
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

                  

        Carmen Lucia Goneli de Nazaré 

 
 

 

 

 
A CAPACITAÇÃO DOCENTE NO ÂMBITO DA 

POLÍTICA NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL: A VISÃO 

DOS GESTORES DE PESSOAS DAS 

INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO 

SUPERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Orientador: Prof. Dr. Claudio Roberto 

Marques Gurgel 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2016 

 



CARMEN LUCIA GONELI DE NAZARÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CAPACITAÇÃO DOCENTE NO ÂMBITO DA POLÍTICA NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL: A VISÃO DOS GESTORES DE PESSOAS 

DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Administração da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para obtenção do 

título de Mestre em Administração. 

Área de concentração: Estudos das Organizações no 

Brasil. 

Linha de Pesquisa: Estado, Organizações e Sociedade 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Claudio Roberto Marques Gurgel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2016 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica

N 335  Nazaré, Carmem Lucia Gonelli de.  

A capacitação docente no âmbito da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal: a visão dos gestores de pessoas das 

Instituições Federais de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro / 

Carmem Lucia Gonelli de Nazaré. – 2016. 

  112 f.  

  Orientador: Claudio Roberto Marques Gurgel. 

  Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Federal 

Fluminense. Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, 2016. 

  Bibliografia: f. 88-96. 

 

1. Ensino superior – Formação profisisonal. 2. Administração de 

pessoal. 3. Capacitação profissional. I. Gurgel, Claudio Roberto 

Marques, Orientador. II. Universidade Federal Fluminense. Faculdade 

de Administração e Ciências Contábeis, Instituição responsável. III. 

Título.    

                     

                                        CDD 378.142 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Te Deum. 

Família é tudo. Por acompanharem, participarem, se calarem, coração batendo acelerado, ora 

apreensivo e preocupado com os prazos a serem cumpridos; alegres pelas etapas superadas; 

aliviados pela conclusão; pelas orações (e foram muitas): à mamãe, que junto à Mãe intercede 

por mim no céu; à Lívia, minha irmã, companheira, sangue do meu sangue; Daniel e Davi, 

filhos amados, razões do meu bem-querer; Bruna, sobrinha, afilhada, filha. À sogra-mãe 

Rilza, sempre alerta e atenta a tudo, pelas noites insones de apoio. À Márcia, cunhada e irmã; 

Felipe e Manuela, meus amores, afilhados, sobrinhos, filhos. A Maurício, por ter me liberado 

para fazer uma das coisas que mais gosto: estudar.  

À família UFF que participa da construção da minha identidade como gente e cidadã: à 

Marineuza, muito mais que irmã, amiga, companheira, parceira, incentivadora, meus braços, 

pernas, cabeça, coração; grande porção de mim, sem a qual não iria nem começar o mestrado, 

que dirá concluí-lo. Você, Marineuza, é dádiva de Deus na minha vida! À Noélia, pela 

partilha generosa de dons e saberes; pela paciência e carinho; auxílio fundamental ao longo da 

caminhada acadêmica. À Geisa Meirelles Drumond, pela generosa, animadora, paciente e 

precisa ajuda. Às companheiras e irmãs da Capacitação Docente que sofreram e se alegraram 

comigo: Meire, Mariluz,Vaninha, Rita Gama, Sonia Leão, Erika Carvalho, com quem partilho 

minha vitória. Aos compreensivos companheiros de trabalho Mário, André Gil e Marco 

Brandão. 

À família acadêmica PPGAd: Analice Waldman e Carla Guimarães, amigas, irmãs e parceiras 

de estudos; nossa amizade é para sempre. À Rosane Aurore, conselheira e irmã na fé. A 

Fernando Pinto, Xerife e Alberto, companheiros e amigos poetas. Ao professor Joel Castro, 

pela descoberta de um amigo, muito mais que formador e coordenador de curso. A todos os 

professores, ao longo dos três semestres de disciplinas, ricas de conhecimento acadêmico-

científico e também de vida. Às companheiras e incentivadoras Sandra dos Anjos e Vera 

Hees, por acreditarem em mim e me incentivarem a realizar esse Mestrado. 

Aos que diretamente colaboraram para esta dissertação: ao professor Claudio Gurgel, meu 

orientador, a quem já respeitava e admirava, pela vida acadêmica e científica na UFF, 

sentimentos e que se consolidaram nas aulas e encontros de orientação: firme em suas 

conficções, sem perder a ternura, jamais. Muito obrigada, meu orientador! Aos professores 

Denise Salles, Carlyle Falcão e Fernando Vieira, por todas as observações, comentários, 

colaborando rica e diretamente para a elaboração desta dissertação. Ao professor Gaudêncio 

Frigotto, pela generosidade, disponibilidade e carinho. 

A todos que silenciosamente oraram, dirigiram a mim pensamentos e sentimentos de 

incentivo, apoio espiritual, amor. 

Que Deus retribua a TODOS mil vezes mais do que a mim dedicaram. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe Wilma, meu anjo 

da guarda. Seu acalanto me 

acompanhará até o dia do nosso 

reencontro na eternidade. 

 

 

 



 

RESUMO 

 

Esta dissertação insere-se na esfera dos estudos organizacionais, especificamente na área de 

Gestão de Pessoas.Tem por tema a capacitação docente no âmbito da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal (PNDP) e por objetivo principal verificar a percepção dos 

gestores de pessoas das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) do Estado do Rio de 

Janeiro sobre a contribuição do Plano Anual de Capacitação (PAC) para a capacitação e a 

qualificação dos servidores docentes.Dos objetivos secundários, destaque-se o de enriquecer 

uma agenda de pesquisa e de discussão sobre o tema da capacitação docente. Como 

pressupostos, entende que nessas IFES, esses gestores tendem a voltar sua atenção para o 

segmento técnico-administrativo, possivelmente por compreenderem que os docentes já estão 

capacitados, ao ingressarem titulados na universidade; que encontram apoio financeiro em 

programas específicos da Coordenação Coordenação de Aperfeiçoamento dePessoal de Nível 

Superior (CAPES), como também do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

(FAPERJ); e contam com programas e editais internos de fomento, aprovados no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da universidade. Outro pressuposto é o de que os cursos 

de capacitação oferecidos visam contribuir, mais, para a avaliação de desempenho e o 

consequente aumento na remuneração dos técnicos-administrativos, do que para um projeto 

institucional de humanização da organização e da valorização de todos os trabalhadores, 

desenvolvendo neles capacidades, habilidades e conhecimento. Trata-se de pesquisa de 

abordagem qualitativa, cujo método utilizado foi o de estudo de caso. Utilizou-se de pesquisa 

bibliográfica; pesquisa documental; e pesquisa de campo: entrevista. Das conclusões 

destacam-se: a falta de consenso entre os autores analisados no referencial teórico; que os 

termos capacitação e qualificação estão relacionados à promoção do desenvolvimento tanto 

da instituição quanto do servidor, mais até deste último, objetivando a subida de posição na 

escala de vencimento da carreira dos cargos técnico-administrativos, o que corrobora o 

entendimento explicitado nos pressupostos; que as necessidades prioritárias de capacitação do 

professor doutor são a formação didático-pedagógica e as novas tecnologias aplicadas à 

educação, seguidas daquelas para o exercício de atividades gerenciais (incluindo temas como 

liderança e poder), sobre a cultura da organização, relações interpessoais, comunicação e 

línguas estrangeiras. Esse pensamento dos gestores refuta um dos pressupostos da autora 

sobre considerarem prontos e acabados os professores mestres e doutores ingressantes na 

universidade, não necessitando de capacitação. Constata-se uma descontinuidade do 

planejamento e da gestão estratégica da instituição. Aponta para a construção paticipativa do 

mapa estratégico da IFES, por professores, técnicos-adminsitrativos, alunos e representantes 

da comunidade onde a universidade está presente e que caracterize a instituição e não uma 

gestão específica. Propõe a elaboração de um PAC que inclua os docentes e que ofereça 

cursos que aborde o conhecimento das mudanças externas; as mudanças no padrão de 

comportamento; as novas tecnologias aplicadas à educação; e o oferecimento de 

cursos/programas em Administração Pública. 

Palavras-chave: Gestão de pessoas - administração pública federal - universidade pública - 

capacitação docente  

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation is part of the sphere of organizational studies, specifically in the area of 

personnel management. Has teacher training by theme within the framework of the National 

Policy of Staff Development (PNDP) and main objective verify the perception of people 

managers of federal institutions of higher education (IFES) in the State of Rio de Janeiro on 

the contribution of the Annual Training Plan (PAC) for the training and qualification of 

faculty servers. The secondary objectives, the highlight of enriching a research agenda and 

discussion on the subject of teacher training. As assumptions, understand that these IFES, 

these managers tend to turn their attention to the technical-administrative segment, possibly 

by understand that teachers are already able, to join held in university; finding financial 

support in specific programmes of Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), as well as the Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) and the Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

(FAPERJ); and rely on programs and funding approved internal edicts in the Institutional 

development plan (PDI) at the University. Another assumption is that the training courses 

offered seek to contribute more to the performance assessment and the consequent increase in 

technical-administrative compensation, than to an institutional project of humanization of the 

Organization and the appreciation of all workers, developing in them skills, abilities and 

knowledge. This is qualitative research, whose method used was the case study. Used 

bibliographical research; documentary research; and field research: interview. The 

conclusions are: the lack of consensus among the authors analyzed the theoretical reference; 

training and qualification terms are related to the promotion of the development of the 

institution and the server, more of the latter, aiming at rising position in the scale of maturity 

of career technical and administrative positions, which corroborates the understanding stated 

in the assumptions; priority training needs of the professor are didactic-pedagogical training 

and new technologies applied to education, followed by those for the exercise of managerial 

activities (including topics such as leadership and power), about the culture of the 

organization, interpersonal relationships, communication and foreign languages. The thought 

of managers refutes one of the author's assumptions about consider ready and done teachers 

masters and doctors entering the University, not requiring training. There is a discontinuity of 

the strategic planning and management of the institution. Points to the important elements 

accomplished by participative construction of the strategic map of IFES, by professors, 

administrative technicians, students and representatives of the community where the 

university is present and which features the institution and not a specific management. 

Proposes the establishment of a PAC that includes teachers and offering courses that address 

the knowledge of external changes; changes in the pattern of behavior; new technologies 

applied to education; and the offering of courses/programs in public administration. 

 

Keywords: Personnel management - federal public administration - public university - docent 

training 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 O problema 

 

 As políticas de pessoal são constatadamente fundamentais para as empresas; tanto 

mais o são para a administração pública, porque definem “os princípios técnicos e 

administrativos, a delimitação do universo para a tomada de decisões e a elaboração dos 

padrões, normas, programas e procedimentos para garantir a realização dos objetivos da 

organização” (CABRAL; GUERRA, 2012). Em grau cada vez mais elevado, a sociedade, o 

mercado e o próprio governo, nas esferas estaduais e federal, têm exigido da universidade 

pública brasileira, apesar das crescentes restrições orçamentárias, respostas imediatas e 

precisas para diversas demandas, entre as quais, produção científica que apresente soluções 

contemporâneas para antigos problemas, formação acadêmico-científica para as surgentes 

atividades profissionais, modos de triagem e administração de todo o cabedal de 

conhecimento “produzido” e veiculado nas redes sociais e demais meios eletrônicos. Para 

tudo isso, há que se ter um conjunto de professores capacitados à altura de tais exigências, que 

saiba manusear e utilizar corretamente as ferramentas disponíveis e acompanhe o ritmo 

frenético desse mundo em contínuo e rápido acúmulo de informações e conhecimento, 

conformando essa necessidade de capacitação com a missão e os objetivos da instituição. 

Assim, ouvir os gestores de pessoas das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), 

buscando verificar sua percepção sobre a capacitação e a qualificação do corpo docente, é 

jogar luzes, clarificar a questão da contemplação (ou não) desse segmento de servidores 

públicos na Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP), e o objeto desta 

dissertação. 

Visando tratar da política e das diretrizes “para o desenvolvimento de pessoal da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional”, a PNDP foi instituída pelo 

Decreto 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, com as seguintes finalidades (art. 1
o
): 

 

I- melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao 

cidadão; 

II- desenvolvimento permanente do servidor público; 

III- adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das 

instituições, tendo como referência o plano plurianual; 

IV- divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e 

V- racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. (BRASIL, 2006a) 
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O seu art. 3º estabelece treze diretrizes, das quais destaque-se o inciso XI – “elaborar o 

plano anual de capacitação da instituição, compreendendo as definições dos temas e as 

metodologias de capacitação a serem implementadas” (BRASIL, 2006a). Esse plano anual, 

como o próprio decreto determina, deve estar alinhado com o plano plurianual, que, quando 

de sua construção, tem como horizonte o mapa estratégico da entidade educacional, 

consignado, por seu turno, no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Este último foi 

instituido pelo Decreto 5.773, de 09 de maio de 2006 (art. 15, inc. II, alínea b, e art. 16), que 

explicita, em sua concepção, entre outros elementos, a missão, os objetivos e as metas da 

instituição de ensino superior. Há que se ter, pois, no campo da gestão de pessoas, coerência e 

interrelacionamento entre mapa estratégico, plano anual de capacitação, plano plurianual e 

PDI, no momento da elaboração de cada um deles. 

 Para tanto, uma questão se faz mister: qual a razão de ser das IFES? A Lei 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, define a 

missão da universidade – ensino, pesquisa e extensão – ao elencar as finalidades que 

delineiam seu perfil: 

 

Art. 52 As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 

profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do 

saber humano, que se caracterizam por: 

I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e 

problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto 

regional e nacional; 

II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado 

ou doutorado; 

III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral. (BRASIL, 1996) 

 

Logo, a partir da letra da lei e em linhas gerais, as atividades-fim da universidade 

brasileira podem ser entendidas como aquelas afetas ao ensino, à pesquisa e à extensão, tendo 

como protagonistas os professores. Nessa esteira lógica, as atividades-meio teriam como 

finalidade precípua garantir a plena realização daquelas e a governança da instituição, 

englobando, entre outras, as funções de direção, chefia e assessoramento, sendo executadas 

pelos técnicos-administrativos. Sem essas, aquelas não se concretizariam, pelo menos não 

com a eficiência, eficácia e qualidade esperadas de um órgão da administração pública 

federal, conforme preceitua o art. 1º, inciso I do Decreto 5.707/2006. Entretanto, no contexto 

das organizações educativas, esse entendimento sobre a separação entre atividades fim e meio 

não é linear, e até mesmo as finalidades da universidade são postas em xeque. 
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Vieira (2004) questiona o protagonismo dos professores e a subordinação dos 

técnicos-administrativos, ao refletir sobre a distinção entre atividade-fim e atividade-meio e o 

distanciamento entre elas, fruto de uma política de desenvolvimento de pessoas que não 

reconhece, e portanto, não valoriza o conhecimento produzido pelo segmento técnico-

administrativo da universidade, seja profissional ou institucional. Se, por um lado, há todo um 

aparato jurídico de regulamentação, reconhecimento e “valorização” dos trabalhadores em 

educação, via PNDP e Planos de Carreira do Magistério Federal (Lei 12.772/2012) e dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação (Lei 11.091/2005), por outro, e na prática, 

percebe-se que os planos e as decorrentes ações de capacitação das IFES não consideram o 

desenvolvimento da instituição com base na integração desses dois segmentos, como faces de 

uma mesma moeda, ao contrário, tais ações acentuamo fosso, ao invés de estreitarem docentes 

e técnicos e suas práticas profissionais. 

Santos (2010), ao discorrer sobre os fins principais da universidade, afiança que eles, 

historicamente, vêm sofrendo modificações: do tripé investigação-transmissão da cultura-

ensino voltado para a formação integral do homem, na modelar e basilar universidade alemã 

do início do século XX, constituíram-se em investigação-ensino-prestação de serviços, na 

década de sessenta, chegando, em 1987, a dez funções
1
, conforme listadas no relatório da 

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE)
2
. Segundo o autor, 

essas inúmeras finalidades não promovem uma pesquisa “livre e desinteressada” nem a 

“unidade do saber”, ao contrário, geram incompatibilidades: “[...] uma vez que a criação do 

conhecimento implica a mobilização de recursos financeiros, humanos e institucionais 

dificilmente transferíveis para as tarefas de transmissão e utilização do conhecimento” 

(SANTOS, 2010, p. 189). 

Santos (2010, p. 190) também identifica contradições (que produzem tensões), com as 

quais a universidade procura conviver e,mais até, gerir: 1- a formação das elites versus a da 

força de trabalho qualificada com foco na transformação social; 2- a hierarquização (e 

consequentemente a restrição ao acesso) dos saberes especializados versus a democratização 

de oportunidades; e 3- a autonomia universitária versus a forte pressão empresarial e seus 

padrões de “eficácia” e “produtividade”. Tudo isso é passível deconstituir-se tema(s) e 

                                                 
1

 Educação geral pós-secundária; investigação; fornecimento de mão-de-obra qualificada; educação e 

treinamento altamente especializados; fortalecimento da competitividade da economia; mecanismo de seleção 

para empregos de alto nível através da credencialização; mobilidade social para os filhos e filhas das famílias 

operárias; prestação de serviços à região e à comunidade local; paradigmas de aplicação de polítcas nacionais 

[...]; preparação para os papéis de liderança social (p. 189). 
2
 Organização internacional, sediada em Paris, fundada em 1960. (Nota da Autora). 
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subtema(s) de frequentes discussões e revisões, no interior de cada IFES, em vista de seu 

perfil acadêmico e científico, com ampla participação dos professores, técnicos e alunos, 

como tambémser considerado e perpassar a elaboração do plano de capacitação para todos os 

servidores. 

Cristovam Buarque, em palestra proferida na Conferência Mundial de Educação 

Superior + 5 da UNESCO, em Paris, de 23 a 25 de junho de 2003, quando então ministro da 

Educação do Brasil, também põe em dúvida o papel dessa instituição educativa ao abordar a 

questão do conhecimento “como propriedade específica dos alunos em salas de aula ou 

bibliotecas, transmitido por professores ou por livros” (BUARQUE, 2003, p. 3), e constata 

que, com o avanço dos meios de informação e comunicação, ele está ao alcance de todos, e 

que sua produção não é mais exclusiva dessas duas parcelas da universidade (docente e 

discente). Ele entende a universidade “como parte de uma rede social de seres humanos em 

busca de um futuro melhor” (BUARQUE, 2003, p. 39). Uma universidade, segundo Gurgel 

(2007, p. 26), “a serviço de uma sociedade justa e a educação como um valor ético/de uso e 

não uma mercadoria”. 

Ampliando a reflexão, Chauí (2003, p. 5) apresenta uma “nova perspectiva” para a 

universidade pública, ao definí-la como: 

 

uma instituição social [...], fundada no reconhecimento público de sua legitimidade e 

de suas atribuições, num princípio de diferenciação, que lhe confere autonomia 

perante outras instituições sociais, e estruturada por ordenamentos, regras, normas e 

valores de reconhecimento e legitimidade internos a ela. 

 

Sobre autonomia universitária, a autora argumenta que esta acontecerá de fato a partir 

da ruptura com o determinismo das agências financiadoras (principalmente as que captam 

recursos de fundos privados), e daretomada da “autodeterminação” dos projetos pedagógicos, 

das pesquisas, da gestão administrativa, financeira, patrimonial ede pessoas.E, para tanto, sem 

cair na armadilha do autofinanciamento – sinônimo de privatização –, propõe o retorno 

daideia da educação como direito de todo cidadão e não um serviço público privatizável, setor 

onde está localizada, a partir da Reforma do Estado, que definiu a universidade como uma 

“organização prestadora de serviços”, “regida pelas ideias de gestão, planejamento, previsão, 

controle e êxito.” (CHAUÍ, 2003, p. 6) e mercantilizou a educação superior, “transformando 

os docentes em agentes internos da privatização, com consequências graves no plano da ética 

e da política” (GURGEL, 2007, p.24). 
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Então, no bojo das discussões sobre gestão de pessoas, caberia à IFES, quando da 

apuração e estabelecimento das necessidades de capacitação e qualificação de seus servidores, 

suscitar a reflexão sobre tais questões acima levantadas, apresentando-as tantoaos técnicos-

administrativos, em seu envolvimento e vital importância para a entidade, como aos 

professores e suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Ademais, estabelecer na legislação que um terço do corpo docente possua titulação 

acadêmica de mestrado ou doutorado não garante que os candidatos aprovados no concurso à 

carreira do magistério superior, já no ingresso, estejam devidamente capacitados no contexto 

organizacional do serviço público federal, pois há que se diferenciar qualificação de 

capacitação. O citado Decreto 5.707/2006 considera a realização do mestrado e do doutorado 

como eventos de capacitação (art. 9º), desde que, além de desenvolverem o servidor, 

“atendam aos interesses da administração pública federal direta, autárquica e fundacional” 

(art. 2º), não sendo apenas oportunidades de progressão funcional por titulação. 

A esse respeito, Cabral e Guerra (2012) advertem para o uso das estratégias de ação na 

gestão de pessoas, de modo a torná-la menos burocrática e mais democrática, negociadora, 

participativa e flexível, intentando satisfazer as necessidades da organização e de seu público 

interno (os alunos e os servidores docentes e técnicos), e externo (a comunidade na qual a 

instituição está inserida e a comunidade mais ampla, a científica). Uma das ações mais 

praticadas nos órgãos da administração pública é o treinamento, que não está se apresentando 

como deveras efetivo, dado o seu equivocado entendimento e consequente aplicação ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades fim e meio. Por isso, as autoras afirmam:  

 

O que acontece é que não adianta somente treinar funcionários para realizar as 

tarefas exigidas em cada setor. O fundamental é a alocação do indivíduo na função 

que venha a corresponder com seu talento e habilidade profissional. É preciso 

“colocar as pessoas certas nos lugares certos”. Treinar, sim, porém utilizar esse 

treinamento dentro da função que permita ao funcionário desenvolver seu potencial 

e sua criatividade (CABRAL; GUERRA, 2012, p. 10). 

 

Percebe-se, nessa avaliação, que há uma relação entre alocação de pessoal e 

treinamento, porém, não é a mesma coisa, nem causa e efeito diretos. Antes de focar no lugar 

que o servidor ocupa, na execução de suas tarefas, e que ações de capacitação melhor 

condizem para o seu desenvolvimento, a administração da universidade deveria ter o 

entendimento de complementaridade e não subordinação, relacionado às atividades-fim e 

meio, o que resultaria na base conceitual de construção do planejamento estratégico. 
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Esse é, portanto, um dos maiores desafios, quiçá o maior de todos eles, que o gestor de 

pessoas da IFES precisa superar, associando essa superação à mudança de mentalidade de que 

treinamento não é adestramento para realização das tarefas devidas (principalmente a cada 

servidor técnico) e que todo indivíduo que está vinculado à universidade (empregaticiamente, 

por admissão ao corpo discente ou mesmo por fazer parte da comunidade do entorno onde 

aquela está instalada) é um potencial produtor de saberes profissional e organizacional, 

dotado de capacidade inovadora e criativa.   

 Isso posto, constata-se que o problema da capacitação docente das IFES é real e possui 

várias facetas que devem ser consideradas na discussão de desenvolvimento de pessoas. 

Os contatos e as trocas de conhecimento com representantes da área de recursos 

humanos das universidades federais, em eventos nacionais, promovidos pelo Fórum de 

Dirigentes de Gestão de Pessoas das Instituições Federais de Ensino Superior (FORGEPE), 

pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), motivaram a autora ao presente estudo.  

