muito mais abstrato e dinâmico que a cultura que é o próprio 

ambiente objetivamente posto, mais concreto e estanque. 

O que varia no caso do clima são as percepções em diferentes graus entre os membros 

da organização em decorrência do comportamento de variáveis provenientes de diferentes 

dimensões do macro ambiente que os envolvem. A maior dificuldade atualmente enfrentada é 

estabelecer um consenso sobre critérios para indicar como a percepção é realmente repartida 

entre os membros da organização, elemento diferenciador dos conceitos apontados 

(ANDRADE et al., 2015). 

A cultura organizacional é um conjunto de normas, crenças, valores e mitos mais ou 

menos estáveis que define os padrões de comportamentos esperado dos membros que a ela 

pertencem (PUENTE-PALACIOS, 2002) enquanto que o clima organizacional é uma 

representação compartilhada da percepção dos membros sobre o agir da organização 

construída com base na cultura e de forma mais dinâmica. 

Crenças e valores também norteiam normas de comportamento. Segundo Wagner III e 

Hollenbeck (2003) existem uma organização informal de regras nas organizações formais. 
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Assim, a cultura seria uma maneira informal de perceber a vida e a participação na 

organização.  

Para os autores, essa interferência se da por meio de quatro formas: oferecendo uma 

identidade organizacional aos membros, facilitando o compromisso coletivo, promovendo 

uma estabilidade organizacional e moldando o comportamento ao ajudar os membros a dar 

sentido aos seus ambientes (PIMENTA et al., 2012).  

Visando melhor compreender essa relação Verbeke, Volgering & Hessels (1998) 

apresentaram a categoria compositiva dos referidos construtos de acordo com a análise da 

evolução conceitual das definições de clima organizacional (32 definições) e cultura 

organizacional (54 definições), identificando as categorias constitutivas dos conceitos no que 

foram encontradas categorias estáveis para cada um, revelando assim certa consistência ante a 

constatação de serem elementos comuns aos conceitos. O quadro abaixo sintetiza as 

categorias conceituais comuns aos dois constructos. 

 

Quadro 2 – Categorias Conceituais de Cultura Organizacional e Clima Organizacional 
Construto Categorias conceituais 

Clima Organizacional 
Organização, Membros, Percepção, Características, Comportamento, 
Descrições, Compartilhar, Conjunto, Influência, Práticas. 

Cultura Organizacional 
Membros, Compartilhar, Valores, Organização, Comportamento, Crenças, 
Padrão, Norma, Aprender, Modo/Maneira, Significado, Sistema, Suposições, 
Social, Conjunto, Práticas e Compreensão.  

Nota: O negrito mostra as categorias comuns a ambos os conceitos e a ordem obedece à frequência (decrescente) 
com que apareceram os conceitos. 
Fonte: Verbeke, Volgering & Hessels (1998) 

 

Uma das definições utilizadas no presente trabalho, qual seja a de Koys e Decotiis 

(1991) destaca que o clima organizacional orienta comportamentos individuais de acordo com 

padrões estabelecidos pela organização, atuando assim de maneira conjunta com a cultura 

organizacional, as regras e as normas definindo quais comportamentos devem e podem ser 

exibidos. Destaca-se, contudo que a cultura possui maior amplitude, profundidade e 

longevidade no cenário organizacional (PALÁCIOS & FREITAS, 2006). A cultura possui um 

espectro normativo e impositivo enquanto que o clima possui uma natureza eminentemente 

descritiva. 

No tocante à relação entre os conceitos de cultura e clima organizacional, convém 

ressaltar o que assevera Martins (2008), destacando que foram tratados como similares na fase 

inicial das pesquisas. Com a evolução das pesquisas observou-se uma diferença clara entre os 

dois constructos. Cultura como sendo um construto mais amplo e profundo que clima. A 
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cultura é formada por padrões de referência criados por determinado grupo afetando seus 

membros quanto ao modo de sentir, perceber e pensar. 

Moiseichyk (1997) observa que cultura é mais estável que clima organizacional. Clima 

reflete um determinado momento na vida da organização, a cultura evolui de acordo com os 

eventos sociais, no decorrer da existência da organização. McLean (2005) considera clima 

organizacional uma forma mais concreta e tangível de medir elementos da cultura 

organizacional com base em situações específicas. 

3.2.3 A importância do estudo de clima para organização 

Em que pese para muitas organizações o clima organizacional, a cultura e a satisfação 

no ambiente de trabalho sejam vistos como algo desnecessário em se gerenciar no dia a dia 

(PAULA et al., 2011), Martins (2008) indica que a percepção dos empregados sobre o 

ambiente organizacional tem se tornado fator que deve despertar o interesse das organizações 

quando descreve que, devido às rápidas mudanças que vêm ocorrendo nos anos de 

globalização, as empresas têm tentado conhecer melhor a dinâmica da vida organizacional, 

buscando identificar como os trabalhadores expostos a uma série de estímulos oriundos da 

organização e do ambiente de trabalho têm percepções similares e atribuem significados 

semelhantes a aspectos importantes da vida organizacional. 

Diante da imensa concorrência existente atualmente entre as organizações nos mais 

diversos setores da economia, a possibilidade do aumento da eficiência de uma organização 

através da criação de um clima organizacional satisfatório aos interesses dos membros dessa 

organização canalizando a motivação dos trabalhadores para os objetivos organizacionais 

(KOLB et al., 1978) torna-se um potencial criador de vantagem competitiva. 

A literatura propõe que o clima organizacional pode interferir na satisfação com o 

trabalho (AYERS, 2005, p. 17-19), estabilidade e controle de sistemas e subsistemas da 

organização (YAHYAGIL, 2006, p. 77) na produtividade e desenvolvimento organizacional, 

no suporte as inovações, além de outros aspectos, revelando-se um elemento de fundamental 

importância na compreensão do comportamento e efetividade da organização (PALÁCIOS & 

FREITAS, 2006). Clima organizacional é um fenômeno que envolve quantidades expressivas 

de empresas e pessoas esconde um campo interessante de relações a serem desvendadas 

(LIMA et al., 2015). 
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3.2.4 A relação entre clima organizacional e atividade disciplinar 

Gomes (2008) faz uma interessante analogia entre o clima organizacional e o clima 

terrestre, citando fenômenos climáticos presentes na atmosfera terrestre, como tufões, 

maremotos, altas temperaturas, entre outros. Compara-os a fenômenos organizacionais 

presentes na atmosfera do ambiente de trabalho como apatia de funcionários, discussões 

calorosas, problemas de comunicação, etc. 

Da metáfora acima é possível entender que tal qual o clima terrestre, o que se busca no 

clima organizacional é um ambiente de equilíbrio, pois o que se almeja (notadamente no 

presente estudo) é que a atividade disciplinar não crie percepções que afetem negativamente 

os trabalhadores, e não que a atividade disciplinar influencie positivamente a percepção dos 

trabalhadores de modo que os mesmos se tornem entusiastas da atividade. O padrão 

cientificamente aceito para temperatura ambiente é 25º graus Celsius por ser o ponto térmico 

de menor influência junto às substâncias em geral, nem tão frio a ponto das moléculas estejam 

juntas e nem tão quente a ponto de estarem agitadas e dispersas. 

Não é demais informar que o uso da metáfora acima, comumente realizado por 

pesquisadores deve ser feito com acuidade necessária na medida em que o clima 

organizacional não é tão instável quanto o clima meteorológico (PALÁCIOS & FREITAS, 

2006). 

Com dito o indivíduo é a unidade de análise primária, contudo a organização e as 

outras organizações são também consideradas (ainda que secundariamente) níveis de análise. 

No que se refere ao nível de análise relacionado ao indivíduo temos que este (o indivíduo) 

pode ser avaliado desde estímulos apresentados aos membros de maneira individual e que são 

assim responsáveis por restringir os comportamentos que venham a demonstrar a liberdade de 

escolha, pelo uso de processos de recompensa e punição (FOREHAND & GILMER, 1964 

apud MENEZES & GOMES, 2010) demonstrando claramente que uma atividade ligada à 

segurança, estabilidade, controle e punição (como é a atividade disciplinar) tem atuação direta 

no nível de análise do indivíduo no clima organizacional. 

3.2.5 A gestão do clima calcada na confiança organizacional 

Outro fator bastante discutido ultimamente na literatura que trata de clima 

organizacional é a confiança, ao fazer um levantamento sobre as publicações referentes ao 
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tema Andrade et al. (2015) destaca dois artigos publicados na Revista de Administração de 

Empresas da Fundação Getúlio Vargas que tratam da confiança no ambiente interno da 

organização, um concebendo que o estabelecimento de um ambiente de confiança pode 

neutralizar a sensação de vulnerabilidade nos relacionamentos internos e outro analisando o 

papel desempenhado pelas relações de confiança na gestão. 

Dessa forma, a confiança organizacional e interpessoal pode ser afetada se as pessoas 

não perceberem que as organizações diferenciam os funcionários baseadas em critérios. 

Albuquerque (1999) e Echeverria (2002) afirmam que, quando se altera a forma de gerir 

pessoas para modelos mais voltados ao comprometimento, a confiança é fator essencial para 

garantir a relação entre empregado e organização. 

Identifica-se também que a confiança deve ser considerada um fator fundamental na 

gestão do ambiente organizacional por se tratar de um mecanismo por meio do qual os atores 

sociais reduzem a complexidade interna do seu sistema de interação pela crença na 

credibilidade de uma pessoa ou de um sistema (GIDDENS, 1991). 

Parte-se do pressuposto de que a confiança se apresenta como uma dimensão de clima 

e pode contribuir para que a percepção sobre o ambiente de trabalho seja mais positiva. 

Segundo Fukuyama (1996), quanto mais alto o grau de confiança nas organizações, maior a 

cooperação espontânea e menos se precisa de “aparatos legais” como sistemas de normas e 

regulamentos, negociados ou coercitivos, para garantir a cooperação. 

Cunha e Melo (2006), no mesmo sentido, destacam que a criação de um ambiente de 

confiança melhora a percepção nas relações interpessoais e nesse sentido visualiza-se nesse 

fator uma possibilidade de mitigação a eventuais efeitos negativos advindos da atividade 

disciplinar na IFE, estabelecendo uma relação entre a gestão da atividade disciplinar e os 

demais servidores, calcada na confiança institucional. 

3.2.6 A gestão do clima organizacional como forma de se apropriar da 

racionalidade substantiva  

Em estudo publicado na revista Teoria e Prática em Administração (Qualis B2), Lima 

et al. (2015) buscaram entender como se da o processo de apropriação da racionalidade 

substantiva pela gestão do clima organizacional em uma empresa que possui características 

inerentes a racionalidade instrumental. 

 Os autores trazem as concepções da racionalidade instrumental e substantiva à luz de 

Guerreiro Ramos apontando que a razão instrumental tornou a razão um instrumento de 
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manutenção do poder e da dominação por meio de preceitos positivistas (OLIVEIRA, 1993) a 

partir de uma lógica onde o comportamento é orientado pela busca do sucesso individual 

independente de uma análise ética (LIMA et al. 2015).  

Por outro lado, Ramos (1989) sugere a racionalidade substantiva como sendo 

naturalmente oriunda dos homens por residir na psique humana. A racionalidade substantiva 

permite aos indivíduos organizar e dirigir suas vidas pessoais em busca de autorrealização e 

do autodesenvolvimento. Essa circunstância propicia o envolvimento dos indivíduos no 

processo de desenvolvimento organizacional e social. Para Mannhein (1962) a racionalidade 

torna-se real a partir do momento em que a percepção do indivíduo se torna independente, ou 

seja, adquire um entendimento de vida orientado por si.  

Nesse sentido, Serva (1997) observa que as empresas podem obter sucesso sem lançar 

mão exclusivamente da lógica instrumental na medida em que construam um ambiente 

organizacional que favoreça a autorrealização, o estabelecimento de um clima de confiança e 

veracidade nas relações. A gestão do clima, tanto na sua concepção quanto na sua 

operacionalização, ao estar alinhado com a proposição da racionalidade substantiva, é capaz 

de promover um ambiente emancipador no contexto organizacional (LIMA et al., 2015). 

3.2.7 O problema dos “julgamentos afetivos” 

Em clima organizacional, as informações levantadas são descrições sobre práticas ou 

eventos que caracterizam a organização, não se podem fazer avaliações ou julgamentos 

afetivos sobre esses eventos. Quem lida com a informação deve tão somente relatar se o 

evento analisado ocorre (ou não) ou com que frequência e não julgar como se sente a respeito 

dele. Logo, a forma como evento analisado é investigado traduz sua natureza (afetiva) 

capturada a partir da solicitação de avaliações. Isso vai de encontro aos conceitos acima 

levantados que impõe como elemento central do clima a percepção (PALÁCIOS & 

FREITAS, 2006). 

Nesse sentido, algumas características de caráter eminentemente afetivo são 

mensuradas equivocadamente nas pesquisas de clima organizacional. Enumera-se sem a 

intenção de exaurir algumas dessas características como forma de atentarmo-nos para não 

incidir no mesmo erro. 

A primeira característica que pode ser diferenciada do conceito de clima é satisfação. 

Enquanto clima diz respeito à percepção de ocorrência de práticas organizacionais pelo 

funcionário (variável macro), a satisfação consiste na avaliação do empregado sobre o que ele 
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recebe da organização tendo por base a sua expectativa (variável micro) (PALÁCIOS & 

FREITAS, 2006). 

O comprometimento é outro elemento repetidamente colhido nas pesquisas de clima. 

Contudo, Siqueira e Gomide Junior (2004) indicam que o comprometimento do indivíduo 

com a organização envolve necessariamente, a participação de elementos afetivos e 

avaliativos. Isso o afasta do construto clima organizacional na medida em que, conforme 

visto, trata-se de um fenômeno perceptual. 

Nesse sentido, é possível verificar que satisfação e comprometimento envolvem 

avaliações afetivas do indivíduo sobre o trabalho ou sobre a organização, enquanto que o 

clima se refere à descrição de eventos e práticas organizacionais percebidas. Dessa forma, 

conclui-se que os construtos caracterizados por sua natureza afetiva ou avaliativa não podem 

ser considerados componentes de clima organizacional (PALÁCIOS & FREITAS, 2006). 

3.2.8 Medidas de clima organizacional 

Repise-se, sem receio de se tornar repetitivo, que o clima organizacional não pode ser 

considerado um conceito unidimensional, pois há uma multiplicidade de eventos que podem 

contribuir para a percepção dos empregados sobre a organização. Assim, pode se dizer que o 

clima é composto por inúmeras dimensões que podem ser avaliadas levando em consideração 

uma série de condições inter-relacionadas (ANDRADE et al., 2015). 

Embora exista relativa homogeneidade quanto aos aspectos gerais que compõe o clima 

organizacional, o mesmo não acontece em relação aos fatores ou dimensões constitutivas, 

visto que são observadas divergências nem sempre decorrentes das diferenças teóricas do 

fenômeno em análise (PUENTE-PALACIOS, 2002). Os mesmos autores ao realizarem a 

análise das dimensões empíricas do conceito de Clima Organizacional chamam a atenção para 

o fato de não ter sido encontrado um fator comum para os 34 fatores constitutivos, de clima 

organizacional, que localizou em sua pesquisa. 

Enquanto no trabalho realizado por Martins et al. (2004) foi constatado que 

instrumentos psicometricamente validados tinham definido como elementos constitutivos do 

clima aspectos como: recompensa, segurança e riscos, inovação, reconhecimento, feedback, 

flexibilidade, coesão, relacionamento entre superior e empregado, controle, suporte do chefe, 

liderança, clareza, promoções, pressão, apoio e autonomia. O trabalho apresentado por 

Patterson, Warr e West identificou 17 fatores como componentes do clima, entre os quais: 

suporte da chefia, desenvolvimento de habilidades, esforço, qualidade, eficiência, dentre 
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outros. Tal exemplo demonstra a necessidade de melhor definição da extensão e limites do 

construto clima organizacional, pois tais inconsistências impedem a construção de uma base 

teórica sólida e o seu reconhecimento no cenário organizacional (PALÁCIOS & FREITAS, 

2006). 

Além de melhor definição da extensão e limites do clima organizacional em si, a 

medida do referido construto ainda é um instrumento insuficientemente abordado na literatura 

sobre o tema, tal fato ocorre em virtude não da falta de estudos, mas sim das conclusões 

divergentes como a apontada acima. Muitos autores se restringiram a desenvolver escalas 

voltadas para um tipo especifico de organização, outros chegaram a índices de consistência 

interna insatisfatória (MARTINS et. al., 2004). Verifica-se ainda a ocorrência da inadequada 

delimitação do clima organizacional, assim como a falta de definição dos seus elementos 

constitutivos o que afeta negativamente o avanço da sua compreensão (PALÁCIOS & 

FREITAS, 2006). 

No presente estudo foi feita a opção por utilizar a Escala de Clima Organizacional 

(ECO) construída por (MARTINS et al., 2004) que contém 63 itens validados que abordam 

diferentes aspectos do construto. Entre os itens visualizados na referida escala isola-se a 

variável Controle e Pressão (CLCP) que avalia o controle e pressão exercidos pela instituição 

e pelos supervisores sobre o comportamento e desempenho dos servidores a partir da média 

aritmética de nove itens da escala ECO. 

A escolha da referida escala se deu pelo fato de sua validação ter alcançado nível de 

consistência interna satisfatório ao abordar várias empresas de três cidades diferentes da 

esfera pública e privada concluindo que o clima organizacional é formado por um conjunto 

básico de componentes que parece conservar-se em organizações, cultura e países diferentes, 

permitindo assim uma generalização mais confiável na aplicação do construto (BISPO, 2006). 

Destaca-se ainda que possa haver maior ou menor adequação do instrumento ao se considerar 

diferentes ambientes, como “público e privado” (JOHNSON, 2000) e mesmo dentro de um 

setor, em função de atividades organizacionais específicas. 

Há de se considerar, na forma de tratar as escalas, enquanto dimensões pré-definidas, 

individualmente cada dimensão, respeitando seus fundamentos teóricos e empíricos, ao invés 

de buscarmos uma imediata congruência global definida em bases unicamente quantitativas, 

abrindo-se a possibilidade de avaliação global ou parcial, conforme interesses da pesquisa, 

desde que todas as subescalas sejam validadas internamente e seus principais componentes 

sejam mantidos na escala global (ANDRADE et al., 2015). 
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4. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

A atividade disciplinar objeto deste estudo ocorre a partir do ingresso de denúncias ou 

representações junto ao canal de Ouvidoria, ou ainda, a partir dos órgãos de controle, onde 

tendo a unidade de Corregedoria verificado a existência de materialidade e a clara indicação 

de autoria de um fato que em tese configure ilícito administrativo, recomendará ao Reitor a 

abertura de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Com a emissão e publicação da 

portaria de instauração no boletim interno de serviços, o caderno processual (processo físico), 

juntamente com toda a documentação probatória que o acompanha é encaminhado ao 

presidente da Comissão para instalação da mesma. Com a instalação da Comissão de PAD é 

feita a notificação prévia do acusado para acompanhar o processo e produzir provas, 

transcorrendo dessa forma até a o encerramento da instrução. 

A partir de constatações preliminares, temos que, todavia, esse processo pode ser 

bastante desgastante na medida em que o servidor acusado geralmente não concebe tal 

condição, dirigindo uma pessoalidade negativa ao denunciante, ao gestor máximo do órgão e 

muitas vezes à comissão. A partir daí pode se observar a percepção negativa do acusado que 

pode aumentar e se alastrar por outras pessoas envolvidas direta e indiretamente com o 

processo, mais ou menos, dependendo do tempo de duração dos atos, do modo de condução 

dos trabalhos pela comissão e da conclusão a que chega a comissão. Cumpre salientar que, 

nesse sentido não há, ainda, mecanismos de acompanhamento psicológico do servidor que 

responde a Processo Administrativo Disciplinar e nem de aproximação junto ao referido 

servidor no intuito de minimizar e/ou mitigar essa reação preliminar negativa. 

Dessa forma, a questão de pesquisa que ora se apresenta é a seguinte: como minimizar 

os impactos decorrentes da atividade disciplinar no clima organizacional da IFE? Nesse 

contexto, a presente pesquisa objetiva propor um procedimento sistemático para o diagnóstico 

e minimização das percepções negativas geradas nos atores do processo administrativo 

disciplinar. 

A fim de alcançar esse objetivo, apresentam-se, a partir de agora, os procedimentos 

metodológicos que serão utilizados ao longo desta pesquisa no intuito solucionar o problema. 
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5. MÉTODOS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

Quanto aos objetivos optou-se pela realização de uma pesquisa exploratória e 

descritiva, onde foi possível proporcionar maior familiaridade com o problema e descrever as 

características de determinada população ou fenômeno (GIL, 2002). Caracterizada por 

natureza uma pesquisa aplicada, que “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, 

dirigidos à solução de problemas específicos” (GERHARDT & SILVEIRA, 2009).  

Em estudos organizacionais, a pesquisa quantitativa permite a mensuração de 

opiniões, reações, hábitos e atitudes em um universo, por meio de uma amostra que o 

represente estatisticamente (TERENCE & ESCRIVÃO FILHO, 2006). Por outro lado, na 

pesquisa qualitativa é possível idealizar um olhar mais sensível e amplo quanto à questão das 

pressões e outras insatisfações experimentadas pelos servidores, captando mudanças que não 

puderam ser identificadas por instrumentos quantitativos (ANDRADE et al., 2015). 

Dessa forma, no que se refere aos procedimentos metodológicos esta pesquisa utilizou 

uma abordagem qualitativa e quantitativa (uma vez que a perspectiva da pesquisa realizada é 

analisar o clima organizacional por meio de escala previamente validada), sendo que para a 

realização do método misto foram coletados primeiramente dados qualitativos, com o objetivo 

de explorar tópicos com os participantes em campo e, em seguida, dados quantitativos, 

considerando um número maior de representatividade (CRESWELL, 2007).  

Quanto à técnica, foi realizada a pesquisa de campo com os atores que atuam direta ou 

indiretamente na atividade disciplinar da IFE, tendo em vista que este procedimento pôde ser 

conjugado com outros, tais como bibliográficos e/ou documental (GIL, 2002). Utilizou-se 

também o método estudo de caso, pois segundo Flick (2000) ele é essencial para a pesquisa de 

abordagem qualitativa sendo utilizado para aprofundar os aspectos organizacionais que 

contextualizam a problematização do estudo. Yin (2005) indica o estudo de caso enquanto 

uma forma de pesquisa empírica que investiga fenômenos contemporâneos dentro do seu 

contexto real, em situações onde os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente estabelecidos ou utiliza-se de múltiplas fontes de evidência (PIMENTA et al., 

2012). 

Ainda deve ser levada em consideração a abordagem de pesquisa com observação 

participante que é caracterizada por Gil (2002) como “interação entre pesquisadores e 

membros das situações investigadas”, visto que o pesquisador é servidor da organização 

investigada e atuou diretamente na atividade disciplinar do órgão.  
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5.1 Procedimentos de revisão documental  

Retomando os objetivos da pesquisa, e a investigação preliminar realizada para o 

estudo, o objetivo geral do estudo é elaborar um programa de boas práticas na atividade 

disciplinar de uma IFE, recomendando-se novas rotinas e apresentando propostas de ajustes 

normativos para minimizar os impactos dessa atividade no clima organizacional da IFE. Para 

isto, a pesquisa documental foi o método utilizado inicialmente, baseando-se na leitura e 

análise da legislação, documentos da IFE e de outras instituições. 

Os documentos organizacionais referentes ao tema foram coletados no site 

“planalto.gov” (que funciona como um repositório da legislação nacional atualizado), no site 

da instituição como também junto ao sistema CGU-PAD, gerenciado pela Corregedoria do 

órgão, para o fim de se conhecer o atual nível de maturidade da atividade disciplinar na 

instituição, seus principais indicadores relativos ao aumento ou diminuição de fatos apurados, 

penalidades aplicadas e, também, em relação ao tempo e a forma como os processos são 

conduzidos atualmente e como esses processos estão distribuídos entre as unidades. O quadro 

a seguir classifica os documentos analisados na revisão documental. 

 

Quadro 3 - Revisão documental 
Legislação Documentos Institucionais Outros 
-Constituição Federal de 1988 
-Decreto Lei 200/1967 
-Lei 9.784/1999-Lei do 
processo administrativo 
- Lei 8.429/1992-Lei de 
improbidade Administrativa 
-Lei 8.112/1.990-Regime 
jurídico único dos servidores 
do poder executivo federal 
-Lei 8.027/1990 - normas de 
conduta dos servidores 
públicos civis da União, das 
Autarquias e das Fundações 
Públicas 
-Decreto 5.480/2005-Cria o 
sistema de correição do 
executivo federal e lança 
diretrizes sobre a atividade 
disciplinar 

-PDI 2019-2023 
-Resolução CONSUP 017/2018 – cria 
a corregedoria do IFE e padroniza a 
atividade correcional do órgão 
-Resolução CONSUP 041/2018 – 
altera a Resolução CONSUP 017/2018 
-Ordem administrativa 060/2018 – 
normativa o fluxo de denúncias e 
representações na IFE 
- Instrução Normativa n°. 07/2018 – 
estabelece normas relativas ao 
acúmulo de cargos públicos, exercício 
de atividade incompatível com o cargo 
e gerência de empresa privada pelos 
servidores da IFE 
Plano de Integridade da IFE – 
documento criado em cumprimento ao 
Decreto n. 9.203/2017 regulamentado 
pela Portaria n. 1.089/2018 da CGU 

- Instrução Normativa nº. 14/2018 
da CGU – revisa os procedimentos 
relacionados à atividade 
disciplinar  
Relatório de Auditoria n. 
003/201702138 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.2 Procedimentos de revisão de literatura 

Inicialmente, com o objetivo de verificar as publicações dos artigos sobre os temas, 

foram escolhidas quatorze palavras ou expressões relacionadas diretamente aos trabalhos para 
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servirem de parâmetro, na realização da pesquisa que se deu primeiramente na Revista Gestão 

Universitária na América (GUAL), classificada como B2 pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na área de Administração Pública 

que é o principal veículo nacional de publicação na área de gestão de instituições 

universitárias (apesar da IFE estudada ser essencialmente de ensino técnico, as estruturas 

administrativas são bastante similares). Houve também busca no repositório de artigos 

científicos da SPELL e na base de dados de periódicos científicos nacional SciELO. Visto que 

a revisão sistemática da literatura tem como objetivo levantar dados, conceitos, aplicações, 

modelos e funcionalidades referentes ao tema que possam contribuir para a investigação da 

pesquisa. O quadro 4 apresenta o número de trabalhos localizados de acordo com o parâmetro 

de busca em cada base de pesquisa. 