Nas reuniões de dirigentes de gestão de pessoas, sempre com a participação de 

representante do MEC, percebe-se claramente que a tônica recai sobre o segmento técnico-

administrativo, destacando-se quatro itens que não deixam de constar da pauta dos debates: 

plano de carreira, avaliação do desempenho funcional, padrões de vencimento e a expansão 

das universidades, a partir do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), do MEC, versus a não correspondente abertura de vagas 

para concurso público. Praticamente não se tem registro, nessas discussões, de questões sobre 

a capacitação e o desenvolvimento individual dos professores e a correspondente contribuição 

para o desenvolvimento da instituição. 

No que concerne à CAPES, incita as IFES a envidarem esforços na direção da 

qualificação e capacitação do corpo docente, visando o “desenvolvimento e melhoria do 

ensino de pós-graduação e o desempenho de suas atividades” – art. 2º, § 1º, inciso VI do seu 

Estatuto, aprovado pelo Decreto 7.692, de 02 de março de 2012 (BRASIL, 2012a). Ela 

própria o faz, de um lado, estimulando a formação de recursos humanos, mediante a oferta de 

“bolsas de estudo, auxílios e outros mecanismos” (art. 2º, § 1º, caput, do citado Estatuto), e, 

por outro, regulando “os procedimentos da avaliação dos programas de pós-graduação stricto 

sensu (art. 2º, § 1º, inciso V).  

 Entretanto, a CAPES é uma fundação do MEC que, via programas específicos, trata 

predominantemente do desenvolvimento dos professores credenciados em cursos de mestrado 
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e de doutorado, não abrangendo o maior percentual de docentes das IFES alocado no ensino 

de graduação, e, portanto, fora do alcance desses esforços de capacitação e qualificação.  

Exemplo dessa proporção é a situação do corpo docente das universidades federais, 

em geral. A parcela dos professores credenciados na pós-graduação stricto sensu tem acesso a 

financiamento das ações de capacitação, notadamente para participação em eventos 

científicos nacionais e internacionais e para colaboração científica com instituições nacionais 

e estrangeiras (missões), entre outras, através de dois programas institucionais da CAPES: 

Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) e Programa de Apoio à Participação em 

Eventos no Exterior (PAEX), além das bolsas do CNPq para pesquisadores, e ainda dos 

auxílios das fundações estaduais de amparo à pesquisa, como a FAPERJ, no Estado do Rio de 

Janeiro, mesmo que atualmente todas estejam com seus orçamentos contingenciados. De 

modo especial, com relação à CAPES e no que tange ao apoio financiero à participação em 

eventos, cabe notar que ela não está conseguindo, nos últimos tempos, impulsionar essa 

modalidade de capacitação docente, senão o mesmo que as IFES. 

A porção do corpo docente que se dedica prioritariamente ao ensino de graduação, 

muito mais até que aqueles, necessita de apoio e estímulo para suas ações de capacitação e de 

qualificação. Essa, que é a maior parcela, deveria ser contemplada na elaboração dos planos, 

programas e ações, desenvolvendo-se, dessa forma, todos os servidores da instituição e não 

apenas os técnicos-administrativos. 

Uma das finalidades da PNPD, instituída pelo Decreto 5.707/2006 (BRASIL, 2006a), 

é o “desenvolvimento permanente do servidor público” (art. 1º, inciso II) e uma pergunta que, 

em princípio, parece não ser relevante, torna-se vital para compreensão do problema 

apresentado: professor de IFES é servidor público federal?  

A resposta é encontrada na legislação a seguir: 

a) Lei 7.596, de 10 de abril de 1987, que definiu os tipos de entidades que passaram a 

integrar a Administração Federal Indireta, vinculando-se ao Ministério em cuja área de 

competência sua principal atividade estivesse enquadrada. Os artigos 3º ao 8º são dedicados 

às IFES, com destaque para o 3º, caput: 

 

Art. 3º As universidades e demais instituições federais de ensino superior, 

estruturadas sob a forma de autarquia ou de fundação pública, terão um Plano Único 

de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos para o pessoal docente e para 

os servidores técnicos e administrativos, aprovado, em regulamento, pelo Poder 

Executivo, assegurada a observância do princípio da isonomia salarial e a 

uniformidade de critérios tanto para ingresso mediante concurso público de provas, 

ou de provas e títulos, quanto para a promoção e ascensão funcional, com 

valorização do desempenho e da titulação do servidor (BRASIL, 1987). 
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b) Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que instituiu o regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as de regime especial, e das 

fundações públicas federais, arts. 2º e 3º: “Art. 2
o
 [...] servidor é a pessoa legalmente investida 

em cargo público. Art. 3
o
 Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades 

previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor” (BRASIL, 

1990). 

c) Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe, entre outras providências, 

sobre o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, com destaque para o art. 8º, 

caput, e §§ 1º e 3º: 

 

Art. 8
o
 O ingresso na Carreira de Magistério Superior ocorrerá sempre no primeiro 

nível de vencimento da Classe A, mediante aprovação em concurso público de 

provas e títulos. 

§ 1
o
 O concurso público de que trata o caput tem como requisito de ingresso o título 

de doutor na área exigida no concurso. 

[...] 

§ 3º A IFE poderá dispensar, no edital do concurso, a exigência de título de doutor, 

substituindo-a pela de título de mestre, de especialista ou por diploma de graduação, 

quando se tratar de provimento para área de conhecimento ou em localidade com 

grave carência de detentores da titulação acadêmica de doutor, conforme decisão 

fundamentada de seu Conselho Superior (BRASIL, 2012b). 

 

Portanto, fica explicitado que professor de IFES é servidor público, vinculado à e sob 

a égide da administração federal autárquica, com todos os deveres e direitos que dela 

emanam, inclusive de fazerem parte da PNDP, ao serem contemplados no planejamento da 

capacitação dos servidores da instituição, até mesmo na elaboração do PAC. Além disso, em 

decorrência da expansão das universidades públicas – com a abertura de cursos de graduação, 

especialização, mestrado e doutorado em novas áreas do conhecimento para as quais ainda 

não foi formado um corpo de doutores suficiente para atendimento dessa nova demanda –, 

capacitar os professores tornou-se essencial para, de imediato, a manutenção e, num 

crescente, a melhoria da qualidade do ensino, com reflexos na pesquisa e na extensão. 

Acrescente-se que para exercer e realizar atividades relacionadas à gestão administrativa, em 

decorrência de indicação das instâncias superiores da universidade, para ocuparem cargos de 

assessoramento na administração central, ou mesmo de eleição, por seus pares, para direção e 

chefia de unidades, centros e departamentos de ensino, esses professores necessitarão 

desenvolver ou mesmo adquirir competências específicas que não foram apreciadas ao longo 

da sua formação acadêmica.  
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Ao discorrer sobre a avaliação do desempenho e o processo de “produção” 

universitários, Santos (2010, p. 218) define a universidade, em termos de critérios capitalistas, 

como “uma organização de trabalho-intensiva” onde a força de trabalho é constituída por 

“docentes, funcionários e estudantes” – a comunidade universitária. Esta, para ser uma força 

da universidade para o exterior, precisa primeira e condicionalmente democratizar-se 

internamente, transformando-se em “força interior” (SANTOS, 2010, p. 221). Transpondo tal 

pensamento para o âmbito da universidade pública federal brasileira, podemos concluir que 

seu processo interno de democratização passa necessariamente, dentre outros aspectos, pelo 

reconhecimento de que tanto o docente quanto o técnico-administrativo são igualmente 

servidores públicos de uma instituição constituída, juntamente com os alunos, de uma 

comunidade universitária democrática.  

 Énesse sentido que se direciona a investigação, para averiguar o problema da 

comtemplação (ou não) do segmento docente no PAC das IFES, e, dessa forma, o quanto 

essas instituições federais estão atendendo as diretrizes da PNDP de desenvolvimento da 

totalidade de seus servidores. Definida a questão, a investigação está orientada para a 

percepção dos gestores de pessoas das IFES, localizadas no território do Estado do Rio de 

Janeiro, sobre a capacitação e a qualificação do corpo docente, visando, entre outras 

finalidades, contribuir para uma agenda de pesquisa em gestão de pessoas, sobre a PNDP e a 

capacitação docente nas IFES. Este trabalho, portanto, se insere nos estudos organizacionais 

dessas instituições que fazem parte da administração pública federal, objeto, por sua vez, de 

uma disciplina em construção chamada Administração Brasileira (MARTINS, 2005, p. 11), 

cada vez mais necessária e importante, na presente conjuntura nacional.  

 

1.2 Objetivos 

 

Os objetivos propostos a serem alcançados neste trabalho são, a seguir explicitados, 

em ordem hierárquica de importancia. 

1.2.1 Principal 

 Verificar a percepção dos gestores de pessoas das IFES do Estado do Rio de Janeiro 

sobre a contribuição do PAC para a capacitação e a qualificação docente. 

1.2.2 Secundários 

- Revisar a literatura a respeito de capacitação e qualificação de pessoas; 
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 - Examinar o Decreto 5.707/2006 e as publicações acerca dele, notadamente relativas 

à política de desenvolvimento do pessoal docente das IFES; 

 - Comparar os documentos publicados sobre planos, programas e ações de capacitação 

e qualificação das quatro IFES do Rio de Janeiro - UFF, UFRJ, UFRRJ e UNIRIO - com o 

proposto pela legislação vigente; e 

- Enriquecer uma agenda de pesquisa sobre a PNDP e a capacitação docente nas IFES. 

 

1.3 Pressupostos 

 

 Nas IFES, os gestores de pessoastendem a voltar sua atenção para o segmento técnico-

administrativo, possivelmente por entenderem que os docentes: já estão capacitados, ao 

ingressarem na universidade com mestrado ou doutorado; encontram apoio em programas 

específicos, não só da CAPES, como também do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro (FAPERJ); e contam, ainda, com programas e editais internos de fomento, aprovados 

no PDI da instituição. 

Além disso, verifica-se que os cursos de capacitação oferecidos, salvo melhor juízo, 

visam contribuir, mais, para a avaliação de desempenho e a consequente posição do servidor 

técnico-administrativo na “Matriz Hierárquica dos Padrões de Vencimento” (Lei 11.091, de 

12 de janeiro de 2005 – Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, 

art. 5º, inciso V), do que para um projeto institucional que abranja também os professores e 

suas necessidades de capacitação – que, obviamente, são distintas daquele segmento, mas que 

com ele compõem a totalidade dos servidores da universidade. 

 É também de entendimento da autora que, em razão desse olhar direcionado para essa 

porção do funcionalismo público, tais gestores tendem a aplicar os recursos destinados às 

ações de capacitação para os servidores técnicos-administrativos. Nessa perspectiva, uma 

investigação comparativa sobre a elaboração do PAC, no âmbito do Decreto 5.707/2006, faz-

se urgente e imperiosa, menos do formato e mais da definição de objetivos, devendo 

contemplar também o corpo docente, de forma a procurar o equilíbrio entre a promoção do 

desenvolvimento individual e do institucional.  
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1.4 Delimitação 

 

 Como mencionado anteriormente, o objeto de estudo aqui definido é a percepção dos 

gestores de pessoas das IFES sobre a PNDP e como a capacitação e a qualificação dos 

docentes nela se inserem, o que constitui tema de investigação da área específica de Gestão de 

Pessoas. 

Em termos geográficos, a discussão do tema da capacitação docente limitar-se-á ao 

Estado do Rio de Janeiro, que, junto com Bahia e Pará, ocupam o terceiro lugar, em número 

de Universidades Públicas Federais (quatro), ficando apenas abaixo do Rio Grande do Sul, 

com seis, e de Minas Gerais, com onze
3
. Considerando sua área territorial (43.781,566 km

2
)
4
, 

em comparação aos demais Estados, o Rio possui uma ótima relação território versus número 

de IFES, o que torna sua população contemplada em termos de oferta de cursos de graduação 

em entidades públicas federais, sem levar em conta as públicas estaduais Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

(UENF) e Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO).   

Quanto às delimitações temporal e documental, foram reunidasinformações 

institucionaisdisponíveis, em meio eletrônico, no Relatório de Gestão 2014 das quatro IFES 

fluminenses – UFF, UFRJ, UFRRJ e UNIRIO –, para obtenção dos dados e preenchimento do 

quadro-resumo que encontra-se em sequencia às informações históricas. 

 

1.4.1 A UFF 

 

 A UFF foi criada em 18 de dezembro de 1960, pela Lei 3.848, no contexto do projeto 

desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek, com a denominação de Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (U.F.E.R.J.), vinculada ao então Ministério da Educação 

e Cultura e tendo como sítio Niterói. Em 5 de novembro de 1965, pela Lei 4.831, passou a ser 

Universidade Federal Fluminense (UFF), denominação que vigora até nossos dias.
5
 

 Inicialmente, foi composta por dez estabelecimentos de ensino superior, sendo cinco 

incorporados e cinco agregados. Os incorporados foram as Faculdades: 

                                                 
3
 Informações disponíveis em http://emec.mec.gov.br/. Consultado em:  01/07/2016. 

4
 Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/principal.shtm. Consultado em 

01/07/2016. 
5
 As informações apresentadas sobre a UFF estão disponíveis no sítio da própria universidade, no endereço 

www.uff.br/?q=uff/historia. Consultado em: 06/02/2016. 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/principal.shtm
http://www.uff.br/?q=uff/historia
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1- Fluminense de Medicina; 

2- de Direito de Niterói; 

3- de Farmácia e Odontologia do Estado do Rio de Janeiro; 

4- Fluminense de Odontologia; e 

5- Fluminense de Medicina Veterinária. 

 Os estabelecimentos de ensino superior agregados foram: 

1- Faculdade Fluminense de Filosofia; 

2- Escola Fluminense de Engenharia; 

3- Faculdade de Ciências Econômicas; 

4- Escola de Serviço Social; e 

5- Escola de Enfermagem. 

A expansão de vagas e dos cursos de graduaçãoé uma das características da UFF que, 

a partir de 2004 ganhou ainda mais força com os programas do PDI e, a partir de 2007, com a 

adesão ao REUNI.  

 A presença da UFF transpõe as fronteiras do Estado do Rio de Janeiro, com seus 

cursos na modalidade de educação à distância (EAD) e presenciais. Dez são as cidades, no 

Estado, onde a UFF mantém unidades de cursos presenciais, incluindo Niterói: Angra dos 

Reis, Campos dos Goytacazes, Macaé, Miracema, Nova Friburgo, Rio das Ostras, Santo 

Antônio de Pádua, Volta Redonda e Petrópolis. A unidade avançada localiza-se em 

Oriximiná, no Pará.  

 

1.4.2 A UFRJ 

 

A UFRJ, a primeira universidade brasileira, foi criada, em 7 de setembro de 1920, pelo 

Decreto 14.343, com o nome de Universidade do Rio de Janeiro (U.R.J.)
6
. Nos seus 

primórdios, foi constituída a partir da reunião de três escolas fundadas no início do século 

XIX, após a vinda da Família Real e da Corte Portuguesa para o Brasil: a Escola de 

Engenharia (criada a partir da Academia Real Militar, em 1810), a Faculdade de Medicina 

(criada em 1832 nas dependências do Real Hospital Militar, antigo Colégio dos Jesuítas) e a 

Faculdade de Direito (criada, em 1891, pela fusão das já existentes Faculdade de Ciências 

Jurídicas e Sociais e a Faculdade Livre de Direito da Capital Federal).  

                                                 
6
As informações apresentadas sobre a UFRJ estão disponíveis no sítio da própria universidade, no endereço 

http://www.sibi.ufrj.br/Projeto/ufrj_historia.html. Consultado em 01/07/2016. 

http://www.uff.br/?q=cidade/angra-dos-reis
http://www.uff.br/?q=cidade/angra-dos-reis
http://www.uff.br/?q=cidade/campos-dos-goytacazes
http://www.uff.br/?q=cidade/macae
http://www.uff.br/?q=cidade/miracema
http://www.uff.br/?q=cidade/nova-friburgo
http://www.uff.br/?q=cidade/rio-das-ostras
http://www.uff.br/?q=cidade/santo-antonio-de-padua
http://www.uff.br/?q=cidade/santo-antonio-de-padua
http://www.uff.br/?q=cidade/volta-redonda
http://www.uff.br/?q=cidade/petropolis
http://www.sibi.ufrj.br/Projeto/ufrj_historia.html
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Em 5 de julho de 1937, pela Lei 452, ocorreu a primeira reorganização da URJ, 

transformando-a em Universidade do Brasil (UB), sendo a ela incorporadas diversas unidades 

e institutos já existentes, nas áreas de Química, Filosofia, Ciências e Letras, Metalurgia, 

Música, prevendo ainda outras incorporações de institutos colaboradores como o Museu 

Nacional e o Instituto Oswaldo Cruz. A lei previa também a incorporação à universidade de 

escolas como Veterinária e Agronomia. Todas as suas unidades constituintes tinham, 

antecedendo o nome, o adjetivo “Nacional”, para marcar sua vinculação ao governo federal e 

às suas políticas de centralização, no contexto do Estado Novo (1937-1945). 

Em 20 de agosto de 1965, o governo sancionou a Lei 4.759, padronizando o nome das 

instituições universitárias federais e das escolas técnicas federais da União de “federais”, 

tendo a denominação do respectivo Estado. Assim, a UB foi reorganizada e passou a ser a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com suas unidades e institutos transformados 

em Centros, que ainda hoje lhe estruturam: Centro de Ciências da Saúde (CCS), Centro de 

Letras e Artes (CLA), Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), Centro de Ciências 

da Matemática e da Natureza (CCMN), Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) e 

Centro de Tecnologia (CT). 

Sem dúvida, a UFRJ é uma das principais instituições de ensino superior do país e no 

Estado do Rio, destacando-se pela excelência de seus cursos de graduação e pós-graduação.  

 

1.4.3 A UFRRJ 

A UFRRJ tem suas origens no Decreto 8.319 de 20 de outubro de 1910, assinado pelo 

Presidente da República, Nilo Peçanha, e pelo Ministro da Agricultura, Rodolfo Nogueira da 

Rocha Miranda, que estabeleceu as bases fundamentais do ensino agropecuário no Brasil e 

criou a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, com sede instalada, em 1911, 

no palácio do Duque de Saxe, onde hoje está o Centro Federal de Educação Tecnológica 

Suckow da Fonseca (CEFET/MEC), no Maracanã, Rio de Janeiro
7
. 

Inaugurada oficialmente em 1913, funcionou por dois anos com seu campo de 

experimentação e prática agrícola em Deodoro, RJ. Fechada sob alegação de falta de verbas 

para manutenção, em março de 1916, fundiu-se à Escola Agrícola da Bahia e à Escola Média 

Teórico-Prática de Pinheiro, onde hoje estão instalados o campus de Pinheiral e a Escola 

Agrotécnica Nilo Peçanha. Em 1918, a Escola foi transferida para a Alameda São Boaventura, 

                                                 
7
As informações apresentadas sobre a UFRRJ estão disponíveis no sítio da própria universidade, no endereço 

http://portal.ufrrj.br/institucional/historia/. Consultado em 01/07/2016. 
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em Niterói, onde funciona hoje o Horto Botânico do Estado do Rio de Janeiro. Novo 

regulamento só foi aprovado em 1920, quando foi criado mais um curso, o de Química 

Industrial. Em 1927, a Escola mudou-se para a Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Em 

fevereiro de 1934, o Decreto 23.857 transformou os cursos na Escola Nacional de Agronomia, 

Escola Nacional de Medicina Veterinária e Escola Nacional de Química.  

Em março de 1934, as Escolas Nacionais de Agronomia e de Veterinária tiveram o 

regulamento comum aprovado e tornaram-se estabelecimentos-padrão para o ensino 

agronômico do país. A Portaria Ministerial de 14 de novembro de 1936 tornou as Escolas 

independentes, com a aprovação de seus próprios regimentos. Em 1938, o Decreto-Lei 982 

reverteu a situação – enquanto a Escola Nacional de Agronomia passou a integrar o Centro 

Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas (CNEPA), a Escola Nacional de Veterinária 

passou a subordinar-se diretamente ao Ministro do Estado. 

O CNEPA foi reorganizado em 1943, pelo Decreto-Lei 6.155, de 30 de dezembro, e aí 

nascia a Universidade Rural, abrangendo na época a Escola Nacional de Agronomia, a Escola 

Nacional de Veterinária, cursos de aperfeiçoamento e especialização, cursos de extensão, 

Serviço Escolar e Serviço de Desportos. Com os cursos de aperfeiçoamento e especialização 

iniciava-se um programa de treinamento pós-graduado para áreas específicas dos currículos 

de Agronomia e Veterinária. Em 1944, o novo regimento do CNEPA, aprovado pelo Decreto-

Lei 16.787, unificou os novos cursos de Aperfeiçoamento, Especialização e Extensão, além 

de criar o Conselho Universitário, à semelhança do hoje existente. A Universidade, além de 

consolidar os novos cursos e serviços criados, tomava as providências para, em 1948, 

transferir o seu campus para as margens da Antiga Rodovia Rio-São Paulo, hoje BR-465. 

Em 1961, o Decreto 50.113, – mais uma vez alterou o regimento do CNEPA – e a 

Universidade Rural ganhou um novo órgão, a Escola Agrícola, então com denominação de 

Escola Agrotécnica Ildefonso Simões Lopes. Somente em 1963, pelo Decreto 1.984, a 

universidade passou a denominar-se Universidade Federal Rural do Brasil, envolvendo a 

Escola Nacional de Agronomia, a Escola Nacional de Veterinária, as Escolas de Engenharia 

Florestal, Educação Técnica e Educação Familiar, além dos cursos técnicos de nível médio 

dos Colégios Técnicos de Economia Doméstica e Agrícola “Ildefonso Simões Lopes”. A atual 

denominação – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – veio com a Lei 4.759, de 

1965.  

A UFRRJ, além dos cursos de Mestrado e Doutorado, vem oferecendo, nos últimos 

anos, vários cursos de especialização lato sensu em diversas áreas da Ciência, destacando-se o 

de Gestão e Estratégia no Agrobusiness.  
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1.4.4 A UNIRIO 

 

A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
8
 originou-se da 

Federação das Escolas Isoladas do Estado da Guanabara (FEFIEG), –criada pelo Decreto-Lei 

773, de 20 de agosto de 1969, que reuniu estabelecimentos isolados de ensino superior–, 

anteriormente vinculados aos Ministérios do Trabalho, do Comércio e da Indústria; da Saúde; 

e da Educação e Cultura. Com a criação da FEFIEG, foram integradas instituições 

tradicionais, como a Escola Central de Nutrição, a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, o 

Conservatório Nacional de Teatro (atual Escola de Teatro), o Instituto Villa-Lobos, a 

Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e o Curso de Biblioteconomia da 

Biblioteca Nacional. 

Com a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, em 1975, a FEFIEG 

passou a denominar-se Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro 

(FEFIERJ). Dois anos mais tarde, foram incorporados o Curso Permanente de Arquivo (do 

Arquivo Nacional) e o Curso de Museus (do Museu Histórico Nacional). 

Em 5 de junho de 1979, pela Lei 6.555, a FEFIERJ foi institucionalizada com o nome 

de Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO). E, em 24 de outubro de 2003, a Lei 10.750 

alterou o nome da Universidade para Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com 

manutenção da sigla. É a mais jovem das quatro IFES existentes no Rio de Janeiro. 

Vinte e um é o número das atuais Unidades de Ensino, além do Hospital Universitário 

Gaffrée e Guinle e do Instituto Villa-Lobos, espalhadas pelos bairros da Urca (onde se 

localiza a Reitoria), Tijuca, Botafogo e Centro, agrupadas em cinco Centros Universitários. 

São elas: Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Escola de Medicina e Cirurgia, Instituto de 

Biociências, Instituto Biomédico, Escola de Engenharia de Produção, Escola de Informática 

Aplicada, Escola de Matemática, Escola de Arquivologia, Escola de Biblioteconomia, Escola 

de Educação, Escola de História, Escola de Museologia, Escola de Serviço Social, Escola de 

Turismologia, Faculdade de Filosofia, Escola de Administração, Escola de Ciência Política, 

Escola de Ciências Jurídicas, Escola de Letras e Escola de Teatro. 

O quadro, a seguir, resume os dados institucionais das quatro IFES apresentadas, a 

partir dos respectivos Relatórios de Gestão do ano de 2014, para uma visão comparativa das 

dimensões de cada uma delas, fornecendo, dessa forma, um panorama do que representam no 

                                                 
8
As informações apresentadas sobre a UNIRIO estão disponíveis nos sítios da própria universidade, nos 

endereços: http://www.unirio.br/institucional/historia e http://www2.unirio.br/unirio/lai/principais-cargos-e-

respectivos-ocupantes-quem-e-quem. Consultados em 01/07/2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1970-1979/L6655.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.750.htm
http://www.unirio.br/institucional/historia
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Rio de Janeiro, em termos de ensino de graduação e pós-graduação stricto sensu, e o 

horizonte quantitativo de servidores docentes e técnicos-administrativos, que a área de gestão 

de pessoas tem a considerar, quando da elaboração do PAC. 

 

Quadro 1. Dados institucionais das 4 IFES do RJ – 2014 

IFES 

No. Alunos  No. Cursos/Programas No. Servidores 

Grad* ME-DO Grad ME-DO Téc-Adm Docentes 

UFF 52.936 5.746 126 71 4.259 3.088 

UFRJ 43.417 12.005 160 122 13.167 4.840 

UFRRJ 13.734 1.420 55 31 2.077 1.107 

UNIRIO 6.573 1.049 35 25 2.198 845 

* Modalidade presencial.  

Fonte: Elaborado pela autora (2016), com base nos Relatórios de Gestão de 2014 das IFES estudadas. 

(UFF, 2014; UFRJ, 2014; UFRRJ, 2014; UNIRIO, 2014). 

 

 A Agência Brasil (GARCIA, 2014), em notícia datada de 16/09/2014, sob o título 

“Brasil tem 22 universidades entre as melhores do mundo”, apresenta o “ranking” das 

melhores oitocentas universidades do mundo, pelo QS World University Ranking 2014, entre 

as quais estãoa UFRJ – 271º lugar – e a UFF – no intervalo entre o 701º e o 800º lugar
9
. 

Essainformação reforça a decisão, no presente estudo, de eleger como amostra, no universo 

das IFES, as quatro do Estado do Rio.  

 

1.5 Justificativa e relevância 

 

 A Reforma do Aparelho do Estado é recorrente na pauta dos estudos organizacionais. 

Essa Reforma, segundo Bresser Pereira (1998, p. 5), foi uma das respostas ao contexto 

globalizante que exigia um “país de um serviço público moderno, profissional, e eficiente, 

voltado para o atendimento das necessidades dos cidadãos”. O seu Plano Diretor, elaborado 

pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado, foi aprovado pela Câmara 

da Reforma do Estado, na reunião de 21 de setembro de 1995, e pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso e, por fim, publicado, em novembro, do mesmo ano. Entre os 

                                                 
9
 Como esclarece a matéria, “a partir da posição 400º, o ranking situa a universidade em um intervalo.” 

(GARCIA, 2014). 
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“aperfeiçoamentos institucionais” encontrados no Plano, Abrucio (2006, p. 76) aponta a 

“reformulação do modelo burocrático, em termos de organização de pessoal e de padrão de 

gastos públicos”, cujos impactos na Administração Pública ainda hoje precisam ser mais 

conhecidos e melhor avaliados. Nesse sentido, torna-se de impar relevância a investigação e a 

reflexão sobre a PNDP e seu dispositivo legal – o Decreto 5.707/2006 (diretrizes e 

finalidades, e de modo específico, a capacitação e a qualificação docente no âmbito das 

IFES), como desdobramento e fruto dessa grande e significativa Reforma, de 1995, do 

aparelho estatal brasileiro, que, desde então, influencia e é base para a formulação dos 

dispositivos legais correlatos à área organizacional e de suas políticas de pessoal. 

 Inegável é a importância da política de desenvolvimento de pessoas para o 

desenvolvimento e a governança do Brasil, pois consolida-se cada vez mais a tese de que a 

área de Recursos Humanos é altamente estratégica, dado que são as pessoas que fazem as 

organizações. Davenport (1998, p. 109), ao discorrer sobre a Ecologia da Informação e a 

visão holística que se deve ter da empresa, reforça essa tese: “As empresas continuam a 

planejar sistemas complexos e caros de informação que não podem funcionar a não ser que as 

pessoas modifiquem o que fazem”.  

 Como e por que o PAC se insere na PNDP? Primeiramente, porque “capacitação” e 

“qualificação” estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento de pessoas que é discutido 

na administração pública federal. 

 Em segundo lugar, porque o PAC, prefigurado na Lei 8.112/1990 (art. 96-A, §1º) e 

definido pelo Decreto 5.707/2006 e pela Portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MP) 208, de 25 de julho de 2006, é um dos instrumentos da PNDP e também a base 

de obtenção de recursos orçamentários para o PDI, delineado no Decreto 5.773, de 9 de maio 

de 2006, art. 16. A reserva desses recursos destinados à capacitação está prevista no art. 11 do 

Decreto 5.707/2006: 

Do total de recursos orçamentários aprovados e destinados à capacitação, os órgãos 

e as entidades devem reservar o percentual fixado a cada biênio pelo Comitê Gestor 

para atendimento aos públicos-alvo e a conteúdos prioritários, ficando o restante 

para atendimento das necessidades específicas (BRASIL, 2006a). 

 

Transcorridos dez anos da promulgação do Decreto 5.707/2006, ainda não se tem 

clareza do exercício desse instrumento de gestão pública – o PAC – em todos os órgãos da 

Administração Pública. De modo específico, poucos (ou quase nenhum) são os estudos sobre 

o seu impacto no desenvolvimento dos servidores docentes das IFES. Muito se escreve e se 

discute sobre a capacitação dos servidores técnico-administrativos, porém, quando o tema 
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abrange os professores, o que mais se presencia são as iniciativas de cunhos individual e 

pessoal, sem pertença a um dos projetos previstos no plano estratégico da universidade a qual 

se vinculam.   

Trazer, por conseguinte, para a pauta nacional de discussões, seja organizada pelo 

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) ou pelos Fóruns Nacionais como 

o de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas (FORGEPE), o de Pró-Reitores de Graduação 

(FORGRAD), e o de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (FOPROP), entre outros, a 

questão da capacitação docente na PNDP, é algo que se apresenta inédito e urgente, e, logo, 

de forte interesse para os estudos organizacionais.  

 Como anteriormente mencionado, a pesquisadora é servidora da UFF, lotada na Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas, um órgão jovem da estrutura organizacional da 

instituição,fruto da reestruturação administrativa (UFF, 2011), que teve como marco inicial 

das atividades o ano de 2012. Trazer não só para a administração superior da universidade, 

mas também para o segmento de servidores docentes, a percepção dos gestores de pessoas 

sobre como estão sendo elaboradas as ações de capacitação e qualificação, provocando uma 

reflexão a respeito de qual tem sido o olhar sobre o corpo de professores, para o 

amadurecimento e para o aprimoramento da política interna da organização.  

 As publicações científicas e as discussões acadêmicas, comumente, tratam da questão 

da capacitação, da qualificação e do treinamento no Serviço Público de modo geral. Poucas 

são aquelas que voltam seu olhar para as IFES e, menos ainda, para o segmento docente.  

 Não é desprezível a produção de artigos acadêmicos sobre a capacitação e a 

qualificação dos servidores técnico-administrativos, porém, inexpressivos são os registros de 

trabalhos sobre o mesmo tema, voltados para o segmento docente, cuja carreira no serviço 

público é de exclusividade da área educacional. 

 Diferentemente do que aponta Flick (2009, p. 22) sobre o “desencantamento das 

ciências sociais”, o presente estudo possui alto grau de contribuição e imediata aplicabilidade 

dos resultados, com ampla conexão à teoria afeta ao campo da Administração Brasileira, de 

modo particular à gestão de pessoas das IFES, no que concerne ao desenvolvimento do corpo 

docente e a consequente elevação da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão nessas 

instituições. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O referencial teórico é, segundo Gil (2002, p. 134), “um conjunto de categorias 

descritivas”, que, para Vergara (1998, p. 34), “tem por objetivo apresentar os estudos sobre o 

tema, ou especificamente sobre o problema, já realizados por outros autores”. Ainda para 

Rosa e Arnoldi (2008, p. 15), “um filtro” através do qual a pesquisadora passou a ver a 

questão da capacitação docente nas IFES. Então, nessas perspectivas, buscou-se, na literatura 

correlata aos estudos organizacionais, notadamente ao que se refere à gestão de pessoas, não 

somente definições para os termos “capacitação” e “qualificação”, como também sua 

identificação ao serem aplicados no embasamento do PAC e do PDI das quatro universidades 

federais do Estado do Rio de Janeiro, bem como nos pronunciamentos dos entrevistados. 

Ademais, buscou-se na legislação federal – Decreto 5.707/2006 e Portaria MP 208/2006 – o 

significado dos termos “capacitação”, “plano de capacitação” e “qualificação” como material 

de comparação com a produção acadêmica e de suporte, quando da análise dos documentos 

averiguados e das entrevistas realizadas. 

O que foi apreendido pela pesquisadora (e a seguir apresentado), é uma parte do 

conhecimento acadêmico-científico produzido sobre o problema aqui discutido, num 

determinado tempo cronológico, e, por essas razões, passível de futura e compulsória 

atualização. Apesar disso, há uma real contribuição, no sentido de concretizar, entre os 

objetivos deste trabalho, o de revisar a literatura a respeito de capacitação e qualificação de 

pessoas. 

Ao tratar de tais assuntos, na esfera da política de desenvolvimento de pessoas da 

administração pública federal, um termo apresenta-se recorrente e, por isso, deve ser 

considerado sob uma perspectiva sistêmica – o PDI. Ele é um dos documentos instrutivos do 

pedido ao MEC de credenciamento e recredenciamentoe identificadoresde uma Instituição de 

Ensino Superior (IES)
10

.Elaborado para um período de cinco anos, constitui-se dos seguintes 

elementos: missão, projeto pedagógico, cronograma de implantação, organização didático-

pedagógica da instituição, perfil do corpo docente (titulação), organização administrativa 

(com identificação das formas de participação docente e discente nos órgão colegiados), 

infraestrutura física e instalações acadêmicas (salas de aula, bibliotecas, laboratórios; 

                                                 
10

 Art. 15, inciso II, alínea b, do Decreto 5.773/2006. (BRASIL, 2006a) 
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acessibilidade), oferta de educação à distância, cursos de mestrado e doutorado, e 

demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras (BRASIL, 2006b, art. 16). 

O primeiro dos cinco princípios da administração pública, listados no art. 37 da 

Constituição, é o da legalidade (BRASIL, 1988), que garante unidade no serviço público e 

rege as ações do administrador público. Assim, além do Decreto 5.773/2006, outros 

dispositivos legais devem ser observados e aplicados concomitantemente, quando da 

construção do PDI: Leis 9.394/1996 e 10.861/2004; Decretos 2.494/1998 e 5.224/2004; 

Portarias MEC 1.466/2001, 2.253/2001, 3.284/2003, 7/2004, 2.051/2004 e 4.361/2004; 

Portarias Normativas 1/2007 e 2/2007; Resoluções CES/CNE 2/1998 e 1/2001; Resoluções 

CNE/CP 1/1999 e 1/2002 (art.7º) e Parecer CES/CNE 1.070/1999. Tal legislação encontra-se 

elencada no sítio eletrônico do Sistema de Acompanhamento de Processos das Instituições de 

Ensino Superior (SAPIEnS) do MEC – Instruções de Elaboração de Plano de 

Desenvolvimento Institucional  (BRASIL,  2007).  

Destarte, o PDI reveste-se de reconhecida importância para a gestão de pessoas, por 

contemplar toda organização, seus objetivos estratégicos, planos e programas, e pela 

intrínseca articulação do fazercom os resultados da avaliação institucional, além, como 

referido, de constituir-secomo parâmetro para liberação de verbas do goveno federal. Devido 

a sua periodicidade quinquenal, o PDI deve embasar a elaboração do PAC e com aquele estar 

alinhado, em vista dele ser a “liga” do planejamento e da gestão de toda organização 

educativa, inclusive da administração de pessoal. Um PAC que não se ordena ao PDI, 

inviabiliza a adequaçãodo desenvolvimento das competências individuais com o da IFES, 

conforme estabelecido na PNDP, donde advém a pertinênciada confrontação, no presente 

estudo, dos documentos sobre capacitação e qualidficação das quatro federais do RJ com os 

pronunciamentos dos respectivos gestores de pessoas. 

 

2.1 Capacitar ou qualificar, eis a questão: conceitos 

 

 Os termos “capacitação” e “qualificação”, usualmente aparecem no jargão gerencial 

relacionados a um terceiro – desenvolvimento –, dado que o seu conceito abstrato se 

materializa ao ser aplicado às pessoas e organizações, mediante políticas, programas, projetos, 

planos e ações, sendo àquelesassociados.  

 O quadro, a seguir, compila a definição dos autores pesquisados para os dois termos: 
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Quadro 2. Capacitação e qualificação na visão dos autores 

Autores Capacitação Qualificação 

Vinhas (2013)  

Um processo crítico, em mutação 

contínua, sujeito aos distintos contextos 

organizacionais – às mutações do 

ambiente interno e externo. Ela está 

relacionada às possibilidades de se 

convergir o aprimoramento das 

competências individuais – bem como a 

realização profissional – para a geração 

do conhecimento fundamental ao sucesso 

do “negócio”; e, dessa forma, para o 

desenvolvimento das “competências 

essenciais” da organização (p. 342). 

Pacheco et al. 

(2009) 

Ato ou efeito de habilitar; de tornar uma 

pessoa capaz, possuidora de faculdades, 

potencial e habilidades para estar em estado 

de compreender e desenvolver uma 

determinada atividade. (p. 22) 

 

Cabral e Guerra 

(2012) 

[...] o processo de capacitação passa a 

exigir do indivíduo a aquisição de novos 

conhecimentos que irão influenciar em seu 

comportamento no trabalho.  

Este processo é o investimento na 

qualificação do funcionário que visa a 

manutenção do nível técnico-profissional 

e gerencial, propiciando o aprimoramento 

constante dos recursos humanos e o 

desenvolvimento permanente da própria 

organização.  

Carvalho et al. 

(2009) 

[...] preparação técnica específica, na qual 

ocorre o desenvolvimento de 

conhecimentos e habilidades, para uma 

determinada ocupação ou trabalho (p. 31) 

Como sinônimo de “formação” [...] um 

processo mais complexo e sujeito às 

imprevisibilidades, que não exclui a 

aquisição de competências, mas que não 

se restringe a ela, porque envolve o 

desenvolvimento das pessoas como 

sujeitos reflexivos e criadores no espaço 

em que existem como seres humanos (p. 

31)  

Vieira (2004) 

Cursos de curto prazo, inclusive de 

treinamento, cuja orientação é tornar os 

indivíduos “esclarecidos de seus papéis 

organizacionais”, [...] “para serem os 

autores (e não meros executores) de 

suastarefas”. 

Cursos de longo prazo (graduação e pós-

graduação), de cunho igualmente 

“formativo” e que, como os de 

capacitação, auxiliem ao conjunto de 

servidores da universidade a romper com 

o pensamento desagregador de que “cabe 

ao professor transmitir o conhecimento, 

ao estudante recebê-lo e, ao técnico-

administrativo, apenas dar suporte a essa 

dinâmica”. 

Gaetani e Baggio 

(1997) 

Oferta de cursos com conteúdos 

constantemente renovados, a serem 

colocados em prática no contexto 

organizacional que se “pretende 

perserguir”.  

“formação de quadros” (titulação 

acadêmica). 

Fonte: Elaboração da autora (2016). 
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 ONovo Dicionário da Língua Portuguesa – o conhecido “Aurélio” – registra o 

significado de “capacitação”não como substantivo, mas verbo que originou o termo 

“capacitar”, que quer dizer “tornar capaz; habilitar” (FERREIRA, s.d., p. 273). Ampliando 

seu conceito a partir deste último vocábulo (habilitar), depara-se com a definição de “tornar 

apto; prover com conhecimentos precisos para um ato público ou para qualquer fim” 

(FERREIRA, s.d., p. 712). Quanto à palavra “qualificação”, é definida como “cabedal de 

conhecimentos ou atributos que habilitam alguém ao desempenho de uma função” 

(FERREIRA, s.d., p. 1165).  

 No Dicionário Crítico de Gestão e Psicodinâmica do Trabalho (VINHAS, 2013, p. 

342), verifica-se a expressão “qualificação no trabalho” definida como: 

 

[...] um processo crítico, em mutação contínua, sujeito aos distintos contextos 

organizacionais – às mutações do ambiente interno e externo. Ela está relacionada às 

possibilidades de se convergir o aprimoramento das competências individuais – bem 

como a realização profissional – para a geração do conhecimento fundamental ao 

sucesso do “negócio”; e, dessa forma, para o desenvolvimento das “competências 

essenciais” da organização. 

 

 O que, em princípio, apreende-se é que ambos os termos confluem para o que se pode 

chamar de provisão de conhecimentos visando o desenvolvimento de pessoas e organizações. 

E o que de fato constatar-se-á, é que, em se tratando de gestão de pessoas no contexto da 

Administração Pública, as publicações sobre o tema não se afastam dessa ideia, sendo que, 

em alguns trabalhos verifica-se que “capacitação” é a expressão mais ampla que abriga a 

“qualificação” como uma de suas modalidades. 

Pacheco et al. (2009, p.33) referem-se ao processo de desenvolvimento de pessoas 

como sendo algo intrínseco a cada indivíduo, considerando que compreende o 

autoconhecimento, além de contemplar a pessoa como um todo. Indicam que as organizações: 

 

[...] devem procurar atrelar o desenvolvimento pessoal ao organizacional. Afinal, 

não somente as pessoas se desenvolvem, mas também as organizações por meio 

delas. Seus valores e conceitos são absorvidos ao longo da existência, pela 

renovação e quebra de modelos. 

 

 Identifica-se com clareza tal pensamento no texto do art. 2
o
, inciso I, do Decreto 

5.707/2006: “aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de 

competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais" 

(BRASIL, 2006a). 
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Os autores também fazem distinção entre capacitação e treinamento, relacionando o 

primeiro à expansão das fronteiras do saber, tendo como desdobramento a “plena 

competência” (individual ou de um grupo), no exercício de uma profissão (PACHECO et al., 

2009, p. 23). Quanto ao segundo, pode ser comportamental, quando visa ajustar o 

comportamento dos trabalhadores aos valores e práticas da organização; ou profissional, 

associado à qualificação, como item positivo da avaliação de desempenho e o consequente 

aumento remuneratório.Sem dúvida tal treinamento, assim como a capacitação, acrescenta 

conhecimento específico ao indivíduo, mesmo quando visa atender aos objetivos da empresa 

ou somente como acréscimo salarial, porém, diferentemente daquela, não desenvolve o 

trabalhador, no sentido do crescimento pessoal, da descoberta, aquisição ou aperfeiçoamento 

de competências; apenas o adestra, o condiciona. 

 Igualmente Cabral e Guerra (2012) diferenciam o conceito de capacitação do de 

treinamento, afirmando que este último, tradicionalmente visto como a cura“para todos os 

males”, não é garantia de obtenção dos resultados previstos pela organização. Isto, 

primeiramente, devido à própria definição que fazem do termo – “voltado para a instrução e 

transmissão de conhecimentos, de forma a fazer com que o empregado se habitue com a 

realização de suas tarefas como se fosse adestrado”, e, em segundo lugar, porque sua simples 

aplicação, descolada de um profundo olhar para os servidores, procurando identificar neles 

competências individuais e organizacionais já adquiridas (sejam trazidas de outras 

experiências laborais ou da empresa/instituição onde atuam), e do devido esclarecimento 

motivacional de sua realização, certamente estará fadada ao insucesso. Por conseguinte, 

associam capacitação à “aquisição de novos conhecimentos” (CABRAL; GUERRA, 2012, p. 

1), sejam sobre a missão da organização, como de todo o processo de produção, que pode ser 

entendido como os diversos trâmites burocráticos próprios de cada órgão da Administração 

Pública. Asseveram que a capacitação, nesses moldes, provoca no trabalhador mudanças 

comportamentais, pois ciente dos objetivos da instituição e a partir de suas próprias 

competências, melhor poderá contribuir para o desenvolvimento das competências 

institucionais. Assim entendem que o investimento na capacitação do servidor é de 

“fundamental importância, como recurso estratégico da instituição” (CABRAL; GUERRA, 

2012, p. 2).  

 As autoras também associam capacitação à inovação “em espaços de tempos cada vez 

mais curtos, implicando uma aproximação maior entre os diversos setores da administração” 

(CABRAL; GUERRA, 2012, p. 1). Ora, capacitar para a inovação, não pode e não deve 

limitar-se ao acréscimo do termo na nomenclatura de um órgão ou à criação de outro 
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específico, mas constituir-se uma autêntica mudança de paradigma organizacional, que 

permeie os processos internos visando atingir os resultados propostos no mapa estratégico da 

instituição. Além do que, nesse processo capacitatório, o conceito de inovação aplicado à 

administração pública deverá ser esclarecido ao servidor, pois, via de regra, ele é associado 

como que exclusivamente às novas tecnologias, à robótica, máquinas e invenções.   

De tudo isso, pode-se chegar à conclusão de que, segundo Cabral e Guerra (2012), 

tanto a capacitação quanto o treinamento ampliam o conhecimento dos indivíduos. O que 

diferencia uma do outro é que a capacitação propicia o desenvolvimento das competências 

(individuais e institucionais), enquanto que o treinamento habitua a pessoa a realizar as 

mesmas tarefas, sem uma reflexão sobre o que faz. Quanto ao conceito de “qualificação”, não 

o explicitam de forma enfática, entretanto, a partir do modo como aparece no texto ao lado 

dos termos anteriormente analisados e de outros como “nível”, “aprimoramento” e 

“desenvolvimento”, pode-se chegar ao entendimento de que sua definição está relacionada 

com a escolarização do trabalhador, a uma formação continuada, que, juntamente com a 

capacitação e o treinamento, contribuem para o permanente desenvolvimento organizacional. 

Tal visão é reforçada por Gaetani e Baggio (1997) que referem-se à qualificação como 

necessária à “formação de quadros”, ou seja, à titulação acadêmica dos servidores.  

 Carvalho et al. (2009, p. 31) ao considerarem “capacitação” e “formação”, reforçam o 

parecer de Vieira (2004) de não haver concordância, na literatura, sobre o conceito e 

diferenciação entre os termos. Afirmam que a capacitação está vinculada à habilitação para 

uma prática laboral, mediante processo controlado de aprendizagem, sendo geralmente 

definida como: “preparação técnica específica, na qual ocorre o desenvolvimento de 

conhecimentos e habilidades, para uma determinada ocupação ou trabalho”.  