 

Quadro 4 - Revisão da literatura 
Artigos localizados – total 
Parâmetro Base Encontrados Base Encontrados Base Encontrados 
Clima organizacional Gual 4 Scielo 113 Spell 41 
Escala de clima organizacional Gual 0 Scielo 5 Spell 0 
Cultura organizacional Gual 3 Scielo 188 Spell 189 
Clima psicológico Gual 0 Scielo 2 Spell 0 
Controle e pressão Gual 0 Scielo 0 Spell 0 
Ambiente organizacional Gual 1 Scielo 25 Spell 10 
Percepção compartilhada Gual 0 Scielo 0 Spell 0 
Atividade disciplinar Gual 0 Scielo 0 Spell 3 
Punição Gual 0 Scielo 26 Spell 22 
Corregedoria Gual 0 Scielo 2 Spell 3 
Atividade correcional Gual 0 Scielo 0 Spell 0 
Ilícitos Administrativos Gual 0 Scielo 3 Spell 0 
Poder disciplinar Gual 0 Scielo 12 Spell 14 
Sanção administrativa Gual 0 Scielo 4 Spell 0 
Total 8  380  282 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O conteúdo da literatura foi obtido em bases de publicações acadêmicas e analisado 

por meio de técnicas bibliométricas, que consistem na utilização de métodos quantitativos e 

estatísticos para medir os índices de produção e a disseminação do conhecimento científico 

(ARAÚJO, 2006), utilizando-se as bases de dados anteriormente descritas foram localizados 

os quantitativos brutos de artigos publicados demonstrados no quadro 3. 

Na base de pesquisa da Revista Gestão Universitária na América (GUAL) foram 

encontradas apenas quatro publicações relacionadas a clima organizacional, três relacionadas 

à cultura organizacional e uma relacionada ao ambiente organizacional, todos os textos se 
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mostraram relevantes na medida em que o objeto de estudo da referida base é especifico qual 

seja a gestão de universidades. Os demais parâmetros não retornaram resultados. 

Por outro lado, na base da SciELO foram encontradas cento e treze publicações que 

continham no título alguma menção ao constructo clima organizacional, dezoito delas no 

Brasil. Procedeu-se a leitura dos resumos de todos os artigos, selecionando-se oito 

publicações relacionadas ou a esfera pública ou a instituições de ensino. O parâmetro escala 

de clima organizacional retornou cinco publicações, das quais foram selecionados apenas três 

textos, pois os demais tinham enfoque direcionado aos profissionais da área da saúde. 

Ainda na plataforma SciELO foram encontradas cento e oitenta e oito publicações cujo 

título fazia referência à cultura organizacional. Tendo em vista o grande volume de estudos e 

ainda ao fato de que o constructo possui aspecto secundário em relação ao tema principal do 

presente trabalho qual seja o clima organizacional, excluiu-se logo na leitura dos títulos dos 

trabalhos àqueles cujo objeto fosse cercado de alguma especificidade como a avaliação da 

cultura de um determinado país ou setor produtivo, dando-se preferência para os estudos que 

fazem uma abordagem mais aprofundada do conceito metodológico de cultura organizacional 

e o relacionasse a demais aspectos da área de recursos humanos, tendo sido selecionados 

trinta e cinco artigos dos cento e oitenta e oito iniciais para leitura do resumo e nova seleção 

para aprofundamento. 

O parâmetro clima psicológico retornou dois resultados que, apesar de se referir a 

contextos específicos foram selecionados de modo a se utilizar o seu conceito e sua forma de 

abordagem em comparação com o constructo clima organizacional. O parâmetro ambiente 

organizacional retornou vinte e cinco resultados, dos quais foram selecionados seis artigos 

para leitura sendo que dois já haviam sido selecionados em parâmetros anteriores. Nesse 

ponto excluiu-se mais uma vez os trabalhos de contextos específicos em preferência àqueles 

de abordagem mais conceitual. 

O termo punição retornou vinte e seis resultados, sendo que destes a grande maioria 

relacionava o tema especificamente ao estudo da criminalidade, aspectos do código penal, 

sistema prisional e temas alheios ao presente estudo. Foram selecionados três trabalhos que 

abordam de forma mais genérica os efeitos da punição sobre os indivíduos ao qual se verifica 

a possibilidade de esclarecer a influência da punição a um individuo em relação às pessoas 

que os cercam. O termo corregedoria obteve dois resultados, dos quais um especificamente 

tratava-se de unidade de apuração de ilícitos de servidores. 

O termo ilícito administrativo retornou três resultados dos quais, um tratava 

especificamente de procedimento licitatório, sendo selecionados para leitura mais 
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aprofundada os outros dois por tratarem dos aspectos da política sancionadora e o outro por 

trabalhar a responsabilidade do estado por omissão diante da ciência a atos ilícitos praticados 

por servidores. 

Ainda na base de dados SCIELO, o parâmetro poder disciplinar retornou como 

resultado doze trabalhos dos quais foram selecionados cinco para leitura mais acurada em 

virtude de relacionarem o poder disciplinar a organizações ou a área de gestão de pessoas ou 

por trabalharem os efeitos do poder disciplinar na percepção das pessoas. O termo sanção 

administrativa retornou quatro resultados, sendo excluídos dois que abordavam um contexto 

mais especifico em relação ao contexto político. 

A base de dados SPELL trouxe quarenta e um resultados para clima organizacional, 

dos quais foram selecionados, a partir da leitura do resumo vinte e quatro trabalhos, um já 

identificado em base de dados anterior. Mais uma vez o critério de seleção utilizado foi para 

estudos relacionados à área pública, a instituições de ensino e a procedimentos metodológicos 

de construção de escalas e discussão de conceitos em detrimento de estudos específicos 

voltados para indústrias, empresas familiares e de outros setores produtivos, pois inseridas 

dentro de outro contexto de formação da cultura que por sua vez influencia de maneira diversa 

o clima organizacional. 

Na mesma plataforma foram encontradas cento e oitenta e nove publicações cujo título 

fazia referência à cultura organizacional. Assim como procedido na plataforma SciELO, 

excluiu-se logo na leitura dos títulos dos trabalhos àqueles cujo objeto fosse cercado de 

alguma especificidade como a avaliação da cultura de um determinado país ou setor 

produtivo, dando-se preferência para os estudos que fazem uma abordagem mais aprofundada 

do conceito metodológico de cultura organizacional, atentando-se para duplicidade de 

pesquisas já localizadas por meio de outras bases sendo possível obter vinte e dois novos 

trabalhos com potencial de contribuir na estruturação teórica da presente pesquisa. 

Ainda na SPELL o parâmetro ambiente organizacional teve dez resultados dos quais 

apenas dois eram relevantes e ainda não tinham sido visualizados na busca em outras bases. 

Quanto ao termo atividade disciplinar, apenas um artigo mostrou-se ter alguma relação com a 

presente pesquisa. O termo punição apresentou vinte e dois resultados sendo cinco artigos 

selecionados após a leitura dos resumos. O parâmetro corregedoria retornou três resultados os 

quais já tinham sido coletados em pesquisa junto à base SCIELO. 

Ainda na referida base de dados, o parâmetro poder disciplinar retornou quatorze 

resultados, sendo que entre trabalhos relacionados ao tema da pesquisa e ainda não 

visualizados em outras bases, foi possível coletar quatro artigos. 
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Quadro 5 - Palavras-chave 
Português Inglês 

Clima organizacional 
Escala de clima organizacional 

Cultura organizacional 
Clima psicológico 
Controle e pressão 

Ambiente organizacional 
Percepção compartilhada 

Atividade disciplinar 
Punição 

Corregedoria 
Atividade correcional 

Ilícitos Administrativos 
Poder disciplinar 

Sanção administrativa 

Organizational climate 
Organizational climate scale 

Organizational culture 
Psychological climate 
Control and pressure 

Organizational environment 
Shared perception 

Disciplinary activity 
Punishment 

Sem correspondência 
Correctional activity 

Administrative Offenses 
Disciplinary power 

Administrative sanction 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A revisão sistemática foi realizada entre junho e agosto de 2019. Não houve fixação de 

critérios temporais, utilizando-se como ordem de relevância os artigos mais citados, usando as 

palavras-chaves nos idiomas português e inglês. O critério de busca incluiu os termos clima 

organizacional e cultura organizacional na busca por trabalhos que contivessem os termos 

fixados em seu título. Quanto aos demais parâmetros foram buscados trabalhos que 

contivessem o termo em seu título e também em seu resumo, selecionando-se dessa forma 

cento e dez artigos para estruturação da base teórica da presente pesquisa. 

Bases internacionais, como Scopus e Web of Science, foram consultadas mas não 

mostraram resultados que contribuíssem com o trabalho, principalmente pelo fato que a 

regulação da atividade disciplinar ser bastante distinta nos outros países. Nesse, sentido 

optou-se por não se utilizar tais bases. O quadro a seguir expande as informações trazidas no 

quadro 4 identificando o percentual de trabalhos utilizados nesta pesquisa. 
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Quadro 6 - Seleção dos artigos 
Proporção de artigos utilizados após triagem 

Base de busca GUAL SCIELO SPELL (266) 

Situação Resumos lidos duplicidade Utilizados Resumos lidos duplicidade Utilizados Resumos lidos duplicidade Utilizados 
Clima organizacional 4 0 4 22 0 8 41 1 23 

Escala de clima organizacional 0 0 0 5 0 3 0 0 0 
Cultura organizacional 3 0 3 35 0 15 37 10 22 

Clima psicológico 0 0 0 2 0 2 0 0 0 
Controle e pressão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ambiente organizacional 1 0 1 11 2 4 8 2 2 
Percepção compartilhada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atividade disciplinar 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Punição 0 0 0 8 0 3 18 0 5 

Corregedoria 0 0 0 2 0 1 3 3 0 
Atividade correcional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ilícitos Administrativos 0 0 0 2 0 2 0 0 0 
Poder disciplinar 0 0 0 12 0 5 7 2 4 

Sanção administrativa 0 0 0 2 0 2 0 0 0 
Total 8 0 8 101 2 45 152 18 57 

Proporção em relação ao total encontrado 100% 0% 100% 25,57% 0,5% 11,8% 57,14% 11,8% 37,5% 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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5.3 Procedimentos para coleta de dados 

A coleta de dados, para buscar informações para a elucidação do fenômeno 

pesquisado, utilizou inicialmente as técnicas da entrevista semiestruturada onde no tratamento 

e interpretação dos dados foi feita uma análise de conteúdo de Bardin (1977) com uso de 

grade fechada (VERGARA, 2007) uma vez que as categorias foram definidas 

preliminarmente à coleta de dados. 

Posteriormente, foi realizada a aplicação de um survey (GERHARDT & SILVEIRA, 

2009), para fundamentar os objetivos 1 e 2 da pesquisa. Na entrevista semiestruturada foram 

selecionados os atores relacionados direta e indiretamente com a atividade disciplinar, sendo 

dois diretores gerais, um de uma unidade (Campi) onde tenha havido atividade disciplinar 

com aplicação da penalidade de demissão no ano anterior ao da pesquisa e outro onde não 

tenha havido atividade disciplinar com aplicação de penalidade no mesmo período; o servidor 

com maior atuação em processos administrativos disciplinares no órgão, entendido como 

àquele que estiver presidindo o maior número de comissões no período da pesquisa; o Reitor 

e o Procurador da IFE, totalizando cinco entrevistados.  

Os diretores gerais puderam indicar, em um contexto macro, como é a impressão geral 

do clima organizacional nos Campi e, especificamente, no caso do diretor geral onde havia 

ocorrido atividade disciplinar com penalidade de demissão aplicada no ano anterior à 

realização da pesquisa, pôde indicar se houve alguma alteração na percepção dos servidores 

sobre o ambiente organizacional após a ocorrência da atividade (a partir da sua própria 

percepção). O servidor com maior atuação em comissões de PAD indicou pontos mais 

sensíveis na condução dos processos e que possam estar desencadeando algum tipo de 

desconforto nos atores envolvidos na atividade disciplinar e deu uma visão mais técnica sobre 

a atividade. O Reitor, que é a peça mais relevante nesse processo, visto que o produto da 

atividade disciplinar é direcionado a sua pessoa para que prolate o julgamento final, 

esclareceu a importância da preocupação com os efeitos da atividade disciplinar no clima 

organizacional da IFE. O Procurador, que exerce o controle prévio de legalidade dos atos 

praticados na instituição visando evitar intervenções por meio do controle judicial, pôde 

indicar os limites dos ajustes a serem propostos pela presente pesquisa. As entrevistas 

ocorreram entre agosto de 2019 a janeiro de 2020 com um total de duas horas e quarenta 

minutos gravados. 

Na aplicação de survey foram selecionadas duas unidades (Campi) com ocorrência de 

atividade disciplinar que tiveram penalidade de demissão aplicada no ano anterior ao início da 
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pesquisa, qual seja 2018, e duas unidades (Campi) sem a ocorrência de atividade disciplinar 

no mesmo período, atentando-se para que essas unidades tivessem o máximo de 

características semelhantes, notadamente número de servidores, alunos e terceirizados. Essa 

escolha foi feita por conveniência visto que a instituição é grande e espalhada pelo estado de 

Mato Grosso.  

A IFE investigada tem em seu quadro uma diversidade de pessoas com graus de 

escolaridade diferentes, de doutores a pessoas com nível básico. Dessa forma, optou-se por 

elaborar um instrumento de pesquisa com linguagem simples e clara. 

O questionário foi estruturado com duas seções. A primeira seção do questionário 

identificou o perfil do servidor, se participou direta ou indiretamente de alguma atividade 

disciplinar com penalidade de demissão aplicada na organização e a sua percepção acerca 

dessa atividade. A segunda seção do instrumento apresentou a escala multidimensional de 

Clima Organizacional de Martins (2008), chamada também de ECO. Tal escala foi construída 

e validada com o objetivo de avaliar a percepção do servidor sobre várias dimensões do clima 

organizacional; composta por cinco dimensões ou variáveis distribuídas em 63 itens, dos 

quais serão utilizadas à variável controle e pressão com base na média aritmética de nove 

itens. O questionário utiliza cinco pontos em escalas do tipo likert com respostas variando de 

1 a 5 (“Discordo Totalmente” a “ Concordo Totalmente”). 

Uma das decisões chaves na construção do questionário, especialmente no caso de 

questionários tipo Likert, recai sobre o número de categorias empregadas na escala de 

resposta, e isso é relevante, visto o questionamento de que os diversos formatos de escalas 

tipo Likert utilizados, têm distorcido instrumentos de mensuração e seus respectivos 

construtos, fruto de uma aparente displicência no uso de regras pelos pesquisadores na 

definição de suas escalas (CUMMINS & GULLONE, 2000). 

Viera e Dalmoro (2013), em artigo que buscou avaliar a influência do número de itens 

na escala tipo Likert e o efeito da disposição da escala nos resultados de uma mensuração, 

justamente avaliando a escala preferida pelos respondentes quanto à facilidade, velocidade e 

precisão de resposta, concluiu que a escala com cinco pontos é a mais adequada, pois a escala 

de três pontos é menos confiável e tem menor capacidade de demonstrar com precisão a 

opinião do entrevistado. A escala de cinco pontos teve, em média, a mesma precisão e 

mostrou-se mais fácil e mais veloz no uso que a escala de sete pontos.  

Abaixo um quadro demonstrativo das cinco variáveis constantes da escala ECO de 

Martins (2008) e a distribuição dos 63 itens com destaque para escala controle e pressão. 
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Quadro 7 – Variáveis e suas definições constitutivas e operacionais 

ESCALA  VARIÁVEL  DEFINIÇÃO CONSTITUTIVA  DEFINIÇÃO OPERACIONAL  

ECO 
(MARTINS, 

2008) 

Apoio da chefia e da 
organização 

(CLAC) 

Suporte afetivo, estrutural e operacional da chefia e da organização fornecido aos servidores 
no desempenho diário de suas atividades no trabalho.  

Média aritmética de 21 itens da 
ECO  

Recompensa 
(CLRC) 

Diversas formas de recompensa usadas pela instituição para premiar a qualidade, a 
produtividade, o esforço e o desempenho do servidor. 

Média aritmética de 13 itens da 
ECO  

Conforto Físico 
(CLCF) 

Ambiente físico, segurança e conforto proporcionados pela instituição aos servidores.  
Média aritmética de 13 itens da 
ECO  

Controle/ pressão 
(CLCP) 

Controle e pressão exercidos pela instituição e pelos supervisores sobre o comportamento e 
desempenho dos servidores.  

Média aritmética de 9 itens da 
ECO  

Coesão entre colegas 
(CLCC) 

União, vínculo e colaboração entre os colegas de trabalho. 
Média aritmética de 7 itens da 
ECO  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para a interpretação dessa escala, deve-se considerar que quanto maior for o valor da 

média fatorial, melhor é o clima organizacional: valores maiores que 4 tendem a indicar bom 

clima e menores que 2,9 a apontar clima ruim, exceto para o Fator 4 (controle/pressão) que 

trata de uma escala inversa, para o qual quanto maior o resultado, pior será o clima porque 

maior será o controle e a pressão exercidos sobre os empregados. Portanto, para o Fator 4, 

valores maiores que 4 indicam clima ruim e menores que 2,9 apontam bom clima 

(MARTINS, 2008). 

A variável CLCP (controle e pressão) é aquela que tem relação direta com o exercício 

da atividade disciplinar enquanto atividade de avaliação de comportamento para realização de 

controle e aplicação de punição por parte da administração e, por isso, decidiu-se pela 

aplicação especifica dessa variável de modo a registrar a percepção especifica do servidor 

acerca desse quesito de modo que o resultado negativo do clima organizacional oriundo de 

outros fatores não influencie na presente pesquisa. 

Sekaran (2000) argumenta que os dados podem ser coletados de várias formas, em 

diferentes contextos, cada técnica de coleta de dados possui vantagens e desvantagens. Por 

isso, na tentativa de aumentar a validade e confiabilidade da coleta de dados, aumentar a taxa 

de retorno das respostas e reduzir vieses de não resposta, optou-se por aplicar o survey “via e-

mail”. Entretanto, o envio foi antecedido de visitas pessoais onde foi explicado aos 

participantes o objetivo da pesquisa, sua finalidade e a importância da colaboração, bem como 

foram sanadas todas as dúvidas existentes e orientações. Nesse ponto, a pesquisa buscou 

identificar as percepções involuntárias dos servidores sobre o clima organizacional em sua 

unidade e a relação dessas percepções com a ocorrência de atividade disciplinar com base em 

uma escala já validada. 

Como questionários similares foram aplicados em diversas outras pesquisas avaliou-se 

que não seria necessário um processo de validação, seja com o uso de especialistas ou com a 

realização de um piloto. 

Considerando os instrumentos da coleta de dados, estes foram organizados e 

classificados para a análise utilizando a estatística descritiva simples, na aplicação do survey, 

aliados a técnica de análise para as entrevistas. Com a análise dos dados, as informações 

foram organizadas e classificadas para identificar os pontos negativos e positivos da atividade 

disciplinar na concepção dos servidores, representando assim uma janela de oportunidade 

para a construção de um programa de boas práticas da atividade disciplinar na IFE. A seguir o 

quantitativo de atores envolvidos diretamente na pesquisa de campo.  
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Quadro 8 - Atores externos e internos 

Entrevistas Survey 

Atores Internos 
Quantidade Atores 

Quantidade Atores 

2 Diretores 

Servidores das unidades selecionadas 66 
1 Membro 

1 Procurador 

1 Reitor 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.4 Proposição e validação do programa de boas práticas 

Ao final dos estudos, embasados na revisão da literatura e nos dados coletados, foi 

construído um programa de boas práticas na atividade disciplinar que foi apresentado ao 

Reitor e ao Presidente da Comissão de Acompanhamento do Plano de Integridade da IFE para 

validação. A proposta do programa é propor novos procedimentos junto à rotina da atividade 

disciplinar e ajustes aos normativos referentes à atividade na IFE nomeadamente na 

Resolução CONSUP 017/2018. 

5.5 Sínteses dos procedimentos de pesquisa 

A pesquisa aconteceu em etapas: a primeira qualitativa, com delineamento 

exploratório no qual foram realizados procedimentos de pesquisa documental, revisão da 

literatura e conversas informais e observação participante. A segunda foi qualitativa e 

quantitativa, realização de entrevista semiestruturada e aplicação de survey com os servidores 

das unidades (campi) selecionados para investigar as potencialidade e fragilidades em 

pesquisas de soluções para problemas tecnológicos. 

Para organização metodológica foram realizadas as seguintes atividades: 

 Revisão da legislação relacionada à atividade disciplinar vigente; 

 Revisão e análise documental dos normativos internos da IFE referentes à 

atividade disciplinar; 

 Abordagem inicial feita com o Reitor para compreender a sua visão sobre a 

importância de uma atividade disciplinar que não impacte negativamente no 

clima organizacional da IFE;  

 Revisão bibliográfica: direito administrativo, direito disciplinar, atividade 

disciplinar, processo, processo administrativo, processo administrativo 
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disciplinar, corregedoria, clima organizacional, clima psicológico, cultura 

organizacional, escalas de mensuração do clima organizacional; 

 Observação participante no CODIR – Colégio de Dirigentes da IFE e na 

Corregedoria; 

 Entrevistas com atores chaves na atividade disciplinar para compreender o 

nível de maturidade da atividade na IFE e suas percepções sobre essa 

atividade;  

 Aplicação de survey com os servidores para compreender a visão dos mesmos 

acerca da atividade disciplinar, para mensurar o clima organizacional na IFE e 

correlacionar tal medida ao exercício da atividade disciplinar;  

 Classificação, ordenação e análise dos dados a gerar informações para a 

construção do programa de boas práticas;  

 Verificar a aprovação das referidas propostas da pesquisa com a apresentação 

do programa de boas práticas ao Reitor e ao Presidente da Comissão 

responsável pelo acompanhamento do plano de integridade da IFE. 

 

No quadro 9, o mapa síntese da pesquisa com as informações gerais que possibilita 

visualizar e compreender o estudo por etapas. Logo em seguida a figura 4 demonstra a 

interconexão dos procedimentos de pesquisa. 
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Quadro 9 - Mapa síntese 

Oportunidade de Pesquisa 
Objetivos Geral e 

Específico 
Atividades 

Procedimentos 
metodológicos e 

técnicas 
Resultados 

Evolução da atividade correcional, objeto 
de estudo da pesquisa, além de gerir a 

atividade disciplinar, tem como um dos 
objetivos desenvolver um programa de 
boas práticas na atividade disciplinar, 

recomendando-se novas rotinas e 
propostas de ajustes normativos para 

minimizar os impactos dessa atividade no 
clima organizacional da IFE. 

Entender a composição, 
situação e importância do 

clima organizacional da IFE 
objeto do presente estudo. 

Realização de observação 
participante aliada à revisão de 
literatura sobre escala de clima 

organizacional.  

Quanto à 
abordagem: 
qualitativa e 
quantitativa. 

Percepção de que a atividade 
disciplinar afeta diretamente a 
variável controle e pressão da 
escala de clima organizacional 

utilizada. 
 

Identificar a/a(s) variável(is) 
do clima organizacional 

potencialmente influenciada 
pela atividade disciplinar e 

utiliza-la para mapear o clima 
na organização objeto de 

estudo. 

Revisão e análise documental dos 
normativos internos da IFE 

referentes à atividade disciplinar. 

Quanto a natureza: 
aplicada 

Abordagem inicial feita com o 
Reitor para compreender a sua visão 

sobre a importância de uma 
atividade disciplinar que não 

impacte negativamente no clima 
organizacional da IFE. 

Quanto aos 
objetivos: 

exploratória e 
descritiva. 

 
Ter um instrumento de 

mensuração com validação 
consistente capaz de mensurar o 
clima organizacional relativo a 

variável escolhida junto as 
unidades selecionadas. 

Revisão bibliográfica: direito 
administrativo, direito 

administrativo disciplinar, atividade 
disciplinar, processo, processo 

administrativo, processo 
administrativo disciplinar, 

corregedoria, clima organizacional, 
clima psicológico, cultura 
organizacional, escalas de 

mensuração do clima 
organizacional. 

Quantos aos 
procedimentos: 

pesquisa de campo, 
bibliográfica, 
documental e 
participante. 
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Possibilidade de disseminação do 
resultado da prática ser efetivada em 

outras organizações, tendo em vista que 
todos os órgãos integrantes do poder 
executivo federal devem implantar as 
atividades de natureza correcional no 
sentido de prevenir, apurar e punir os 
servidores efetivos que tenham sido 

flagrados na prática de um ilícito 
disciplinar. 

Propor e desenvolver projeto 
de divulgação da atividade 
disciplinar melhorando a 
percepção dos servidores 
sobre a atividade, atuando 

sobre as variáveis 
identificadas. 

Observação e entrevista com atores 
chaves na atividade disciplinar.  

Coleta de dados: 
entrevista e 

aplicação survey. 

Melhoria da compreensão dos 
servidores e da comunidade em 

geral sobre a importância e a 
obrigatoriedade da atividade 

disciplinar. 

Propor e elaborar um 
programa de boas práticas 
recomendando rotinas e 

propondo ajustes nos 
instrumentos normativos 

internos, de modo a melhorar 
a abordagem disciplinar 

causando um menor impacto 
no clima organizacional. 

Entrevistas com atores chaves na 
atividade disciplinar para 

compreender o nível de maturidade 
da atividade na IFE e suas 

percepções sobre essa atividade;  

Analise dos dados: 
análise da entrevista 

e estatística 
descritiva para 

survey  

Realizar ajustes na Resolução 
CONSUP 017/2018 de modo que 

a mesma preveja ações que 
minimizem os impactos negativos 

no clima organizacional da IFE  
Enquanto outras instituições estão em 

fase de aperfeiçoamento da atividade em 
si a IFE pode avançar um passo a frente 

relacionando o impacto da atividade 
disciplinar no clima organizacional, 

surgindo assim uma janela de 
oportunidade para que o resultado do 

presente trabalho seja exportado (desde 
que devidamente adaptado) para outras 

organizações de modo que a IFE assuma 

Validar as referidas propostas 
internamente, junto ao Reitor 
e a unidade encarregada pela 

gestão da integridade no 
órgão. 