Percebe-se que, de certa forma, esta definição mais se assemelha aos conceitos de 

“treinamento”, anteriormente expostos, do que propriamente ao termo “capacitação”, visto 

)que aqueles autores são unânimes em afirmar que esta, como aquele, promove a aquisição de 

conhecimentos, porém, diferentemente, não desenvolve o trabalhador nem a organização.  

Quanto à formação, afirmam os autores que também esta se relaciona ao processo de 

aquisição de competências, porém, para além da capacitação, “envolve o desenvolvimento das 

pessoas como sujeitos reflexivos e criadores no espaço em que existem como seres humanos” 

(CARVALHO et al., 2009, p. 31). Por isso, falar de capacitação e de formação, buscando 

distingui-los, é vincular tais termos à duração e ao conteúdo dos cursos – curtos ou longos, 

mais ou menos densos. Nesse sentido, chega-se ao entendimento que o termo “formação” 

pode ser considerado sinônimo de “qualificação”. Entretanto, em vista de não haver um 
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consenso, como declarado, é questionável a definição de “capacitação” apresentada pelos 

autores, pois acaso um curso de carga horária pequena e com ementa de pouco 

aprofundamento do tema abordado não pode despertar nos destinatários uma consciência de 

sua real contribuição na construção da empresa onde trabalha?  

 Outra visão sobre capacitação e qualificação é apresentada por Vieira (2004), ao 

declarar que ambas são lados de uma mesma moeda chamada “desenvolvimento de pessoas” 

e que, como política, deve romper com a influência do pensamento mecanicista de 

organização do trabalho, para promover no profissional da educação (de modo enfático no 

servidor técnico-administrativo) o despertar crítico voltado para o seu fazer cotidiano, 

levando-o a refletir sobre as tarefas a ele destinadas. Afirma também que treinamento não é 

sinônimo de “adaptação do posto de trabalho”, e que o desenvolvimento dos servidores deve 

ocorrer sob uma ótica formativa que não considere opostas as atividades meio e fim da 

universidade, mas que os esclareça e conscientize de que são produtores (e não reprodutores) 

de conhecimento e cultura organizacionais, participando, juntamente com os docentes e 

alunos, na construção de uma universidade autocrítica. A esse respeito, Gaetani e Baggio 

(1997) apresentam exemplo prático: os cursos de capacitação de conteúdos referentes ao 

processo administrativo devem, costumeiramente, ser ministrados pelos técnicos-

administrativos, pois seu “aprendizado ocorre na prática”, sendo habilitados a incorporarem a 

sua experiência os conteúdos regulatórios inerentes ao tema. 

Nessa perspectiva de que a produção do conhecimento não é exclusividade do corpo 

de professores, ao invés de apresentar definição para os termos “capacitação” e 

“qualificação”, Vieira (2004) enfatiza que um processo interno de desenvolvimento de 

pessoas, previsto no plano estratégico da universidade, deve contemplar cursos de capacitação 

(de curta duração), inclusive de treinamento em serviço, ministrados tanto por docentes, como 

por técnicos e alunos, e, incentivar a qualificação (os cursos regulares de graduação e pós-

graduação), buscando conciliar plano de carreira (de funcionários e professores) com “um 

projeto de instituição universitária racionalmente comprometido com a socialização e o 

usufruto desse conhecimento”.  

Diante dos textos analisados, nos quais foram buscados os conceitos de “capacitação” 

e de “qualificação”, na produção acadêmica afeta à área dos estudos organizacionais voltados 

para a administração pública, pode-se chegar a algumas conclusões: 

a) há forte influência do pensamento gerencial aplicado à iniciativa privada, o que é 

passível de constatação pelo emprego dos termos “negócio” e “produção”, sem a 

consideração de se estar no cenário do serviço público. Nota-se o emprego do termo 
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“recursos humanos” associado ao vocabulário fordista-taylorista que considera a 

pessoa um dos itens dos meios de produção, conferindo-lhe tratamento igualitário aos 

demais;  

b) as definições de “capacitação” e “qualificação” são, via de regra, feitas comparando-as 

a outros termos como “treinamento”, “formação”, “aperfeiçoamento” e 

“desenvolvimento”. Nisto identifica-se um padrão similar de abordagem, por um lado, 

e, por outro, reforça-se o entendimento (praticamente de todos) de que definitivamente 

não há consenso entre os autores sobre os conceitos de “capacitação” e “qualificação”; 

c) na esfera gerencial da promoção do desenvolvimento das pessoas, capacitação é o 

termo mais genérico que abarca todos os demais como qualificação, treinamento, 

formação e aperfeiçoamento. Na literatura, o encontramos, por vezes, como sinônimo 

de algumas dessas palavras, ora entendido positivivamente, na direção de uma 

“abertura de mentes”, da conscientização do indivíduo para o seu papel, lugar e 

importância na empresa, ora negativamente, como adestramento, ao desconsiderar por 

completo os saberes individuais e coletivos inerentes a cada um; outras, para adjetivar 

o conjunto das ações que visem proporcionar tal desenvolvimento aos trabalhadores da 

organização. No que tange à PNDP, é de entendimento da pesquisadora que esta 

última definição é a que nomeia e qualifica os planos, programas, projetos e práticas, o 

que, correntemente, é encontrado nos documentos das IFES, e, de fato, empregado nos 

textos legais, como mais adiante verificaremos; e 

d) quanto ao termo qualificação, é praticamente unânime o seu emprego enquanto grau 

de escolaridade e titulação, obtidos após conclusão e aprovação em curso regular de 

longa duração, seja de nível médio (formação geral e profissionalizante), graduação 

(curso superior) ou de pós-graduação – lato sensu (especialização) e stricto sensu 

(mestrado e doutorado)
11

. Encontrado na literatura como uma modalidade de 

capacitação, verifica-se que tanto no texto da PNDP, quanto nos registros das IFES 

sobre o tema da promoção da pessoa do servidor, a qualificação é, por parte do 

indivíduo, uma ação, uma iniciativa de capacitação; pelo lado da organização, aqui 

traduzida nos órgãos governamentais de fomento (CAPES, CNPq, FINEP, para citar 

os mais conhecidos) e nas instituições educacionais (no caso estudado, as IFES), é a 

concretização de um programa (mediante oferta de bolsas de estudos, que podem ser 

                                                 
11

Quanto ao pós-doutorado, será tratado na seção sobre “capacitação”, “plano de capacitação” e “qualificação” 

na legislação federal.  
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na modalidade plena, de formação contínua, ou parcial, alcunhada de “sanduíche”, 

para financiar o estágio no exterior, ou auxílios que contibuam para a qualidade desses 

estudos, como pesquisa de campo, auxílio-dissertação ou tese, entre outros)
12

 ou de 

parte de um plano (o PAC, por exemplo).  

 

2.2 Os conceitos “capacitação”, “plano de capacitação” e “qualificação” na legislação 

federal 

 

A promoção da capacitação dos servidores públicos é crucial para as instituições, 

quando da elaboração de novos ajustes organizacionais. Nessa trajetória, desafios são 

esperados, sendo o maior deles a falta de “clareza sobre qual imagem-objetivo de serviço 

público se pretende perseguir” (GAETANI; BAGGIO, 1997), para que a organização possa 

ajustar sua gestão de pessoas, que deve ser caracterizada pela identificação e desenvolvimento 

de competências, definidas por Cabral e Guerra (2012, p. 8) como “conhecimentos, 

habilidades, atitudes necessárias, tanto dos funcionários como dos gestores”, visando 

constituir “uma cultura de valorização, satisfação e comprometimento entre todos os 

colaboradores”. 

 Como visto anteriormente, as normas de elaboração do PAC estão estabelecidas no 

Decreto 5.707/2006 e na Portaria MP 208/2006.  

No que se refere ao Decreto, o art. 2º define os termos “capacitação”, “gestão por 

competência” e “eventos de capacitação” como sendo: 

 

I - capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito 

de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do 

desenvolvimento de competências individuais; 

II- gestão por competência: gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento 

do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho 

das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição; e 

III- eventos de capacitação: cursos presenciais e à distância, aprendizagem em 

serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários e congressos, 

que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional. (BRASIL, 2006a) 

 

                                                 
12

 A título de ilustração, citamos três programas da CAPES: o Programa de Formação Doutoral Docente 

(PRODOUTORAL), o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), e o PROAP que financia, entre 

outros itens, a participação de alunos de um Programa de Pós-Graduação em cursos ou disciplinas em outro 

PPG, desde que estejam relacionados as suas dissertações e teses (alínea k, inciso II, art. 7º da Portaria CAPES 

156, de 28/11/2014). Todos os programas citados podem ser acessados no sítio: http://capes.gov.br/bolsas. 

Consultado em 01/07/2016. 

http://capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/prodoutoral
http://capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/prodoutoral
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É de percepção da autora que o termo “qualificação” também encontra-se definido 

neste Decreto, no inciso V do art. 3º (mesmo que a palavra não tenha sido inscrita no texto 

legal), como sendo as “ações de educação continuada, entendida como a oferta regular de 

cursos para o aprimoramento profissional, ao longo de sua vida funcional” (BRASIL, 2006a). 

Sendo assim, a qualificação está classificada como uma das modalidades de capacitação, sem 

com a esta confundir-se.  

A expressão “plano de capacitação” aparece na referida Portaria MP 208/2006 

acrescida da palavra “anual”, que determina a periodicidade de sua concepção (inciso I, art. 

2º), sendo, desta maneira, conceituada: 

 

I- Plano Anual de Capacitação: documento elaborado pelos órgãos e entidades para 

orientação interna, que compreenderá as definições dos temas, as metodologias de 

capacitação a serem implementadas, bem como as ações de capacitação voltadas à 

habilitação de seus servidores (BRASIL, 2006b). 

 

Acrescente-se que o art. 4º torna compulsória a elaboração do PAC, devendo ser 

concretizada “até o primeiro dia útil do mês de dezembro do ano anterior ao de sua vigência”. 

A partir do exposto, é plausível entender que o PAC possui dupla função no contexto da 

política de desenvolvimento de pessoas para a administração pública federal: é ao mesmo 

tempo diretriz (Decreto 5.707/2006, art. 3º) e instrumento (Portaria MP 208/2006, art. 1º). 

Enquanto diretriz, apresenta-se como parâmetro, ponto de chegada para atingimento dos 

objetivos propostos na PNDP. Como instrumento, serve para o desenvolvimento permanente 

do servidor público em geral, bem como exigência de cumprimento da norma legal pelos 

diversos órgãos da administração pública federal.  

 Ao analisar a gestão de pessoal no serviço público federal, Schikmann (2010) não 

vislumbra a existência de um conjunto de regras que efetivamente possa ser denominado 

“política de gestão de pessoas”, apesar de considerar um avanço a promulgação do Decreto 

5.707/2006. Verifica-se que o art. 2º, ao definir os termos “capacitação”, “gestão por 

competência” e “eventos de capacitação”, constitui um norte, ponto de partida para 

elaboração do PAC, que não deve e não está restrita à lista de oferta de cursos de capacitação;  

elaocorre a partir de ações sequenciais, que podem ser realizadas concomitantemente.  

 Comumente, tais ações iniciam-se com o mapeamento de competências individuais, 

isto é, quem está fazendo o que, onde, com quais aptidões e em que condições ambientais e 

instrumentais de trabalho, confrontando-o com os objetivos e as metas da instituição, para 

definição das necessidades de capacitação, em vista da alocação de recursos para tal. Segue-se 
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a avaliação de desempenho de todo o pessoal com vínculo empregatício permanente, na qual 

são computados, segundo critérios pré-estabelecidos, os itens de “performance”, qualificação, 

comprometimento com a instituição e treinamentos realizados. Na sequência, verifica-se a 

execução do plano, propriamente dita, com a oferta e efetiva realização dos cursos, e, 

finalmente, o preenchimento do relatório, no molde estabelecido pelo MP.  

Quanto ao financiamento do PAC das IFES, os recursos orçamentários advêm, 

costumeiramente, do PDI, como tambémpodem ser oriundos de convênios com asfundações 

instituídas pela Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, “com a finalidade de apoiar projetos 

de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e 

estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução 

desses projetos” (BRASIL, 1994, art. 1º, caput), como é o caso da Fundação Euclides da 

Cunha da UFF, da Fundação Universitária José Bonifácio da UFRJ, da Fundação de Apoio à 

Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRRJ e da Fundação de Apoio à UNIRIO. 

 Note-se que há uma restrição que praticamente determina a total, parcial ou não 

realização do PAC: a financeira. Em tempos difíceis, de orçamento contingenciado, cabe aos 

gestores de pessoal buscarem parcerias internas e externas, visando minimização dos gastos e 

o consequente cumprimento integral daquele plano. Uma dessas, sugerida no próprio texto do 

supracitado Decreto, são as escolas de governo:  

 

As instituições federais de ensino poderão ofertar cursos de capacitação, previstos 

neste Decreto, mediante convênio com escolas de governo ou desde que 

reconhecidas, para tanto, em ato conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e da Educação. (BRASIL, 2006a, art. 3º, parágrafo único) 

 

Definidas na norma legal como “instituições destinadas, precipuamente, à formação e 

ao desenvolvimento de servidores públicos, incluídas na estrutura da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional” (BRASIL, 2006a, art. 4º, caput), as escolas de 

governo estão reunidas na Rede Nacional de Escolas de Governo, formada com o objetivo de 

“aumentar a eficácia das instituições que trabalham com formação e aperfeiçoamento 

profissional dos servidores públicos nos três níveis de governo (federal, estadual e municipal) 

e dos três poderes” (REDE..., s.d.). Dados de abril de 2016, informam estar constituída de 

duzentos e sessenta e duas escolas, sendo sessenta e duas municipais, cento e quatro 

estaduais, e noventa e seis federais (REDE..., 2016). O Rio de Janeiro é o Estado com o maior 

número de instituições federais – quinze –, entre elas (para citar algumas), a Escola de 

Administração e Capacitação de Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 
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(ESACS), a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), a Escola Naval (EN), a 

Escola Superior de Guerra (ESG), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o 

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA/RJ Branco – IRBR). 

Curiosamente, nenhuma das quatro IFES do Rio integram a Rede Nacional de Escolas de 

Governo, apenas a Universidade Corporativa da FAETEC (UNIFAETEC), em nível estadual. 

Não é proposta deste trabalho uma análise da gênese das escolas de governo, porém, 

cabe registrar que estudos estão sendo realizados sobre esse tema, como demonstram Aires et 

al. (2014, p. 1010), que consideram ser de alta relevância que tais entidades busquem 

antecipar novas tendências e melhores práticas, ao mesmo tempo que atendem às demandas 

de capacitação dos diversos setores da administração pública, exercendo, dessa forma, “um 

papel de relevância e influência na própria formulação das políticas voltadas para melhoria da 

gestão”.  

Diante do que foi apresentado sobre os conceitos de “capacitação”, “plano de 

capacitação” e de “qualificação” na legislação federal, pode-se chegar a mais algumas 

reflexões: 

I) o desenvolvimento esperado do servidor está ligado, direta e indiretamente, ao 

desenvolvimento da entidade à qual encontra-se vinculado empregaticiamente; 

II) essa entidade, que no presente estudo é a IFES, precisa dar ampla publicização de 

seus objetivos e estratégias para atingi-los (todos os autores estudados são unânimes em 

reconhecer essa questão), porém, que isto não se restrinja à uma publicação no seu sítio 

oficial, como modelo de transparência, mas que constitua material obrigatório em todos os 

cursos de capacitação, como também oferecido a todos que ingressam na universidade, seja 

por concurso público de provimento de vagas (servidores docentes e técnico-administrativos), 

ou pelas formas estabelecidas pelo governo federal de ingresso no ensino superior e de pós-

graduação (alunos); 

III) ainda nessa linha de uma escassa divulgação do mapa estratégico da organização, 

Cabral e Guerra (2012) asseveram que, em geral, o funcionário ingressante não conhece a 

missão e a visão da instituição, o que gera uma incapacidade de entendimento da relação entre 

seu trabalho e os objetivos institucionais, “nem sempre despertando maior interesse nos 

desdobramentos futuros desta relação” (p. 8). No que concerne ao magistério federal, têm-se 

na obrigatoriedade de participação no “Programa de Recepção de Docentes instituído pela 

IFE”, estabelecida na Lei 12.772/2012, art. 24, inc.V (BRASIL, 2012b) uma excelente 

oportunidade de se dar amplo conhecimento dessas informações – cruciais para a integração: 

profissional de educação-universidade; 

http://esffaetec.wix.com/escoladoservidor
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IV) a iniciativa da capacitação parte da instituição e é por ela determinada, não 

obstante considere a demanda dos servidores. Entretanto, devido aos constantes cortes no 

orçamento, faz-se mister que os gestores conciliem restrições financeiras, objetivos da 

organização e aspirações de aprimoramento de seus trabalhadores; 

V) a capacitação compreende, entre outros: 

 a) a qualificação, entendida no contexto da administração pública federal, como a 

realização de cursos de formação acadêmica continuada, regularmente instituídos, e de longa 

jornada, como os cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, que conferem 

um determinado título ao detentor do respectivo diploma ou certificado. E aqui se faz, de 

pronto, um esclarecimento: o pós-doutorado é tido como curso de pós-graduação stricto 

sensu, tanto para fins de concessão de afastamento para estudos, principalmente no exterior 

(Lei 8.112/90 e Decreto 1.387/95), quanto para contratação de professor substituto, quando do 

afastamento (inclusive no País) do titular do cargo para esse fim (Leis 8.745/1993 e 

8.112/90). Entretanto, não é considerado, na legislação brasileira, nem como curso sequer 

como programa de pós-graduação, inexistindo a correspondente expedição de diploma e 

conferência de grau acadêmico (Lei 9.394/1996 – diretrizes e bases da educação nacional – e 

Resolução CNE/CES 1/2001 – normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação); 

tampouco o pós-doutorado é considerado para a finalidade de progressão na Carreira de 

Magistério Superior, sendo o título de doutor a maior titulação (Lei 12.772/2012);   

b) o treinamento no serviço (teório, prático ou ambos), visando, inclusive, a 

“habilitação dos servidores para o exercício de cargos de direção e assessoramento 

superiores” – caput do art. 6º (BRASIL, 2006a); e 

c) a missão de estudos, o intercâmbio e a participação em eventos científicos 

(congressos e congêneres);  

VI) para que um evento de capacitação seja financiado pelo Erário, terá que, 

compulsoriamente, atender aos interesses dos “órgãos e entidades da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional” (BRASIL, 2006a), entre os quais, as IFES; e 

VII) na perspectiva de compor um plano de capacitação que ofereça os melhores 

cursos, em termos de qualidade, com o menor custo, a relação das IFES com as escolas de 

governo não deveria ser comercial (cliente e ofertante), mas efetivamente de parceria, numa 

troca de conhecimento e de instrutores, cujo grupo deveria ser formado não só por docentes, 

como também por técnicos-administrativos com reconhecido saber profissional e iguais 

alunos. 

 



 

44 

 

2.3 Educação corporativa 

 

Alcunhada por Wood Jr. (2013) como a “panaceia” para “os mais variados males 

organizacionais”, a educação corporativa é definida por Bianchetti (2010, s/p), no Dicionário: 

trabalho, profissão e condição docente como: 

 

[...] um espaço educacional dentro da empresa e por ela gerenciado, que visa a 

institucionalizar uma cultura de aprendizagem contínua, que proporcione a aquisição 

de novas competências vinculadas às estratégias empresariais com o propósito de 

assegurar vantagens competitivas permanentes.  

 

 Engendrada no contexto do capitalismo neoliberal, a educação corporativa segue “o 

princípio de alinhamento estratégico” com a organização (WOOD Jr, 2013), sendo ela própria 

“uma estratégia voltada para a competitividade, [...] predominantemente para o mercado e 

suas necessidades” (FIGUEIREDO, 2013, p.10). Desse modo,  

 

[...] as empresas passam a assumir para si a tarefa de definir o conteúdo e as 

estratégias dos processos educacionais, fazendo com que ocorra uma transposição da 

doutrina ideológica empresarial para o processo educativo, agora mais diretamente 

adequado ao mundo do trabalho, ao sistema capitalista e a lógica neoliberal 

(FIGUEIREDO, 2013, p.28). 

 

Santos e Ribeiro (2008, p. 151), em verbete do Dicionário da Educação Profissional 

em Saúde, reforçam esse conceito, como também admitem que a iniciativa privada justifica 

essa ação de capacitação, a partir da consideração de que a universidade, denominada 

“universidade acadêmica” não está sendo capaz de qualificar a mão de obra, de acordo com as 

necessidades do mercado.  

A implantação de um espaço (físico ou virtual) no seio da empresa, não deveria ser 

denominada escola, porque essa “educação” nas organizações particulares, fechada em si 

mesma, e que visa “desenvolver as competências críticas do negócio em vez de habilidades 

individuais” (EBOLI, 2004, p. 6), configura uma inversão de responsabilidade e conflitua 

com os objetivos da universidade, entre eles o de promover uma formação humana integral 

comprometida com a justiça e a igualdade sociais, ao 

 

[...] inculcar nos estudantes valores positivos perante o trabalho e perante a 

organização economica e social de produção, regras de comportamento que 

facilitem a inserção social das trajetórias pessoais, formas de sociabilidade e redes 
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de interconhecimento que acompanham os estudantes muito depois da universidade 

e muito para além do mercado de trabalho [...] (SANTOS, 2010, p. 191). 

 

Nesse sentido, a universidade acadêmica também deve ser o locus de discussão e 

construção de “novas relações sociais”, tendo em vista que “os seres humanos não são feitos 

para as relações sociais capitalistas e que esse modo de produção não é eterno, apenas um 

período da história da humanidade” (FRIGOTTO, 2007, p. 532). 

 Longe está de, no interior das empresas privadas, esses valores positivos serem 

transmitidos aos alunos/trabalhadores, pois, sabidamente, o objetivo primeiro da educação 

corporativa é gerar cada vez mais lucro para o empresário. Nessa perspectiva, todo o sistema 

educacional corporativo se conforma, para “o desenvolvimento e instalação das competências 

empresariais humanas consideradas críticas para a viabiliação das estratégias de negócio” 

(EBOLI, 2004, p. 5), inclusive a ação laboral do professor, que “cede lugar ao instrutor” 

(BIANCHETTI, 2010). 

 O verbete “trabalho docente corporativo” também está definido por Bianchetti (2010), 

no citado Dicionário, como: “ações docentes realizadas na empresa e pela empresa com o 

intuito de qualificar os conhecimentos e as competências dos seus profissionais com vistas à 

melhoria da produtividade”.  

 Nessa esteira, é concebida a Universidade Corporativa (UC), conceituada por Eboli 

(2004) como: “um sistema de desenvolvimento de pessoas pautado pela gestão de pessoas por 

competências”, onde “cerca de 70% dos docentes são os próprios gerentes e executivos” 

(SANTOS; RIBEIRO, 2008, p. 153), que utilizam a tecnologia da informação (TI) e a 

educação a distância (EaD) “como ferramentas fundamentais para atender a necessidade de 

inovações constantes do mercado e exigência de rapidez nas respostas” (FIGUEIREDO, 

2013, p. 56). 

 A UC, portanto, foi concebida e fundada pela empresa privada e no seu interior 

funciona, não nos moldes de uma “organização qualificante”, onde “não existe a separação 

entre o topo que pensa e a base que executa” e o processo de pensar e aprender é 

compartilhado coletivamente, em todos os níveis organizacionais (FLEURY, 1997, p. 188).  