Aplicação de survey com os 
servidores para compreender a visão 

dos mesmos acerca da atividade 
disciplinar, para mensurar o clima 

organizacional na IFE e 
correlacionar tal medida ao 

exercício da atividade disciplinar.  
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protagonismo dentro do Sistema de 
Corregedorias do Poder Executivo 

Federal. 

Classificação e ordenação e análise 
dos dados a gerar informações para 
a construção do programa de boas 

práticas. 

Verificar a aprovação das 
referidas propostas 

internamente junto ao Reitor 
e a unidade encarregada pela 

gestão da integridade no 
órgão. 

Verificar a aprovação das referidas 
propostas internamente com a 

apresentação do modelo de boas 
práticas ao Reitor e ao Presidente da 
Comissão de acompanhamento do 

plano de integridade da IFE. 

Construção do 
artefato. 

Disseminar o resultado do estudo 
em outras organizações públicas. 

Fonte: Elaborada pelo autor.  
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Figura 4 – Fluxograma dos procedimentos de pesquisa 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

5.6 Seleção das unidades de análise 

Para efetivação da pesquisa procedeu-se inicialmente a escolha das unidades de 

análise. Quanto às entrevistas com atores chaves na atividade disciplinar, procedeu-se 

conforme descrito no quadro 8. Sendo o Reitor e o Procurador da IFE, ocupantes de 

cargo único, não há escolha a ser feita, sendo que será procedida a entrevista com o 

Reitor e com o Procurador contemporâneos à realização da pesquisa. Quanto ao 

servidor com maior atuação na atividade disciplinar, procedeu-se um levantamento, a 

partir de relatórios da Corregedoria, objetivando verificar um ranking dos servidores da 

IFE que estivessem presidindo um maior número de comissões de PAD e Sindicância 
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no período em que a pesquisa está sendo realizada. Abaixo quadro com a classificação 

ordinal decrescente dos servidores que mais presidem comissões disciplinares na IFE 

atualmente preservando a identidade dos mesmos: 

 

Quadro 10 - Servidores que presidem o maior número de comissões disciplinares na IFE 

Ordem Servidor (SIGLA) Número de comissões presididas 

1º V.M.A. 30 

2° P.R.R.D. 19 

3° A.C.D.A. 12 

4° C.K.F. 8 

5° D.N.S. 7 

6° E.M.G. 7 

7° A.L.M. 5 

8° B.J.A.C. 5 

9° C.A.P.V. 3 

10° H.A.S.S. 2 

Fonte: relatório da Corregedoria 

 

Dos servidores listados no quadro 10, excluem-se o primeiro e o segundo 

colocados por serem servidores lotados na Corregedoria, selecionando-se o servidor 

A.C.D.A. por ser o servidor que não está lotado na Corregedoria da IFE que presidiu o 

maior número de comissões disciplinares de modo que tem experiência e conhecimento 

para indicar o ato processual mais delicado dentro do encadeamento que constitui o 

procedimento disciplinar e possam afetar a percepção dos servidores que ocupam 

determinado ambiente organizacional e cuja isenção não esteja comprometida pelos 

interesses da pesquisa, como poderia acontecer com os servidores da Corregedoria. 

Quanto aos diretores gerais procedeu-se primeiramente a análise da quantidade 

de atividade disciplinar com a aplicação da penalidade de demissão no ano de 2018, 

com quatro demissões aplicadas no ano de 2018 distribuídas em 3 Campi com 

características muito particulares, conforme o quadro 11. 

ALF um Campus situado na região norte do estado de Mato Grosso, fundado em 

21 de janeiro de 2015, que conta com 1.063 alunos matriculados. Atualmente oferta 13 

cursos entre eles: Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, Curso 

Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, Curso Bacharelado em 

Zootecnia, Curso Bacharelado em Administração e o Curso Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos (PNP, 2018). 
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LRV é um campus avançado situado na região médio norte do Estado em uma 

região de atual pujança econômica a partir do agronegócio. Fundando em 03 de agosto 

de 2015 conta com 270 alunos matriculados em 05 cursos. Oferta cursos profissionais 

em nível Técnico e Superior, quais sejam: Produção Industrial e Controle e Processos 

Industriais, que envolve a produção agropecuária, agroindustrial e industrial para 

atender as perspectivas de crescimento econômico e social da região (PNP, 2018). 

CBA é o maior e mais antigo Campus da IFE, situado na região central da 

Capital do estado. Fundando em 23 de setembro de 1909 conta com 8.248 alunos 

matriculados e 44 cursos nos mais diversos níveis de ensino (PNP, 2018). 

 

Quadro 11 - Demissões aplicadas no ano de 2018 na IFE, por Campus 
Campus Número de demissões aplicadas Data da aplicação 

Alta Floresta/ALF 1 29.03.2018 
Lucas do Rio Verde/LRV 1 12.07.2018 

Cuiabá/CBA 1 16.07.2018 
Cuiabá/CBA 1 12.01.2018 

TOTAL 4 - 
Fonte: adaptado sistema CGU PAD 

 

Os demais campi e unidades da IFE dividem-se em com ocorrência de atividade 

disciplinar cuja punição aplicada foi uma penalidade de suspensão (não tendo havido 

aplicação da penalidade de advertência no período), com ocorrência de atividade 

disciplinar sem aplicação de penalidade e sem ocorrência de atividade disciplinar, tudo 

isso tendo como base o ano de 2018, conforme detalhado no quadro 12. 
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Quadro 12 - Proporção entre penalidades e arquivamentos no ano de 2018 na IFE, por Campus 

 
Número de penalidades 

aplicadas 
Tipo de 

penalidade 
Arquivados no 

período 
CONFRESA/CFS 0 Não se aplica 1 

RONDONÓPOLIS/ROO 0 Não se aplica 2 
SORRISO/SRS 1 Suspensão 0 

ALTA FLORESTA/ALF 1 Demissão 0 
PRIMAVERA DO LESTE/PDL 1 Suspensão 0 

BARRA DO GARÇAS/BAG 0 Não se aplica 0 
VÁRZEA GRANDE/VGD 0 Não se aplica 0 

CUIABÁ/CBA 2 Demissão 3 
SÃO VICENTE/SVC 0 Não se aplica 3 

CÁCERES/CAS 0 Não se aplica 0 
BELA VISTA/BLV 0 Não se aplica 0 

PONTES E LACERDA/PLC 0 Não se aplica 0 
CAMPO NOVO DOS 

PARECIS/CNP 
0 Não se aplica 0 

JUÍNA/JNA 0 Não se aplica 0 
LUCAS DO RIO VERDE/LRV 1 Demissão 0 

SINOP/SNP 0 Não se aplica 0 
DIAMANTINO/DMT 0 Não se aplica 1 

GUARANTÃ/GTA 0 Não se aplica 0 
TANGARÁ/TGA 0 Não se aplica 0 
CONFRESA/CFS 0 Não se aplica 0 

RONDONÓPOLIS/ROO 0 Não se aplica 0 
ALTA FLORESTA/ALF 0 Não se aplica 0 

Fonte: sistema CGU PAD 

 

Além das seis penalidades aplicadas e dos dez processos arquivados tiveram 

ainda dez processos encaminhados para comissão de ética e nove processos onde foi 

recomendada alguma diligência complementar por parte da Procuradoria do IFE e, por 

isso, tais processos continuam em andamento, totalizando trinta e cinco comissões com 

trabalhos concluídos no ano de 2018. 

Na correlação entre os quadros onze e doze, levando-se em conta a necessidade 

de comparação entre unidades com estruturas semelhantes descartou-se a participação 

da unidade CBA, tendo em vista a singularidade representada pelo seu tamanho e 

antiguidade. 

Quanto às demais unidades foi observado que a unidade ALF encontra 

semelhança no que diz respeito à quantidade de alunos, servidores e período de 

fundação com os Campi SRS, PDL, ROO e BAG (todos com pouco mais de mil 

alunos). Sendo que, desses, SRS e PDL tiveram servidores punidos com a penalidade de 

suspensão no ano de 2018, o que pode ter afetado a percepção dos servidores sobre a 

dimensão controle e pressão nessas unidades. Por uma questão logística, escolheu-se o 

campus ROO em detrimento do campus BAG para servir como referência em 
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comparação ao Campus ALF como unidade que não teve atividade disciplinar com 

aplicação de penalidade de demissão no ano de 2018. 

Quanto à unidade LRV tem-se o Campus avançado TGA, o campus avançado 

GTA e o Campus avançado SNP com características semelhantes. TGA por não ter 

registrado nenhum processo disciplinar no período, será referência de comparação em 

relação à unidade LRV. 

Dessa forma, as duas unidades com registro de atividade disciplinar com 

aplicação da penalidade de demissão no ano de 2018 serão ALF e LRV e as duas 

unidades sem o registro de atividade disciplinar com aplicação de penalidade de 

demissão no mesmo período foram os campus ROO e TGA. A seguir quadro 

apresentando as unidades selecionadas e sua respectiva fachada. 

 

Figura 5 – Unidades selecionadas para pesquisa de campo 
Unidades com ocorrência de atividade disciplinar que culminaram na aplicação da penalidade de 
demissão no ano de 2018 

 
Campus ALF 

 
Campus avançado LRV 

Unidades sem ocorrência de atividade disciplinar no ano de 2018 

 
Campus ROO 

 
Campus avançado TGA 

Fonte: Site do IFMT - http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/os-campi-do-ifmt/ 

 

Levando-se em consideração à disponibilidade de tempo para entrevista e 

deslocamento foi entrevistado um diretor geral de uma unidade com aplicação da 

penalidade de demissão no ano de 2018, qual seja o diretor de LRV e um diretor geral 

de uma unidade sem o registro de atividade disciplinar no mesmo período, qual seja a 

diretora de ROO. 
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A aplicação do questionário foi realizada nas duas unidades com registro de 

atividade disciplinar com aplicação da penalidade de demissão no ano de 2018, quais 

sejam ALF e LRV e nas duas unidades sem o registro de atividade disciplinar no 

mesmo período, quais sejam os campus ROO e TGA. Estão detalhados no quadro 3 o 

perfil das unidades de pesquisa selecionadas. 

Quadro 13 - Definição dos atores externos e internos 

Entrevistas Survey 

Quantidade Atores 
Entrevistado 

Unidade 
Quantidade de 

Atores 

1 Diretor Geral LRV  A ALF 18 

1 Diretor Geral ROO B LRV 23 

1 Membro de comissão A. C. D. A C ROO 17 

1 Procurador D TGA 08 

1 Reitor E Total 66 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.7 Validação dos instrumentos de coleta 

Conforme Gil (2002), quando o questionário e o roteiro da entrevista forem 

redigidos deveram passar pelo seu pré-teste, que está centrado na avaliação dos 

instrumentos, visando garantia de exatidão em suas medidas. Assim, no apêndice desta 

dissertação encontram-se os modelos do roteiro da entrevista semiestruturada e do 

survey, que foram testados de forma piloto com os servidores lotados na Corregedoria 

da IFE. 

O pré-teste refere–se à aplicação do questionário a uma pequena amostra de 

entrevistados, com o objetivo de identificar e eliminar problemas potenciais 

(MALHOTRA, 2001). Deste modo, o questionário aplicado foi utilizado com a intenção 

de testar e verificar o instrumento de coleta de dados a fim de aperfeiçoar quesitos 

como, compreensão, evitar questões ambíguas, verificar a ordem das questões e 

verificar a introdução do questionário se está apropriada.  

Malhotra (2001) argumenta que a melhor maneira de se efetuar um pré-teste é 

com entrevistas pessoais. Visto que, os entrevistadores podem observar as reações e 

atitudes dos entrevistados. Ademais, Evans e Mathur (2002) complementam afirmando 

que os questionários aplicados pessoalmente possuem vantagens como: clareza nas 

instruções, possibilidade de estímulo, flexibilidade e adaptabilidade, controle sobre o 

ambiente entre outros aspectos. 
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Nesse sentido foram aplicados os questionários e as perguntas das entrevistas a 

dois membros da Corregedoria e após foi realizado um grupo focal com os mesmos que 

listaram uma série de observações indicando perguntas desnecessárias, situações de 

ambiguidade e sugerindo alteração na linguagem e na escrita de modo a evitar 

constrangimentos e direcionamentos no momento da análise. 

6. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

Dentro da praxe administrativa vigente são os gestores locais os encarregados de 

dar encaminhamento às denúncias e de estabelecer o contato com denunciantes, 

testemunhas e acusados fazendo a interconexão com o canal de Ouvidoria e 

eventualmente com a Corregedoria. Logo, as unidades gerenciais (Campi) seriam as 

maiores interessadas em ser bem orientadas na condução desses trâmites de modo a 

gerar o menor desgaste ao clima organizacional possível. Dessa forma, as mudanças 

alcançadas por esta pesquisa tendem a serem não só aceitas como também buscadas por 

esses atores. 

A pesquisa deve satisfazer aos envolvidos na atividade disciplinar, membros de 

comissão, gestão local, testemunhas e até mesmo os acusados ou investigados no 

processo. A IFE por sua vez busca com que a atividade disciplinar seja compreendida 

de forma positiva pelos servidores e pela comunidade e não tenha impacto negativo no 

clima organizacional o que pode ser atestado a partir da unidade permanente de gestão 

da integridade do órgão. 

A instituição tem fortalecido a atividade disciplinar na organização, contudo os 

servidores não estão acostumados com os procedimentos de rotina da atividade o que 

leva a promover distorções e crenças negativas a respeito da atividade. Nesse sentido, a 

pesquisa buscará elucidar melhor essa atividade e promover uma melhor compreensão 

dos servidores e da comunidade em relação às atividades disciplinares.  

Deve-se salientar que elementos de natureza legal muitas vezes não podem ser 

substituídos. O fato de o acusado poder acompanhar a oitiva de testemunhas bem como 

a todos os atos do processo e só poder ser afastado de suas atividades em condições 

muito específicas é um exemplo de situações imutáveis ou de difícil mudança. Esse 

contato, obrigatório, com o acusado pode ser um dos motivadores de constrangimentos 

ou situações negativas, fato sobre o qual há pouca margem de mudança/alteração. 
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As principais decisões da atividade disciplinar são tomadas pelo Reitor, mas 

outros atores também participam indiretamente dessas decisões como o Procurador 

Jurídico da instituição e o Corregedor. 

Visualiza-se como potenciais meios de resolução/mitigação do problema, a 

criação de um programa de boas práticas na atividade disciplinar, ou a criação de um 

plano de divulgação e orientação da atividade disciplinar, bem como a proposta de 

alguns ajustes na Resolução CONSUP 017/2018, no sentido de melhorar ou amenizar o 

impacto de alguns atos da atividade disciplinar junto ao clima organizacional da 

unidade. 

As pessoas atingidas diretamente pela solução em questão são os Diretores 

Gerais, membros de comissão, membros da Corregedoria, membros da Procuradoria 

Jurídica, Reitor, podendo representar como parte da solução do problema o 

investimento e infraestrutura como sala de reuniões apta para realização de 

videoconferência. Com a formatação de um método de mensuração do clima 

organizacional da IFE, como por exemplo, a escala ECO proposta em Martins (2008) 

poderá se aferir periodicamente o clima organizacional, identificando se a variação está 

sendo positiva em relação às mudanças implantadas.  

Os principais riscos e dificuldades identificados para consecução da pesquisa 

são: o prazo para realização da pesquisa, processo político institucional que pode 

propiciar a não colaboração de alguns gestores locais, necessidade de aperfeiçoamento 

da técnica de mensuração do clima organizacional e a não aprovação dos ajustes 

propostos pelo Conselho Superior da IFE. 

Os resultados que doravante se apresentam foram obtidos por meio de pesquisa 

bibliográfica e observação participante, a fim de identificar formas de diagnosticar a 

percepção dos servidores sobre a atividade disciplinar; observação participante e 

pesquisa documental sobre a estrutura e o funcionamento da atividade disciplinar na 

IFE; entrevistas em profundidade realizadas com o Reitor, os diretores gerais de duas 

unidades, com o Procurador e com o servidor que mais atuou em comissões 

disciplinares da instituição pesquisada, a partir das quais foi possível a realização de 

uma proposta de solução para o problema organizacional. 
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6.1 Constatações da observação participante 

Na instituição estudada, a atividade disciplinar é gerenciada por uma unidade 

chamada Corregedoria, que consiste em um órgão de assessoria ligado diretamente a 

autoridade máxima da IFE que visa instruir os procedimentos disciplinares orientando 

tecnicamente às decisões do gestor no que tange a aplicação de penalidade aos 

servidores lotados no órgão. 

Essa atividade ocorre resumidamente da seguinte forma: a partir de uma 

denúncia feita junto ao canal de Ouvidoria, posterior a uma análise preliminar, sendo 

verificada indicação, com mínima comprovação, de fato tido como ilícito disciplinar 

cuja autoria se atribui a servidor efetivo do órgão, a denúncia é encaminhada à 

Corregedoria para uma análise denominada de juízo de admissibilidade. 

No juízo de admissibilidade a Corregedoria realiza parecer verificando a 

indicação de autoria (quem realizou o fato) e, principalmente, materialidade (provas) e 

recomenda ao Reitor três situações possíveis: não sendo o fato descrito um ilícito, ou 

sendo um ilícito estando ausente à materialidade (provas) a Corregedoria recomendará o 

arquivamento da denúncia. Sendo o fato descrito um ilícito, mas sendo as provas 

insuficientes, a Corregedoria recomendará a abertura de uma investigação chamada 

sindicância que visa coletar mais provas para decidir se é ou não o caso de abrir um 

PAD. Sendo o descrito um ilícito, identificado o autor do fato como um servidor efetivo 

e tendo provas concretas sobre o fato denunciado, à Corregedoria vai recomendar a 

abertura de um PAD. 

Recomendada a abertura de um PAD, o parecer é submetido à apreciação do 

Reitor que concordando com a recomendação técnica emitirá uma portaria designando 

três servidores para comporem uma comissão de processo administrativo disciplinar. O 

processo é devolvido à Corregedoria que encaminha ao servidor designado como 

presidente juntamente com as orientações constantes do manual de PAD da CGU e com 

um compilado de modelo de documentos que devem ser utilizados no transcurso do 

processo. 

Após receber o processo, o servidor presidente da comissão dará os 

encaminhamentos conforme orientado no manual de PAD da CGU e nas legislações, 

após ouvir testemunhas, analisar documentos e ouvir o acusado a comissão deliberará 

sobre o indiciamento (acusação) ou não do servidor. Deliberando pelo indiciamento a 

comissão fará um termo, chamado termo de citação, que será encaminhado ao acusado 
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para que apresente defesa no prazo de dez dias. Se nessa fase a comissão entender que o 

acusado não cometeu a irregularidade denunciada poderá deixar de fazer o indiciamento 

do servidor e desde já recomendar o arquivamento. 

Após a apresentação de defesa pelo acusado a comissão vai redigir um 

documento chamado relatório final e encaminhará o processo a Corregedoria. Este setor 

então dará um novo parecer avaliando se o trabalho desenvolvido pela comissão 

cumpriu todas as premissas legais e vai encaminhar para o Reitor, o mesmo colherá 

parecer jurídico da Procuradoria do órgão e posteriormente irá decidir acatando ou não 

o relatório final da comissão. 

Caso o relatório final indique a aplicação de uma penalidade e a mesma seja 

acatada pelo Reitor, essa será cumprida por meio de portaria a ser publicada no Diário 

Oficial, será dada ciência ao acusado que pode recorrer administrativamente no prazo de 

trinta dias ou mesmo recorrer judicialmente. Nesse caso, nenhum dos recursos suspende 

o andamento da medida punitiva. 

Após a publicação da penalidade a portaria é encaminhada para os assentos 

funcionais do servidor devendo nele permanecer como forma de indicar seus 

antecedentes. No caso de advertência esses antecedentes permanecem por cento e 

oitenta dias, no caso de suspensão por dois anos e no caso demissão não há que falar em 

antecedentes, pois o vínculo do servidor com a administração estará rompido. 

6.2  Constatações das entrevistas 

Quanto à utilidade da atividade, verificou-se que a maioria dos entrevistados 

avaliou positivamente a atividade, no entanto não é possível desconsiderar que tal 

manifestação pode estar contaminada pelo fato de o aplicador da entrevista compor o 

sistema de atuação disciplinar da unidade, principal sitio da pesquisa. Contudo variação 

importante nesse ponto ocorre quanto aos motivos pelos quais os entrevistados 

entenderam útil a atividade. O entrevistado A indicou que a utilidade do PAD reside no 

fato de as pessoas não pensarem que:  

 

Entrevistado A: (...) “o servidor público é ileso a 

qualquer punição, por isso eu acho importante. Por que 

ele tem o direito e também tem que seguir os deveres dele 

enquanto servidor público”.  
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Já para a entrevistada B a utilidade do PAD:  

 

Entrevistada B: (...) “é no sentido de que os processos 

administrativos disciplinares, eu vejo como ele busca, 

embora esteja fazendo uma análise especifica no bojo do 

caso concreto, mas aquela decisão ela serve como baliza 

pro comportamento de toda a gama de servidores do 

instituto (...)” 

 

Essa utilidade pedagógica também é compartilhada pelos entrevistados D e E. 

No que tange a condução da atividade disciplinar na instituição objeto de pesquisa, os 

entrevistados A e B consideram boa à condução da atividade na instituição. Revela-se 

certa coincidência nos discursos de sempre utilizarem como parâmetro a situação 

pretérita da instituição (antes da Corregedoria) e/ou outras instituições e, nesse sentido, 

a opinião dos entrevistados é de que a instituição tem realizado um bom trabalho. Neste 

ponto destacamos a fala do entrevistado A: 

 

Entrevistado A: “eu avalio como extremamente positiva. 

Até por que não tínhamos antes. Você bem sabe disso: nós 

saímos do nada para uma efetividade muito boa. A gente 

tinha um sentimento de impunidade antes. E eu que já 

estou há muito tempo no instituo, o nosso sentimento de 

impunidade ele vinha durando para com o servidor que 

fazia coisa que nós, comprovadamente, sabíamos que 

estava errada e que não se tinha nada de avaliação por 

que não se tinha a responsabilidade (...)”. 

 

Quanto à duração do PAD, verifica-se interessante contraste nas respostas, 

enquanto os entrevistados A, B e E consideram o tempo médio de um PAD excessivo, 

os atores técnicos, quais sejam os entrevistados C e D entendem que o prazo é razoável 

e até adequado, para respeitar o contraditório e ampla defesa. Das respostas estão 

transcritas a seguir a resposta do entrevistado A e do entrevistado D, para que seja 

observada a diferença nos pontos de vista: 
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O entrevistado A entende que o tempo é excessivo:  

 

Entrevistado A: “Eu acho ele excessivo ainda. Pela 

regra, lógico, eu acho ele adequado 60 mais 60, mas 

claro, o que nós vemos na prática?(...) Se nós criássemos 

ou se a legislação pudesse melhorar eles, ficaria bem 

melhor tanto para Corregedoria como para instituição e 

isso pesa para comunidade, tanto interna quanto 

externa.”  

 

O entrevistado D entende que o tempo é adequado:  

 

Entrevistado D: “Eu acho que é razoável sim, é o tempo 

necessário para que se respeite ao contraditório e a 

ampla defesa (...)”. 

 

A sequência das perguntas dizia respeito justamente da consequência do tempo 

para encerrar um PAD no clima organizacional. Observa-se que àqueles que entendem 

que o prazo é adequado, são justamente aqueles que não possuem condições de indicar 

o efeito do mesmo clima organizacional, pois são atores pontuais que após o processo 

não convivem a rotina da unidade. Quanto aos gestores há unanimidade de que a maior 

demora gera sim efeito negativo. O entrevistado A indica quais são as implicações 

negativas geradas a partir da demora na conclusão de um PAD: 

 

Entrevistado A: (...) “ele dá um aspecto de que o 

processo vai se enrolar e vai se tornar impune (...)” 

 

A entrevistada B destaca ponto ainda mais relevante na questão da demora de 

um PAD, quando perguntada sobre o tempo médio do processo:  

 

Entrevistado B: (...) “eu acho um tempo longo... Até por 

que a gente lida com alunos que tem um tempo limitado 

na instituição né? Daí entre a situação acontecer, quando 

chega num desfecho o envolvido nem está mais na 
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instituição, e ai isso que eu acho que para comunidade às 

vezes caracteriza impunidade...” 

 

O entrevistado A indica ainda uma possível forma de mitigar o problema, 

revelando uma ação concreta realizada em um processo disciplinar ocorrido na unidade 

de sua responsabilidade: 

 

Entrevistado A: (...) “você tem que fazer um trabalho 

deee... orientação para os servidores, para a comunidade 

externa... Principalmente para a comunidade externa, que 

almeja uma efetividade mais rápida né?” 

 

Com base nas respostas verificou-se um conflito entre a expectativa da 

comunidade em ver determinado servidor punido e a cautela processual necessária da 

instituição, no sentido de evitar questionamentos judiciais e nulidade de suas ações que 

por vezes revelam a necessidade de sigilo e não exposição do acusado. Esse silêncio 

provindo do sigilo muitas vezes é interpretado como impunidade pela comunidade em 

geral. Contudo, ações informativas no curso do processo indicando a fase em que o 

mesmo se encontra e o eventual motivo de uma parada brusca na marcha processual 

pode ser suficiente para a melhor compreensão da comunidade. 

Uma das unanimidades entre todos os respondentes é sobre a imagem do 

servidor que responde a um PAD. Todos concordam que o mesmo sofre um pré-

julgamento por parte da comunidade, observamos as respostas: 

 

Entrevistado A: “esse é um aspecto negativo também, a 

comunidade, não sei se por que é da natureza do ser 

humano, já coloca o cidadão em uma condição de pré-

culpado... A comunidade isola o servidor por achar que 

ele é culpado daquilo que fez.” 

 

Entrevistada B: “ela é negativa... Parece-me assim, que 

se você está respondendo alguma coisa parece que já tem 

um princípio de culpa...” 
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Entrevistado D: “eu acho que para a comunidade em 

geral existe um pré-julgamento pelo simples fato da 

abertura de um processo administrativo disciplinar, em 

razão disso determinadas infrações administrativas que 

são investigadas, declarar o sigilo nos processos, por que 

eventualmente para resguardar tanto a honra do ofendido 

né?” 

 

Entrevistado E: “é muito claro o pré-julgamento nesses 

casos... A comunidade quer mais do que a punição, ela 

quer o açoitamento em praça pública...” 

 

Entrevistado C, membro da comissão:  

 

Entrevistado C: “a imagem começa bem negativa a 

depender do objeto da apuração, é mais ou menos. 

Qualquer concessão que você faz no curso do processo, as 

pessoas entendem que acusado está sendo favorecido...” 

 

Destaca-se da fala do entrevistado D a necessidade de sigilo e discrição na 

condução dos processos como forma de preservar minimamente a imagem do acusado 

no curso do processo e destaca ainda informar a comunidade e os servidores em geral 

que o PAD nada mais é que uma “avaliação” na qual uma conduta do servidor é 

apreciada de acordo com as leis e que em 70% dos casos o servidor é aprovado nessa 

“avaliação”, portanto ele é absolvido. Mas muitas vezes, mesmo absolvido no final ele 

já sofreu inúmeras penalizações ao longo do processo. 

Quanto aos números de demissões divulgados pela CGU em 2015 de 550, sendo 

o recorde na série histórica, a grande maioria dos entrevistados disseram ter 

conhecimento dessa informação, salvo a entrevistada B. E todos consideram positiva a 

divulgação no sentido de demonstrar a comunidade que a impunidade dos servidores é 

um cenário pretérito. Mais uma vez o entrevistado D foi além, levantado eventuais 

motivos do aumento no número de demissões como sendo fruto de maior capacitação 

por parte dos gestores e a efetivação de instrumentos que permitem uma investigação 

mais robusta por parte da administração:  
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Entrevistado D: (...) “o motivo principal é a capacitação 

dos servidores e eu acredito também que há uma 

percepção maior da importância do que são os processos 

administrativos disciplinares... Entrevistador: Por parte 

dos gestores? Entrevistado D: Sim por parte dos gestores 

de uma forma geral... No sentido de que hoje as 

autarquias e fundações elas tem tomado um cuidado 

maior no que concerne a gestão de pessoas e eu acho que 

também há instrumentos de processos administrativos 

disciplinares, hoje os servidores exigem muito 

compartilhamento de informações com a CGU, com o 

próprio judiciário, então tecnicamente, os processos 

administrativos disciplinares eles são bem mais, digamos, 

desenvolvidos do que no passado.” 

 

No que se refere a omissão dos gestores diante do conhecimento de fatos ilegais, 

as principais consequências apontadas foram a imagem de permissividade passada aos 

demais servidores que pode contribuir para o estabelecimento de uma cultura 

organizacional não ética e que comporte por vezes gestos de ilegalidade. Destaca-se a 

resposta do entrevistado D também uma abordagem jurídica de que tal omissão pode 

caracterizar inclusive improbidade do gestor:  

 

Entrevistado D: “Do ponto de vista organizacional é 

péssimo por que é um mau exemplo, ai no sentido de que 

eu falo, como disse antes, o processo administrativo não 

tem uma visão só para penalizar aquele servidor que 

comete um ato ilícito, mas também é para solucionar 

problemas organizacionais da instituição, e a partir do 

momento em que o gestor não atua quando ta ciente de 

alguma irregularidade, além de ele cometer uma infração 

administrativa, é caso até de improbidade administrativa, 

ele passa para os demais servidores, no âmbito 
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organizacional, uma leniência que hoje é incabível na 

administração pública.” 

 

Quanto a imagem que os servidores em geral têm da atividade disciplinar, há 

uma ligeira discrepância nas respostas. O entrevistado A indica que os mesmos tendem 

a ficar em estado de alerta, a entrevistada B diz que há muita desinformação e que 

muitos servidores ainda acham que “não dá em nada”, enquanto que para os 

entrevistados C, D e E a atividade disciplinar está sendo bem vista pela maioria dos 

servidores. Observa-se nessa resposta maior precisão por parte dos gestores das 

unidades que conseguem enxergar os bastidores da organização e por isso verificam de 

fato a percepção dos servidores.  

O estado de alerta revelado pelo entrevistado A pode ser confrontado com o 

resultado apresentado pela survey, que será apresentado na próxima seção. Do mesmo 

modo, pode ser revelado pelo campus ROO, onde a ausência de atividade disciplinar 

(até o momento da pesquisa) pode ter levado a crença de certo afrouxamento na 

aplicação de regras de condutas e consequente descontração por parte dos servidores 

possa levar a um baixo índice da variável controle e pressão. Ou seja, nesse caso o 

índice seria bastante festejado, mas o motivo do mesmo (ausência de atividade 

disciplinar) não seria a desejável. 

Quanto a levar em consideração características individuais do acusado na 

condução dos processos, todos os entrevistados apontam no sentido de o processo ser 

imparcial e o entrevistado C pontua de forma precisa essa questão: 

 

Entrevistado C: “eu creio que a própria lei já considera 

características individuais do acusado. Por exemplo: o 

incidente de insanidade é uma possibilidade de suspensão 

do processo que ocorre quando é verificada alguma 

patologia no acusado. Ou seja, o processo leva em 

consideração uma característica individual do acusado, 

mesmo que momentânea, para poder indicar quais são os 

passos a serem seguidos...” 

 

Sobre as decisões do judiciário que anulam aplicação de penalidades decorrentes 

de um PAD, a grande maioria entende que tais decisões podem afetar a credibilidade do 
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gestor e a segurança dos servidores, contudo observa-se manifestação divergente por 

parte do entrevistado D que considera que uma eventual decisão só vai afetar a 

credibilidade do gestor se ela for recorrente na organização ou se o fato for cercado de 

alguma peculiaridade. 

Uma pergunta especifica aos entrevistados técnicos (entrevistados C e D) é se a 

abertura do PAD ocasiona a insegurança dos servidores não envolvidos diretamente. Na 

opinião de ambos, no caso especifico da IFE estudada isso não deve acontecer, pois 

(segundo os mesmos), o corpo técnico, que conduz a atividade, e os métodos claros, 

tende a conduzir a decisões justas. Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho da 

resposta do entrevistado D:  

 

Entrevistado D: “Olha eu acredito que no âmbito no IF 

não gera por que o quadro técnico que apura é muito 

profissional, né? Então sabe-se que aqui dentro do IF será 

observada a ampla defesa e os processos vão passar por 

uma, ao final do relatório, uma análise jurídica antes de 

ser encaminhado pro reitor, então assim, eu acredito que 

não há riscos de eventual (que seria uma insegurança) 

perseguição ou algo nesse sentido acho que no âmbito do 

IF isso não existe... Acho que não tem um...” 

 

Quanto ao papel da Ouvidoria, como sendo atualmente o único canal para acesso 

das denúncias no órgão, também é uma unanimidade no sentido de que é sem dúvida a 

melhor forma de acesso, especializada em lhe dar com cada tipo de informação. O 

entrevistado C entende apenas que deve ainda ser dada maior informação aos servidores 

de unidades do interior e que se colocassem “representantes” da Ouvidoria em cada 

unidade, como forma de potencializar o trabalho que já é muito bem desenvolvido 

atualmente. 

A forma de acesso a Ouvidoria ocorre por meio de um sistema denominado Fala 

BR administrado pela Ouvidoria da IFE e monitorado pela Ouvidoria Geral da União, 

unidade da CGU. O acesso a esse sistema pode ocorrer diretamente pela página Fala 

BR, ou em links pelo site do IFMT, constituindo-se assim no canal de Ouvidoria. 

O entrevistado D destaca ponto favorável no canal de Ouvidoria em relação a 

outros meios como:  
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Entrevistado D: “sim eu acho que é adequado né? Acho 

que é um canal onde tanto os servidores quanto público 

externo, tem né? A liberdade de eventualmente fazer a 

representação. Eu acho que as vezes um servidor, num 

determinado momento teria um certo constrangimento de 

apresentar uma denúncia, seria uma representação, 

diretamente para o chefe imediato e utiliza o canal para 

gerar mais tranquilidade, mais segurança né? Para 

aquele que está fazendo a representação....”  

 

A entrevistada B também destaca fatores positivos do canal: 

 

Entrevistada B: (...) “bom, eu acho que é o mais 

adequado! Por que, por mais que você tente ser imparcial, 

existe todo o envolvimento que você tem de conviver com 

as pessoas, de você ver o resultado daquilo para 

comunidade, e quando vem uma denúncia, uma situação 

que é comunicada diretamente à Ouvidoria, eu acho que é 

possível dar um trato sem um envolvimento passional, 

algo mais imparcial...” 

 

Sobre a notificação prévia que o documento que informa o servidor que está 

respondendo a um PAD, o entrevistado A entende que é modo adequado para que o 

servidor tenha ciência. Contudo, destaca que o tempo entre a ciência do acusado e as 

primeiras ações da comissão devem ser os menores possíveis, para impedir que o 

mesmo comece a imaginar situações alheias os processos e se crie especulações. 

O entrevistado D entende que sempre deve ser feita a notificação prévia pessoal 

(diretamente pelo presidente da comissão) ao acusado, por que via correio ou por meio 

eletrônico pode ocorrer na supressão de alguma informação importante e prejudicar o 

contraditório a ampla defesa. A entrevistada B destaca ainda certo constrangimento em 

se utilizar a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas como meio para notificar os 

servidores pontuando que: 
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Entrevistada B: “Gera uma insegurança, essa forma de 

notificação, principalmente no que se refere ao trabalho 

da gestão de pessoas, a maioria das pessoas elas não 

sabem diferenciar isso... Que a gestão de pessoas está 

sendo apenas um instrumento. Olha eu recebi isso aqui e 

preciso que você receba. E as vezes a pessoa já pega 

aquele que está entregando a notificação como se fosse 

um algoz... Ta participando do meu processo... Então eu 

sinto dos servidores da CGP um certo desconforto quanto 

a isso. Mas não sei como seria, uma alternativa, para que 

se faça isso...” 

 

Quanto a forma de intimar as testemunhas houve certa concordância de que a 

intimação em si é o melhor meio para tal. Contudo, todos foram unânimes também em 

dizer que a presença do acusado na oitiva da testemunha gera constrangimento. O 

entrevistado D é um pouco mais especifico indicando que tal constrangimento tende a 

ocorrer especificamente em processos relacionados a temas mais delicados:  

 

Entrevistado D: (...) “a presença do acusado possa inibir 

o testemunho, principalmente quando nesses casos de 

violência sexual contra menores, mas eu acho que de 

regra não afeta, eu não vejo o que possa gerar algum 

constrangimento... Eu acho que não... É lógico que cada 

caso especifico, dependendo se haja uma justificativa 

plausível né?” 

 

Sobre se o servidor que está respondendo a um PAD deve continuar exercendo 

suas atividades, os gestores que participaram da entrevista foram unanimes no sentido 

de que “não deveria”, ponderaram o aspecto legal, mas se manifestaram contrariamente 

a continuidade do trabalho pelo acusado. O entrevistado D entende que depende do caso 

concreto, se a conduta que está sendo avaliada afeta ao trabalho exercido pelo acusado 

ou sua relação com as pessoas (como no caso de assédio) ai então é passível de um 

afastamento (que inclusive está previsto em lei).  
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Quanto ao plano de divulgação seria mais no sentido de o servidor entender 

melhor o número de punições em um robusto total de apurações. Se o que é feito é só 

publicar penalidades, gera uma percepção que tudo que chega é punido! Nesse sentido, 

o entrevistado D sugere uma naturalização da atividade, de modo que o servidor a 

encare como uma avaliação inerente à função pública: 

 

Entrevistado D: “E assim, o PAD nada mais é do que 

uma avaliação por parte da administração pública, de um 

fato específico, mas o servidor é avaliado à todo 

momento! No estágio probatório, quando ele entra no 

seletivo de remoção, de redistribuição... Concorre nos 

projetos de extensão. Ele ta sendo analisado ali né? Então 

assim é desmitificar um pouco essa questão de com o 

processo administrativo disciplinar eu vou ter uma 

suspensão e até uma demissão. O processo disciplinar é 

assim, para se chegar até uma pena de demissão que a 

pena capital no processo administrativo ela tem umas 

questões onde elas são aplicadas em situações muito 

especificas. E a gente assim, hoje, para dar caso de 

demissão, ou é uma improbidade administrativa, ou uma 

falta disciplinar qualificada, ou então por corrupção. 

Então assim, são coisas bem graves, que a gente não vê 

acontecer todos os dias. 

 

Sempre que se colocam questões relacionadas a medidas cautelares vislumbra-se 

o risco de eventuais nulidades no processo. E nesse sentido, importante transcrever a 

resposta emitida pelo entrevistado D: 

 

Entrevistador: Essas medidas administrativas elas não 

seriam um risco de o servidor alegar que isso de alguma 

forma já foi algum Pré-julgamento ou algum tipo de 

represália?  
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Entrevistado D: Eu acredito que não. Assim o que não 

pode é o desvio de determinada função né? Ah, por 

exemplo o professor vai ficar tomando conta do 

almoxarifado... Não ai não procede, mas por exemplo: 

fazer uma redistribuição eventualmente para que o 

professor exerça sua atividade em outro turno. Não vejo 

isso como uma punição. 

 

Quanto a percepção no aumento das penalidades, os gestores responderam que 

na visão deles as penalidades aumentaram. Entretanto, é importante consignar parte da 

resposta da entrevistada B onde ela diz que acredita que essa percepção ocorreu para ela 

apenas pelo fato de ser a gestora atualmente e ter contato com os relatórios de gestão 

produzidos, que os demais servidores não tem essa mesma percepção, muitos sequer 

sabem que algum servidor da instituição já tenha sido demitido e o pior é de que: em 

que contexto se deu essa demissão?  

Outra importante visão trazida pelo entrevistado D foi a do PAD enquanto 

diagnóstico da atividade administrativa, como forma de avaliar não só o servidor como 

também a administração: 

 

Entrevistado D: “O processo administrativo disciplinar 

ele importante como um diagnóstico da administração por 

que, pelo menos no âmbito da AGU, a gente verifica que 

as faltas eventuais atribuídas aos procuradores federais, 

ou aos membros da AGU, elas são decorrentes da falta de 

estrutura administrativa da própria gestão. Então como 

que eventualmente um servidor que, digamos, ele ta 

sozinho campus, acumulando uma atribuição e de repente 

deixou... Sei lá... Um processo administrativo de... Era 

para ter sido enviado para análise da procuradoria sobre 

a prorrogação de um contrato e não foi, o contrato 

rescindiu...” 

 

Entrevistador: “E ai o novo contrato teve um acréscimo 

de não sei quantos mil reais.” 
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Entrevistado D: “Tipo assim... A própria administração 

concorre com aquilo. Então para isso que o processo 

administrativo disciplinar também serve. Olha, o que a 

administração eventualmente pode concorrer para que 

uma situação como essa não ocorra.” 

 

Quanto à proporcionalidade das penas existentes, foi unânime a compreensão de 

que as penalidades existentes são proporcionais e justas. Destaca-se, nesse ponto, a fala 

do entrevistado D que inclui o termo de ajustamento de conduta como outra 

possibilidade no tratamento das denúncias: 

 

Entrevistado D: “Eu acho que sim... Acho que são justas 

né? Sem falar que hoje na administração pública existe 

um instrumento jurídico que é o termo de ajustamento de 

conduta né? Para aquelas infrações que não apresenta 

lesão ao erário e menor potencial ofensivo, digamos 

assim, hoje existe o termo de ajustamento de conduta. E 

eu acho que a advertência, a suspensão e a demissão são 

penas que tem uma graduação bem especificas né? E eu 

acho que... No âmbito da administração pública federal 

eu acho que é... Razoável.” 

 

O referido entrevistado bem observou também que determinadas questões 

podem ser tratadas no âmbito da comissão da ética e reafirmou que acredita que o 

problema dos tipos (artigos que preveem um ilícito) está, não na quantidade de 

penalidades, mas na precisão do enunciado: 

 

Entrevistado D: “Algumas situações que acho que a lei 

8112 tem um tipo que é meio vago: por exemplo desídia. 

O que é desídia especificamente né? Então um ato pode 

caracterizar desídia? Então a doutrina e a jurisprudência 

trabalha com questões mais reiteradas... E eu acho que 
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até por uma questão de garantia mesmo, é preciso ser 

mais objetivo...” 

 

Outra respondente acrescentou a necessidade de em alguns casos prever a 

possibilidade de uma pena auxiliar, como por exemplo, a obrigação de terapia no caso 

de servidores que sejam penalizados em virtude de comportamentos que possam indicar 

algum distúrbio mental: 

 

Entrevistada B: “Por exemplo, eu acho que um professor 

que sofre, ou um servidor que sofre uma acusação de 

assédio havendo, eu sei que se ele for primário, 

dependendo do tipo de assédio que for ele não é demitido, 

ele é suspenso... Eu acho que essas pessoas elas deveriam 

ser obrigadas a fazer algum tipo de tratamento.” 

 

Entrevistador: “Então uma penalidade auxiliar, seria?” 

 

Entrevistada B: “Isso, isso... Um condicionante... Olha, 

você vai ter que fazer, você vai ter que passar pela junta 

médica ou aqui pelo núcleo de qualidade de vida ou né 

por uma avaliação psicológica... Por que eu penso que 

uma pessoa que comete um assédio dentro de um 

ambiente de trabalho ela tem algum problema né?” 

 

Outra ponderação importante é do respondente que indica que novas penas como 

multas podem ensejar na impunidade, criando uma alternativa para tratamento dispares 

por parte da autoridade máxima da organização, onde para uns casos poderia aplicar a 

pena de demissão e para outros aplicar a pena de multa. 

Certo padrão nas respostas foi apresentado dependendo das perguntas. Em 

algumas verificou-se certa dissonância da posição dos gestores para posição dos 

técnicos envolvidos diretamente na atividade disciplinar como o entrevistado C e D. Por 

exemplo, quando perguntados sobre a possibilidade de participação da equipe 

multidisciplinar no início dos processos para fazer um acolhimento ao servidor acusado, 

os A, B e E foram favoráveis enquanto que o D entendeu não ser adequado e o C 



 

 
 

78

consignou que a instituição pode no máximo colocar a equipe a disposição do servidor e 

nunca obriga-lo a ser submetido ao acolhimento. 

O entrevistado D trouxe outras considerações relevantes no sentido de 

salvaguardar as testemunhas de processos relacionados a assédio, designando como 

presidente da comissão sempre um servidor do sexo feminino, por entender que a 

presença de três homens pode criar algum tipo de pressão/exposição nas oitivas de 

adolescentes menores de idade. 

Outro ponto importante trazido pelo mesmo entrevistado é novamente sobre a 

capacidade de diagnóstico dos processos disciplinares: 

 

Entrevistado D: “Exatamente... Por exemplo, hoje o 

instituto federal tem uma organização que trata 

exclusivamente de processos administrativos disciplinares 

e sindicâncias. Vocês têm, por exemplo, inclusive, 

condições de diagnosticar os problemas e com base nesses 

diagnósticos, tipo assim, recomendar à administração 

“olha o índice de processos de investigação decorrente de 

assédio sexual é muito grande”, né? Aumentou de 2016 

para 2018. Eu acho que precisa ser feito uma campanha 

institucional a respeito abordando esses temas 

específicos, então, assim, é essa questão do diagnóstico, 

né? Então assim: mais do que punir é trazer uma visão 

geral dos problemas da administração.” 

 

Quanto ao questionamento do que os gestores esperam da atividade disciplinar, 

verificou-se várias informações relevantes no sentido de a atividade disciplinar trazer 

crédito e fortalecer a imagem da instituição e dos próprios servidores. Destaca-se, nesse 

ponto a fala da entrevistada B: 

 

Entrevistador: “Talvez uma forma melhor de entender 

isso facilitaria tratar né? Em suma o que você, enquanto 

gestora, espera da atividade disciplinar? O que você 

espera que ela reflita para os servidores?” 
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Entrevistada B: “Que ela reflita realmente na conduta 

deles... Que a gente sempre tenha em mente: por que nós 

estamos aqui? Como eu disse, o ideal é que a gente não 

precisasse dela né? Que a sociedade não precisasse das 

leis, que todo mundo respeitasse o outro como gostaria de 

ser respeitado, por que assim não aconteceria roubo, nem 

mortes e nem nada disso. Mas como a gente não tem né? 

Eu espero que ela proteja a instituição, vejo ela como uma 

forma de proteção mesmo... Por que se a gente começa 

não ter a instituição cai numa situação de descrédito. E eu 

fico muito triste por exemplo, que tinha um servidor meu 

que falava “fico triste quando vejo o instituto na mídia 

por questões relacionadas a coisas que os servidores 

fizeram, por que coloca todo mundo no mesmo balaio...” 

Eu vivi isso agora: teve um professor nosso que disse que 

a filha dele de 07 anos perguntou o que é um abusador, 

por que os coleguinhas disseram que os professores do 

IFMT eram abusadores... Então é uma situação assim 

onde por causa de um todo mundo é colocado no mesmo 

balaio. E isso reflete também no emocional do servidor... 

Principalmente do professor que tá ali todos os dias. Igual 

hoje tem servidor que fala para mim: eu não chego perto 

de aluno! Por medo! Por medo!” 

 

Ao final das entrevistas foram direcionadas perguntas especificas a cada ator 

dentro do processo institucional. Para o entrevistado D foi perguntado quais eram os 

maiores problemas de natureza jurídica que ele verificava nos processos da organização: 

 

Entrevistado D: “Eu acho que hoje, assim, tecnicamente 

falando, a dificuldade fica por conta da comissão na hora 

de fazer a subsunção do fato a norma (verificar em qual 

proibição a conduta se enquadra), ao tipo... As vezes 

casos graves são tipificados de forma mais brandas e 

também situações menos graves tipificadas com pena de 
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demissão, então seria necessário esse ajuste... Mas via de 

regra, a análise do procedimento em si, aqui no âmbito do 

Instituto Federal, é muito bem feita, né? Então não temos 

problemas, como por exemplo, da comissão deixar de 

observar o principio da presunção de inocência, 

contraditório e ampla defesa, pular alguma etapa, então 

assim, aqui no âmbito do Instituto Federal ele é muito 

bem feito.” 

 

Mas de um modo geral tem-se uma boa avaliação técnica da atividade e concebe 

grande relevância a pesquisa que, em sua opinião, trará significativas melhorias para 

atividade, conforme transcrito abaixo: 

 

Entrevistado D: “Perfeito! De suma importância né? 

Essa... É o que eu falo! A gente tem que desmistificar essa 

questão das atividades disciplinares ela é uma 

decorrência natural do próprio cargo público. Volto a 

dizer: o servidor é constantemente avaliado, a comissão 

disciplinar é uma forma de avaliar a conduta. Então, eu 

acho que isso tem que fazer parte do cotidiano do servidor 

público assim como bater ponto, entregar seu trabalho e 

etc... Aquele profissional que exerce suas atividades de 

forma correta não pode ficar com receio de responder 

algum processo ou uma sindicância naquele sentido... É 

lógico que aquele que comete uma infração grave ele vai 

ficar...” 

 

Para o entrevistado A foram feitas algumas perguntas especificas sobre o PAD 

transcorrido naquela unidade que levou a demissão de um servidor no ano anterior ao 

início da pesquisa. No que se refere à percepção dos servidores, àquele gestor não 

verificou mudanças significativas, mas entende que as mudanças na rotina podem ter 

deixado os servidores um pouco inseguros: 
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“Entrevistado A: “Teve... Durante o processo várias 

mudanças. Primeira foi à colocação do servidor em 

horário completamente diferente que foi necessário para o 

campus, pois as pessoas excluíam ele... Os colegas 

isolaram ele... Eu fazia reuniões quinzenais para explicar 

a situação para os colegas e tentar diminuir esse 

isolamento que eles estavam criando. O clima ficou tenso 

ao mesmo tempo mas... apaziguado mas tenso. Ao mesmo 

tempo esperando o resultado do processo e como o 

processo específico, no nosso caso, ele é relacionado a 

assédio com jovens ele é muito mais complexo, rodeado 

por... Não vou falar rodeado mas...” 

 

Entrevistador: “Tem algumas condutas que tem uma 

reprovabilidade maior né?” 

 

Entrevistado A: “As pessoas ficavam mais nervosas, 

principalmente as mulheres, principalmente do sexo 

feminino... E como eu tenho a maioria de servidoras do 

sexo feminino então esse clima ele ficou bem abalado. 

Então durante o processo, de 15 em 15 dias tínhamos uma 

reunião onde era informado sobre o andamento do 

processo. Mas mudou e algumas ações estamos fazendo 

constante para poder melhorar a situação do campus...” 

 

6.3 Constatações da aplicação do questionário 

Os dados colhidos foram tabulados em planilha, atribuindo-se os valores 

respectivos para cada item, conforme orientado na validação da escala ECO de Martins 

(2008). Após a tabulação passou-se para a análise dos dados que foi feita por cada 

unidade individualmente, iniciando a pesquisa pelas unidades que foram objeto de 

atividade disciplinar com aplicação da penalidade de demissão no ano anterior ao início 

desta pesquisa. 
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No Campus ALF a pesquisa obteve 18 respondentes, sendo 11 do sexo feminino 

e 7 do sexo masculino. Do total, 9 respondentes tinham entre 26 e 35 anos, 5 tinham 

entre 36 e 45 anos, 3 tinham entre 46 e 55 anos e 1 tinha entre 18 e 25 anos. Dos 

respondentes no referido campus 7 são casados com filho, 6 solteiros sem filho, 3 

casado sem filho e 1 divorciado/viúvo. 

Quanto a área de formação acadêmica, 8 são de ciências sociais aplicadas, 3 de 

ciências humanas, 3 de ciências biológicas, 2 de ciências exatas, 1 de linguagens e 1 de 

outra área. Quanto ao tempo de efetivo exercício na instituição, 11 responderam ter 

entre 1 a 3 anos, 6 entre 4 a 6 anos e 1 entre 7 a 10 anos. Quanto a ocupação de cargo de 

direção ou função gratificada, 11 responderam que não ocupam cargo ou função 

gratificada, 5 responderam ter função gratificadas e 2 responderam ter cargo de direção.  

Quanto à frequência de inteiração social observou-se que os respondentes 

possuem grande inteiração social com os servidores em geral e com os superiores. 

Destaca-se aqui a baixa inteiração social dos respondentes com a comunidade, onde 10 

respondentes indicaram que essa inteiração ocorre raramente ou nunca ocorre. Fato que 

carece de reflexão haja vista que os serviços desenvolvidos na instituição são 

inteiramente voltados para a comunidade. 