 Sobre a UC, muito mais e com profundidade, a academia precisa investigar, 

elucidando “suas múltiplas determinações e elementos”, de modo a “desvelar todos os seus 

contornos, finalidades e interesses reais e, assim, superar a lógica dominante, de forma a criar 

espaços de reais oportunidades e benefícios para os trabalhadores” (FIGUEIREDO, 2013, p. 

71 e 75). 
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

 

Em vista do objetivo principal do presente trabalho de verificaçãoda percepção dos 

gestores de pessoas das IFES do RJ sobre a capacitação e a qualificação do corpo docente e 

sua contemplação no PAC, trata-se de pesquisa de abordagem qualitativa, que segundo Vieira 

(2006, p. 17), vem sendo utilizada pelos investigadores sociais, notadamente a partir de 1990, 

“em disciplinas básicas e aplicadas como a administração em geral e os estudos 

organizacionais em particular”. Ele a define como: “[...] a que se fundamenta principalmente 

em análises qualitativas, caracterizando-se, em princípio, pela não-utilização de instrumental 

estatístico na análise dos dados” (VIEIRA, 2006, p. 17). 

Araújo (2013, p. 2) corrobora o uso da pesquisa qualitativa nas Ciências Sociais, “com 

o intuito de explicar os meandros presentes nas relações organizacionais” e Flick (2009, p. 20-

21) faz coro, asseverando a sua importância para os estudos das relações sociais, “devido à 

pluralização das esferas de vida”, resultado, entre outras causas, do esfacelamento de antigas 

desigualdades sociais e do surgimento de outras, fruto das novas tecnologias e do rearranjo 

econômico mundial. Também lista como características da pesquisa qualitativa: a escolha 

adequada de métodos e teorias convenientes; o reconhecimento e a análise de diferentes 

perspectivas; as reflexões dos pesquisadores a respeito de suas investigações como integrantes 

do processo de produção de conhecimento; e ainda, a variedade de abordagens e métodos 

(FLICK, 2009, p. 23). 

Por tudo isso, causa pertinência utilizar a metodologia da pesquisa qualitativa para a 

esfera na qual se insere o tema aqui tratado da política de desenvolvimento de pessoas na 

universidade brasileira pública federal, universidade essa que reúne um considerável número 

de pessoas voltadas, além da extensão, para o ensino e a pesquisa das mais diversas áreas do 

conhecimento e para os quais requerem-se competências específicas, das ciências sociais ao 

campo da astrofísica; das engenharias à área da saúde; do saber agrário ao que trata da 

nanotecnologia. E nesse sentido, o pesquisador deve ir a campo para apreender “o fenômeno 

em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos 

de vista relevantes”, além da coleta e utilização de vários tipos de dados, para melhor 

compreensão da dinâmica desse fenômeno (GODOY, 1995, p. 21), e que ainda complementa: 
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“a abordagem qualitativa oferece três diferentes possibilidades de se realizar pesquisa: a 

pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia”.  

Araújo (2013) acrescenta a essas alternativas a pesquisa narrativa, a fenomenologia e a 

teoria fundamentada, também conhecida como grounded theory. Assim, considerando: a) a 

inserção da investigação na área das Ciências Sociais; e b) tratar-se de um acontecimento 

relativamente recente (o Decreto que instituiu a PNDP e estabeleceu a feitura do PAC data de 

2006), da realidade organizacional na qual a pesquisadora está inserida, optou-se pelo método 

do estudo de caso que, segundo Godoy (1995, p. 25) tem por característica “um tipo de 

pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente”, objetivando o “exame 

detalhado de um ambiente, de um simples sujeito ou de uma situação em particular”. 

Ao discorrer sobre esse método qualitativo, Andrade (2010, p. 122), de outra forma, o 

define como: “estudo de determinados indivíduos, profissão, condições, instituições, grupos 

ou comunidades, com a finalidade de obter generalizões”. 

Em vista de ambas as definições, confrontadas com os objetivos (principal e 

secundários) do presente estudo, pode-se chegar ao entendimento de que o método do estudo 

de caso aqui aplicado, se adequa à pesquisa, pois partindo-se de como os gestores de pessoas 

das IFES encaram a capacitação e a qualificação do corpo docente no PAC, pode-se 

contribuir para o aperfeiçoamento da PNDP, como um todo.   

Nesse sentido, a investigação procura, mediante rigor científico, identificar 

perspectivas diversas sobre o tema, quer seja ouvindo os gestores de pessoas das quatro IFES 

do Estado do Rio de Janeiro, bem como estudando àquela estabelecida nas normas legais 

balizadoras da PNDP, e, ainda, as encontradas no cabedal de conhecimento acumulado sobre 

o tema em questão. 

 

3.1 Pesquisa documental 

 

Para responder ao problema proposto, foi realizada investigação documental, nos 

moldes descritos por Vergara (2013, p. 43), tendo como material de análise o PAC de cada 

uma das quatro IFES do RJ. 

A escolha desses documentos teve por base a afirmativa de Dellagnelo e Silva (2005, 

p. 103): 
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Em se tratando de documentos escritos, podemos dizer que a análise documental 

busca as informações explicitadas no texto; já a análise de conteúdo vai além, busca 

entender a mensagem, o significado transmitido pela mensagem, aquilo que pode 

estar implícito.  

 

A pesquisa documental difere da análise documental, pois esta última visa “representar 

o conteúdo de um documento sob uma forma diferente da original, a fim de facilitar, num 

estado ulterior, a sua consulta e referenciação” (BARDIN, 2011, p. 51). Ainda, segundo o 

autor, essa facilitação possui dois aspectos: quantitativo, visando a obtenção de o maior 

número de documentos e publicações possíveis; e qualitativo, para que seja conferida à 

investigação o máximo de lógica e autenticidade. 

 Os documentos obtidostiveram como parâmetro, serem todos produzidos por 

instâncias administrativas das quatro IFES e disponíveis em seus respectivos sítios oficiais, de 

acordo com os princípios constitucionais da transparência e da publicidade administrativas 

(BRASIL, 1988, arts, 5
o
. e 37). Visando o desenvolvimento de análise uniforme, optou-se por 

uma estrutura similar de apresentação dos dados institucionais de cada universidade, para que 

os documentos pudessem ser de uma única modalidade: o PAC. Entretanto, não foi possível 

total padronização documental, porque em uma das quatro universidades, o documento obtido 

refere-se à Proposta de Plano Quinquenal de Desenvolvimento - PDI 2006, que não deixa de 

guardar conformidade com os demais, pois igualmente refere-se à capacitação docente, no 

item intitulado “Relações de trabalho e desenvolvimento dos corpos docente e técnico-

administrativo. No tocante ao ano civil, dois PAC´s são de 2016, um de 2012 e o citado 

relatório, de 2014. 

 Assim sendo, os documentos constitutivos da pesquisa documental são: 

- Plano Anual de Capacitação 2016 da UFF; 

- Proposta de Plano Quinquenal de Desenvolvimento - PDI 2006da UFRJ; 

- Planejamento de Capacitação para o ano de 2012da UFRRJ; e 

- Plano Anual de Capacitação 2016da UNIRIO. 

No exame comparativo do conteúdo dos documentos acima arrolados foi aplicada a 

metodologia da análise categorial descrita em Bardin (2012), sendo estabelecidas, a partir dos 

objetivos deste estudo, as seguintes categorias:referência à PNDP; referência ao PDI; 

alinhamento com a(s) estratégia(s) da organização; contemplação das duas carreiras de 

servidores: docentes e técnico-administrativos; e diferenciação entre “capacitação” e 

“qualificação”. Foram eleitos os seguintes termos e, posteriormente, observada a ocorrência 

ou não dos mesmos: Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP); Decreto 
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5.707/2006; Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); mapa estratégico/estratégia(s), 

missão; técnico-administrativo(s); Lei 11.091/2005; docente(s)/professor(es); Lei 

12.772/2012; capacitação: aperfeiçoamento, cursos de curta e média duração, treinamento, 

participação em eventos; e qualificação: formação continuada;educação formal, programas de 

pós-graduação stricto sensu/mestrado e doutorado. Cabe esclarecer que as Leis 11.091/2005 e 

12.772/2012 dispõem, respectivamente, sobre o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação e sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de 

Magistério Federal. Por derradeiro, os termos foram reagrupados nas citadas categorias. O 

quadro, a seguir, apresenta a categorização e resume a análise da pesquisa documental: 
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Quadro 3.Análise documental sobre a capacitação nas IFES do RJ 

CATEGORIAS Itens observados 

IFES / Documentos / Ocorrência 

UFF 
(Plano Anual de 
Capacitação dos 

Servidores Técnico-
Administrativos em 

Educação. PAC UFF – 
Edição 2016) 

UFRJ 
(Proposta de Plano 

Quinquenal de 
Desenvolvimento para a 

UFRJ - PDI 2006) 

UFRRJ 
(Planejamento de 

Capacitação da UFRRJ 
para o ano de 2012) 

UNIRIO 
(Plano Anual de 

Capacitação 2016) 
 

Referência à PNDP 

Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 

(PNDP) 
Sim Não Sim Sim 

Decreto 5.707/2006 Sim Não Sim Sim 

Referência ao PDI da IFES Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) Sim Sim Sim Sim 

Alinhamento com a(s) 

estratégia(s) da organização 
Mapa estratégico/estratégia(s); missão Sim Sim Sim Sim 

Contemplação da carreira de 

servidores técnico-

administrativos 

Técnico-administrativo(s) Sim Sim Sim Sim 

Lei 11.091/2005 Sim Não Não Sim 

Contemplação da carreira de 

servidores docentes 

Docente(s)/professor(es) Não Sim Não Sim 

Lei 12.772/2012 Não Não Não Não 

Diferenciação entre 

“capacitação” e 

“qualificação” 

Capacitação: aperfeiçoamento, cursos de curta e 

média duração, treinamento, participação em eventos 
Sim Sim Sim Sim 

Qualificação: formação continuada; educação 

formal;programas de pós-graduação stricto 

sensu/mestrado e doutorado 
Sim Sim Sim Sim 

 Fonte: Elaboração da autora (2016) 
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A partir desse resumo, chega-se ao seguinte entendimento: 

- a referência à PNDP e ao Decreto que a instituiu é quase integral, o que demonstra 

observância ao marco regulatório da política nacional de gestão de pessoas, porém não 

totalmente. Isto requer aprofundamento da investigação, comintensificação de leitura e exame 

de um maior número de documentos,pois, em se tratando de instituições pertencentes à 

administração pública federal autárquica, a constatação positiva para esta categoria deveria 

ser unânime; 

- em se tratando do tema da capacitação, as quatro IFES remetem-se ao seu PDI e nele 

incluem o desenvolvimento dos servidores e a conformação das competências individuais 

requeridas aos objetivos e ao mapa estratégico da organização, o que é indício de realização 

das finalidades da PNDP, mesmo sem a ela fazer referência explícita; 

- outra característica comum a todas as IFES é a referência primordial aos servidores 

técnico-administrativos que são contemplados tanto no PAC como no PDI, quando do 

planejamento da capacitação. De fato, isso é indício de que se considera o docente, em termos 

de conhecimento, pronto e acabado, importando apenas a titulação de mestre ou doutor; 

-as ações de capacitação que têm como público-alvo os professores, precipuamentesão 

voltadas para a formação degestor.Isto é pouco, apesar de importante e necessário;e 

- os elaboradores dos documentos das quatro universidades estão cientes da diferenção 

entre capacitação e qualificação, o que fica evidenciado pela adequada aplicação dos termos 

ao longo de cada texto. 

 

3.2 Pesquisa bibliográfica 

 

 Andrade (2010, p. 51) assevera que a pesquisa bibliográfica é compulsória numa 

pesquisa acadêmico-científica, seja para delimitação do tema, desenvolvimento do assunto, 

conclusões e, obviamente, citações. Também ensina que bibliografia é: “o conjunto de obras 

escritas para esclarecer fontes primárias, analisá-las, divulgá-las ou estabelecê-las”.  

 Assim, no que tange aos procedimentos técnicos, esta pesquisa também é 

bibliográfica, apesar de não esgotar-se em si mesma (VERGARA, 1998), pois, para atingir os 

objetivos deste trabalho, se valeu de livros, artigos e outras publicações que abordem o tema 

da capacitação e da qualificação. Seu desdobramento será a ampliação do estado da arte dos 

estudos organizacionais relativos à gestão de pessoas, bem como a reunião de material afeto 

ao tema para comparação. A pesquisa bibliográfica, além dessas fontes, também lançou um 
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olhar sobre a legislação definidora do PAC, a saber: Decreto 5.707/2006 e Portaria MP 

208/2006.  

 Algumas das obras escritas, sobretudo os artigos, foram obtidas pelo recurso 

eletrônico da internet, acessando os respectivos sítios das bases de dados acadêmicas mais 

conhecidas e fidedignas: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), 

Capes-Periódicos, Scielo e Spell, utilizando-se como palavras-chave de busca os termos 

“capacitação”, “qualificação”, “gestão de pessoas”, “desenvolvimento de pessoas” e 

“administração pública”.  

 

3.3 Pesquisa de campo: entrevista 

 

 A entrevista é outro dos métodos utilizados neste trabalho para obtenção e geração de 

dados.  

 Bastos e Santos (2013), ao discorrerem sobre as mudanças de como a entrevista vinha 

sendo empregada na pesquisa científica, afirmam que na relação entrevistador-entrevistado, 

este último era considerado um recipiente do qual aquele extraía as informações e os dados 

demandados. Presentemente, não é mais visto assim, mas: “[...] como alguém que constrói, 

com o entrevistador, o discurso produzido na situação de entrevista; situação essa que, como 

mencionado, se faz cada vez mais presente na vida social contemporânea” (BASTOS; 

SANTOS, 2013, p. 10). 

 Nesse sentido, ao realizar as entrevistas com os gestores de pessoas das quatro IFES 

do Estado do Rio de Janeiro, a pesquisadora também imbuiu-se da premissa de que eles 

“coconstroem versões e significados para o mundo em que estão inseridos e do qual fazem 

parte” (BRUNO, 2013, p. 71), notadamente no que concerne aos conceitos de “capacitação” e 

“qualificação” docente, foco de interesse do presente trabalho. 

Desse modo, optou-se pela entrevista semiestruturada, por serem suas questões 

elaboradas “ de forma a permitir que o sujeito discorra e verbalize seus pensamentos, 

tendências e reflexões sobre os temas apresentados” (ROSA; ARNOLDI 2008, p. 30-31). 

Para tanto, essas questões seguem um roteiro flexível, “e a sequência e as minúcias ficam por 

conta do discurso dos sujeitos e da dinâmica que acontece naturalmente” (ROSA; ARNOLDI, 

2008, p. 31). Em outras palavras, na entrevista semiestruturada, as perguntas são previamente 

elaboradas, coma concessão aos entrevistados da livre resposta, o que lhe confere dinamismo 

e maior riqueza de informações. 
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Ainda outra razão pela opção por esse tipo de entrevista, é o entender-se, a partir de 

Flick (2009, p. 149), que os entrevistados em questão têm conhecimento do assunto tratado, 

que “inclui suposições que são explícitas e imediatas”, pois exercem função de confiança de 

Pró-Reitor, fazendo parte, dessa forma, do “staff” direto e superior da administração central 

de sua respectiva instituição. Acrescenta o autor que o interesse por esse tipo de coleta de 

dados vem crescendo e sua utilização amplamente constatada, em se tratando de pesquisa 

qualitativa: 

 

Este interesse está associado à expectativa de que é mais provável que os pontos de 

vista dos sujeitos entrevistados sejam expresssos em uma situação de entrevista com 

um planejamento aberto do que em uma entrevista padronizada ou em um 

questionário (FLICK, 2009, p. 143). 

 

A entrevista (Apêndice A – Roteiro da entrevista: estrutura e perguntas) constituiu-se 

de onze perguntas, agrupadas em torno de dois temas: Pefil do gestor e sua visão sobre 

desenvolvimento de pessoas e Perfil da IFES.Dessa forma, foram ouvidos os gestores de 

pessoas – em nível hierárquico de pró-reitores – das Universidades Federais: Fluminense 

(UFF); do Rio de Janeiro (UFRJ), Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO), visando atingir o objetivo principal da pesquisa de verificar qual é a 

percepção deles sobre a contribuição do PAC para a capacitação e a qualificação do corpo 

docente. 

Em todas as entrevistas, denominadas por Flick (2009, p. 265) de “manifestações 

orais”, foram utilizados, mediante consentimento prévio dos entrevistados, os seguintes 

instrumentos de “registro de dados” (ROSA; ARNOLDI, 2008, p. 58): gravadore folha 

impressa com as perguntas previamente definidas e validadas, onde foram consignadas as 

“primeiras impressões”, conforme sugerem Rosa e Arnoldi (2008, p. 56). Essas, associadas às 

correspondentes transcrições literais e às repetidas leituras, constituíram material de 

discernimento, reflexão e análise dos dados obtidos, levando em conta o embasamento 

teórico: a literatura relativa aos termos “capacitação” e “qualificação” e o material 

documental levantado, a saber, os PACs das quatro IFES.  

Para comporem o presente trabalho, as transcrições estão apresentadas sob a forma de 

desidentificaçãoda instituição e do interlocutor. Assim, cada IFES foi designada pela palavra 

“Universidade”, seguida de uma letra maiúscula (A, B, C e D), e o respectivo gestor, 

designado “entrevistado”, seguido da letra maiúscula “E” e de numeral (E1, E2, E3 e E4). Os 

Apêndices B, C, D e Econstituem as transcrições integrais das quatro entrevistas realizadas.   
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Antes, porém, da realização das entrevistas, foi aplicado um pré-teste, assim 

denominado por Gil (2002), como instrumento de validação da entrevista, e por Rosa e 

Arnoldi (2008), de “Entrevista piloto”, antes da “Entrevista real”, a um sujeito não 

participante da pesquisa, para conferir se as perguntas estavam formuladas de forma clara e 

objetiva e se não havia repetição de ideias. Essa entrevista-piloto ou pré-teste serviu também, 

conforme postulam as citadas autoras, “[...] como forma de verificação da adequação dos 

questionamentos, analisando-os como viáveis ou não, e também para que se certifique dos 

posicionamentos adequados a serem incorporados ao tema em questão” (ROSA; ARNOLDI, 

2008, p. 57). 

A entrevista pré-teste, realizada com um coordenador de Programa de Pós-Graduação 

stricto sensu em Administração de uma IFES pré-selecionada, mostrou-se de grande utilidade, 

visto que além de ratificar as questões do roteiro da entrevista semiestruturada, contribuiu 

para o treinamento da entrevistadora, na aplicação do instrumento de pesquisa. 

O próximo passo foi identificar, na estrutura administrativa de cada uma dessas IFES, 

quem seriam tais gestores; qual o órgão/setor abriga a área de gestão de pessoas; onde estão 

localizados, tanto na estrutura administrativa da instituição quanto fisicamente (endereço); e 

também informações de e-mail e telefone, para, em seguida, agendar a entrevista e realizá-la. 

O quadro a seguir resume o resultado dessas etapas que antecederam às entrevistas. 

 

Quadro 4. Área de Gestão de Pessoas das IFES do RJ 

IFES Nome do órgão/setor  Identificação 

Universidade A 
Pró-Reitoria de Gestão 

de Pessoas (Progepe) 

Entrevistado 1 

(E1) 

Universidade B 
Pró-Reitoria de Pessoal 

(PR4) 

Entrevistado 2 

(E2) 

Universidade C 

Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Administrativos (Proad) 

Entrevistado 3 

(E3) 

Universidade D 
Pró-Reitoria de Gestão 

de Pessoas (Progepe) 

Entrevistado 4 

(E4) 

        Fonte: Elaboração da autora (2016) 

 

Desde a concepção da entrevista, realização, até a transcrição e reflexão das respostas, 

foram observados e aplicados os princípios éticos norteantes elencados por Flick (2009, p. 54-

56), consubstanciados no respeito e bem-estar dos participantes, na sua dignidade e direitos, 

http://www2.unirio.br/unirio/proad/
http://www2.unirio.br/unirio/proad/
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no consentimento informado, na justiça a eles devida quando da análise dos dados, e na 

confidencialidade na redação.  

Especificamente, quanto à transcrição das entrevistas, foi realizada sob a premissa de 

que “não podemos falar de forma definitiva pelo outro” (SANTOS 2013, p. 32), porém, sua 

integralidade serve de parâmetro de confronto com a literatura e o material documental 

apurados.  

 No Quadro 5, estabeleceu-se um alinhamento entre os objetivos da pesquisa e as 

perguntas da entrevista semiestruturada, visando proporcionar melhor compreensão do estudo 

sobre a temática da capacitação e da qualificação docente. 
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Quadro 5. Alinhamento entre os objetivos e as questões da entrevista 

Objetivo 

Principal 
Verificar a percepção dos gestores de pessoas das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) sobre a 

contribuição do Plano Anual de Capacitação (PAC) para a capacitação e a qualificação docente. 

Objetivos Secundários Perguntas 

Revisar a literatura a respeito de capacitação, 

qualificação e desenvolvimento de pessoas 

- Capacitação e qualificação são sinônimos? Existe 

diferença? Se positivo, qual (quais)? 

Examinar o Decreto 5.707/2006 e as publicações 

acerca dele, notadamente relativas à política de 

desenvolvimento do pessoal docente das IFES 

- O professor que ingressa na IFES com a titulação de 

doutor, tem necessidade de capacitação? Se positivo, qual 

(quais)? 

Propor uma abordagem do PAC que inclua os 

docentes como beneficiários da política de 

capacitação do pessoal das IFES 

- Sua instituição elabora o Plano Anual de Capacitação 

(PAC), de acordo com as proposições contidas na Política 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) da 

administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional? 

- No PAC de sua instituição, as ações propostas contemplam 

as necessidades de capacitação dos dois segmentos de 

servidores – docentes e técnicos-administrativos? 

Em caso negativo, por que o outro segmento não é 

contemplado?  

Em caso positivo, qual o percentual (em torno de) para cada 

segmento?  

Comparar os documentos publicados sobre planos, 

programas e ações de capacitação e qualificação das 

quatro IFES do Estado do Rio de Janeiro - UFF, UFRJ, 

UFRRJ e UNIRIO - com o proposto pela legislação 

vigente 

- No PDI de sua instituição, estão previstos programas 

voltados para a capacitação dos servidores? 

- Em caso positivo, os dois segmentos – docentes e 

técnicos-administrativos – são contemplados? Em que 

percentual (em torno de)? 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

3.4 Limitações do método 

 

 A dificuldade da pesquisadora em obter documentos homogêneos foi o principal fator 

limitante da investigação, dada a falta de padronização e de frequência na sua 

disponibilização, ao serem publicizados nos respectivos sítios oficiais. Registre-se que 
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nenhuma das quatro IFES possui repositório institucional com dados numéricos históricos que 

retratem a gestão administrativa; quando muito, apresentam informações sobre ingresso 

acadêmico, acervo bibliográfico, vida no “campus”. 

 A literatura produzida na academia afeta à área de gestão de pessoas no serviço 

público federal,  particularmente a que diz respeito ao desenvolvimento do servidor docente é 

praticamente inexistente, restringindo-se aos textos legislativos sobre a matéria. 

 A pesquisa está geograficamente restrita ao Estado do Rio de Janeiro, limitando, de 

certa forma, a investigação sobre a capacitação docente nas IFES, se se tem em conta o 

número abrangente de universidades federais ativas no Brasil – sessenta e três
13

.  

Visando o enriquecimento do estudo, foram entrevistados os gestores de pessoas e 

averiguados, para comparação, os documentos que tratam da capacitação e qualificação dos 

servidors das IFES da região sudeste brasileira, representadas pelas quatro existentes no 

Estado do Rio de Janeiro: UFF, UFRJ, UFRRJ e UNIRIO. 