Quanto ao questionamento de já ter participado direta ou indiretamente de 

atividades de PAD, apenas dois respondentes indicaram já ter participado, sendo um 

como acusado e outro em outras funções. Quanto à percepção, 13 respondentes 

indicaram que o PAD é bom para a instituição e para os servidores. 

Quanto à aplicação da escala controle e pressão proposta por Martins (2008), 

onde valores maiores que 4 indicam clima ruim e menores que 2,9 apontam bom clima, 

temos que após a tabulação dos dados chegamos o índice 3,12, que é considerado um 

clima regular. Portanto, no referido campus os servidores possuem a percepção 

compartilhada regular acerca do controle e pressão exercidos no campus. 

No Campus LRV a pesquisa obteve 23 respondentes, destaca-se que o valor 

representa 100% de servidores da unidade, implicando em dizer que a amostra n = N 

população. Desses 13 respondentes são do sexo feminino e 10 do sexo masculino, dos 

quais 15 respondentes tinham entre 26 e 35 anos, 5 tinham entre 36 e 45 anos, 2 tinham 

entre 46 e 55 anos e 1 tinha entre 18 e 25 anos. Dos respondentes no referido campus 5 

são casados com filho, 12 solteiros sem filho, 1 solteiro com filho e 4 casados sem filho  

Quanto a área de formação acadêmica, 2 são de ciências sociais aplicadas, 4 de 

ciências humanas, 5 de ciências biológicas, 10 de ciências exatas, 1 de linguagens e 1 de 
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outras áreas. Quanto ao tempo de efetivo exercício na instituição, 15 responderam ter 

entre 1 a 3 anos, 5 entre 4 a 6 anos, 1 entre 7 a 10 anos e 2 acima dos 10 anos. Quanto a 

ocupação de cargo de direção ou função gratificada, 19 responderam que não ocupam 

cargo ou função gratificada, 1 respondeu ter função gratificada e 2 responderam ter 

cargo de direção.  

Quanto à frequência de inteiração social observou-se que os respondentes 

possuem grande inteiração social com os servidores em geral e com os superiores. 

Destaca-se aqui a baixa inteiração social dos respondentes com os fornecedores, fato 

que se justifica pelo fato de a unidade ser um campus avançado e a execução financeira 

e orçamentária, além de a grande maioria do contato com os prestadores de serviços e 

fornecedores de insumos ocorre diretamente pela Reitoria. 

Quanto ao questionamento sobre já ter participado direta ou indiretamente de 

atividades de PAD, 4 responderam que já participaram como testemunhas, 

provavelmente em virtude do PAD ocorrido em 2018 que justificou o campus ser 

escolhido como unidade de análise e 1 servidor respondeu já ter participado em outras 

funções, os demais nunca participaram. Quanto à utilidade do PAD, 19 respondentes 

entendem que é útil para instituição e para os servidores, 2 entenderam que não tem 

utilidade e 2 entendem que é bom apenas para instituição. 

Quanto à aplicação da escala controle e pressão proposta por Martins (2008), 

onde valores maiores que 4 indicam clima ruim e menores que 2,9 apontam bom clima, 

temos que após a tabulação dos dados chegou-se ao índice 3, que é considerado um 

clima regular  (acima do desejável para bom – 2,9) refletindo assim o estado de alerta 

revelado pelo entrevistado A na seção anterior. 

Portanto, no referido campus os servidores possuem a percepção compartilhada 

regular acerca do controle e pressão exercidos na unidade. Observou-se certo padrão na 

percepção dos servidores quanto a variável controle e pressão em relação ECO de 

Martins (2008), nas duas unidades que foram objeto de PAD com aplicação da 

penalidade de demissão no anterior ao inicio da pesquisa. Tal índice demonstra que a 

ocorrência dos referidos processos não causou um impacto considerado negativo nessas 

unidades, mas a depender do comparativo com as outras unidades (que não foram objeto 

de PAD) pode implicar que a atividade tenha impedido as referidas unidades terem 

atingido o nível considerado bom. 

Iniciando a análise nas unidades que não foram objeto de PAD no ano anterior 

ao início da pesquisa, no Campus ROO o questionário obteve 17 respondentes, sendo 11 
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do sexo feminino e 06 do sexo masculino, dos quais 3 tinham entre 26 e 35 anos, 6 

tinham entre 36 e 45 anos, 5 tinham entre 46 e 55 anos e 1 tinha entre 18 e 25 anos. Dos 

respondentes no referido campus 11 são casados com filho, 2 solteiros sem filho, 1 

solteiro com filho, 1 casado sem filho, 1 solteiro com filho e 1 divorciado ou viúvo. 

Quanto a área de formação acadêmica, 4 são de ciências sociais aplicadas, 5 de 

ciências humanas, 4 de ciências biológicas e 4 de ciências exatas. Quanto ao tempo de 

efetivo exercício na instituição, 1 respondeu ter entre 1 a 3 anos, 4 entre 4 a 6 anos, 11 

entre 7 a 10 anos e 1 acima dos 10 anos. Quanto a ocupação de cargo de direção ou 

função gratificada, 12 responderam que não ocupam cargo ou função gratificada, 4 

responderam ter função gratificadas e 1 respondeu ter cargo de direção.  

Quanto à frequência de inteiração social observou-se que os respondentes 

possuem grande inteiração social com os servidores em geral e com a comunidade, fator 

o qual se pode destacar como positivo. Destaca-se ainda a baixa inteiração social dos 

respondentes com os fornecedores o que pode demonstrar que a relação com os 

prestadores de serviços e fornecedores de insumo estejam centralizados em poucos 

servidores e não haja o exercício de fato da atividade de fiscalização de contrato 

distribuída entre um maior número de servidores. 

Quanto ao questionamento de já ter participado direta ou indiretamente de 

atividades de PAD, 1 entrevistado respondeu que já participou como testemunha, 1 

como acusado, 2 como membros de comissão e 13 nunca participaram de um PAD. 

Quanto à utilidade do PAD 14, entendem que útil para instituição e para os servidores, 2 

entendem que não tem utilidade e 1 entende que é bom apenas para instituição. 

Quanto à aplicação da escala controle e pressão proposta por Martins (2008), 

onde valores maiores que 4 indicam clima ruim e menores que 2,9 apontam bom clima, 

temos que após a tabulação dos dados atingiu-se o índice 1,94, que é considerado um 

clima ótimo. Portanto, no referido campus os servidores possuem a percepção 

compartilhada positiva acerca da variável controle e pressão exercidos. 

Mais uma vez o resultado colhido nos questionário corrobora conteúdo 

exteriorizado pela entrevistada B na seção anterior, diretora da unidade ROO, que indica 

que a ausência de atividade disciplinar (até o momento da pesquisa) pode ter levado a 

crença de certo afrouxamento na aplicação de regras de condutas e consequente 

descontração por parte dos servidores que levou o índice 1,94, considerado ótimo na 

percepção sobre o controle e pressão exercidos na instituição. É possível afirmar que, 
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nesse caso, o índice é bastante querido, mas o eventual motivo do mesmo (ausência de 

atividade disciplinar) não é o desejável. 

No Campus TGA a pesquisa obteve 08 respondentes, sendo 06 do sexo feminino 

e 02 do sexo masculino. Apesar de o número total ser relativamente baixo, representa 

50% do total de servidores na referida unidade. Desses respondentes 05 tinham entre 26 

e 35 anos e 3 tinham entre 36 e 45 anos. Dos respondentes no referido campus 2 são 

casados com filho, 4 solteiros sem filho e 2 são solteiros com filho. 

Quanto a área de formação acadêmica, 2 são de ciências sociais aplicadas, 1 de 

ciências humanas, 2 de ciências biológicas e 3 de linguagens. Quanto ao tempo de 

efetivo exercício na instituição, 4 responderam ter entre 4 a 6 anos e 4 entre 7 a 10 anos. 

Quanto a ocupação de cargo de direção ou função gratificada, 04 responderam que não 

ocupam cargo ou função gratificada, 3 responderam ter função gratificadas e 1 

respondeu ter cargo de direção.  

Quanto à frequência de inteiração social observou-se que os respondentes 

possuem grande inteiração social com os servidores em geral e com a comunidade. 

Destaca-se aqui a baixa inteiração social dos respondentes com os fornecedores, fato 

que, assim como LRV, justifica-se pelo fato de a unidade ser um campus avançado e a 

execução financeira e orçamentária, além de a grande maioria do contato com os 

prestadores de serviços e fornecedores de insumos ocorre diretamente na unidade CNP, 

que é a unidade executora. 

Quanto ao questionamento de já ter participado direta ou indiretamente de 

atividades de PAD, 2 servidores responderam que já participaram como membros de 

comissão, 1 em outras funções e os outros 5 responderam nunca terem participado. 

Quanto à utilidade do PAD 6 servidores entendem que útil para instituição e para os 

servidores, 1 entendeu que é útil apenas para a instituição e 1 que é útil apenas pelos 

servidores. 

Quanto à aplicação da escala controle e pressão proposta por Martins (2008), 

onde valores maiores que 4 indicam clima ruim e menores que 2,9 apontam bom clima, 

temos que após a tabulação dos dados chegamos o índice 2,6, que é considerado um 

clima bom. Portanto, no referido campus os servidores possuem uma boa percepção 

compartilhada acerca do controle e pressão exercidos pela organização.  

Assim como ocorreu nas unidades que foram objeto de PAD, com aplicação da 

penalidade de demissão, observou-se também certo padrão na percepção dos servidores 

quanto a variável controle e pressão na ECO de Martins (2008) nas duas unidades que 
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não foram objeto de PAD no ano anterior ao início da pesquisa. Tal índice demonstra 

que a ausência da atividade disciplinar favoreceu a ocorrência de clima positivo em 

relação às unidades que tiveram a ocorrência da atividade disciplinar, ou pelo menos 

não afetaram negativamente o clima organizacional. 

O quadro 14 sumariza a avaliação das unidades relativas à percepção 

compartilhada dos servidores sobre variável controle e pressão da escala ECO de 

Martins (2008). 

 

Quadro 14 - percepção compartilhada dos servidores sobre variável controle e pressão da escala ECO de 
Martins (2008) 

Unidade/Campus 
Ocorrência de PAD 

com demissão 
Índice controle e 

pressão ECO5 
Ranking 

ROO Não 1,9 1º 
TGA Não 2,6 2º 
LRV Sim 3,0 3º 
ALF Sim 3,12 4º 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O quadro 14 permite concluir que se a ocorrência do PAD com aplicação da 

pena de demissão não foi o responsável pelo desencadeamento de clima negativo (acima 

de 4), pode ter sido o responsável pelo não alcance de clima positivo nessa variável 

(abaixo de 2,9). Nesse ponto, pode-se levantar os seguintes questionamentos de 

pesquisa: na condução da atividade disciplinar qual ou quais foram os fatores e ações 

preponderantes para criar uma percepção menos favorável dos servidores nessas 

unidades em relação às unidades que não tiveram ocorrência de PAD no período? Esses 

fatores/ações podem ser alterados de modo que o exercício da atividade não impacte na 

percepção dos servidores? 

As respostas para ambos os questionamentos puderam ser parcialmente obtidas a 

partir das entrevistas em profundidade realizadas com os atores selecionados por esta 

pesquisa, notadamente pelo entrevistado “A”, que é o responsável pela unidade que foi 

objeto de atividade disciplinar (PAD) com aplicação de penalidade de demissão. 

Com a coleta e a análise dos dados foi observado com clareza o problema de 

pesquisa, algo que de fato possa ser solucionado a partir de medidas coesas e pontuais. 

O problema inicial surge de uma observação participante inicial onde se verifica a 

                                                           
5 Sanches et al, 2011 indica que os instrumentos qualitativos permitem alcançar níveis importantes de detalhe e 
profundidade que não são conseguidos com os instrumentos psicométricos, enquanto esses últimos são validados e 
têm seus índices de fidedignidade estabelecidos, o que possibilita a identificação do que realmente medem e os torna 
mais confiáveis. Assim sendo, a aplicação de instrumentos psicométricos neste trabalho limita-se ao campo da 
estatística descritiva onde se identifica característica do clima organizacional que pôde ser aprofundada por meio de 
métodos qualitativos. 
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insatisfação de diversos diretores gerais quanto aos efeitos das atividades de comissões 

disciplinares nas unidades as quais gerem. Relatam constantemente perda de motivação, 

medo e desconfiança por parte das testemunhas e demais servidores envolvidos que 

acabam impactando toda a atividade da unidade.  Nesse sentido as entrevistas 

demonstraram não ser algo generalizado, mas indica determinados gargalos, 

notadamente nos processos com aplicação da pena de demissão.  

Os resultados apresentados e analisados no presente estudo dão subsídios claros 

para estruturação da proposta de solução que tem relação direta com um dos principais 

objetivos estratégicos constantes do plano de desenvolvimento institucional vigente qual 

seja de promover a qualidade de vida dos servidores no trabalho nas relações 

interpessoais e nas ações institucionais. 
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7. PROPOSTAS DE SOLUÇÃO 

Destaca-se que ao longo da pesquisa, notadamente a partir das entrevistas, o 

surgimento de inúmeras propostas hábeis a estruturar o programa de boas práticas na 

atividade disciplinar almejado por este estudo. A proposição e validação do artefato 

serão divididas em duas etapas, quais sejam: sugestão de novos procedimentos internos 

junto à atividade disciplinar e ajustes da Resolução CONSUP 017/2018.  

Dessa forma, optou-se por dividir as propostas de solução em duas etapas de 

acordo com o meio pelo qual elas serão implementadas, sendo 1) novos procedimentos 

internos junto a atividade disciplinar e 2) ajustes da Resolução CONSUP 017/2018, o 

qual organizamos de acordo com os quadros 15 e 16. 

Todas as propostas identificadas nas respostas dos entrevistados foram 

incorporadas. As sugestões dos gestores foram colocadas para os técnicos especialistas 

(entrevistados C e D) para ponderações acerca da legalidade. Nesse sentido, por 

exemplo, a proposta colocada pela entrevistada B de ser o servidor submetido a 

acompanhamento psicológico compulsório no inicio do processo foi devidamente 

ajustada por orientação do entrevistado D, no sentido de que apenas seria possível 

colocar o acompanhamento por profissional psicólogo como uma possibilidade e não 

obrigação, pois isso poderia acarretar em algum prejuízo para a defesa do acusado. 

Outras propostas de gestores que foram ponderadas pelos entrevistados técnicos 

(C e D) são a de impedir que acusado acompanhe a oitiva, que conforme orientado pelo 

entrevistado D é legalmente possível em casos excepcionais e desde que devidamente 

fundamentado. Acrescentar tal informação na Resolução que regulamenta a atividade na 

IFE dará mais segurança às comissões para tomarem tal decisão. Todas as demais 

sugestões não encontram óbices legais. 
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Quadro 15 - Propostas de Novos Procedimentos Internos para a Atividade Disciplinar 
Proposta número 1 
Origem Entrevistado B e D 

Resumo da proposta 
Desenvolver uma rotina de divulgação do trabalho das comissões, fazendo um demonstrativo dos dados estatísticos por processo e quantitativo geral, 
que podem trazer uma segurança para o servidor no sentido de que, a administração apura, mas apura com isonomia. 

Ação para efetivação 
da proposta 

Inclusão de procedimento interno a ser desenvolvido pela Corregedoria no sentido de manter atualizado na página oficial da unidade um compilado 
de informações sobre os processos ativos (com os andamentos atualizados periodicamente) e com as punições já registradas resguardando o sigilo 
necessário às apurações, a honra e a vida privada dos envolvidos. 

Benefício Esperado 
da proposta 

Maior transparência, segurança e confiança por parte dos servidores em geral que vão poder acompanhar constantemente a atividade disciplinar. 

Proposta número 2 
Origem Entrevistados A e B. 
Resumo da proposta Desenvolver calendário anual de visita aos Campi para realização de palestras educativas. 
Ação para efetivação 
da proposta 

Inclusão de procedimento interno a ser desenvolvido pela Corregedoria para formatação de calendário anual de visitas às unidades. 

Benefício Esperado 
da proposta 

Maior aproximação com servidores das unidades localizadas no interior e melhor compreensão dos servidores sobre os objetivos da atividade 
disciplinar. 

Proposta número 3 
Origem Entrevistado B. 

Resumo da proposta 
Confecção de procedimento interno a ser desenvolvido pela Corregedoria criando mapa do processo administrativo disciplinar, explicando os maiores 
gargalos que levam ao arquivamento por falta de provas de um determinado processo. 

Ação para efetivação 
da proposta 

Confecção de procedimento interno a ser desenvolvido pela Corregedoria criando um mapa de processo e inclusão na página oficial da Corregedoria 
da IFE. 

Benefício Esperado 
da proposta 

Melhor compreensão por parte dos servidores da importância de uma denúncia bem feita e da participação das testemunhas para que o processo 
administrativo disciplinar atinja a sua finalidade, qual seja a busca pela verdade real. 

Proposta número 4 
Origem Entrevistado C e D. 

Resumo da proposta 
Acrescentar rotina semestral para que a Corregedoria faça o levantamento de situações onde é cabível a aplicação de termo de ajustamento de conduta 
e proponha aos acusados; 

Ação para efetivação 
da proposta 

Inclusão de procedimento interno a ser desenvolvido pela Corregedoria para formatação de rotina de levantamento periódico de situações passíveis de 
aplicação do termo de ajustamento de conduta e propositura dos mesmos aos respectivos interessados. 

Benefício Esperado 
da proposta 

Diminuição no número de processos e aumento na satisfação dos envolvidos. 

Proposta número 5 
Origem Entrevistado D 
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Resumo da proposta 
Criar relatórios anuais indicando as irregularidades que mais ocorreram no exercício e propondo medidas para combater tais irregularidades no ano 
seguinte; 

Ação para efetivação 
da proposta 

Incluir procedimento interno a ser desenvolvido anualmente pela Corregedoria. 

Benefício Esperado 
da proposta 

Melhoria da atuação em caráter preventivo. 
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Quadro 16 - Proposta de Reformulação da Resolução Consup 017/2018 
Proposta número 6 
Origem Entrevistados C e D 

Resumo da proposta 
Acrescentar nos instrumentos normativos a possibilidade de o Diretor alocar o servidor que esteja respondendo a PAD em outra atividade ou setor 
desde que isso não implique desvio de função. 

Ação para efetivação 
da proposta 

Inclusão na Resolução CONSUP 017/2018 

Benefício Esperado 
da proposta 

Tal inclusão daria mais respaldo para decisões administrativas dos Diretores Gerais, que muitas vezes, por não terem familiaridade com a atividade 
disciplinar, acabam se sentindo inseguros de tomar quaisquer decisões nesse sentido. 

Proposta número 7 
Origem Entrevistado A 

Resumo da proposta 
Desenvolvimento de um instrumento normativo que possibilite à comissão, fundamentadamente, impedir que o acusado acompanhe as oitivas das 
testemunhas em casos onde possa gerar o constrangimento ou risco a integridade das testemunhas ou do acusado. 

Ação para efetivação 
da proposta 

Inclusão na Resolução CONSUP 017/2018. 

Benefício Esperado 
da proposta 

Maior espontaneidade no depoimento das testemunhas, prevenção de conflitos e mitigação da percepção relacionada a controle e pressão. 

Benefício Esperado 
da proposta 

Maior transparência, segurança e confiança por parte dos servidores em geral que vão poder acompanhar constantemente a atividade disciplinar. 

Proposta número 8 
Origem Entrevistado B 

Resumo da proposta 
Incluir comando normativo determinando às comissões acrescentarem um título no relatório dos processos com aplicação de penalidades 
acrescentando recomendação de conformidades de modo a evitar que a irregularidade volte a se repetir. 

Ação para efetivação 
da proposta 

Inclusão na Resolução CONSUP 017/2018. 

Benefício Esperado 
da proposta 

Melhoria do aspecto de avaliação institucional da atividade disciplinar, servindo como balizador das ações administrativas. 

Proposta número 9 
Origem Entrevistado B com ponderações do entrevistado D. 

Resumo da proposta 
Incluir a obrigatoriedade de a instituição colocar (de forma expressa) à disposição do servidor acusado, no inicio do processo e quando da aplicação 
de penalidade, psicólogo para acompanhamento terapêutico. 

Ação para efetivação 
da proposta 

Inclusão na Resolução CONSUP 017/2018. 

Benefício Esperado 
da proposta 

Melhor acolhimento do servidor envolvido. 
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Proposta número 10 
Origem Entrevistado D. 

Resumo da proposta 
Criar comando normativo indicando que a presidência da comissão será indicada de modo a não causar constrangimento ou humilhação. Ex. 
Processos sobre assédio sexual onde as vitimas são menores de idade a presidente deve ser obrigatoriamente uma mulher. 

Ação para efetivação 
da proposta 

Inclusão na Resolução CONSUP 017/2018. 

Benefício Esperado 
da proposta 

Prevenir o constrangimento de testemunhas e demais envolvidos no processo. 

Proposta número 11 
Origem Entrevistado C 

Resumo da proposta 
Consignar responsabilidade ao membro de comissão que venha a quebrar sigilo relativo aos fatos de processos em andamento do qual faça parte 
enquanto presidente ou membro de comissão. 

Ação para efetivação 
da proposta 

Inclusão na Resolução CONSUP 017/2018. 

Benefício Esperado 
da proposta 

Evitar a quebra do sigilo e consequentemente o desgaste do acusado perante a comunidade e demais servidores. 
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Com a implementação das presentes propostas de intervenção, espera-se o 

auxílio no desenvolvimento de um clima organizacional positivo com benefícios 

expressivos para a IFE levando a resultados diferenciados para os negócios, ambiente 

propício para a atração e a retenção de trabalhadores capacitados, além de proporcionar 

o surgimento de ideias criativas que podem mudar radicalmente e positivamente o rumo 

da gestão (DA CRUZ et al., 2012). Estes resultados são de médio prazo e não será 

possível mensurá-los no presente trabalho. Entretanto, estima-se que a própria 

realização e divulgação da pesquisa ampliará a disseminação da informação sobre o 

tema e terá impacto benéfico no clima organizacional. 

Ao final da pesquisa será apresentada uma versão atualizada da Resolução 

CONSUP 017/2019 bem como procedimento interno a ser desenvolvido pela 

Corregedoria e que pode inclusive ser aplicado em outras instituições públicas e prover 

os gestores locais de orientações necessárias às boas ações durante o transcurso de um 

processo administrativo disciplinar. 

Conforme seção 6.4 do presente trabalho, ao final dos estudos, embasados na 

revisão da literatura e nos dados coletados, foi construído um programa de boas práticas 

na atividade disciplinar que será apresentado ao Reitor e ao Presidente da Comissão de 

Acompanhamento do Plano de Integridade da IFE para validação. A proposta do 

programa é criar novos procedimentos junto à rotina da atividade disciplinar e realizar 

ajustes aos normativos referentes à atividade na IFE, notadamente na Resolução 

CONSUP 017/2018. 

7.1 Plano de ação sugerido  

Nesta seção são apresentados todos os procedimentos que deverão ser realizados 

a fim de que sejam implantadas as propostas de intervenção evidenciadas nesta pesquisa 

(quadro 17). Os direcionamentos aqui indicados devem ser submetidos ao Reitor e ao 

Corregedor da instituição pesquisada, baseando-se no roteiro constante no Apêndice F.  
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Quadro 17 – Plano de ação resumido 

ETAPA AÇÃO 
FORMA DE 

REALIZAÇÃO 

ONDE SERÁ 
DESEN-

VOLVIDO 

RESPON-
SÁVEIS 

PRAZOS 
RISCOS 

ENVOLVIDOS 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

1º - 
apresentação 

Reunião conjunta com o Reitor e com o 
Corregedor para apresentar o artefato. 

Convocação 
prévia via e-mail e 

reunião fechada 

Gabinete do 
Reitor 

Pesquisador, 
Corregedor e 

Reitor. 
Dez 2020 

Incompatibilidad
e de agendas 

Agendamento com 
antecedência 

Apresentação dos resultados da pesquisa 
e da proposta de reformulação na 
Resolução CONSUP 017/2018 no 

CODIR 

Pedido de 
inclusão de 
informes na 
reunião do 

CODIR 

Auditório da 
Reitoria 

Pesquisador Dez 2020 
Desinteresse na 
implantação das 

propostas 

Conscientização de que a 
solução é necessária, 

tanto por 
imposição legal 

quanto para melhorar a 
atividade. 

 

2º - 
capacitação 

Equipe da Corregedoria apresentando os 
procedimentos internos sugeridos para 

Corregedoria e a proposta de 
reformulação da Resolução CONSUP 

017/2018 

Curso de 
capacitação 

interno 

Sala da 
Corregedoria 

Pesquisador e 
Corregedor 

Jan 
2021 

Impossibilidade 
de fechamento do 

setor para 
realização da 
capacitação 

Inserção com 
antecedência necessária 
no plano de capacitação 

Todos os membros de comissão 
disciplinares apresentando os resultados 
da pesquisa a proposta de reformulação 

da Resolução CONSUP 017/2018 

Curso de 
capacitação 

interno 

Auditório da 
Reitoria 

Pesquisador, 
Corregedor e 
Coordenadora 
de Capacitação 

da DSGP 

Mar 2021 

Baixa 
participação de 
servidores na 
capacitação 

Incluir outros módulos na 
capacitação e promover 

certificação 

3º - 
divulgação 

Divulgação em apresentação na reunião 
do CONSUP dos resultados do trabalho e 

da proposta de reformulação da 
Resolução CONSUP 017/2018 

Informes em 
reunião ordinária 

do CONSUP 

Auditório da 
Reitoria 

Pesquisador 
Jan 

2021 

Ausência de 
disponibilidade 

na pauta 

Solicitação de inclusão 
com antecedência de 3 

meses 

Divulgação no site dos resultados da 
pesquisa, dos novos procedimentos 

internos sugeridos à Corregedoria e da 
proposta de reformulação da resolução 

CONSUP 017/2018 

Meio eletrônico 

Página da 
Corregedoria 

no site 
institucional 

Corregedor e 
equipe de 

comunicação do 
IFMT 

Mar 2021 

Falta de interesse 
dos servidores 

responsáveis pela 
inclusão do 
conteúdo na 
página da 

Corregedoria 

Solicitação de 
determinação 

compulsória pelo Reitor 
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4º - 
intervenção 

Inclusão dos procedimentos 
recomendados nos Procedimentos 

Operacionais Padrão da Corregedoria 

POP da 
Corregedoria no 

site 

Página da 
Corregedoria 

no site 
institucional 

Corregedor 
Mar 
2021 

Desinteresse por 
parte do 

Corregedor atual 
em implantar as 
recomendações 

Reunião apresentando os 
resultados e apontando os 

benefícios 

Submissão da proposta de alteração da 
Resolução CONSUP 017/2018 ao pleno 

do CONSUP 

Envio ao 
presidente do 

CONSUP para 
indicação de 
relatoria e 

inclusão de pauta 
para votação 

Auditório da 
Reitoria 

Presidente do 
CONSUP 

Dez 
2020 

Divergência 
política que leve 
a não aprovação 
das alterações na 

Resolução 
CONSUP 
017/2018 

Apresentação dos 
resultados da pesquisa e 
sensibilização quanto a 

uma demanda necessária 
para melhoria da estrutura 

organizacional 

5º - avaliação 

Entrevista de validação com o Gestor da 
IFE 

Entrevista 
semiestruturada 

Gabinete da 
Reitoria 

Pesquisador e 
Reitor 

Abr 
2021 

Disponibilidade 
de agenda 

Antecedência de 
agendamento 

Entrevista com o presidente da Comissão 
de Acompanhamento da Gestão da 

Integridade da IFE 

Entrevista 
semiestruturada 

Gabinete da 
Pró-reitoria de 
Desenvolvime

nto 
Institucional 

Pesquisador e 
Pró-reitor de 

desenvolviment
o institucional 

Abr 
2021 

Eventual 
mudança na 
estrutura da 
Comissão de 
Integridade 

Ações pautadas na 
legislação e não nas 
decisões de gestão. 
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Os principais beneficiários das propostas acima são os gestores e a comunidade local, 

os membros de comissões de PAD e Sindicância, a unidade de Corregedoria da organização e 

o gestor máximo, que conseguirá exercer uma atividade legalmente obrigatória de modo a não 

impactar negativamente nas relações interpessoais estabelecidas na instituição, relacionando-

se diretamente à aproximadamente oitenta pessoas e indiretamente na melhoria na atividade 

poderá influenciar toda a instituição, atingido mais de 30 mil pessoas entre servidores e 

alunos. 

É considerável a possibilidade de disseminação do resultado da prática ser efetivada 

em outras organizações, tendo em vista que todos os órgãos integrantes do Poder Executivo 

Federal devem implantar as atividades de natureza correcional no sentido de prevenir, apurar 

e punir os servidores efetivos que tenham sido flagrados na prática de um ilícito disciplinar. A 

grande maioria das instituições está em fase de aperfeiçoamento da atividade em si e não há 

registro de quaisquer preocupações com a vertente relacionada ao impacto da atividade 

disciplinar no clima organizacional, surgindo assim uma janela de oportunidade para que o 

resultado do presente trabalho seja exportado (desde que devidamente adaptado) para outras 

organizações. 

7.2 ANÁLISE DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS 

É importante ressaltar que a existência do plano de ações por si só não garante que o 

previsto seja realizado de maneira linear, pois as ações sempre dependem do contexto 

político, social e psicológico em que estão inseridas. Com isso, não é possível garantir que os 

resultados obtidos sejam exatamente iguais àqueles previamente estabelecidos. Eles podem 

ficar aquém ou além do esperado, o que não diminui a importância de se planejar a mudança. 

No entanto, isso só é constatado durante o processo de execução na organização. 

Com base nas propostas de intervenção e no plano de ação articulados na seção 

anterior as ações estarão concentradas em duas frentes: a reformulação da Resolução 

CONSUP 017/2018 e na inclusão de procedimentos internos relativos à atividade disciplinar a 

serem implantados pela Corregedoria. 

Sendo que os novos procedimentos internos sugeridos devem ser acrescidos à lista de 

procedimentos operacionais padrão constante do site da Corregedoria enquanto que a proposta 

de reformulação da Resolução CONSUP 017/2018 deverá ser efetivada pelo pesquisador, 

sendo avaliada pela Corregedoria em conjunto com a comissão de acompanhamento do plano 

de integridade da IFE, e depois remetida ao Reitor enquanto presidente do Conselho Superior 
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para que a nova Resolução seja distribuída à relatoria de um Conselheiro e para posterior 

deliberação do pleno do Conselho. 

O pesquisador6 é o responsável por iniciar o trâmite de ambas as ações. A inclusão de 

procedimentos internos de acordo com as conclusões da pesquisa fica a critério do atual 

Corregedor enquanto que a proposta de reformulação da Resolução CONSUP 017/2018, com 

base nos resultados dessa pesquisa devem ser objeto de atenção de uma série de atores sendo 

eles: Corregedor, Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional e presidente da comissão de 

acompanhamento da integridade e Conselheiros do Conselho Superior da IFE. Todos os 

estudos, avaliações e tomadas de decisões serão realizadas junto a unidade de Corregedoria da 

IFE. 

O treinamento para implementação das novas rotinas propostas consiste em um 

treinamento inicial dos servidores lotados na Corregedoria para compreensão das novas 

rotinas e explicação do objetivo em se mitigar o impacto da atividade disciplinar no clima 

organizacional e como isso ocorrerá a partir das ações adotadas. Quanto à reformulação da 

Resolução CONSUP 017/2018 deverá ser realizado um curso de capacitação com todos os 

servidores que compõe às comissões da IFE, reforçando a obrigatoriedade das novas 

orientações e objetivo na aplicação das mesmas. 

Ambas as ações envolvem um baixo custo financeiro, tendo em vista que podem ser 

desenvolvidas por agente interno: o pesquisador, o Corregedor, os membros da Comissão de 

Integridade por meio da multiplicação e replicação dos conhecimentos oriundos dessa 

pesquisa. O custo seria basicamente as horas de trabalho despendidas por esses agentes para 

facilitar a disseminação do conhecimento.  

A implantação das novas rotinas dentro da atividade disciplinar pode ocorrer em um 

curto prazo, 30 (trinta) dias após a apresentação das propostas junto à equipe da Corregedoria. 

Quanto à reformulação da Resolução CONSUP 017/2018, tendo em vista todo trâmite 

inerente a sua aprovação junto ao conselho superior, considera-se que sua ativação deva 

ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias a partir finalização da análise pelo Corregedor e pela 

Comissão de Integridade da IFE e submissão ao Presidente do CONSUP. 

Os riscos internos envolvidos são baixos, na medida em que o resultado da pesquisa é 

bastante almejado por atores relevantes dentro da atividade, conforme verificado das 

                                                           
6 O pesquisador ocupou o cargo de corregedor da IFE no período de 09.04.2018 a 09.04.2020, sendo responsável pela 
estruturação da referida unidade. Em que pese tenha deixado o cargo por força do decreto n. 5.480/2005, permanece lotado 
na repartição e com a incumbência de concluir o presente estudo fruto do convênio entre o IFMT e a UFF e garantir a 
aplicação do seu correspondente resultado.  
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manifestações dos gestores entrevistados A, B e E e, principalmente, dos especialistas 

entrevistados C e D de que buscar ações que minimizem a percepção negativa dos servidores 

sobre a atividade disciplinar  pode orientar a consecução de uma atividade de excelência nesse 

aspecto. Os riscos externos residem nas constantes mudanças na estrutura de controle do 

Governo Federal, acrescendo novos procedimentos disciplinares, tipificações e penalidades. 

Em um cenário ainda mais grave, a IFE poderia se deparar com a completa extinção da 

estabilidade do servidor público federal o que pode tornar completamente inexpressiva a 

utilidade da atividade disciplinar como estruturada atualmente.  

Outro fator de risco bastante relevante externamente a atividade disciplinar, mas 

internamente à instituição é o processo eleitoral previsto para dezembro de 2020, onde a 

divulgação e a manutenção de uma atividade disciplinar efetiva e/ou a busca para que as ações 

decorrentes dessa atividade não tenham efeitos negativos possa não ser considerada pelas 

lideranças políticas que venham a participar e eventualmente vencer o pleito. 

Ao se desenvolver ações de modo que se minimizem os impactos da atividade 

disciplinar no clima organizacional da IFE, serão observados impactos positivos à atividade 

disciplinar e a proximidade que terá com gestão das unidades e os servidores em geral. Trará 

ainda impacto na política de gestão de pessoas conduzida pela IFE no sentido de um 

tratamento mais humanizado e inclusivo 

Os principais atores impactados serão os gestores e a comunidade local, os membros 

de comissões de PAD e Sindicância, a unidade de Corregedoria da organização e o gestor 

máximo que conseguirá exercer uma atividade legalmente obrigatória de modo a não impactar 

negativamente nas relações interpessoais estabelecidas na instituição. 

A resistência pode ser obliterada com divulgação e capacitação continua dos principais 

atores, conforme foi possível observar das sugestões dos entrevistados C e D, de modo que a 

atividade seja entendida como um aspecto de avaliação inerente ao serviço público e mais 

relacionada à defesa de garantias como estabilidade. 

A própria estrutura da atividade disciplinar, coloca os principais atores participes dessa 

pesquisa como sujeitos ativos na implantação das soluções aqui apresentadas, o que transmite 

a ideia de construção conjunta e democrática das proposições. Os servidores lotados na 

Corregedoria auxiliaram na aplicação do piloto do questionário e na formatação final do 

mesmo. O Procurador Jurídico da instituição apresentou as principais sugestões de melhorias 

possíveis na atividade para tornar positiva a percepção dos servidores e da comunidade em 

geral e outros atores participarão do processo de divulgação e validação das ações propostas. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTRIBUIÇÕES 

8.1 Sobre os objetivos  

A fim de desenvolver um programa de boas práticas na atividade disciplinar de uma 

autarquia federal de ensino, diversos objetivos específicos foram propostos nesta pesquisa. A 

seguir, apresenta-se um apanhado de cada um deles, bem como as ações que foram 

concretizadas para que fossem alcançados. 

a) Entender a composição e mensuração do clima organizacional da IFE objeto do 

presente estudo: por meio de observação participante e entrevista estruturada foi possível 

compreender, a partir da descrição dos gestores, a percepção dos servidores em geral nos mais 

variados aspectos sobre as ações de gestão na instituição e traçar as primeiras impressões 

sobre o clima organizacional da instituição, notadamente no aspecto que se refira à supervisão 

e controle. 

b) Identificar a/a(s) variável (is) do clima organizacional potencialmente influenciada 

pela atividade disciplinar e utiliza-la para mapear o clima na organização objeto de estudo: 

estudou-se sobre as escalas de medida de clima organizacional, optou-se pela Escala de Clima 

Organizacional (ECO) construída por (MARTINS et al., 2004) que contém 63 itens validados 

que abordam diferentes aspectos do construto. Tal escala foi escolhida por apresentar índice 

de consistência interna satisfatório. 

Entre os itens visualizados na referida escala delimitou-se a pesquisa na variável 

Controle e Pressão (CLCP) que avalia a percepção dos servidores sobre o controle e pressão 

exercidos pela instituição e pelos supervisores sobre o comportamento e desempenho dos 

servidores a partir da média aritmética de nove itens da escala ECO. A partir dos estudos da 

literatura e outras aplicações verificou-se que essa variável seria mais apropriada por estar à 

atividade disciplinar ligada ao poder de supervisão e controle decorrente da hierarquia na 

administração pública.  

Após a identificação foi aplicado o survey, seguindo a estrutura já validada da referida 

escala, onde foi possível identificar que nas unidades onde houve atividade disciplinar com 

aplicação da penalidade de demissão no ano anterior ao início da pesquisa apresentaram 

índices menos positivos do que as unidades onde não houve atividade disciplinar nesse 

período com a aplicação da penalidade de demissão, o que leva-nos a conclusão de que a 

atividade disciplinar, ainda que não tenha levado a uma percepção negativa sobre o controle e 
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pressão exercidos nessas unidades, impediu que às mesmas conseguissem índices 

considerados positivos. 

c) Propor e desenvolver projeto de divulgação da atividade disciplinar melhorando a 

percepção dos servidores sobre a atividade, atuando sobre as variáveis identificadas: a 

proposta inicial era um projeto de divulgação como forma de mitigar a percepção negativa 

decorrente do desconhecimento dos servidores em relação às atividades. Tal percepção 

negativa, por conta da desinformação tanto sobre o funcionamento da mesma como sobre os 

resultados verificados, restou devidamente evidenciada com a pesquisa, notadamente pela 

entrevista semiestruturada. Contudo, a ideia de projeto parecia ser algo temporário o que, 

dado a rotatividade dos servidores e dinamismo da legislação não atenderia por completo o 

objetivo proposto. Dessa forma, entendeu-se mais viável e assertivo incluir enquanto rotina da 

Corregedoria da IFE confeccionar um calendário anual de visita e divulgação da atividade nas 

unidades da IFE, de modo que todas as unidades fossem visitadas em um período de 12 

(doze) meses. 

d) Propor e desenvolver um programa de boas práticas criando um fluxograma e 

propondo ajustes nos instrumentos normativos internos, de modo a melhorar a abordagem 

disciplinar causando um menor impacto no clima organizacional: o programa de boas práticas 

proposto divide-se em duas frentes quais sejam: inclusão de rotinas junto à atividade 

disciplinar a serem desenvolvidas pela Corregedoria e Reformulação da Resolução CONSUP 

017/2018. 

Entre as rotinas há a previsão de um fluxograma detalhando o passo a passo das 

atividades disciplinares, voltado para os servidores e comunidade em geral, indicando 

principais gargalos da atividade de apuração e aplicação de penalidades a servidores públicos 

federais. 

e) Validar as referidas propostas internamente, junto ao Reitor e a unidade encarregada 

pela gestão da integridade no órgão: foram realizadas entrevistas com o Reitor e com o 

presidente da comissão de acompanhamento do plano de integridade da instituição estudada 

no sentido de verificar a adequação das propostas de inclusão de rotinas junto à atividade 

disciplinar e de reformulação da Resolução CONSUP 017/2018 procedendo assim a sua 

validação. As entrevistas investigaram se, dentro da realidade institucional, a solução 

apresentada seria justificável, relevante e exequível, dentre outros aspectos. Com base nas 

respostas dos referidos atores, as ações propostas nesta pesquisa foram validadas e 
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consideradas aplicáveis à instituição estudada, bem como passível de replicação a outras 

instituições de mesmo ramo. 

Portanto, após se concluírem os objetivos específicos “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, atingiu-

se o objetivo geral, que foi elaborar um programa de boas práticas na atividade disciplinar, 

para minimizar os impactos de tal atividade no clima organizacional de uma Instituição 

Federal de Ensino (IFE). O Programa em questão é composto por recomendações de 

procedimentos internos a serem adotados junto à atividade disciplinar e pela proposta de 

reformulação da Resolução CONSUP 017/2018, consolidando uma concepção humanizada na 

condução das atividades apuração de ilícitos e aplicação de penalidades na instituição 

estudada. 

8.2 Sobre a fundamentação teórica  

O desenvolvimento da base teórica dessa pesquisa possui caráter interdisciplinar a na 

medida em que reúne elementos provenientes de diversas áreas do conhecimento, 

notadamente direito, psicologia e administração. Interdisciplinaridade é uma condição 

imprescindível para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação (Satolo et al., 

2017).  

Dessa forma foi possível relacionar problemas e necessidades reais, objetivando 

soluções integradoras, o que é fundamental na geração de conhecimento. Observou-se que tal 

fato não ocorre apenas pela junção de saberes de diferentes áreas, mas pela integração e 

compartilhamento de conhecimentos, habilidades e métodos que operacionalizem a criação de 

novos conceitos e técnicas advindos dessa junção. Tal interdisciplinaridade resultou em uma 

nova abordagem teórico-metodológica e contribuiu com a formulação de novos paradigmas. 

Adotou-se uma lógica redutiva na dialética entre o macro e o micro, proporcionando 

maior interconexão entre os conhecimentos estudados (Brandão, 2001), partindo de uma 

análise da administração pública brasileira enquanto atuação do estado brasileiro e a forma 

como ele (o estado) controla seus atos baseado no sistema de controle da função 

administrativa inglês utilizando-se como contraponto o sistema de controle da função 

administrativa francês, que pressupõe total independência em relação ao poder judiciário. 

Estruturou-se a concepção de poderes administrativos enquanto prerrogativas 

juridicamente concedidas aos agentes administrativos para que o Estado alcance o interesse 

público (CARVALHO FILHO, 2014) definindo que a atividade de apuração de ilícitos e 
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aplicação de penalidades aos servidores público encontra respaldo no chamado poder 

disciplinar. 

A instrumentalização do poder disciplinar ocorre pelo processo administrativo 

disciplinar que é um sistema de atos interligados numa relação de dependência sucessiva e 

unificados por um fim comum de consumar o exercício do poder estatal, exercido sobre a 

ótica do contraditório que é a necessidade de ouvir o indivíduo cuja ação está sendo avaliada 

(BACELLAR FILHO, 2012). Neste ponto, ainda pôde-se estabelecer as orientações legais 

mínimas e os requisitos básicos para que o exercício dessa prerrogativa pela administração 

pública seja considerado válido pelo ordenamento jurídico. 

Em ciência das organizações o clima organizacional nada mais é que uma 

compreensão do que o individuo tem da organização e das relações sociais que nela 

estabelece (ANDRADE et al., 2015). O contraponto a constructos como cultura 

organizacional e clima psicológico a partir da abordagem perceptual foi à forma mais eficaz 

de delimitar a avaliação metodológica que se seguiria. De forma simples, clima 

organizacional está relacionado à percepção compartilhada do individuo sobre vários aspectos 

da organização enquanto que no clima psicológico essa percepção permanece individualizada 

e a cultura organizacional não se trata de percepção, mas de adesão involuntária a um 

conjunto de normas comportamentais insculpidas no histórico organizacional. 

A relação entre clima e cultura organizacional também é delineada conforme a base 

teórica, concluindo-se conforme Moiseichyk (1997) que a cultura é mais estável que o clima 

organizacional, pois o clima reflete um determinado momento na vida da organização, a 

cultura evolui de acordo com os eventos sociais, no decorrer da existência da organização. 

Destaca-se a anticientificidade no tratamento de questões afetas ao clima 

organizacional e só recentemente, em virtude da concorrência existente entre as organizações 

nos mais diversos setores da economia, com a possibilidade do aumento da eficiência de uma 

organização através da criação de um clima organizacional satisfatório aos interesses dos 

membros dessa organização, canalizando a motivação dos trabalhadores para os objetivos 

organizacionais (KOLB et al., 1978) é que tem crescido o interesse das organizações em zelar 

por um clima organizacional favorável. Pesquisas destacam que a boa gestão do clima 

organizacional pode proporcionar a apropriação da racionalidade substantiva pelas 

organizações, fazendo com que elas sejam capazes de promover um ambiente emancipador no 

contexto organizacional (LIMA et al., 2015). 
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No que se refere à relação entre clima organizacional e a atividade disciplinar foi 

possível a partir das pesquisas de clima já publicadas compreender existência de inúmeras 

dimensões afetas ao clima, em que pese algumas diferenças nas designações dessas dimensões 

algumas delas tendem a conservam a mesma característica nas mais diversas pesquisas, 

nomeadamente a dimensão responsável por restringir os comportamentos que venham a 

demonstrar a liberdade de escolha, pelo uso de processos de recompensa e punição 

(MENEZES & GOMES, 2010 apud FOREHAND e GILMER, 1964) demonstrando 

claramente que uma atividade ligada à segurança, estabilidade, controle e punição (como é a 

atividade disciplinar) tem atuação direta no nível de análise do indivíduo no clima 

organizacional. 

O aprofundamento teórico possibilitou um passo à diante na medida em que se 

vislumbra uma dezena de trabalhos que relacionavam a confiança organizacional como forma 

de melhorar os mais variados aspectos do clima organizacional, pois conforme destacam 

Cunha e Melo (2006), a criação de um ambiente de confiança melhora a percepção nas 

relações interpessoais e nesse sentido visualiza-se nesse fator uma possibilidade de mitigação 

a eventuais efeitos negativos advindos da atividade disciplinar na IFE, estabelecendo uma 

relação entre a gestão da atividade disciplinar e os demais servidores, calcada na confiança 

institucional. 

Em literatura pertinente às medidas de clima organizacional foi possível verificar que 

o clima é composto por inúmeras dimensões que podem ser avaliadas levando em 

consideração uma série de condições inter-relacionadas (ANDRADE et al., 2015), que as 

conclusões divergentes assim como falta de definição dos seus elementos constitutivos afetam 

negativamente o avanço da sua compreensão (PALÁCIOS & FREITAS, 2006). 

No presente estudo optou-se por utilizar a Escala de Clima Organizacional (ECO) 

construída por (MARTINS et al., 2004) que contém 63 itens validados que abordam 

diferentes aspectos do construto. Entre os itens visualizados na referida escala isola-se a 

variável Controle e Pressão (CLCP) que avalia o controle e pressão exercidos pela instituição 

sobre o comportamento e desempenho dos servidores a partir da média aritmética de nove 

itens da escala ECO. 

Foi possível ainda, com o estudo teórico comparativo que escala escolhida alcançou 

em sua validação nível de consistência interna satisfatória ao abordar várias empresas de três 

cidades diferentes da esfera pública e privada concluindo que o clima organizacional é 

formado por um conjunto básico de componentes que parece conservar-se em organizações, 
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cultura e países diferentes, permitindo assim uma generalização mais confiável na aplicação 

do construto (BISPO, 2006). Foi possível ainda concluir sobre a possibilidade de avaliação 

global ou parcial, conforme interesses da pesquisa, desde que todas as subescalas sejam 

validadas internamente e seus principais componentes sejam mantidos na escala global 

(ANDRADE et al., 2015). 

8.3 Sobre o artefato desenvolvido  

O artefato proposto irá propiciar uma melhor aceitação da atividade disciplinar, pois 

havendo um trabalho de divulgação massiva ficará cada vez mais consolidada na percepção 

do servidor que está na verdade afeta a proteção das prerrogativas decorrentes da garantia de 

estabilidade e não como um objeto de persecução desproporcional e imotivada. A proposta de 

reformulação em um instrumento normativo interno tendo por base os cuidados necessários a 

minimizar os pontos de maior desgaste dentro da atividade, identificados a partir dos 

procedimentos de pesquisa, além de propor rotinas que tragam maior celeridade e 

transparência para os atos.  

Por mais que a atividade disciplinar na instituição estudada esteja avançada em relação 

a outras instituições, haja vista que é uma entre cinco das trinta e oito IFEs que possui uma 

unidade especifica para o gerenciamento da atividade disciplinar, qual seja uma Corregedoria, 

apresenta dificuldades que possam impactar nos aspectos relacionados à satisfação e 

produtividade, inviabilizando o alcance dos objetivos organizacionais. Essas inconformidades 

trazem uma série de efeitos à instituição, que vão desde o descrédito dos gestores até o 

fortalecimento do sentimento de injustiça e falta de transparência. 

O artefato desenvolvido nesta pesquisa teve o intuito de mitigar tais inconformidades, 

visto que elimina-las representa ponto indubitavelmente complexo, na medida em que à 

percepção dos indivíduos possui algumas características eminentemente subjetivas. Conforme 

descrito nos resultados e por meio da validação realizada pelo Reitor e pelo presidente da 

Comissão de acompanhamento do plano de integridade, o modelo aqui apresentado é 

aplicável e resolve o problema organizacional, tendo todas as condições de ser utilizado como 

reformulação da Resolução CONSUP 017/2018, no que tange a atividade disciplinar. Esses 

esclarecimentos demonstram que os resultados esperados ao longo pesquisa foram 

alcançados. 

Os gestores da IFE, entrevistados A, B e E sinalizaram ainda, durante a realização das 

entrevistas, a aceitação de possíveis mudanças decorrentes da solução do problema, tais como 
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a efetiva implantação do modelo proposto nesta pesquisa. Os gestores desejam que a atividade 

disciplinar seja efetivamente exercida, mas desejam uma boa percepção dos servidores sobre 

esse processo de modo que os mesmos sintam segurança e transparência por parte da gestão 

distanciando assim da suspeita de punições injustas e perseguições políticas. 

Na prática, os responsáveis pela condução da atividade disciplinar não apresentavam 

total sincronia, visto que conforme resposta nas entrevistas a expectativa dos gestores 

conflitava com a visão dos agentes técnicos responsáveis pela atividade. As conclusões dessa 

pesquisa e as ações que virão como consequência tem o potencial de aproximar a expectativa 

dos gestores e os resultados da atividade, proporcionando um ambiente mais propício a 

inteirações positivas. 

Para preencher essa lacuna, as soluções propostas nesta pesquisa visaram atender 

especialmente aos princípios constitucionais da eficiência e da legalidade e, em relação 

apuração de irregularidades e aplicação de penalidades na administração pública federal. São 

propostas que auxiliam na tomada de decisão dos gestores institucionais de modo a 

transparecer maior credibilidade à comunidade e segurança aos servidores. Nesse sentido, os 

resultados da presente pesquisa se encaixam com o que a organização almeja. 

Caso o modelo aqui proposto seja realmente aplicável e produza bons resultados, 

espera-se que as unidades, mesmo que tenham sido objeto de um PAD com aplicação de 

penalidade apresentem índices positivos no clima organizacional. E mais do que isso, que esse 

clima positivo não seja fruto da ausência da atividade ou da sensação de descontrole ou 

ingerência organizacional da atividade. 

Além disso, existe a possibilidade de disseminação das práticas organizacionais 

angariadas por meio do modelo proposto em outras instituições federais. Isso ocorre devido à 

generalidade e simplicidade desse artefato, visto que ele: define procedimentos e propõe uma 

normatização. Essa sequência pode ser seguida e replicada a outras instituições similares 

facilmente. 

Quanto aos empecilhos na realização deste trabalho, devido ao fato de que o 

pesquisador é servidor da instituição pesquisada e tem ligação direta com o processo 

estudado, a pesquisa não enfrentou grandes dificuldades. 

Para trabalhos futuros, recomendam-se pesquisas relacionadas à avaliação do processo 

de implantação do artefato apresentado, bem como trabalhos relacionados à avaliação do 

clima organizacional da instituição levando-se em conta as demais dimensões constantes da 

escala de clima organizacional proposta por (Martins et al., 2004), de modo a orientar a 
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política de gestão de pessoas do órgão, potencializando as dimensões com resultados 

positivos e apresentando propostas de intervenções para as dimensões que apresentem 

resultados negativos.  