Sobre o número de entrevistas realizadas com o objetivo de ouvir tais gestores, Rosa e 

Arnoldi (2008, p. 53) asseveram: “Na pesquisa qualitativa, não é a quantidade de pessoas que 

irão prestar informações que tem importância, mas, sim, o significado que os sujeitos têm, em 

razão do que se procura para a pesquisa”. 

Assim sendo, e em vista da projeção nacional e do amplo reconhecimento (inclusive 

internacional) quanto ao contributo acadêmico-científico dessas quatro instituições, quer seja 

para a ampliação e enriquecimento da Ciência, como também para a melhoria das condições 

de vida das populações urbana e rural, a partir do Estado tomado para análise, entre outras 

contribuições, tais IFES são, de fato, representativas para o estudo em questão.   

No que concerne ao período estudado, considerou-se apenas o ano de 2014 para 

parâmetro da coleta de dados sobre as IFES investigadas, bem como para o exame dos 

respectivos documentos, considerando que tal ano é comum a todas as instituições 

averiguadas, em termos de disponibilização de dados.  

Quanto ao número de documentos a serem analisados – quatro: um de cada IFES – é 

proporcional ao período estudado e todos eles referem-se diretamente ao tema da capacitação 

e da qualificação dos servidores dessas instituições federais.  

 

                                                 
13

http://emec.mec.gov.br/. Consultado em: 01/07/2016. 

http://emec.mec.gov.br/
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4 ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS GESTORES SOBRE A CAPACITAÇÃO DOCENTE 

 

 

 Adotou-se o sistema qualitativo de análise das entrevistas que, de acordo com Rosa e 

Arnoldi (2008, p. 65-66), consiste numa “[...] apreensão profunda de significados nas falas, 

nos comportamentos, nos sentidos, nas expressões, interligados ao contexto em que se 

inserem e delimitados pela abordagem conceitual do entrevistador [...]”. 

 Para tanto, buscou-se a memória da conversa informal que antecedeu cada gravação, 

visando o estabelecimento de vínculo de confiança entre entrevistador e entrevistado, assim 

como dos gestos, postura, tom de voz que permearam a entrevista. 

 Visando a aplicabilidade de tal sistema, após realizadas todas as entrevistas, procedeu-

se ao alinhamento das respostas, de modo a compará-las, para, na sequência, desenvolver a 

análise da percepção de cada gestor. O Quadro 6, a seguir, expressa essa primeira etapa.  

 Em aditamento, cabe o registro da dificuldade de agendamento da quarta entrevista, 

face aos inúmeros compromissos do entrevistado, associada à falta de indicação de outrem de 

seu staff para realizá-la.  

 

 



 

59 

 

 

Quadro 6. Entrevistas – Comparação das respostas dos gestores de pessoas das IFES do RJ 

QUESTÕES 
GESTORES / RESPOSTAS 

E1 E2 E3 E4 

O GESTOR E SUA VISÃO SOBRE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

1. Há quanto tempo ocupa 

o cargo de gestor de 

pessoas? 

Pode colocar 12 meses. 
 

Há um ano e sete meses. 
 

“Tô” completando oito anos agora. 
Oitavo ano. Dois mandatos. Quatro 
em quatro anos. Fui de uma outra 
gestão; outro Reitor. E nesta atual 
reitoria me convidaram para ser Pró-
Reitor e eu continuei. E ano que vem 
talvez eu seja Reitor.  

Estou diretora da área de 
desenvolvimento de pessoas e o meu 
cargo na universidsade é Pedagoga. 
Ocupo o cargo desde.... fevereiro 
deste ano, que é 2016.  

2. Capacitação e 

qualificação são 

sinônimos? Existe 

diferença? 

Existe uma diferença.  
 

Podem ser diferentes. 
 

Existe, lógico. 
 

Não. Existe diferença. 
 

(continua) 
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Quadro 6. Entrevistas – Comparação das respostas dos gestores de pessoas das IFES do RJ (continuação) 

QUESTÕES 
GESTORES / RESPOSTAS 

E1 E2 E3 E4 

O GESTOR E SUA VISÃO SOBRE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

3. Se positivo, qual 

(quais)? 

A capacitação é quando você quer 
atingir um objetivo específico de uma 
necessidade de um determinado 
setor; onde você tem ali uma 
especificidade; você precisa 
desenvolver aquelas competências. 
 
A qualificação é mais ampla, já 
envolve uma questão do 
conhecimento acadêmico e do fazer. 
As duas coisas são associadas, né? 
Você entende? A diferença é isso 
justamente: por que eu tenho uma 
necessidade pontual que a gente 
chama do LNT (Levantamento de 
Necessidade de Treinamento); já a 
qualificação é bem ampla dentro de 
sua estrutura, pessoas que vão 
desenvolver competência muito acima 
daquela necessidade específica, já 
quando vai lidar com a estrutura no 
macroprocesso.  

A capacitação está voltada para os 
cursos de formação. 
 
A qualificação, para o treinamento 
em serviço. 

Capacitação é mais um curso 
específico “pra” você cumprir uma 
determinada tarefa. 
 
A qualificação, ela é mais abrangente; 
ela é um curso de maior duração. A 
qualificação é uma pós-graduação. É 
mais uma pós-graduação. E aí pode 
ser uma especialização, um mestrado 
e até um doutorado. 

A qualificação é a formação…. É a 
educação formal do servidor, “tá?”. 
Seria todo o desenvolvimento da sua 
formação, desde a formação básica até 
uma qualicação stricto sensu, mestrado 
e doutorado. É a qualificação.  
 
E a capacitação  são diversos cursos, 
externos, internos, e no local de 
trabalho, que o servidor pode fazer para 
desenvolver a sua carreira. São todos 
aqueles cursos que não são os cursos 
formais da qualificação. Eles podem ser 
inclusive à distância. Todos esses 
cursos: à distância, presenciais 
externos, presenciais em órgãos, em 
organismos do governo, em outras 
IFES, na própria IFES e também... é... o 
desenvolvimento, assim como 
“coaching”, dentro do seu próprio 
trabalho: ele vai para uma uma unidade 
onde existe um servidor que é mais 
experiente e que vai fazer um trabalho 
de “coaching” com aquela pessoa que 
está chegando ali para aprender o 
trabalho novo. Até isso é capacitação. 
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Quadro 6. Entrevistas – Comparação das respostas dos gestores de pessoas das IFES do RJ (continuação) 

QUESTÕES 
GESTORES / RESPOSTAS 

E1 E2 E3 E4 

O GESTOR E SUA VISÃO SOBRE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

4. O professor que 

ingressa na IFES com a 

titulação de doutor, tem 

necessidade de 

capacitação? 

Isso depende muito de cada área, de 
qual vai ser a colocação dele dentro 
da estrutura. Se ele for colocado 
numa área, vamos supor, um 
exemplo, como gestor, talvez ele 
precise, sim.  

Sim, tem. Olha, eu vou ser sincero no que eu falo 
dentro desta universidade, até por 
experiência própria; minha: você quando faz 
um doutorado; um professor, quando faz um 
doutorado... você está se qualificando numa 
linha. Eu, por exemplo, minha especialidade 
é toxinas marinhas, mas só que eu sou 
professor de tecnologia do pescado, então, o 
doutorado em si, ele me deu uma expertise 
numa pequena parte de um todo que é o que 
eu trabalho.  
 
Então, essa capacitação ela é sempre bem-
vinda em qualquer época, “tá”? E não é só 
isso: o problema do docente também, daqui, 
por exemplo, de diversas áreas das 
Agrágrias, principalmente, é que nós nos 
formamos numa área (sou formado em 
Veterinária) e acabo me tornando docente e 
eu não tenho nenhuma capacitação para 
poder exercer a profissão de professor. 
Então, acho que hoje é extremamente 
necessária a capacitação para essa área 
também. Nós não temos as famosas 
licenciaturas, essas coisas assim, “né”? Não 
temos didática ... não temos, não temos, não 
temos. Eu acho que seria necessário.  

Tem necessidade. Sim. 
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Quadro 6. Entrevistas – Comparação das respostas dos gestores de pessoas das IFES do RJ (continuação) 

QUESTÕES 
GESTORES / RESPOSTAS 

E1 E2 E3 E4 

O GESTOR E SUA VISÃO SOBRE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

5. Se positivo, qual 

(quais)? 

Isso aí vai depender da necessidade 
institucional de alocação daquele 
servidor dentro da própria estrutura. O 
que vai determinar é a área; o tipo de 
desenvolvimento de atividade dele; 
isto é determinante.  

Principalmente didática. O 
professor da área médica, 
farmácia, ele pode ter o 
doutorado, conhecer bastante da 
matéria que leciona, não sabe 
como apresentar esse 
conhecimento; falta-lhe didática. 

[respondido na pergunta 
anterior] 

O professor vem, na sua formação, na sua 
qualificação... ele é doutor na [especialidade] da 
disciplina que vai ministrar dentro da universidade. 
Só que o professor está dentro de uma instituição 
pública, em que tem que se relacionar com 
diversas pessoas, e precisa estar apto a atuar 
dentro da cultura daquela organização.  
 
Então, o professor, precisa ser capacitado desde a 
entrada na universidade, com a sua integração 
formal, dentro de uma instituição. A gente chama 
aqui na Universidade que o trabalho é 
“Universidade D de Braços Abertos,  para receber 
os novos servidores. Ele precisa passar por essa 
capacitação pra conhecer a universidade, a 
estrutura da universidade, e depois se capacitar em 
diversas outras áreas, principalmente as áreas do 
Relacionamento Interpessoal, da Comunicação, da 
Liderança e Poder,  porque muitas vezes o 
docente... ele deixa de ser docente e vira gestor, e 
não é preparado para ser gestor. 
 
A gente entende que até o docente que vai atuar 
como coordenador de curso, como diretor de 
escola, como decano de uma escola, precisa ter o 
entendimento, o conhecimento, a capacitação em 
gestão.  
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Quadro 6. Entrevistas – Comparação das respostas dos gestores de pessoas das IFES do RJ (continuação) 

QUESTÕES 
GESTORES / RESPOSTAS 

E1 E2 E3 E4 

O GESTOR E SUA VISÃO SOBRE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

5. Se positivo, qual 

(quais)? 

 

   (continuação) 
E isso envolve a capacitação em gestão, 
envolve estilos de liderança, a forma de liderar, 
envolve estilos de comunicação; ele entender 
um pouco sobre o que é Poder, Comunicação, 
Motivação; ele estudar um pouco de Motivação, 
porque quando ele se transforma, quando ele 
deixa de ser docente, da disciplina pra qual ele 
foi formado até o doutorado, ele vira um gestor 
sem nenhuma formação. Esse docente, precisa 
desse desenvolvimento, dessa capacitação na 
área de Gestão pra ele se tornar um líder e não 
um líder ruim, “né?”  
 
Assim, a gente entende que o docente, dentro 
de uma instituição, não é porque é doutor, 
porque entra na universidade com o doutorado, 
que não precisa se capacitar em outras áreas. 
Ele é doutor apenas naquela disciplina que ele 
está ministrando. 
 
A  gente tem muita preocupação de que o 
docente precisa se capacitar. Por exemplo, 
aqui na Universidade a gente tem um programa 
que se chama Programa de Incentivo à 
Capacitação em Idiomas Estrangeiros, e no 
nosso quadro de funcionários, quem mais 
participa desse Programa são os próprios 
docentes. 
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Quadro 6. Entrevistas – Comparação das respostas dos gestores de pessoas das IFES do RJ (continuação) 

QUESTÕES 
GESTORES / RESPOSTAS 

E1 E2 E3 E4 

O GESTOR E SUA VISÃO SOBRE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

5. Se positivo, qual 

(quais)? 

 

   (continuação) 
Então eles se capacitam até em idiomas 
estrangeiros, em qualquer outra língua que não 
seja o inglês; ele tem que ter o inglês pra ter o 
mestrado e o doutorado, mas ele pode se 
capacitar em outro idioma, até para atender aos 
convênios que a Universidade tem com 
universidades em outros países do mundo.A 
gente qualifica o docente que vai atuar dentro 
desses programas, desses projetos com as 
outras universidades.  
 
Assim, pra nós, o docente que vem com o 
doutorado, ele não está preparado; ele precisa 
se capacitar constantemente, “tá?”. 
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Quadro 6. Entrevistas – Comparação das respostas dos gestores de pessoas das IFES do RJ (continuação) 

QUESTÕES 
GESTORES / RESPOSTAS 

E1 E2 E3 E4 

A IFES E SEU PLANO DE CAPACITAÇÃO 

6. Sua instituição elabora 

o Plano Anual de 

Capacitação (PAC), de 

acordo com as 

proposições contidas na 

Política Nacional de 

Desenvolvimento de 

Pessoas (PNDP) da 

administração pública 

federal direta, autárquica 

e fundacional? 

Você fala na Política Nacional? .... 
Sim, sim. Nós fazemos todo esse 
levantamento da necessidade anual. 

Sim, elabora, voltado 
prioritariamente para os técnicos-
administrativos, porque eles não 
têm, como os professores, acesso 
aos financiamentos das agências 
de fomento. 

Sim, exatamente. A gente manda um 
formulário para todos os chefes de 
departamento; lá eles vão dizer o que que 
eles necessitam “pra” qualificar o pessoal 
que trabalha lá e aí quando volta, a gente 
monta esse plano de capacitação, onde 
se envolve o que que a gente vai contratar 
“pra” dar capacitações ou “in company” ou 
pagar a capacitação fora daqui. Então, 
esses cursos são montados a partir de 
recebimento dessas demandas. 
Isso para os técnicos-administrativos.  
 
Os docentes não são assim. Os 
docentes,é com o próprio departamento. 
Ele, o docente, vê a necessidade de 
aperfeiçoamento naquela área que ele 
trabalha, que é necessário fazer mestrado 
e doutorado, e ele mesmo corre atrás de 
uma universidade em que ele possa fazer 
isso; ele faz a sua inscrição, e se for 
aprovado, ele faz o requerimento normal 
de pedido de afastamento à universidade.  

Sim, sim, sim. 
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Quadro 6. Entrevistas – Comparação das respostas dos gestores de pessoas das IFES do RJ (continuação) 

QUESTÕES 
GESTORES / RESPOSTAS 

E1 E2 E3 E4 

A IFES E SEU PLANO DE CAPACITAÇÃO 

6. Sua instituição elabora 

o Plano Anual de 

Capacitação (PAC), de 

acordo com as 

proposições contidas na 

Política Nacional de 

Desenvolvimento de 

Pessoas (PNDP) da 

administração pública 

federal direta, autárquica 

e fundacional? 

  (continuação) 
Mas nós não temos um planodo 
departamento que  indique o que se 
define como sendo prioritário para lá.  
 
O que acontece hoje é que um professor, 
que vai se qualificar, passa pelos trâmites 
normais, que é o colegiado do 
departamento, conselho de unidade, mas 
nunca houve objeção quanto a isso. 
Raríssimos os casos que as pessoas não 
aceitam a saída de um professor para um 
determinado local, porque não se 
enquadra numa política interna. Hoje eu 
posso dizer que é cinco por cento da 
universidade que pensa assim.  
 
A entrevistadora, nesse ponto, reforça a 
fala do entrevistado sobre os docentes, 
perguntando: 
- Então, a inciativa do docente é dele; é 
individual? 
 
É individual. A única coisa que o 
departamento pede é que ele se 
qualifique. Aí ele corre atrás de se 
qualificar. 
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Quadro 6. Entrevistas – Comparação das respostas dos gestores de pessoas das IFES do RJ (continuação) 

QUESTÕES 
GESTORES / RESPOSTAS 

E1 E2 E3 E4 

A IFES E SEU PLANO DE CAPACITAÇÃO 

7. No PAC de sua 

instituição, as ações 

propostas contemplam as 

necessidades de 

capacitação dos dois 

segmentos de servidores – 

docentes e técnicos-

administrativos? 

Sim, sim. A gente identifica em cada 
segmento quais as necesidades, 
para definir as ações de 
capacitação, para ambas as 
categorias. 

Sim, mas como disse, é mais 
voltado para os técnicos.Para os 
docentes, nossa Pró-Reitoria fez 
parceria com a Pró-Reitoria de 
Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação para oferecer 
capacitação em didática. Este ano 
esses cursos, eu diria, essa 
capacitação já está sendo 
oferecida. 

São contempladas.[as necessidades 
dos técnicos]. 
 
[Já as dos docentes...]não. É uma 
situação bem individual. 

Não. Atualmente, o Plano de Capacitação 
só está atendendo ao técnico-
administrativo.  
 
Por quê? Porque a Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas só existe há apenas dois anos. 
Então, como nós fomos criados agora, nós 
somos ainda bebês, como eu chamo...  
 
Partimos para dar prioridade em algumas 
ações, porque a gente não teria “pernas” 
pra desenvolver todos os projetos ao 
mesmo tempo.  
 
Então, nós priorizamos fazer o plano de 
capacitação dos técnicos-administrativos, 
porque é uma necessidade que a 
universidade vem solicitando há muito 
tempo já.Nós demos prioridade ao plano de 
capacitação de técnicos-administrativos, 
porém, está no nosso planejamento 
desenvolver o plano de capacitação 
docente, baseado em todas as informações 
que eu te falei na pergunta anterior.  
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Quadro 6. Entrevistas – Comparação das respostas dos gestores de pessoas das IFES do RJ (continuação) 

QUESTÕES 
GESTORES / RESPOSTAS 

E1 E2 E3 E4 

A IFES E SEU PLANO DE CAPACITAÇÃO 

7. No PAC de sua 

instituição, as ações 

propostas contemplam as 

necessidades de 

capacitação dos dois 

segmentos de servidores – 

docentes e técnicos-

administrativos? 

   (continuação) 
E aí, a única ação dentro desse Plano de 
Capacitação que atende também ao corpo 
docente, é o nosso projeto, é o Programa 
de Incentivo à Capacitação em Idiomas 
Estrangeiros, que é estendido aos docentes 
também. Mas, nas demais capacitações, 
por enquanto, não.  
 
Por uma série de  motivos: restrição 
orçamentária; restrição de infraestrutura 
(nós não teríamos a infraestrutura suficiente 
pra atender a todos, à atividade-fim da 
instituição, que é atender aos docentes), 
mas... estamos fechando parcerias com a 
Pró-Reitoria de Extensão da universidade, 
com algumas escolas da universidade pra 
desenvolvermos projetos voltados à 
capacitação dos docentes. 
 
O plano não está ainda acontecendo, mas 
já existe todo um planejamento pra esse 
encaminhamento, para o plano docente 
acontecer. 
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Quadro 6. Entrevistas – Comparação das respostas dos gestores de pessoas das IFES do RJ (continuação) 

QUESTÕES 
GESTORES / RESPOSTAS 

E1 E2 E3 E4 

A IFES E SEU PLANO DE CAPACITAÇÃO 

8. Em caso negativo, por 

que o outro segmento não 

é contemplado? 

(atendido na resposta anterior) (atendido na resposta anterior) (atendido na resposta anterior) (atendido na resposta anterior) 

9. Em caso positivo, qual 

o percentual (em torno 

de) para cada segmento? 

Tive a oportunidade, na quarta-feira, de ser 
questionado com a mesma pergunta, e aí eu fiz 
uma consulta - tenho até ali essa consulta: foram 
2.400 pessoas. A proporção da procura do 
servidor ... não posso afirmar para você se é 
procura ou se é necessidade de cada unidade; 
eu ainda não consigo visualizar isso no 
momento, porque a gente começou agora a 
implantar o nosso Plano de Capacitação. Seria 
necessário um levantamento para saber se a 
procura é menor pelo docente por conta das 
atribuições, do envolvimento dele com a área 
acadêmica, ou se existe algum fator motivador 
que a gente pudesse atacar e estabelecer que a 
necessidade não é pela procura; é pela falta de 
oferta de alguma capacitação, de alguma área 
que interessasse a ele, entendeu? Aí, como não 
é feito ...  
No caso dos servidores, nós fazemos o LNT 
(Levantamento de Necessidade de 
Treinamento).  
No caso dos docentes, como a universidade tem 
o seu tripé – ensino, pesquisa e extensão –, 
precisa elaborar bem direcionado esse plano de 
ação. É o que nós estamos trabalhando hoje. 

Grosso modo, diria que 80% para 
os técnicos e 20% para os 
docentes. Os técnicos são a 
prioridade. Oferecemos, em 
parceria com a Escola de 
Governança em Gestão Pública e 
a Faculdade de Administração de 
Volta Redonda, cursos de 
capacitação à distância, de 
especialização, e o mestrado 
profissional em Administração 
Pública, voltados para os 
servidores técnicos-
administrativos. 

- - 
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Quadro 6. Entrevistas – Comparação das respostas dos gestores de pessoas das IFES do RJ (continuação) 

QUESTÕES 
GESTORES / RESPOSTAS 

E1 E2 E3 E4 

A IFES E SEU PLANO DE CAPACITAÇÃO 

9. Em caso positivo, qual 

o percentual (em torno 

de) para cada segmento? 

(continuação) 
O técnico, nós temos uma facilidade maior, 
por ser uma área técnica, de identificar, 
através das coordenações que fazem todo o 
processo, elaborando formulário, tipo de 
pesquisa para identificar a necessidade de 
treinamento; eles fazem esse trabalho.  
 
A área acadêmica é muito diversificada; então 
posso ter num laboratório hoje uma máquina 
que foi adquirida, que alguém precisa operar 
nela e ser capacitado para aquela máquina e 
só aquele laboratório tem aquela máquina e 
aí, isso é uma diversidade muito grande, pela 
magnitude da universidade. 
 
Então, é preciso, primeiro, identificar dentro 
dessas áreas as necessidades muito 
específicas para poder elaborar um plano de 
capacitação para os docentes. Para a área de 
gestão é uma outra questão. Mas são muitas 
áreas específicas, são laboratórios, são 
equipamentos; as pessoas precisam operar 
uns que vêm de fora, são importados. 
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Quadro 6. Entrevistas – Comparação das respostas dos gestores de pessoas das IFES do RJ (continuação) 

QUESTÕES 
GESTORES / RESPOSTAS 

E1 E2 E3 E4 

A IFES E SEU PLANO DE CAPACITAÇÃO 

10. No PDI de sua 

instituição, estão 

previstos programas 

voltados para a 

capacitação dos 

servidores? 

Eu sabia que tu ia chegar nesta pergunta! 
[risos]. Nós temos uma dificuldade: ainda 
não avançamos no PDI. Desculpa. A 
construção dele ainda não avançou. Temos 
ainda um caminho a percorrer. Não posso te 
dar uma resposta com mais consistência. 
Mas eu sabia que tu ia chegar nesta 
pergunta. 
 
[Sobre os projetos de capacitação] É.... de 
modo geral, o PDI é conduzido mesmo pela 
Pró-Reitoria de Pessoal. Então, quando se 
fala PDI, está se falando de toda a 
universidade, e quando se fala específico de 
capacitação, nós temos, sim, nossa fatia. 
Não sei se ela vai diminuir com essa crise, 
mas... não sei se podemos garantir para a 
PR4 [sigla da Pró-Reitoria de Pessoal], com 
o governo, de que ela [a fatia no PDI para 
capacitação] vá permanecer.  
Isso é ruim, porque você acaba 
comprometendo a qualidadedo profissional 
que podia estar se capacitando; acaba 
perdendo ali a condição de você identificar e 
de fazer investimento em capacitação e 
proporcionar a melhoria do trabalho e do 
desempenho. É isso. 