A estruturação do sistema de corregedorias no serviço público federal é recente e 

necessita de estudos aprofundados para que seja mais bem compreendida e apresente 

resultados positivos sendo utilizada como forma inclusive de os servidores públicos 

defenderem a permanência da prerrogativa de estabilidade. 
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10. APÊNDICES 

 

10.1 APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “PROGRAMA DE MITIGAÇÃO 
DOS IMPACTOS DA ATIVIDADE DISCIPLINAR NO CLIMA ORGANIZACIONAL DE 
UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO” que é orientada pelo Profª. Dr. Marcelo 
Gonçalves do Amaral e será desenvolvido pelo aluno do mestrado profissional em 
administração, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal 
Fluminense, o Sr. Vinicius de Moraes Arantes. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 
momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 
penalidade. 

Essa pesquisa objetiva desenvolver um programa de boas práticas na atividade 
disciplinar, criando-se um fluxograma e propostas de ajustes normativos para minimizar os 
impactos dessa atividade no clima organizacional da IFE, acompanhado pelos objetivos 
específicos: a) Entender a composição, mensuração e importância do clima organizacional da 
IFE objeto do presente estudo. b) Identificar a/a(s) variável (is) do clima organizacional 
potencialmente influenciada pela atividade disciplinar. c) Propor e desenvolver projeto de 
divulgação da atividade disciplinar melhorando a percepção dos servidores sobre a atividade, 
atuando sobre as variáveis identificadas. d) Propor e desenvolver um programa de boas 
práticas criando um fluxograma e propondo ajustes nos instrumentos normativos internos, de 
modo a melhorar a abordagem disciplinar causando um menor impacto no clima 
organizacional. e) Validar as referidas propostas internamente, junto ao Reitor e a unidade 
encarregada pela gestão da integridade no órgão, e externamente, junto à CGU. 

Caso decida aceitar o convite, você participará dos seguintes procedimentos: 
responderá a um questionário estruturado com questões abertas e fechadas e depois 
participará de uma entrevista semiestruturada contendo alguns questionamentos. A entrevista 
será gravada para que seja possível sua futura transcrição e poderá ser publicada na íntegra ou 
em partes no relatório da pesquisa. 

 É relevante destacar que a pesquisa não apresenta riscos previsíveis. O que pode 
acontecer é que, no momento da realização da entrevista, aflorem emoções pessoais e surja 
algum constrangimento em responder algum dos questionamentos. Nesse caso, você poderá 
desistir de responder as questões que julgue constrangedoras. Para minimização desses 
possíveis transtornos, a entrevista será realizada em ambiente calmo, acolhedor, reservado e 
devidamente preparado para recebê-lo.  

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: estará ajudando para a 
melhor compreensão da percepção dos servidores sobre a atividade disciplinar nessa IFE, 
poderá apontar sugestões para que impacte de forma mais positiva no clima organizacional da 
instituição. 
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Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 
ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 
decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 
nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 
será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 
desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Vinicius de Moraes Arantes, no endereço 
Avenida Filinto Mulher, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá, Mato Grosso ou pelo telefone 
(65) 99277-8804. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas na Coordenação 
do Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal Fluminense, no 
endereço  R. Des. Ellis Hermydio Figueira, 783 - Aterrado, Volta Redonda - RJ, 27213-145. 
 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 
benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “PROGRAMA 
DE MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DA ATIVIDADE DISCIPLINAR NO CLIMA 
ORGANIZACIONAL DE UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO”. 
 
Participante da pesquisa: 
 
 

___________________________________________________ 
Entrevistado 

 
Pesquisador responsável: 
 
 
 

____________________________________________________________ 
Vinicius de Moraes Arantes 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

– UFF – VOLTA REDONDA 
Rua Desembargador Hermínio Ellis Figueira, 783, Bloco A, Sala 218. Aterrado 

CEP: 27.213-145 – Volta Redonda – RJ
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10.2 APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO PRÉVIO 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO  
Favor marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se apresente para você. 
1.1. SEXO: 
(   ) Feminino  
(   ) Masculino  
 
1.2. FAIXA ETÁRIA: 
(   )  18 a 25 anos                                            (    ) 46 a 55 anos  
(   )  26 a  35 anos                                           (    ) 56 a 60 anos    
(   )  36 a  45 anos                                           (    ) Acima de 60 anos.  
 
1.3. CICLO DE VIDA: 
(   ) Solteiro sem filho (s) 
(   ) Solteiro com filho (s) 
(   ) Casado sem filho (s)  
(   ) Casado com filho (s) 
(   )  Divorciado/ Viúvo  
(   ) Outro: ______________________ 
 
1.4. ESCOLARIDADE: 
(   ) Graduação 
(   ) Especialização 
(   ) Mestrado  
(   ) Doutorado  
(   )Outros: ____________________ 
 
1.5. ÁREA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (Graduação): 
(    ) Ciências Humanas  
(    ) Ciências Exatas  
(    ) Ciências Biológicas 
(    ) Ciências Sociais Aplicadas 
(    ) Linguagens  
(    ) Outros:___________________ 
 
1.6.  QUANTO TEMPO É SERVIDOR EFETIVO DO IFMT? 
(     ) 1 a 3 anos  
(     ) 4 a  6 anos  
(     ) 7 a 10 anos  
(     ) Mais de 10 anos.  
 
1.7. OCUPA CARGO DE DIREÇÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA? 
(    ) Não 
(    ) Sim, CD 01 ou 02 
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(    ) Sim, CD 03 ou 04 
(    ) Sim, FG ou FCC 
 
1.8. QUANTO TEMPO ESTÁ NO CARGO ATUAL? 
(    ) 1 a 6 meses                 (    )  3 a 4 anos  
(    ) 7 a 12 meses               (    )  5 a 6 anos                 
(    ) 1 a 2 anos                    (    ) Mais que 6 anos         
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10.3 APÊNDICE C 

Entrevista semiestruturada 
 

 
Questões técnicas: 
 
PAD: processo administrativo disciplinar – aquele que a administração maneja em face de um 
acusado em busca da verdade real. Pode culminar na aplicação de uma penalidade ao 
servidor. 
 
Atividade disciplinar: conjunto de atos praticados pela corregedoria e pelas comissões com o 
objetivo de apurar fatos supostamente ilícitos. 
 
Admissibilidade: avaliação inicial das denúncias, feita pela corregedoria recomendando a 
abertura de PAD, investigação, envio a comissão de ética ou arquivamento.  
 
Número de punições em 2018: 4 demissões e 3 suspensões. 
 
Perguntas gerais feitas a todos os entrevistados 
 
2. Qual a importância do pad para você? 
3. Como você avalia a condução dos pad’s atualmente na ife? 
4. Você considera o tempo de duração atual de um pad no ife adequado? 
5. Como você vê a imagem do servidor que responde a um pad perante a comunidade em 
geral? 
6. O que você acha do número recorde de 550 demissões no poder executivo federal, 
divulgados pela cgu em 2016? 
7. O que você acha da omissão de gestores diante da ciência do cometimento de ilícito 
por parte de servidores? 
8. Como você acredita que os servidores vêem a atividade disciplinar na ife atualmente? 
9. Você acredita que as normas da ife levam em consideração fatores individuais (como a 
necessidade e o tipo de personalidade)? 
10. O que você acha das decisões do poder judiciário que anulam punições a servidores 
públicos? Qual a sua influência na credibilidade do gestor? 
11. Você acha que o pad causa insegurança aos servidores? 
12. Você acha adequado o canal e forma como são recebidas as denúncias na ife? 
13. Você acha adequada a admissibilidade realizada pela corregedoria do ifmt? Tem sido 
abertos pad’s desnecessariamente ou tem se arquivado situações graves? 
14. Você acha adequada a forma pela qual se cientifica um servidor de que o mesmo está 
respondendo a um pad? 
15. Você acha adequada a forma como são intimadas as testemunhas? 
16. Você acha adequada como são ouvidas as testemunhas no pad? 
17. Você acha que um servidor, após ser intimado que esta respondendo a um pad, pode 
permanecer normalmente exercendo sua  atividade? 
18. Quais ações você sugere para melhorar a percepção dos servidores sobre a atividade 
disciplinar? 
19. Qual a sua percepção sobre o número de punições na instituição: você acha que 
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diminuiu ou aumentou? 
20. Você acha que as penalidade aplicadas são justas? 
21. Enumere os pontos positivos da atividade disciplinar? 
22. Enumere os pontos negativos da atividade disciplinar? 
23. O que você sugere para melhoria da atividade disciplinar? 
24. O que você sugere para melhor acolhimento dos servidores envolvidos? 
25. O que você espera da atividade disciplinar? 
26. O que você pensa da criação de um programa de boas práticas na atividade disciplinar 
na ife? 
  
Perguntas específicas feitas ao diretor geral da unidade (campus) com atividade 
disciplinar 
 
1-a após o pad realizado no câmpus em que é diretor, houve alguma alteração na percepção 
dos servidores em relação à gestão do campus? 
2-a você considera que o pad influenciou na rotina do campus? Em que sentido? 
3-a você identificou perda de motivação, medo ou desconfiança por parte dos servidores 
envolvidos no pad? 
 
Perguntas específicas feitas ao procurador jurídico da ife 
 
1-b você considera a legislação brasileira, no que se refere a apuração de ilicitos funcionais e 
aplicações de penalidades a servidores públicos, adequada? 
2-b quais os maiores problemas visualizados na condução de um pad? 
3-b quais os prejuízos sofridos pela instituição na anulação de um pad pelo poder judiciário? 
 
Perguntas específicas feitas ao reitor da ife 
 
1-c qual a necessidade de manter uma percepção positiva por parte dos servidores, acerca da 
atividade disciplinar na ife? 
2-c como a instituição vem trabalhando o processo de recompensa e punição? O senhor 
considera justa a forma de promoção dos servidores e a escolha dos beneficiários de bolsas, 
afastamentos e outras prerrogativas? 
 
Perguntas específicas feitas ao membro de comissão 
 
1-d qual fase do pad você considera que mais expõe o acusado? Como minimizar essa 
exposição? 
2-d qual a fase do pad você considera que mais expõe a testemunha? Como minimizar essa 
exposição? 
3- d qual a fase do pad mais expõe os membros da comissão? 
4-d você já foi ameaçado, insultado ou desacatado durante a condução de um pad? 
5-d qual sua sugestão dentro do pad para melhorar a percepção dos servidores em relação à 
atividade? 
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10.4 APÊNDICE D 

IDENTIFICAÇÃO DAS VÁRIAVEIS DO QUESTIONÁRIO APLICADO PARA OS 
SERVIDORES DA IFE 

 
VÁRIAVEL  QUESTÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 

SEÇÃO 1 

 

Sexo 1.1 

Faixa etária 1.2 

Ciclo de vida 1.3 

Escolaridade 1.4 

Área de formação acadêmica 1.5 

Tempo de trabalho na Instituição 1.6 

Cargo ocupado 1.7 

Tempo de ocupação do cargo 1.8 

Interação social 1.9 

Participação na atividade disciplinar 1.10 

Percepção sobre a atividade disciplinar 1.11 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

SEÇÃO 2 

 

 

 

2.1 a 2.8 

 

Controle/Pressão 
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10.5 APÊNDICE E 

QUESTIONÁRIO 
 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO  
Favor marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se apresente para você. 
1.2 SEXO: 
(   ) Feminino  
(   ) Masculino  
 
1.3 FAIXA ETÁRIA: 
(   )  18 a 25 anos                                            (    ) 46 a 55 anos  
(   )  26 a  35 anos                                           (    ) 56 a 60 anos    
(   )  36 a  45 anos                                           (    ) Acima de 60 anos.  
 
1.4 CICLO DE VIDA: 
(   ) Solteiro sem filho (s) 
(   ) Solteiro com filho (s) 
(   ) Casado sem filho (s)  
(   ) Casado com filho (s) 
(   )  Divorciado/ Viúvo  
(   ) Outro: ______________________ 
 
1.5 ESCOLARIDADE: 
(   ) Graduação 
(   ) Especialização 
(   ) Mestrado  
(   ) Doutorado  
(   )Outros: ____________________ 
 
1.6 ÁREA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (Graduação): 
(    ) Ciências Humanas  
(    ) Ciências Exatas  
(    ) Ciências Biológicas 
(    ) Ciências Sociais Aplicadas 
(    ) Linguagens  
(    ) Outros:___________________ 
 
1.7 QUANTO TEMPO É SERVIDOR EFETIVO DO IFMT? 
(     ) 1 a 3 anos  
(     ) 4 a  6 anos  
(     ) 7 a 10 anos  
(     ) Mais de 10 anos.  
 
1.8 OCUPA CARGO DE DIREÇÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA? 
(    ) Não 
(    ) Sim, CD 01 ou 02 
(    ) Sim, CD 03 ou 04 



 
 
 
 

 

 
 

123

(    ) Sim, FG ou FCC 
 
1.9 QUANTO TEMPO ESTÁ NO CARGO ATUAL? 
(    ) 1 a 6 meses                 (    )  3 a 4 anos  
(    ) 7 a 12 meses               (    )  5 a 6 anos                 
(    ) 1 a 2 anos                    (    ) Mais que 6 anos                   
 
 
QUAL SUA FREQUÊNCIA DE INTERAÇÃO SOCIAL COM OS GRUPOS OU 
MEIOS CITADOS ABAIXO: 
 Preencha as questões os itens de acordo com a seguinte escala de respostas:  
 
1 

Nunca  

2 

Raramente  

3 

Pouca Frequência  

4 

Frequente 

5 

Muita Frequência 

 

ESCALA DE FREQUENCIA  1 2 3 4 5  

1. Servidores em geral       

2. Superiores       

3. Pessoas influentes da área externa da organização       

4. Pessoas influentes da área interna da organização       

5. Fornecedores       

6. Redes, Networking, sistemas entre outros meios digitais.        

7. Comunidade        

8. Outros: _________________________       

 
 
1.11 VOCÊ JÁ PARTICIPOU DIRETA OU INDIRETAMENTE DE UM PAD? 
(    ) Não                                            (    )  Sim, como membro de comissão  
(    ) Sim, como testemunha               (    )  Sim, como acusado                 
(    ) Sim, em outras funções    
 
1.12 QUAL SUA PERCEPÇÃO SOBRE O PAD NESSA ORGANIZAÇÃO? 
(    ) Não tem utilidade                                           (    )  É bom apenas para os servidores  
(    ) É bom para instituição e para os servidores   (    )  É ruim para os servidores e para a 
instituição                 
(    ) É bom apenas para instituição    
 
ORIENTAÇÕES: Os termos PAD, constante nas perguntas 1.10 e 1.11, referem-se a 
Processo Administrativo Disciplinar. 
Quando a questão fizer referência ao gestor/chefe/ superior, devem ser considerados 
todos os cargos que estão acima do seu cargo de ocupação (grau de hierarquização).  
 
2 CLIMA ORGANIZACIONAL  
 
Preencha as questões abaixo de acordo com a seguinte escala de respostas. 
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1 Discordo 

Totalmente 

2 Discordo 3 Nem concordo, 
nem discordo. 

4 Concordo 5 Concordo 

Totalmente  

 2.1. ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL – ECO  1 2 3 4 5 

 Aqui, existe controle exagerado sobre os servidores.      

 Nesta instituição, tudo é controlado.      

 Esta instituição exige que as tarefas sejam feitas dentro do prazo previsto.      

 A frequência dos servidores é controlada com rigor por esta instituição.      

 Aqui, o superior (chefe) usa as normas da instituição para punir os servidores.      

 Os horários dos servidores são cobrados com rigor.       

 Aqui, o chefe (superior) pressiona o tempo todo.      

 Nesta instituição, nada é feito sem a autorização do superior (chefe).      

 Nesta instituição existe uma fiscalização permanente do chefe.       

* Anote o e-mail, caso queira receber o artigo no final da pesquisa. 
 
E-mail: 
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10.6 APÊNDICE F 

PLANO DE AÇÕES 
 

Pesquisados: Reitor e Presidente da Comissão de Acompanhamento do Plano de Integridade 

Objetivo: definir o plano de ações para a implementação do programa apresentado na 

pesquisa. 

Data do preenchimento: ____/____/____ 

A fim de proceder à efetiva implementação programa de boas práticas na atividade 

disciplinar, recomendando-se novos procedimentos internos e propostas de ajustes normativos 

para minimizar os impactos dessa atividade no clima organizacional da IFE ou mesmo 

eliminar suas falhas, responda às questões a seguir: 

1) Quais ações são necessárias? 

2) Como as ações devem ser implementadas? 

3) Quem serão os responsáveis por cada ação? 

4) Onde (setor, departamento, processo ou atividade) as ações devem ser 

desenvolvidas? 

5) Será necessário treinamento do pessoal envolvido na rotina/processo modificado? 

6) Qual são os custos envolvidos nas ações? 

7) Quais são os prazos de execução de cada ação? 

8) Quais são os riscos envolvidos (não cumprir prazo, não cumprir custo, barreiras 

institucionais, questões legais, questões políticas, etc.) que poderão interferir na 

execução das ações propostas e comprometer o atendimento das metas e objetivos 

preconizados? 

9) Quais medidas podem contornar ou superar essas dificuldades? 

10) Quais áreas, processos, atividades e pessoas serão impactadas pela mudança? 

11) Como reduzirei a resistência à mudança das pessoas envolvidas? 

12) Como envolverei as pessoas afetadas, desde o início da implantação, de forma que 

elas participem da solução do problema organizacional? 
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10.7 APÊNDICE F 

MINUTA DA RESOLUÇÃO Nº    , DE       DE                 DE 2020 

 

Altera a Resolução CONSUP 017 de 22 de março de 

2019 que dispõe sobre o gerenciamento 

administrativo e a padronização de procedimentos 

relacionados à atividade de correição no âmbito do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso - IFMT. 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pelo Decreto Presidencial de 11.04.2017, publicado no 

DOU de 12.04.2017, e pela Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e considerando as 

disposições da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, da Lei nº 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999, e as orientações do Órgão Central do Sistema de Correição do Poder 

Executivo Federal, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Estabelecer as diretrizes e os procedimentos administrativos aplicáveis no 

âmbito da Corregedoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso, visando à melhoria da gestão das atividades de natureza disciplinar, bem 

como complementar a normatização já prevista nas leis em vigor, em especial nas Leis 

nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, bem como 

no Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005, adequando-se às orientações do Órgão 

Central do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal. 

 

TÍTULO I 

DAS COMPETÊNCIAS DA CORREGEDORIA 
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Art. 2° A Corregedoria é a unidade competente pelo planejamento, pela direção, 

orientação, supervisão, avaliação, pelo aprimoramento, pela condução e pelo controle 

das atividades de correição no âmbito do IFMT, em especial pela apuração de ilícitos 

administrativos praticados por servidores públicos, bem como pelas ações de 

responsabilização administrativa de pessoas jurídicas, na forma da Lei n° 12.846, de 

01 de agosto de 2013, e do Decreto n° 8.420, de 18 de março de 2015. 

 

Art. 3º Sem prejuízo das atribuições previstas no Regimento Geral do IFMT e nesta 

Resolução Normativa, compete à Corregedoria toda e qualquer atividade relacionada à 

prevenção de ilícitos de natureza disciplinar, como unidade seccional do Sistema de 

Correição do Poder Executivo Federal, conforme art. 2º, inciso III, do Decreto nº 

5.480, de 30 de junho de 2005. 

 

TÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CAPÍTULO I 

DA NOTÍCIA DE POSSÍVEL IRREGULARIDADE FUNCIONAL 

 

Art. 4° Qualquer pessoa poderá denunciar à Ouvidoria a ocorrência de possíveis 

ilícitos cometidos por servidores públicos ou por pessoas jurídicas no âmbito do IFMT, 

devendo a denúncia ser encaminhada ao Corregedor. 

§1° Toda notícia de irregularidade administrativa, recebida por qualquer uma das 

unidades do IFMT, sob qualquer forma, deverá ser informada à Ouvidoria para 

trâmites nos termos da Ordem Administrativa nº. 02/2020. 

 

§2° O servidor, no exercício de suas funções, que tiver ciência de qualquer ilegalidade, 

omissão ou abuso de poder, deve representar imediatamente ao superior hierárquico, 

que encaminhará a representação à Ouvidoria para trâmites nos termos da Ordem 

Administrativa nº. 02/2020, cumprindo o parágrafo único do art. 116 da Lei nº 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990. 
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§3° Em situações excepcionais, o servidor poderá encaminhar diretamente a 

representação à Ouvidoria para trâmites nos termos da Ordem Administrativa nº. 

02/2020. 

 

Art. 5° Das manifestações encaminhadas pela Ouvidoria nos termos da Ordem 

Administrativa nº. 02/2020 caberá ao corregedor à realização do juízo de 

admissibilidade, espécie de análise prévia da notícia de irregularidade funcional, 

visando averiguar a existência de indícios da ocorrência de ilícito administrativo e, se 

possível, os indícios de sua autoria. 

§1º A notícia de irregularidade será arquivada, quando o fato narrado evidentemente 

não se configurar ilícito administrativo ou, ainda, quando não contiver os indícios 

mínimos que possibilitem a sua apuração. 

§2º A denúncia anônima, bem como notícias veiculadas na mídia, desde que contenha 

os elementos mínimos que possibilitem a sua apuração, poderá ensejar, de ofício, a 

instauração de procedimentos disciplinares, observando-se o disposto na Instrução 

Normativa Conjunta CRG/OGU nº 01, de 24 de junho de 2014. 

§3º No caso de dano ou extravio de bens da União Federal que implique em prejuízo 

de pequeno valor, poderá ser lavrado Termo Circunstanciado Administrativo (TCA), 

conforme o disposto na Instrução Normativa CGU nº 04, de 17 de fevereiro de 2009. 

§4º Poderá ser firmado, nos casos de infração disciplinar de menor potencial ofensivo, 

Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, de acordo com o disposto na Instrução 

Normativa CGU nº 02, de 30 de maio de 2017. 

§5º Ao tomar conhecimento de fundada notícia ou de indícios de enriquecimento 

ilícito, inclusive evolução patrimonial incompatível com os recursos e as 

disponibilidades do agente público, o titular da Reitoria do IFMT determinará a 

instauração de sindicância patrimonial, destinada à apuração dos fatos, nos moldes do 

Decreto nº 5.483, de 30 de junho de 2005. 

§6º As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado serão apuradas 

mediante sindicância, concluída no prazo de trinta dias, e assegurada ampla defesa, 

conforme estatuído no art. 10 da Lei nº 8.745/93. 

 

Art. 6º. Qualquer pessoa poderá denunciar na Ouvidoria possível ocorrência de ato 

lesivo à Administração Pública Federal praticado por pessoa jurídica contratada, no 
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âmbito do IFMT, situação em que a manifestação será remetida à Corregedoria para 

juízo de admissibilidade mediante parecer fundamentado que recomendará: 

I - pela abertura de investigação preliminar; 

II - pela instauração de Processo Administrativo de Responsabilização – PAR; ou 

III - pelo arquivamento da matéria. 

Parágrafo único. A investigação preliminar e o Processo Administrativo de 

Responsabilização serão conduzidos pela Corregedoria. 

 

CAPÍTULO II 

DO QUADRO DE PESSOAL 

 

Art. 7º Além da garantia de quadro de pessoal permanente, a Corregedoria poderá 

requisitar, transitoriamente, servidores para atuarem como membros de comissão, 

sindicantes, defensores dativos, peritos, assistentes técnicos ou secretários nos 

procedimentos disciplinares por ela instaurados. 

§1° A requisição será formalizada, por meio de memorando, à autoridade máxima da 

área em que o servidor estiver lotado, podendo o chefe imediato do servidor se 

manifestar, fundamentadamente, sobre eventual prejuízo à continuidade do serviço. 

§2° Caso haja manifestação de prejuízo à continuidade do serviço, esta será 

encaminhada à Corregedoria, para análise, manifestação e encaminhamento à decisão 

do titular da Reitoria acerca das razões apresentadas. 

§3° Na requisição de servidor para atuar em procedimentos disciplinares da 

Corregedoria, caberá à sua chefia imediata, se necessário, viabilizar meios de 

redistribuição de suas atividades ordinárias entre os demais membros do setor, de 

modo a não prejudicar o desempenho do servidor requisitado, nem a continuidade do 

serviço público, sem que isso implique qualquer tipo de avaliação funcional negativa 

do servidor. 

 

Art. 8º A participação em procedimentos disciplinares investigativos e punitivos 

constitui missão de caráter relevante na Administração Pública Federal, que deverá ser 

considerada na avaliação de desempenho do servidor. 
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Parágrafo único. - A execução de atividade disciplinar é encargo de natureza 

obrigatória, não podendo o servidor recusá-la, salvo nas hipóteses previstas em lei, 

cuja ocorrência será avaliada pelo Corregedor. 

 

Art. 9º O corregedor poderá, de ofício ou a pedido, solicitar à Reitoria que os 

servidores designados para atuarem em procedimentos disciplinares fiquem 

submetidos ao regime de dedicação integral aos trabalhos, em prol da Corregedoria. 

§1° Considera-se dedicação integral a disponibilidade total do servidor para o 

exercício do múnus na Corregedoria, durante toda sua jornada de trabalho, enquanto 

durar o procedimento. 

§2° O servidor em regime de dedicação integral ficará dispensado do ponto até a 

entrega do relatório final ou manifestação do corregedor capaz de cessar o regime, nos 

termos do art. 152, § 1° da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

§3° O regime de dedicação integral será determinado por meio de Portaria da Reitoria. 