Sim. Contudo, devido ao 
contingenciamento de recursos, o 
PDI está vivendo certo intervalo, e 
hoje a Progepe financia, com 
recursos próprios, a capacitação 
desses técnicos. 

Dos servidores, sim.  
Dos técnicos-administrativos, certo. 

Sim, sim. 
 
- E aí ..., nesse momento, só 
voltado para os técnicos? 
 
Sim. Para este exercício, sim. 
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Quadro 6. Entrevistas – Comparação das respostas dos gestores de pessoas das IFES do RJ (continuação) 

QUESTÕES 
GESTORES / RESPOSTAS 

E1 E2 E3 E4 

A IFES E SEU PLANO DE CAPACITAÇÃO 

11. Em caso positivo, os 

dois segmentos – 

docentes e técnicos-

administrativos – são 

contemplados? Em que 

percentual (em torno de)? 

Sim, são contemplados. Quando é a 
apresentação dos projetos voltados para 
essa área de capacitação, os dois 
segmentos são contemplados; as duas 
categorias. 
 
Quanto ao percentual, eu tenho ali hoje de 
dois mil, por exemplo, .... eu posso até abrir 
ali o computador e te mostrar. Eu tenho ali 
um indicador –  nós fizemos um 
levantamento do exercício de 2015, do que 
a gente conseguiu na área de capacitação, 
com as pessoas concluintes que 
participaram dos cursos, tirando o 
desenvolvimento. Tem da área acadêmica e 
tem da área técnica. Se não me engano, de 
2.400 servidores, foram 160, 168 docentes. 
 
As carreiras são diferentes, porque [a do] o 
técnico [é estabelecida na]  Lei 11.091 e 
[do] docente [na] Lei 12.772. A 
movimentação dele na tabela é muito 
diferente. 

Como disse, pelo PDI, não. Não há 
financiamento nenhum. O que existe 
é com recursos próprios da pró-
reitoria 

Só de técnico.  
 
O docente ... [a capacitação]  é 
muito voltada para o departamento, 
por decisões internas do 
departamento. Raríssimos os 
departamentos que elaboram 
diretrizes para que os seus 
professores procurem a qualificação 
naquilo que interessa ao 
departamento. É basicamente na 
linha de trabalho dele. 

- 
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Quadro 6. Entrevistas – Comparação das respostas dos gestores de pessoas das IFES do RJ (continuação) 

QUESTÕES 
GESTORES / RESPOSTAS 

E1 E2 E3 E4 

A IFES E SEU PLANO DE CAPACITAÇÃO 

11. Em caso positivo, os 

dois segmentos – 

docentes e técnicos-

administrativos – são 

contemplados? Em que 

percentual (em torno de)? 

(continuação) 
Então, o técnico, a cada ... tem uma carga 
horária, uma determinada carga horária que 
ele vai andando na horizontal – a 
progressão. Isso é um incentivo. O “step” é 
pequeno, mas qualquer coisa que mude a 
posição na tabela de remuneração, é um 
incentivo. 
 
O docente, não. A motivação é o ensino, a 
pesquisa e a extensão. Porque a forma de 
avaliação dele [docente], ele tem a 
progressão dele, mas aí tem que fazer 
relatório de dois em dois anos; é o RAD. No 
caso, ele faz de dois em dois anos e 
apresenta o relatório de todo esse período. 
O RAD ele faz anual, mas para a 
progressão, ele tem que apresentar o 
relatório desse interstício; da produção 
acadêmica dele.  
 
Existe uma comissão que a gente chama 
CPPD; toda universidade tem essa 
comissão. Essa avaliação para progressão; 
é a CPPD que faz a avaliação de toda 
produção acadêmica para conceder a 
progressão dele e os incentivos, de acordo 
com a tabela que está na 12.772.  
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Quadro 6. Entrevistas – Comparação das respostas dos gestores de pessoas das IFES do RJ (continuação) 

QUESTÕES 
GESTORES / RESPOSTAS 

E1 E2 E3 E4 

A IFES E SEU PLANO DE CAPACITAÇÃO 

11. Em caso positivo, os 

dois segmentos – 

docentes e técnicos-

administrativos – são 

contemplados? Em que 

percentual (em torno de)? 

(continuação) 
Algumas resoluções, a gente conseguiu 
estabelecer critérios dentro da Lei, separando 
efeito financeiro e efeito acadêmico. Porquê? 
O docente envolvido com a atividade 
acadêmica acabava demorando a pedir a 
progressão, e ele então perdia. Por exemplo: 
ele completou em janeiro, mas porque estava 
envolvido em questões acadêmicas, ele só 
pediu em março; então a vigência passa a 
contar aqui. Próximo interstício, imagina, ele 
perdeu aqui três meses, e para não ter esse 
prejuízo, o que nós fizemos aqui? Fizemos 
uma resolução que tem efeito acadêmico e 
tem efeito financeiro. Se ele completou o 
efeito acadêmico e não pediu, ele não vai 
perder o período para o próximo interstício; 
ele apenas vai perder o financeiro. Porque por 
uma questão lá que ele não pediu, ele não 
fica prejudicado daqui a24 meses. Tem direito 
a já pedir o outro e vai contar a partir da data 
que ele completou o interstício. O financeiro, 
não. Se ele pediu lá no meio do ano, ele vai 
receber do meio do ano. Ele está na 
Resolução número 8 de 2014 do CONSUNI 
(Conselho Universitário). Isso é muito 
interessante e pode ser visto na página da 
universidade. 
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Quadro 6. Entrevistas – Comparação das respostas dos gestores de pessoas das IFES do RJ (continuação) 

QUESTÕES 
GESTORES / RESPOSTAS 

E1 E2 E3 E4 

QUESTÕES ABERTAS. DESDOBRAMENTOS. 

 - A resposta à pergunta 6 levou a 
entrevistadora a formular uma 12ª 
questão:  
- Qual sua opinião sobre o acesso às 
agências de fomento oficiais brasileira 
por parte dos docentes e dos técnicos?  
 
Para os docentes, o acesso aos 
recursos financeiros é liberado, são 
aceitos os pedidos de auxílios, bolsas 
etc, porque esses docentes estão 
imersos na academia e isso é o pré-
requisito para se solicitar apoio 
financeiro. 
Eles olham para os técnicos com outra 
lógica de reconhecimento do 
conhecimento que produzem. Ou 
melhor, as agências não reconhecem 
que os técnicos também são produtores 
de conhecimento que pode e deve ser 
aplicado na própria instituição, no local 
onde trabalham. Isto é um equívoco da 
política nacional de Ciência e 
Tecnologia. Estão atrasados em 
conceber o que é conhecimento, que 
para eles só é produzido na academia.  

No desdobramento, na mesma linha 
da última entrevista realizada, a 
entrevistadora formula uma 12ª 
questão:  
- E questão de bolsa, também, de 
bolsa de estudo, por exemplo, para 
um doutorado, ou um pós-doutorado, 
fica por conta do próprio docente se 
dirigir a... 
 
Não. Ele vem aqui e pede bolsa; a 
nossa Pró-Reitoria..., ele faz o pedido 
normal e vem para a Pró-Reitoria e a 
Pró-Reitoria vê a bolsa dele. Mas 
muitas vezes, o próprio professor vai; 
ele quer viajar “pra” fora, ele faz o 
pedido; tem CAPES, CNPq, o que for 
necessário. O professor que prepara 
tudo e envia toda a documentação.      
 
- E é aqui? A Pró-Reitoria viabiliza o 
afastamento? 
 
É. A gente faz aqui também. O 
docente, ele lá vai dizer que está tudo 
certo e envia “pra” mim, para eu fazer 
o aspecto legal do afastamento dele. 

Após o encerramento da entrevista e 
aos agradecimentos formais, a 
entrevistada, mais descontraída, 
continuou a falar, o que abaixo é 
reproduzido:  
 
É..... a área de Gestão de Pessoas, 
“né”, a Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas, ela identificou algumas 
grandes ações dentro da universidade, 
“né?”. Dentro da Pró-Reitoria, uma das 
três grandes ações é o Plano de 
Capacitação, e dentro dessa ação 
existe a previsão de que esse Plano de 
Capacitação seja para o corpo técnico-
administrativo e o corpo docente. Pra 
nós, servidor da universidade são todos 
[ênfase ao pronunciar a palavra 
“todos”]; pra nós não existe diferença: 
tanto docente quanto técnico-
administrativo são servidores da 
universidade, que passaram num 
concurso e estão aqui atuando pra 
atender a população. Então, pra nós, 
essa diferença não existe. Entendeu?  

 

 



 

76 

 

Quadro 6. Entrevistas – Comparação das respostas dos gestores de pessoas das IFES do RJ (continuação) 

QUESTÕES 
GESTORES / RESPOSTAS 

E1 E2 E3 E4 

QUESTÕES ABERTAS. DESDOBRAMENTOS. 

  (continuação) 
Bem diferente, por exemplo, dos 
Estados Unidos, onde os técnicos das 
universidades são valorizados e seu 
conhecimento reconhecido e divulgado. 
 
Para você ter uma ideia, a Progepe 
abriu chamada pública para os técnicos 
que gostariam de ser instrutores e 
recebeu cento e quinze projetos de 
ações de capacitação, o que mostra a 
capacidade de produção de 
conhecimento. 

(continuação) 
-  Isso vem esclarecer muito essa questão 
da elaboração do plano de capacitação. 
Essa é minha grande questão. Também 
concordo com o senhor, que o docente.... 
 
Não, não, não. Mas não concordo, não. 
Eu acho que o docente, ele não podia 
estar livre. Eu acho que ele tinha que... eu 
acho que no departamento, todos tinham 
que ter um plano e o professor se afastar 
dentro daquilo que é necessário. Mas só 
que hoje, a visão dos chefes, e de todos, 
é de um corporativismo muito grande, 
“né”?. Então, eles vêem que eu, como 
faço tecnologia do pescado, eu “tô” 
fazendo uma linha que é dentro de 
tecnologia do pescado, “tá” muito bom. 
Mas, aonde vai se inserir isso, realmente, 
nos projetos do departamento? O meu se 
inseriu por quê?  
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Quadro 6. Entrevistas – Comparação das respostas dos gestores de pessoas das IFES do RJ (conclusão) 

QUESTÕES 
GESTORES / RESPOSTAS 

E1 E2 E3 E4 

QUESTÕES ABERTAS. DESDOBRAMENTOS. 

   (continuação) 
Porque eu criei uma linha de pesquisa, eu 
criei uma equipe de toxina marinha; criei 
um laboratório específico para análise de 
toxina marinha, então dali já sairam 
muitos e muitos trabalhos, um mestrado, 
doutorado em cima daquilo, mas muitos, 
não. Muitos vão, fazem seu mestrado, 
doutorado, volta e ....... entra numa 
pesquisa de alguém, mas ele não está 
inserido num plano do departamento, 
“pra” que o departamento tem lá os seus 
laboratórios A, B, X, Z, e ele precisa dos 
doutores para fazer aquele laboratório 
funcionar, prestar serviço, ou que seja. O 
cara vai, faz um doutorado de lá que não 
se enquadra aqui. Passa a receber uma 
gratificação, não tem grande produção.... 
O que é errado pra mim.      
- Porque é assim: a universidade não 
estimula, por exemplo, vamos criar um 
novo instituto. Não há necessidade da 
qualificação; nós já temos os 
doutores....mas precisamos capacitar 
alguns deles...  
Isso...Não trabalham nessa linha, que 
seria o correto. Espero que a gente 
chegue assim. 

 

Fonte: Elaboração da autora (2016)
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4.1 Análise das respostas quanto ao perfil do gestor e sua visão sobre 

desenvolvimento de pessoas 

 

Dos quatro gestores, três estão na função há pouco mais de um ano, 

todaviadeclararam, durante a mencionada conversa informal,antes do início da 

gravação, possuírem considerável tempo de serviço público em suas respectivas 

universidades. Por conseguinte, o tema da capacitação docente na esfera da PNDP não 

lhes é desconhecido, o que causou interesse na pesquisa e colaboração na entrevista. 

Digno de resgistro, mas sem exame de mérito, é o fato de três dos entrevistados serem 

professores e apenas um técnico-administrativo (pedagogo) à frente de setor da esfera 

administrativa da IFES. 

Todos os quatro gestores concordaram sobre existir diferença entre capacitação e 

qualificação, contudo divergiram quanto à definição dos termos, o que reforça a 

conclusão sobre a falta de consenso entre os autores analisados no capítulo 3. 

Por capacitação, expuseram os seguintes entendimentos: vinculada aos objetivos 

da instituição, visa o desenvolvimento de competências individuais, a partir das 

necessidades de treinamento, apuradas por levantamento coordenado pelo órgão 

competente; voltada para cursos de formação; correlata a curso específico para 

cumprimento de determinada tarefa; e traduzida em cursos formais, visando o 

desenvolvimento do servidor na carreira, oferecidos à distância e nas modalidades 

presencial externo (na própria IFES, em outras, e em órgãos do governo) e interno (no 

local de trabalho, como “coaching”
14

 para os recém admitidos). 

No tocante ao termo qualificação, definiram-no como: desenvolvimento de 

competências individuais, acima das requeridas, associado à capacitação de forma mais 

ampla, envolvendo “conhecimento acadêmico e do fazer”; treinamento em serviço; 

curso de “maior duração”, em nível de pós-graduação (especialização, mestrado e 

doutorado); e educação formal do servidor, visando seu desenvolvimento, desde “a 

formação básica até uma qualificação “stricto sensu”, mestado e doutorado”. 

Note-se que os dois termos estão relacionados à promoção do desenvolvimento 

tanto da instituição quanto do servidor, mais atédeste último, objetivando a subida de 

posição na escala de vencimento da carreira dos cargos técnico-administrativos, o que 

corrobora o entendimento da autora explicitado no capítulo 1. 

                                                 
14

 Palavra inglesa para uma atividade de formação pessoal, na qual o instrutor ou treinador (“coach”) 

motiva, encoraja seu cliente (“coachee”) a evoluir na área de interesse (SIGNIFICADOS, s/d).  
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Sobre a necessidade de capacitação do professor doutor, todos responderam 

afirmativamente, elegendo como prioritária a formação didático-pedagógica. 

Reconhecida também é a necessidade de capacitação docente para a gestão (incluindo 

temas como liderança e poder);sobre a cultura da organização, relações interpessoais, 

comunicação, línguas estrangeiras, entre outras. Há o depoimento de um dos 

entrevistados sobre o oferecimento para os servidores técnico-administrativos do 

“Programa de Incentivo à Capacitação em Idiomas Estrangeiros”, curiosamente mais 

frequentado por docentes.  

Esse pensamento dos gestores refuta um dos pressupostos da autora sobre os 

professores mestres e doutores ingressantes na universidade já estarem prontos e 

acabados, não necessitando de capacitação.  

Diante dos relatos registrados, pode-se traçar o seguinte perfil de gestor de 

pessoas que, guardadas as devidas regionalidades e contextualização, é passível de ser 

estendido para as demais IFES: servidor com vivência de serviço público federal, 

ocupante de cargo das carreiras técnico-administrativa ou do magistério, cônscio de que 

(apesar de divergências conceituais)a capacitação e a qualificação direcionadas ao 

funcionário, contribuem, nesta ordem de importância, para a progressão funcional 

(significando aumento salarial) e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados 

pela universidade; quanto aoprofessor, mesmo com formação doutoral, carece 

igualmente capacitar-se, mas, distinto daquele segmento, essencialmentepara a 

docência, pesquisa e a gestão, além da extensão. 

 

4.2  Análise das respostas sobre as IFES e seu Plano de Capacitação 

 

Quanto ao perfil da IFES, os quatro entrevistados afirmaram que suas 

universidades elaboram o PAC, conforme as proposições da PNDP. Todavia, quando 

indagados sobre se nele estão contempladas as necessidades de capacitação de docentes 

e de técnico-administrativos e em que percentuais, as respostas variaram. Um informou 

que sim, mas sem poder precisar o percentual, porque ainda estava analisando os dados 

do Levantamento de Necessidade de Treinamento dos servidores. Sobre os docentes, 

devido à área acadêmica ser diversificada, afirmou que “é preciso, primeiro, identificar 

dentro dessas áreas as necessidades muito específicas para poder elaborar um plano de 

capacitação”. 

 Outro respondeu que somente os técnico-administrativos estão contemplados no 

PAC,porque a pró-reitoria de gestão de pessoas existe no organograma da instituição há 
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“apenas dois anos” e, por isso, ainda enfrenta restrições orçamentárias e de 

infraestrutura. Contudo, conforme anteriormente dito, os docentes são, de certa forma, 

atendidos pelo Programa de Incentivo à Capacitação em Idiomas Estrangeiros, 

concebido originariamente para os técnico-administrativos. Há, para os próximos anos, 

o intento de inclusão dos professores no planejamento de capacitação, mediante 

oferecimento de cursos em parceria com a pró-reitoria de extensão. 

Dois entrevistados esclareceram que prioritariamentesão os técnico-

administrativos contemplados nesse plano, e um deles detalhou que o PAC é “montado” 

a partir da compilação do levantamento de necessidades de capacitação, apurado por 

meio de formulário distribuído a cada chefia departamental. Quanto ao outro, cabe 

destacar sua justificativa para a contemplação do segmento técnico-

administrativo:porque esses “não têm, como os professores, acesso aos financiamentos 

das agências de fomento”. 

 Essa realidade corrobora um dos pressupostos descritos pela autora, sobre os 

gestores priorizarem a capacitação dos técnico-administrativos, por compreenderem que 

os professores têm acesso a financiamentos da CAPES, CNPq, FAPERJ, entre outros. 

Contudo, esse acesso é consequência das iniciativas individuais dos próprios docentes e 

não uma resposta da instituição às necessidades diagnosticadas pelos gestores que 

reconhecem não as contemplar no PAC. 

Outro aspecto que cabe ser destacado e anteriormente referido, é que essas 

agências de fomento estabelecem como um dos mais relevantes critérios de concessão 

de auxílios à participação em congressos, seminários e congêneres; missões científicas; 

visitas de intercâmbio, etc (que configuram ações de capacitação), o credenciamento do 

docente a programa de pós-graduação stricto sensu recomendado pela CAPES, o que 

reduz ou mesmo cerceia o acesso a essas fontes de financiamento daqueles professores 

que não atendem a esse critério. E eles são em maior número. 

Portanto, os gestores, em seus pronunciamentos, reforçam a hipótese acima 

descrita, ao se valerem da premissa de que somente os professores têm acesso às 

entidades federais e estaduais que subsidiam iniciativas de aperfeiçoamento, para 

priorizarem o servidor técnico-administrativo, quando da definição sobre a alocação de 

recursos para fins de capacitação. 

No que diz respeito ao PDI da instituição prever programas para a capacitação 

dos servidores docentes e técnico-administrativos e em que percentuais, as informações 

fornecidas foram: duas IFES não incluíram em seus PDIs financiamento para a 

capacitação dos servidores, devido à atual conjuntura de crise; uma delas utilizou 
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recursos próprios; e, nas outras duas, somente para os técnico-administrativos foram 

aprovados recursos de capacitação. 

 Esse contexto leva à constataçãode que outras fontes de recursos, que não aquela 

que deveria ser a principal – o PDI –, estão financiando as ações de capacitação, o que 

está em desalinho com o prescrito no art. 11 do Decreto 5.707/2006 sobre a reserva de 

recursos orçamentários aprovados e destinados à capacitação (BRASIL 2006a). Éo caso 

dos recursos advindos de arrecadação própria das pró-reitorias, num esforço para 

cumprimento das diretrizes estabelecidas na PNDP. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Cabral e Guerra (2012, p.2) afirmam que “o trabalho em equipe, a integração 

entre os funcionários e a participação de todos no processo decisório organizacional vão 

determinar a estratégia de ação organizacional”. Isto não foi observado pela 

pesquisadora, no decurso das entrevistas, pelo menos não em termos de se ter um aceno 

positivo para o fato de que o mapa estratégico da instituição é construído a partir de 

ampla discussão com a comunidade acadêmica, na qual os três segmentos – docente, 

técnico-administrativo e discente – teriam voz e voto, sendo também considerados os 

apelos da comunidade externa, onde a universidade está localizada, a partir de 

representações da sociedade legitimamente reconhecidas. O entendimento aponta na 

direção de que tal mapa é a soma dos programas, projetos e ações apresentados, não 

pela totalidade dos órgãos acadêmicos e administrativos, mas por aqueles cuja gestão 

busca esgotar todas as fontes de recursos possíveis de financiamento, muitas das vezes, 

sem o comprometimento de se construir perfil caracterizador da “personalidade” 

daquela universidade. 

Quanto aos critérios de aprovação dos programas constitutivos das estratégias 

institucionais, observa-se que são pautados no binômio custo versus poder político do 

proponente e suas aspirações dentro da instituição, e não no que eles contribuirão para o 

desenvolvimento institucional. 

 A constatada falta de continuidade na gestão organizacional em várias (se não 

em todas) instituições constituintes da Administração Pública, é um considerável 

entrave que os gestores e dirigentes têm que continuamente confrontar. Esse problema é 

abordado pelas citadas autoras que atribuem-no a “mudanças políticas decorrentes dos 

mandatos eletivos e por acordos ou alianças firmadas entre partidos políticos”, 

sujeitando o servidor público “a uma série de mudanças administrativas em cada gestão, 

tornando-se, muitas vezes, resistente ao novo quadro que lhe é apresentado” (CABRAL; 

GUERRA, 2012, p.7). 

No caso das IFES, esse contexto de descontinuidade impacta e entrava o 

cumprimento do plano estratégico, estabelecido para um período estabelecido que, via 

de regra, extrapola o mandato do Reitor. Exemplo é o PDI, determinado a ser elaborado 
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para um período de cinco anos
15

. Uma solução plausível para esse problema, está para 

além da esfera do Ministério da Educação, pois depende de algo muito mais profundo, 

de uma verdadeira mudança do paradigma organizacional
16

. Nessa linha de pensamento, 

as autoras continuam afirmando que “é preciso que as organizações se direcionem para 

caminhos inéditos, verificando a necessidade de intervenções na área do conhecimento, 

proporcionando aos profissionais e gestores a capacitação e o desenvolvimento” 

(CABRAL; GUERRRA, 2012, p.11). Aplicado ao presente estudo, esse “ineditismo” 

poderia se dar concretamente pela contemplação do segmento docente, no momento da 

elaboração do plano anual de capacitação da IFES. 

Lucena (1995, p. 85) afirma que “as mudanças no ambiente impõem mudanças 

nas organizações”. Partindo deste princípio, e no caso estudado, alterações na 

legislação; aprovação de novas políticas, planos e programas – PNDP, PDI e REUNI, os 

mais significativos –, e ainda a criação de novos sistemas de concessão e controle de 

gastos públicos – como o SCDP –, são exemplos dessas mudanças externas à instituição 

que precisam ser conhecidas, entendidas e absorvidas para a adequada utilização e 

aplicação. Dessa forma, o PAC deverá não só atender à demanda dos docentes e 

técnicos, como também ser pró-ativo e oferecer cursos com o atrativo da atualização 

para essas mudanças e da descoberta dos melhores caminhos para obtenção de recursos 

financeiros para as iniciativas de aperfeiçoamento, via oferecimento de cursos, e de 

pesquisa.  