 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS DOS MEMBROS DE COMISSÕES E DO 

CORREGEDOR DO IFMT 

 

Art. 10. Os servidores responsáveis pela condução de procedimentos disciplinares 

exercerão suas atividades com independência e imparcialidade, assegurando o sigilo 

necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração, nos termos 

do art. 150, da Lei nº 8.112/90, de 11 de dezembro de 1990, incumbindo-lhes: 

I – requerer a autoridade instauradora do procedimento disciplinar, a título de medida 

cautelar, o afastamento do servidor acusado do exercício do seu cargo, sem prejuízo de 

sua remuneração, na forma do disposto no art. 147, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 

de 1990; 

II – notificar previamente o acusado, constando na notificação que o servidor pode ser 

acompanhado por psicólogo, caso tenha interesse; (proposta número 9) 

III – submeter à deliberação da comissão, por decisão fundamentada sugestão de 

impossibilidade de acompanhamento do acusado a oitiva de testemunha, quando a 

presença do mesmo causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha 
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ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, utilizando-se por 

analogia o artigo 217 do Código de Processo Penal; (proposta número 7) 

IV – comunicar ao corregedor a existência de novas irregularidades funcionais 

detectadas no curso da apuração que não possam ser objeto de investigação no 

respectivo processo; 

V – solicitar ao reitor a realização de perícia ou designação de servidor especializado 

para o competente assessoramento técnico; 

VI – ultimar medidas de comunicação de atos processuais ao ente competente do 

IFMT; 

VII – solicitar ao corregedor a designação de defensor dativo, quando o servidor 

indiciado, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal; 

VIII – solicitar, ao ente competente do IFMT, acesso aos sistemas e servidores de 

armazenamento de dados desta referida IFE, bem como acesso ao conteúdo de correio 

eletrônico corporativo ou outros procedimentos na área de forense computacional; 

IX – solicitar pareceres técnicos a qualquer unidade do IFMT; 

X – solicitar ao corregedor a prorrogação do prazo ou a recondução da comissão 

responsável pela condução dos trabalhos, preferencialmente mediante utilização do 

modelo de formulário constante do Anexo I desta Resolução Normativa; 

XI – propor, quando houver dúvida sobre a sanidade mental do servidor acusado, 

exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos 1 (um) médico 

psiquiatra, bem como outros exames de qualquer natureza; 

XII – promover, quando necessário, a tomada de depoimentos, acareações, 

investigações e diligências, por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico 

de transmissão de sons e imagens em tempo real, assegurados os direitos ao 

contraditório e à ampla defesa, nos termos da Instrução Normativa CGU nº 12, de 01 

de novembro de 2011, com o uso das instalações do IFMT ou de outros órgãos para tal 

mister; 

XIII – comunicar ao corregedor, ao titular da unidade de exercício do servidor e à 

DSGP do IFMT a notificação do servidor para responder ao processo na condição de 

acusado; 

XIV – solicitar ao corregedor autorização para deslocamento de servidores integrantes 

da comissão, testemunhas e servidores acusados; 
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XV – apresentar ao corregedor, previamente à notificação de qualquer servidor como 

acusado, o plano de trabalho das atividades, para fins de avaliação e controle, 

mediante a utilização do modelo contido no Anexo I desta Resolução Normativa; 

XVI – solicitar à chefia imediata do servidor acusado a reprogramação das 

férias/licenças/afastamentos, bem como das ações de capacitação que a administração 

tenha poderes discricionários para conceder, caso necessária ao andamento regular dos 

trabalhos; e 

XVII – requisitar informações, processos ou documentos, bem como realizar as 

diligências necessárias ao exame de matéria na área de sua competência. 

XVIII – Incluir no relatório final dos processos com aplicação de penalidades 

recomendações de ações administrativas que devem ser realizadas para minimizar o 

risco de reincidência de irregularidade verificada. (proposta número 8)  

Parágrafo único – É expressamente vedado a servidor designado como presidente ou 

membro de comissão de sindicância, processo administrativo disciplinar e processo 

administrativo de responsabilização expor fatos e informações relativos aos processos 

do qual façam parte, salvo quando em decorrência de deliberação da comissão por atos 

formais e respaldada na legislação. (proposta número 11) 

 

Art. 11. Caberá ao corregedor a verificação da regularidade dos procedimentos 

disciplinares instaurados no âmbito do IFMT, em especial: 

I – solicitar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, aos Cartórios de Registro de 

Imóveis, aos Departamentos de Trânsito e outros entes as informações sobre bens, 

rendas e movimentações financeiras do servidor sindicado, para instrução da 

Sindicância Patrimonial; 

II – encaminhar cópia do processo digitalizado ao Ministério Público Federal, ao 

Tribunal de Contas da União, ao Órgão Central do Sistema de Correição do Poder 

Executivo Federal, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras, imediatamente após a conclusão do procedimento 

de Sindicância Patrimonial; 

III – comunicar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União a instalação 

da comissão, quando destinada a apurar a prática de ato de improbidade, previsto na 

Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992; 
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IV – recomendar servidores para comporem as comissões disciplinares, utilizando 

como critério de seleção as seguintes características: 

a – servidores que tenham participado de curso de processo administrativo disciplinar 

nos últimos 2 (dois) anos; 

b – servidores com formação em direito; 

c – servidores com conhecimentos técnicos específicos na área que está sendo objeto 

de apuração; 

c – dever-se-á recomendar a presidência por servidor do sexo feminino nos processos 

cujo escopo seja comportamentos inapropriados de natureza sexual; (proposta número 

10) 

V – autorizar solicitações de transporte e diárias ao servidor convocado para prestar 

depoimento fora da sede de sua repartição junto a unidade competente; 

VI – autorizar solicitações de transporte e diárias aos membros da comissão, quando 

obrigados a se deslocar da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao 

esclarecimento dos fatos na unidade competente; 

VII – designar servidor para atuar como defensor dativo, na hipótese de indiciado 

revel, de maneira a propiciar ampla defesa ao servidor acusado; 

VIII – designar servidor para atuar como secretário ad hoc das comissões; 

IX – solicitar à DSGP a programação e a reprogramação de 

férias/licenças/afastamentos, bem como das ações de capacitação que a administração 

tenha poderes discricionários para conceder, dos membros da comissão, caso 

necessária ao andamento regular dos trabalhos; 

X – solicitar à chefia imediata do servidor acusado a reprogramação das 

férias/licenças/afastamentos, bem como das ações de capacitação que a administração 

tenha poderes discricionários para conceder, caso necessária ao andamento regular dos 

trabalhos; 

XI – autorizar e promover a prorrogação de prazos e a recondução das comissões; 

XII – realizar as comunicações e as atividades necessárias ao cumprimento das 

decisões proferidas no âmbito da Corregedoria; 

XIII – requisitar aos titulares das unidades do IFMT a indicação de servidores para 

auxiliar nos trabalhos das comissões na condição de assistentes técnicos/peritos; 

XIV – designar perito ou assessor técnico para atuação em repressivos disciplinares; 
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XV – verificar, no interesse da atividade correcional, dados, informações e registros 

contidos nos sistemas do IFMT, bem como qualquer documento ou processo; 

XVI – coordenar o levantamento, a consolidação e a análise dos indicadores de gestão 

relativos à área de competência da Corregedoria, para fins de avaliação institucional e 

de resultados; 

XVII – praticar os atos de gestão de infraestrutura organizacional da Corregedoria; 

XVIII – requisitar informações, processos ou documentos, bem como realizar as 

diligências necessárias ao exame de matéria na área de sua competência; 

XIX – avaliar e acompanhar as atividades das comissões, visando à perfeita adequação 

entre a apuração dos fatos e a legalidade dos atos processuais, bem como o 

atendimento aos prazos, às normas, instruções e orientações técnicas vigentes; 

XX – instaurar, autorizar ou implantar quaisquer procedimentos administrativos e/ou 

disciplinares exigidos ou recomendados pelo Órgão Central do Sistema de Correição 

do Poder Executivo Federal; e 

XXI – providenciar a capacitação de quantitativo suficiente de pessoal para atuação 

em comissões disciplinares e de responsabilização de entidades jurídicas, primando 

também pela sua constante atualização, visando à formação de reserva técnica de 

servidores aptos à condução de feitos disciplinares e a melhora no aspecto qualitativo 

das apurações. 

 

Art. 12. Ao corregedor substituto incumbe a organização e o controle das atividades 

administrativas internas, em especial: 

I – elaborar expedientes de interesse da Corregedoria; 

II – manter controle dos documentos relacionados aos atos da Corregedoria e das 

comissões; 

III – supervisionar a atualização da movimentação processual no sistema 

informatizado; 

IV – controlar os prazos relativos aos procedimentos em tramitação ou que tenham 

sido fixados em expedientes da Corregedoria; 

V – auxiliar o corregedor titular na elaboração do relatório anual das atividades da 

Corregedoria; 

VI – preparar a escala de férias dos servidores lotados na Corregedoria ou à sua 

disposição; 
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VII – requisitar o material necessário às atividades da Corregedoria, solicitar a 

substituição daqueles considerados inadequados ou danificados e conferir os 

correspondentes termos de entrega; 

VIII – prestar informações e elaborar demonstrativos dos atos praticados; 

IX – atender aos servidores e ao público em geral; e 

X – elaborar minutas de atos administrativos, normativos e certidões de competência 

da Corregedoria. 

XI - cadastrar o procedimento disciplinar e o procedimento de responsabilização, 

respectivamente, no Sistema de Gestão de Processos Administrativos Disciplinares do 

Órgão Central do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (Sistema CGU-

PAD) e no Sistema CGU-PJ, mantendo suas fases devidamente atualizadas junto aos 

referidos Sistemas, nos termos das Portarias CGU n° 1.043, de 24 de julho de 2007, e 

nº 1.196, de 29 de maio de 2017; com a anexação das principais peças processuais, tais 

como Portarias, Relatório Final, Parecer da área jurídica, Julgamento/Decisão da 

Autoridade competente; 

 

TÍTULO III 

DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES EM ESPÉCIE 

 

Art. 13. O corregedor, quando identificado indício de ocorrência de ilícito 

administrativo em juízo de admissibilidade, deverá adotar a instauração de 

procedimentos de natureza investigativa ou acusatória. 

§1º Caso a notícia de irregularidade contenha os elementos mínimos indicadores da 

ocorrência de ilícito administrativo, o corregedor deverá determinar a realização de 

procedimento disciplinar de natureza investigativa, visando identificar indícios 

concretos de materialidade e de autoria. 

§2º Presentes os indícios de autoria e materialidade, deverá ser determinada a 

instauração de procedimento disciplinar de natureza contraditória, prescindível à 

existência de procedimento investigativo prévio. 

§3º Os procedimentos disciplinares serão conduzidos em atenção às disposições da 

legislação em vigor e às orientações do Órgão Central do Sistema de Correição do 

Poder Executivo Federal, mediante utilização de todos os meios probatórios admitidos 

em lei. 
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§4º Para a elucidação dos fatos, poderá ser acessado o conteúdo dos instrumentos de 

uso funcional de servidores públicos, tais como computador, dados de sistemas e 

aplicativos, correio eletrônico, agenda de compromissos e registro de ligações. 

§5º Qualquer tipo de solicitação de acesso a informações deve guardar relação com o 

procedimento disciplinar, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

 

 

TÍTULO IV 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO - PAR 

 

Art. 14. O Processo Administrativo de Responsabilização – PAR é o instrumento 

destinado a apurar a responsabilidade administrativa de pessoa jurídica que possa 

resultar na aplicação das sanções previstas no art. 6° da Lei n° 12.846, de 01 de agosto 

de 2013. 

§1º Os atos previstos como infrações administrativas à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, ou a outras normas de licitações e contratos da administração pública que 

também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 

2013, serão apurados e julgados, conforme disposto no Decreto nº 8.420, de 18 de 

março de 2015, e legislação complementar, aplicando-se o rito procedimental previsto 

na legislação em vigor. 

§2º A decisão administrativa proferida pelo reitor do IFMT, ao final do Processo 

Administrativo de Responsabilização, será publicada no Diário Oficial da União e no 

sítio eletrônico do IFMT. 

§3º O Processo Administrativo de Responsabilização – PAR deverá ser cadastrado no 

Sistema CGU-PJ, com a anexação das principais peças processuais. 

 

TÍTULO V 

DO JULGAMENTO E DA VIA RECURSAL ADMINISTRATIVA 

 

Art. 15. Nos termos do art. 141 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, do 

Decreto n°. 3.035 de 27 de abril de 1999 e Portaria MEC n°. 451, publicada em 12 de 

abril de 2010, as penalidades disciplinares relativas à responsabilização de servidores 

públicos, no exercício de suas funções, serão aplicadas: 
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I – Pelo Reitor, quando se tratar de demissão, destituição de cargo em comissão e 

cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo 

poder, órgão ou entidade e suspensão; 

II – pelo corregedor e diretor-geral, nos casos de advertência. 

Parágrafo único: das decisões proferidas nos incisos I e II caberá Recurso 

Administrativo ao Conselho Superior deste IFMT, no prazo de 10 (dez) dias contado a 

partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida, nos termos do artigo 2° da 

Portaria MEC n°. 451/2010. 

 

Art. 16. As sanções disciplinares, no âmbito do IFMT, serão aplicadas por meio de 

Portaria, publicadas no Boletim Interno de Serviço ou de Pessoal nos casos de 

advertência e suspensão. 

 

Art. 17. Dos atos relacionados aos procedimentos disciplinares, caberá pedido de 

reconsideração, recurso ou revisão, nos termos dos art. 106 a 115 c/c 174 a 182 da Lei 

nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990. 

 

Art. 18. Após a apresentação do Relatório Final, os procedimentos disciplinares 

devem ser encaminhados para julgamento da autoridade competente, acompanhados 

de parecer conclusivo do corregedor. 

 

Art. 19. Deverão ser publicados no Diário Oficial da União os casos de subdelegação 

de competência ao reitor do IFMT, estabelecidos no Decreto n° 3035, de 27 de abril de 

1999, relativos à aplicação de demissão e cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade de servidores, de exoneração de ofício dos servidores ocupantes de 

cargos de provimento efetivo ou de conversão de exoneração em demissão, bem como 

reintegração de ex-servidores em cumprimento de decisão judicial. 

Parágrafo único. Eventuais recursos administrativos originários de decisões em 

procedimentos disciplinares também deverão ser encaminhados à autoridade 

competente, acompanhados de parecer conclusivo do corregedor. 

 

Art. 20. O julgamento e a consequente aplicação das sanções previstas no art. 6º da 

Lei n° 12.846, de 01 de agosto de 2013, serão realizados pelo reitor do IFMT. 
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§1º Da decisão administrativa sancionadora do Processo Administrativo de 

Responsabilização – PAR, cabe pedido de reconsideração com efeito suspensivo, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da data de publicação da decisão. 

§2º A pessoa jurídica contra a qual foram impostas sanções no Processo 

Administrativo de Responsabilização e que não apresentar pedido de reconsideração 

deverá cumpri-las no prazo de 30 (trinta) dias, contado do fim do prazo para 

interposição do pedido de reconsideração. 

§3º O reitor do IFMT terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir sobre a matéria 

alegada no pedido de reconsideração e publicar nova decisão. 

§4º Mantida a decisão administrativa sancionadora, será concedido à pessoa jurídica 

novo prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento das sanções que lhe foram impostas, 

contado da data de publicação da nova decisão. 

 

TÍTULO VI 

DO ACESSO E DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER 

DISCIPLINAR 

 

Art. 21. O acesso e o fornecimento de informações e documentos, referentes a 

procedimentos disciplinares, observarão o disposto na legislação em vigor, 

especialmente, na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, seu regulamento, e o constante nesta Resolução. 

 

Art. 22. A Corregedoria manterá, independentemente de classificação, acesso restrito 

às informações e aos documentos sob seu controle, relacionados a: 

I – informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das 

pessoas; 

II – informações e documentos caracterizados em normativos específicos como de 

natureza sigilosa, tais como sigilo bancário, fiscal ou patrimonial; 

III – processos judiciais sob segredo de justiça; 

IV – identificação do denunciante, até que se conclua procedimento investigativo, 

observada a Instrução Normativa Conjunta CRG/OGU nº 01, de 24 de junho de 2014; 

V – procedimentos disciplinares que ainda não estejam concluídos. 
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§1º A restrição de acesso de que trata este artigo não se aplicará àquele que figurar 

como investigado ou acusado. 

§2º O denunciante, por essa única condição, não terá acesso às informações de que 

trata este artigo. 

§3º A restrição de que trata este artigo não se aplica ao Órgão Central do Sistema de 

Correição do Poder Executivo Federal e às unidades setoriais no exercício da sua 

atividade. 

§4° Todos os procedimentos em andamento de cunho disciplinar e em desfavor de 

empresas, instaurados no âmbito do IFMT, ficarão sob a guarda dos membros da 

comissão responsável pelo apuratório, devidamente mantidos em local de acesso 

restrito e, após o encerramento dos feitos, estes serão arquivados em local também de 

acesso restrito. 

 

Art. 23. A restrição de acesso às informações e aos documentos relativos a 

procedimentos disciplinares será extinta com a sua conclusão: 

§1º Consideram-se concluídos: 

a) os procedimentos disciplinares de natureza contraditória, com a publicação da 

penalidade pela autoridade competente ou com o arquivamento nos casos em que não 

forem verificadas circunstâncias necessárias para aplicação de penalidade; 

b) os procedimentos disciplinares de natureza investigativa, com o arquivamento do 

processo, em caso de não ser procedente o fato originário da investigação. 

§2º Independente da conclusão do procedimento disciplinar, deverá ser preservado o 

acesso às informações e aos documentos de que tratam os incisos I a III do artigo 

anterior. 

§3º Quando os resultados dos procedimentos investigativos demandarem o 

prosseguimento da investigação em outros órgãos da Administração Pública Federal, 

administrativa ou judicialmente, a sua disponibilização somente ocorrerá após 

manifestação do órgão competente. 

 

Art. 24. A organização dos autos dos procedimentos disciplinares observará as 

seguintes recomendações: 

I – as informações e os documentos recebidos no curso do procedimento que estejam 

resguardados por sigilo comporão autos apartados, que serão anexados aos principais; 
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II – os documentos produzidos no curso do procedimento dos quais constem 

informação sigilosa ou restrita terão as respectivas folhas tarjadas com tal indicativo; 

III – os relatórios e os termos produzidos no curso da investigação, a fim de resguardar 

a natureza da informação, farão apenas referência aos documentos que possuam 

natureza sigilosa ou restrita. 

 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 25. O servidor que estiver respondendo na qualidade de acusado em 

procedimentos disciplinares de natureza punitiva somente poderá ser exonerado a 

pedido, aposentado voluntariamente, removido ou autorizado a entrar de férias, 

licenças ou qualquer tipo de afastamento que a administração tenha poderes 

discricionários para conceder, bem assim deslocar-se a serviço para fora da sede de sua 

unidade, após o julgamento do processo. 

Parágrafo único: quando a abertura de processo administrativo disciplinar tenha 

relação direta com o exercício das atribuições do servidor acusado e a continuidade no 

exercício de suas funções possa causar constrangimento ou risco à integridade física 

ou psicológica do acusado, da vítima ou de testemunhas no processo, fica autorizado 

ao Diretor Geral alterar provisoriamente a lotação e/ou os horários do servidor acusado 

mediante decisão fundamentada e desde que tal mudança não implique em desvio de 

função.  (proposta número 6) 

 

Art. 26. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, 

constrangimento ou obstáculo à atuação de entes do Sistema de Correição, no 

desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à responsabilização 

administrativa, civil e penal. 

 

Art. 27. O acesso aos sistemas eletrônicos do IFMT, por parte de servidor que estiver 

respondendo à sindicância contraditória ou ao PAD na qualidade de acusado, poderá 

ser vedado total ou parcialmente, mediante cancelamento da respectiva senha, por 

decisão da Reitoria ou a pedido do corregedor, podendo ser restabelecido o acesso 

durante ou após a conclusão do processo. 
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Art. 28. Sempre que possível, a escolha dos peritos e dos assessores técnicos deverá 

recair entre servidores públicos, salvo se, em função da matéria, esse procedimento for 

inviável, quando então a comissão solicitará ao corregedor a autorização para sua 

realização por terceiros, expondo as devidas justificativas e indicando quem poderá 

realizá-la, bem como o respectivo custo. 

 

Art. 29. A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI dará prioridade 

ao atendimento de solicitação da Corregedoria para subsidiar o desempenho das 

atividades correcionais que tenham por objeto apurações a serem realizadas nas bases 

de dados, equipamentos e sistemas do IFMT. 

 

Art. 30. O envio de informações e documentos pelos entes do IFMT, referentes a 

atividades desenvolvidas no âmbito da Corregedoria, observará o sigilo necessário à 

elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração, nos termos do art. 150 

da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

 

Art. 31. A Corregedoria e suas comissões têm poder de requisição de documentos e 

processos em geral, quando pertinentes à apuração de eventuais ilícitos disciplinares 

ou relativos à responsabilização de entes privados, salvo legislação ou justificativa em 

contrário, que deverá ser submetida ao corregedor, para avaliação. 

 

Art. 32. Sem prejuízo do disposto no art. 237 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, por recomendação da Corregedoria, o reitor do IFMT poderá determinar a 

consignação de elogio, a ser arquivado na pasta funcional, aos servidores que tiverem 

atuação considerada de relevo e qualidade nos procedimentos disciplinares previstos 

nesta Resolução. 

 

Art. 33. A Corregedoria expedirá, sem ônus, declarações ou certidões sobre a situação 

funcional de servidores jurisdicionados, no que diz respeito à existência de processo 

administrativo disciplinar, ao qual esteja respondendo na qualidade de acusado e/ou 

penalidades aplicadas, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data de recebimento 

da solicitação pela Corregedoria. 
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Art. 34. Os casos omissos serão resolvidos pelo corregedor. 

 

Art. 35. A Corregedoria do IFMT, na condição de unidade seccional, fica sujeita à 

orientação normativa e à supervisão técnica do Órgão Central do Sistema de Correição 

do Poder Executivo Federal. 

 

Art. 36. A presente Resolução Normativa será submetida ao CONSUP, em caráter 

consultivo, nos termos do art. 6º, inciso XII do seu Regimento Interno. 

 

Art. 37. A Corregedoria do IFMT utilizará como forma de orientar os seus atos o 

Manual de Procedimentos Disciplinares da Controladoria Geral da União. 

 

Art. 38. Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, no 

Boletim Interno de Serviço. 

 

Parágrafo único. A presente Resolução Normativa deverá estar disponível, a partir da 

data de sua publicação, no sítio eletrônico do IFMT, em espaço reservado à 

Corregedoria. 
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10.8 Apêndice G 

Quadro 18  - Alterações normativas – antes e depois 
Proposta número 6 
Texto na Resolução CONSUP 017/2018 Texto na nova Resolução 

Inclusão do parágrafo único no artigo 25 

Art. 25. O servidor que estiver respondendo na 
qualidade de acusado em procedimentos 
disciplinares de natureza punitiva somente 
poderá ser exonerado a pedido, aposentado 
voluntariamente, removido ou autorizado a 
entrar de férias, licenças ou qualquer tipo de 
afastamento que a administração tenha poderes 
discricionários para conceder, bem assim 
deslocar-se a serviço para fora da sede de sua 
unidade, após o julgamento do processo. 

Art. 25. O servidor que estiver respondendo na 
qualidade de acusado em procedimentos disciplinares 
de natureza punitiva somente poderá ser exonerado a 
pedido, aposentado voluntariamente, removido ou 
autorizado a entrar de férias, licenças ou qualquer tipo 
de afastamento que a administração tenha poderes 
discricionários para conceder, bem assim deslocar-se a 
serviço para fora da sede de sua unidade, após o 
julgamento do processo. 
Parágrafo único: quando a abertura de processo 
administrativo disciplinar tenha relação direta com o 
exercício das atribuições do servidor acusado e a 
continuidade no exercício de suas funções possa causar 
constrangimento ou risco à integridade física ou 
psicológica do acusado, da vítima ou de testemunhas 
no processo, fica autorizado ao Diretor Geral alterar 
provisoriamente a lotação e/ou os horários do servidor 
acusado mediante decisão fundamentada e desde que 
tal mudança não implique em desvio de função.  
(proposta número 6) 

Proposta número 7 
Texto na Resolução CONSUP 017/2018 Texto na nova Resolução 

Inclusão do inciso III no artigo 10. 

III – solicitar ao reitor a realização de perícia ou 
designação de servidor especializado para o 
competente assessoramento técnico; 

III – submeter à deliberação da comissão, por decisão 
fundamentada sugestão de impossibilidade de 
acompanhamento do acusado a oitiva de testemunha, 
quando a presença do mesmo causar humilhação, 
temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao 
ofendido, de modo que prejudique a verdade do 
depoimento, utilizando-se por analogia o artigo 217 do 
Código de Processo Penal; 

Proposta número 8 
Texto na Resolução CONSUP 017/2018 Texto na nova Resolução 

Inclusão do inciso XVIII no artigo 10. 

Sem correspondência no texto anterior. 

XVIII – Incluir no relatório final dos processos com 
aplicação de penalidades recomendações de ações 
administrativas que devem ser realizadas para 
minimizar o risco de reincidência de irregularidade 
verificada. 

Proposta número 9 
Texto na Resolução CONSUP 017/2018 Texto na nova Resolução 
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Inclusão do inciso II no artigo 10. 

II – comunicar ao corregedor a existência de 
novas irregularidades funcionais detectadas no 
curso da apuração que não possam ser objeto de 
investigação no respectivo processo; 

II – notificar previamente o acusado, constando na 
notificação que o servidor pode ser acompanhado por 
psicólogo, caso tenha interesse; 

Proposta número 10 
Texto na Resolução CONSUP 017/2018 Texto na nova Resolução 

Inclusão do inciso IV no artigo 11. 

IV – autorizar solicitações de transporte e 
diárias ao servidor convocado para prestar 
depoimento fora da sede de sua repartição junto 
a unidade competente; 

IV – recomendar servidores para comporem as 
comissões disciplinares, utilizando como critério de 
seleção as seguintes características: 
a – servidores que tenham participado de curso de 
processo administrativo disciplinar nos últimos 2 
(dois) anos; 
b – servidores com formação em direito; 
c – servidores com conhecimentos técnicos específicos 
na área que está sendo objeto de apuração; 
c – dever-se-á recomendar a presidência por servidor 
do sexo feminino nos processos cujo escopo seja 
comportamentos inapropriados de natureza sexual;  

Proposta número 11 
Texto na Resolução CONSUP 017/2018 Texto na nova Resolução 

Inclusão do parágrafo único no artigo 10. 

Sem correspondência no texto anterior. 

Parágrafo único – É expressamente vedado a servidor 
designado como presidente ou membro de comissão de 
sindicância, processo administrativo disciplinar e 
processo administrativo de responsabilização expor 
fatos e informações relativos aos processos do qual 
façam parte, salvo quando em decorrência de 
deliberação da comissão por atos formais e respaldada 
na legislação. 

 

 