De acordo com Favaro, Wihby, Lima (2009, p. 9):  

 

A expansão das NTs constitui-se, indubitavelmente, num enorme progresso 

técnico para a humanidade, que vê-se liberada de extenuantes tarefas, cada 

vez mais dominando a natureza e suas forças produtivas. O que se constitui 

em avanço para a humanidade, entretanto, tem servido aos interesses de uma 

minoria, que se utiliza privativamente da ciência para intensificar a 

concentração de capital. 

 

Nessa direção, e no que tange especificamente à capacitação docente, mudanças 

nos padrões de comportamento e as novas tecnologias aplicadas à educação, entre 

outros relevantes e atuais assuntos, devem integrar a lista de cursos constantes do PAC, 

ofertados, presencialmente ou à distância. Destacadamente, no que concerne a essas 

                                                 
15

 Cf. “Instruções para Elaboração de Plano de Desenvolvimento Institucional” (BRASIL, 2007). 
16

A esse propósito, Guerreiro Ramos, em texto publicado em junho de 1946 e republicado em 2012 na 

seção“RSP Revisitada”, propõe o “princípio moral da neutralidade política” para salvar a Administração 

“de expurgos intermitentes, por ocasião das mudanças de governo, e adquirir a estabilidade necessária 

para que o seu patrimônio técnico seja preservado” (GUEREIRO RAMOS, 2012, p. 103). 
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novas tecnologias educacionais, Santos e Ribeiro (2008, p. 152) asseveram que 

“tornaram-se um ganho para a infra-estrutura educacional”. Porém, e mais relevante do 

que o mero oferecimento de cursos sobre essas temáticas, é a reflexão que precisa ser 

suscitada e levada para dentro do ambiente de treinamento.  

Ainda conforme Favaro, Wihby, Lima (2009, 9-10):  

 

As inovações tecnológicas possibilitam a substituição de relações produtivas 

baseadas no taylorismo/fordismo, de base rígida, eletromecânica, por uma 

produção flexível, nos moldes toyotistas, de base microeletrônica, que vem 

sendo considerada a Terceira Revolução Industrial. […] Trata-se de uma 

reestruturação em curso, que vem atingindo e modificando o cotidiano da vida 

social. Seus efeitos fazem-se sentir em todos os aspectos: econômicos, pois 

intensifica a produção e o acúmulo de capital, reduzindo drasticamente os 

postos de trabalho; sociais, visto reformular a exploração do tempo e do 

espaço, acirra a competição entre os homens, o individualismo, além de tornar 

a comunicação e os relacionamentos menos pessoais; educacionais, por exigir 

um trabalhador de novo tipo, o desenvolvimento de habilidades e competências 

novas [...] 
 

Tais considerações devem permear a elaboração dos conteúdos a serem 

ministradossob a égide do PAC, desenvolvendo competências transformadoras que 

gerem comportamentos (FIGUEIREDO, 2013, p. 44), de forma que a competência 

organizacional não seja o resultado do somatório das competências individuais, mas a 

interação que ocorre da troca, da transferência da organização para seus trabalhadores e 

desses para aquela (FIGUEIREDO, 2013, p. 46), em vista de que: “não se pode pensar 

as competências das pessoas que trabalham na organização de forma genérica, mas 

somente atreladas às competências organizacionais” (FIGUEIREDO, 2013, p. 47). 

Igualmente reveste-se de prioridade intensificar a capacitação docentea partir 

dos professores vinculados à área de Administração: graduação e pós-graduação “stricto 

sensu”. Eles constituiriam a base para a oferta de cursos de capacitação, sendo 

multiplicadores, juntamente com os técnicos-administrativos de reconhecidos saberes e 

experiências organizacionais. 

 No que concerne à qualificação, é de proposição deste trabalho que pelo menos 

uma das 4 IFES do Estado do Rio de Janeiro deva oferecer o programa de pós-

graduação em Administração Pública, nos níveis de mestrado acadêmico e de 

doutorado. A UFF, pioneiramente, teve aprovado junto à CAPES o mestrado 

profissional em rede nacional. Tal proposta baseia-se no quadro abaixo que ilustra a 

oferta de cursos nesta área: 

 

 



 

85 
 

 

 

Quadro 7. IFES do RJ: Oferta de cursos na área de Administração Pública/2016 

IFES 

Graduação Pós-Graduação “stricto sensu” 

Presencial EaD Mestrado Doutorado 

UFF Bacharelado – 

Volta Redonda 

Bacharelado – 

Volta Redonda 

Profissional em 

Administração 

Pública em Rede 

Nacional 

- 

UFRJ - - - - 

UFRRJ Bacharelado – 

Seropédica 

- - - 

UNIRIO Bacharelado - - - 

 Fonte: Elaboração da autora (2016) 

 

Note-se que apesar de no Estado do Rio haver quatro IFES, somente a UFF 

possui programa de pós-graduação “stricto sensu” em administração pública, com 

mestrado profissional. Dessa maneira, como qualificar os capacitores (docentes e 

técnicos) nessa área, se as próprias universidades carecem de tais cursos? 

Em 1997, Gaetani e Baggio (1997) constataram que no Brasil daquele ano 

haviam apenas três escolas de graduação em administração pública. Após 19 anos, não é 

significativa a mudança do contexto nacional, pois em 2016, o portal da Capes
17

 registra 

15 programas de pós-graduação em Administração/Gestão Pública, conforme quadro a 

seguir, o que demonstra ainda um tênue olhar, uma não significativa atenção para as 

diretrizes da PNDP, no que concerne à formação de quadros qualificados de servidores 

públicos federais. 

                                                 
17

 Plataforma Sucupira.Disponível em: 

<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoProgra

ma.jsf?areaAvaliacao=27&areaConhecimento=60200006>. Consultado em: 10 maio 2016. 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=27&areaConhecimento=60200006
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=27&areaConhecimento=60200006
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Quadro 8. CAPES: Programas Recomendados e Reconhecidos em Administração Pública/2016 

Instituição Estado Programa 
Nível / Conceito 

M D F 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DOS DIRIGENTES DAS 
INSTITUIÇÕES FEDERAIS 
DE ENSINO SUPERIOR 
(ANDIFES) 

DF ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REDE NACIONAL  

  3 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE 

RJ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REDE NACIONAL 
  3 

ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO DE 
EMPRESAS DE SÃO PAULO 
(EAESP/FGV) 

SP GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

  4 

FUNDAÇÃO GETÚLIO 
VARGAS/SP (FGV/SP) 

SP ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GOVERNO   
5 5  

FUNDAÇÃO JOÃO 
PINHEIRO (ESCOLA DE 
GOVERNO) (FJP) 

MG ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

5   

INSTITUTO BRASILIENSE 
DE DIREITO PÚBLICO (IDP) 

DF ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
  3 

UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA (UNB) 

DF GESTÃO PÚBLICA  
  3 

UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO (USP) 

SP GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
3   

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DA PARAÍBA/JOÃO PESSOA 
(UFPB/J.P.) 

PB GESTÃO PÚBLICA E COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL  3   

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE LAVRAS (UFLA) 

MG ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
  3 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SÃO CARLOS (UFSCAR) 

SP GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES E SISTEMAS 
PÚBLICOS   

  3 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SÃO PAULO (UNIFESP) 

SP GESTÃO DE POLÍTICAS E ORGANIZAÇÕES 
PÚBLICAS  

  3 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ESPÍRITO SANTO 
(UFES) 

ES GESTÃO PÚBLICA  

  3 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ (UFPA) 

PA| GESTÃO PÚBLICA  
  3 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE 
(UFRN) 

RN GESTÃO PÚBLICA  

  3 

TOTAL: 16 4 1 11 

 Fonte: Elaboração da autora (2016) 

 

Legenda: M: Mestrado AcadêmicoD: DoutoradoF: Mestrado Profissional  

 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=53045009001P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33138010001P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33014019003P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=32049013001P5
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=53019016002P5
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=53001010102P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33002010232P8
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=24001015079P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=24001015079P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=32004010024P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33001014046P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33001014046P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33009015081P4
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33009015081P4
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=30001013045P9
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=15001016073P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=23001011057P7
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 Observa-se que em todo território brasileiro, é oferecido apenas um doutorado 

em Administração Pública (FGV/SP) e quatro mestrados acadêmicos, para atender à 

qualificação de todo o funcionalismo público federal, não só os docentes das IFES. 

Denota-se, ainda, uma ênfase no atendimento das necessidades de capacitação e de 

titulação acadêmica do segmento técnico-administrativo, pela oferta de dez mestrados 

profissionais, com o que pode-se concluir que ainda não se tem a plena noção da 

importância da qualificação dos docentes na área afim, que além de multiplicadores e 

formadores, são, pela própria natureza das atividades que executam, os mais propensos 

a desenvolverem pesquisas contributivas para a reflexão e o debate sobre os problemas 

de gestão pública no Brasil.  

 Ao abordarem as questões que envolvem plano de carreira, busca por novas 

formas de incentivos e recompensas, e crescimento na profissão, Cabral e Guerra (2012, 

p. 12) fazem-no nos seguintes termos: “uma política ampla voltada para a capacitação 

profissional de mão-de-obra com incentivos e recompensas implicaria numa melhoria 

dos serviços públicos, o que despertaria no servidor uma cobrança com relação à 

eficiência na prestação de seus serviços”, propondo para o funcionalismo público a 

“introdução de programas de treinamento e capacitação” como forma de mudança de 

mentalidade, visando esclarecer, informar, cientificar “da importância do seu trabalho 

para a sociedade”, bem como para promoção do crescimento profissional. 

Toda essa gama de interesses, perspectivas e objetivos, tanto dos docentes 

quanto dos técnicos, devem (e precisam) estar presentes no horizonte de reflexões e 

considerações daqueles que têm a tarefa da elaboração de um PAC democrático e 

autêntico. 
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APÊNDICE A 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA: ESTRUTURA E PERGUNTAS 

 

 

 

Identificação 

Universidade: 

Entrevistado: 

Data:  

 

Perfil do gestor e sua visão sobre desenvolvimento de pessoas 

1. Há quanto tempo ocupa o cargo de gestor de pessoas? 

 

2. Capacitação e qualificação são sinônimos? Existe diferença? 

 

3. Se positivo, qual (quais)? 

 

4. O professor que ingressa na IFES com a titulação de doutor, tem necessidade de 

capacitação? 

 

5. Se positivo, qual (quais)? 

 

Perfil da IFES 

6. Sua instituição elabora o Plano Anual de Capacitação (PAC), de acordo com as 

proposições contidas na Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional? 

 

7. No PAC de sua instituição, as ações propostas contemplam as necessidades de 

capacitação dos dois segmentos de servidores – docentes e técnicos-administrativos? 

 

8. Em caso negativo, por que o outro segmento não é contemplado?  

 

9. Em caso positivo, qual o percentual (em torno de) para cada segmento?  

 

10. No PDI de sua instituição, estão previstos programas voltados para a capacitação 

dos servidores? 

 

11. Em caso positivo, os dois segmentos – docentes e técnicos-administrativos – são 

contemplados? Em que percentual (em torno de)? 
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APÊNDICE B 

 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 1 

 

Identificação 

Universidade A 

Entrevistado1: E1 

Função: Superintendente Geral de Pessoal* 

Data: 30 de maio de 2016 

* indicado pela Pró-Reitora de Pessoal para responder as perguntas da entrevista 

 

Perfil do gestor e sua visão sobre desenvolvimento de pessoas 

1. Há quanto tempo ocupa o cargo de gestor de pessoas? 

 

Pode colocar 12 meses. 

 

2. Capacitação e qualificação são sinônimos? Existe diferença? 

 

Existe uma diferença.  

 

3. Se positivo, qual (quais)? 

 

A capacitação é quando você quer atingir um objetivo específico de uma necessidade 

de um determinado setor; onde você tem ali uma especificidade; você precisa 

desenvolver aquelas competências. 

A qualificação é mais ampla, já envolve uma questão do conhecimento acadêmico e do 

fazer. As duas coisas são associadas, né? Você entende? A diferença é isso justamente: 

por que eu tenho uma necessidade pontual que a gente chama do LNT (Levantamento 

de Necessidade de Treinamento); já a qualificação é bem ampla dentro de sua 

estrutura, pessoas que vão desenvolver competência muito acima daquela necessidade 

específica, já quando vai lidar com a estrutura no macroprocesso.  

 

4. O professor que ingressa na IFES com a titulação de doutor, tem necessidade de 

capacitação? 

 

É... Isso depende muito de cada área, (entendeu?), de qual vai ser a colocação dele 

dentro da estrutura. Se ele for colocado numa área, vamos supor, um exemplo, como 

gestor, (tá?) talvez ele precise, sim.  

 

5. Se positivo, qual (quais)? 
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Isso aí vai depender da necessidade institucional de alocação daquele servidor dentro 

da própria estrutura. O que vai determinar é a área; o tipo de desenvolvimento de 

atividade dele; isto é determinante. É.... atividade.  

 

Perfil da IFES 

6. Sua instituição elabora o Plano Anual de Capacitação (PAC), de acordo com as 

proposições contidas na Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional? 

 

Você fala na Política Nacional? .... Sim, sim. Nós fazemos todo esse lavantamento da 

necessidade anual.  

 

7. No PAC de sua instituição, as ações propostas contemplam as necessidades de 

capacitação dos dois segmentos de servidores – docentes e técnicos-administrativos? 

 

Sim, sim. A gente identifica em cada segmento (é....) quais as necesidades, para definir 

as ações de capacitação, para ambas as categorias.   

 

8. Em caso negativo, por que o outro segmento não é contemplado?  

 

9. Em caso positivo, qual o percentual (em torno de) para cada segmento?  

 

É claro que hoje ... tive a oportunidade de, na quarta-feira, de ser questionado com a 

mesma pergunta ... e aí eu fiz uma consulta e tenho até ali essa consulta: foram duas 

mil e quatrocentas pessoas. A proporção da procura do servidor ... não posso afirmar 

para você se é procura ou se é necessidade de cada unidade; eu ainda não consigo 

visualizar isso no momento, porque como a gente começou agora a já implantar o 

nosso Plano de Capacitação (tá?), seria muito ... seria necessário um levantamento 

para saber se a procura é menor pelo docente por conta das atribuições, do 

envolvimento dele com a área acadêmica, ou se existe algum fator motivador que a 

gente pudesse atacar e estabelecer que a necessidade não é pela procura; é pela falta 

de oferta de alguma capacitação, de alguma área que interessasse a ele, entendeu? Aí, 

como não é feito ... No caso dos servidores, nós fazemos o LNT (Lavantamento de 

Necessidade de Treinamento). No caso dos docentes, como a universidade tem o seu 

tripé – ensino, pesquisa e extensão –, precisa elaborar bem direcionado esse plano de 

ação. É o que nós estamos trabalhando hoje.  

O técnico, nós temos uma facilidade maior, por ser uma área técnica, de identificar, 

através das coordenações que fazem todo o processo, elaborando formulário, tipo de 

pesquisa para identificar a necessidade de treinamento; eles fazem esse trabalho.  

A área acadêmica, ela é muito diversificada; então posso ter num laboratório hoje uma 

máquina que foi adquirida, que alguém precisa operar nela e ser capacitado para 

aquela máquina e só aquele laboratório tem aquela máquina e aí, isso é uma 

diversidade muito grande, pela magnitude da universidade. 
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Então, é preciso, primeiro, identificar dentro dessas áreas as necessidades muito 

específicas para poder elaborar um plano de capacitação para os docentes. Para área 

de gestão é uma outra questão (tá?). Mas são muitas áreas específicas, são 

laboratórios, são equipamentos; as pessoas precisam operar uns que vêm de fora, são 

importados.  

 

10. No PDI de sua instituição, estão previstos programas voltados para a capacitação 

dos servidores? 

 

Eu sabia que tu ia chegar nesta pergunta! [risos]. Nós temos uma dificuldade: ainda 

não avançamos no PDI. Desculpa. A construção dele ainda não avançou. Temos ainda 

um caminho a percorrer. Não posso te dar uma resposta com mais consistência. Mas eu 

sabia que tu ia chegar nesta pergunta. 

(Sobre os projetos de capacitação) É.... de modo geral, o PDI é conduzido mesmo pela 

Pró-Reitoria de Pessoal. Então, quando se fala PDI, está se falando de toda 

universidade e quando se fala específico de capacitação, nós temos, sim, nossa fatia. 

Não sei se ela vai diminuir com essa crise, mas... não sei se podemos garantir para a 

PR4 [sigla da Pró-Reitoria de Pessoal], com o governo, de que ela [a fatia no PDI para 

capacitação] vá permanecer. Isto é ruim, porque você acaba comprometendo a 

qualidade, (né?) do profissional que podia estar se capacitando; acaba perdendo ali a 

condição de você identificar e de fazer investimento em capacitação e proporcionar a 

melhoria do trabalho e do desempenho. É isso.   

 

11. Em caso positivo, os dois segmentos – docentes e técnicos-administrativos – são 

contemplados? Em que percentual (em torno de)? 

 

Sim, são contemplados. Quando é a apresentação dos projetos voltados para essa área 

de capacitação, os dois segmentos são contemplados; as duas categorias. 

Quanto ao percentual, eu tenho ali hoje de dois mil, por exemplo, .... eu posso até abrir 

ali o computador e te mostrar. Eu tenho ali um indicador que nós fizemos um 

levantamento do exercício de 2015, do que a gente conseguiu na área de capacitação, 

com as pessoas concluintes que participaram dos cursos, tirando o desenvolvimento. 

Tem da área acadêmica e tem da área técnica. Se não me engano, de dois mil e 

quatrocentos servidores, foram cento e sessenta, cento e sessenta e oito docentes. 

As carreiras são diferentes, porque o técnico (Lei 11091) e o docente (Lei 12772), a 

movimentação dele na tabela é muito diferente. 

Então, o técnico, não: a cada ... tem uma carga horária, uma determinada carga 

horária que ele vai andando na horizontal – a progressão. Isso é um incentivo. O 

“step” é pequeno, mas qualquer coisa que mude a posição na tabela de remuneração, é 

um incentivo. 

O docente, não. A motivação é o ensino, a pesquisa e a extensão. Porque a forma de 

avaliação dele [docente], ele tem a progressão dele, mas aí tem que fazer relatório de 

dois em dois anos; é o RAD. No caso, ele faz de dois em dois anos e apresenta o 

relatório de todo esse período. O RAD ele faz anual, mas para a progressão, ele tem 
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que apresentar o relatório desse interstício; da produção acadêmica dele. Existe uma 

comissão que a gente chama CPPD; toda universidade tem essa comissão. Essa 

avaliação para progressão, é a CPPD que faz a avaliação de toda produção acadêmica 

para conceder a progressão dele e os incentivos, de acordo com a tabela que está na 

12772.  

Algumas resoluções, a gente conseguiu estabelecer critérios dentro da Lei, separando 

efeito financeiro e efeito acadêmico, porque? O docente envolvido com a atividade 

acadêmica, ele acabava demorando a pedir (entendeu?) a progressão, e ele então 

perdia. Por exemplo: ele completou em janeiro, mas porque estava envolvido em 

questões acadêmicas, ele só pediu em março; então a vigência passa a contar aqui. 

Próximo interstício, imagina, ele perdeu aqui três meses, e para não ter esse prejuízo, o 

que que nós fizemos aqui? Fizemos uma resolução que tem efeito acadêmico e tem 

efeito financeiro. Se ele completou o efeito acadêmico e não pediu, ele não vai perder o 

período para o próximo interstício; ele apenas vai perder o financeiro. Porque por uma 

questão lá que ele não pediu, ele não fica prejudicado daqui há vinte e quatro meses. 

Tem direito a já pedir o outro e vai contar a partir da data que ele completou o 

interstício. O financeiro, não. Se ele pediu lá no meio do ano, ele vai receber do meio 

do ano. Ele está na Resolução número 8 de 2014 do CONSUNI (Conselho 

Universitário). Isto é muito interessante e pode ser visto na página da universidade. 
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APÊNDICE C 

 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 2 

 

Identificação 

Universidade B 

Entrevistado 2: E2 

Função: Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 

Data: 28 de junho de 2016 

 

Perfil do gestor e sua visão sobre desenvolvimento de pessoas 

1. Há quanto tempo ocupa o cargo de gestor de pessoas? 

 

Há um ano e sete meses. 

 

2. Capacitação e qualificação são sinônimos? Existe diferença? 

 

Podem ser diferentes. 

 

3. Se positivo, qual (quais)? 

 

A capacitação está voltada para os cursos de formação. 

A qualificação, para o treinamento em serviço. 

 

4. O professor que ingressa na IFES com a titulação de doutor, tem necessidade de 

capacitação? 

 

Sim, tem. 

 

5. Se positivo, qual (quais)? 

 

Principalmente didática. O professor da área médica, farmácia, ele pode ter o 

doutorado, conhecer bastante da matéria que leciona, não sabe como apresentar esse 

conhecimento; falta-lhe didática. 

 

Perfil da IFES 

6. Sua instituição elabora o Plano Anual de Capacitação (PAC), de acordo com as 

proposições contidas na Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional? 

 

Sim, elabora, voltado prioritariamente para os técnicos-administrativos, porque eles 

não têm, como os professores, acesso aos financiamentos das agências de fomento. 
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7. No PAC de sua instituição, as ações propostas contemplam as necessidades de 

capacitação dos dois segmentos de servidores – docentes e técnicos-administrativos? 

 

Sim, mas como disse, é mais voltado para os técnicos.Para os docentes, nossa pró-

reitoria fez parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação para 

oferecer capacitação em didática. Este ano esses cursos, que diria, essa capacitação já 

está sendo oferecida. 

 

8. Em caso negativo, por que o outro segmento não é contemplado?  

 

9. Em caso positivo, qual o percentual (em torno de) para cada segmento?  

 

Grosso modo, diria que 80% para os técnicos e 20% para os docentes. Os técnicos são 

a prioridade. Oferecemos, em parceria com a Escola de Governança em Gestão 

Pública e a Faculdade de Administração de Volta Redonda, cursos de capacitação à 

distância, de especialização e o mestrado profissional em Administração Pública 

voltados para os servidores técnicos-administrativos.  

 

10. No PDI de sua instituição, estão previstos programas voltados para a capacitação 

dos servidores? 

 

Sim. Contudo, devido ao contingenciamento de recursos, o PDI está vivendo certo 

intervalo, e hoje a Progepe financia, com recursos próprios, a capacitação desses 

técnicos. 

 

11. Em caso positivo, os dois segmentos – docentes e técnicos-administrativos – são 

contemplados? Em que percentual (em torno de)? 

 

Como disse, pelo PDI, não. Não há financiamento nenhum. O que existe é com recursos 

próprios da pró-reitoria 

 

 

Obs: A resposta à pergunta 6, levou a entrevistadora a formular uma 12ª questão: Qual 

sua opinião sobre o acesso às agências de fomento oficiais brasileira por parte dos 

docentes e dos técnicos?  

 

Para os docentes, o acesso aos recursos financeiros é liberado, são aceitos os pedidos 

de auxílios, bolsas etc, porque esses docentes estão imersos na academia e isso é o pré-

requisito para se solicitar apoio financeiro. 

Eles olham para os técnicos com outra lógica de reconhecimento do conhecimento que 

produzem. Ou melhor, as agências não reconhecem que os técnicos também são 

produtores de conhecimento que pode e deve ser aplicado na própria instituição, no 

local onde trabalham. Isto é um equívoco da política nacional de Ciência e Tecnologia. 

Estão atrasados em conceber o que é conhecimento, que para eles só é produzido na 
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academia. Bem diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde os técnicos das 

universidades são valorizados e seu conhecimento reconhecido e divulgado. 

Para você ter uma ideia, a Progepe abriu chamada pública para os técnicos que 

gostariam de ser instrutores e recebeu cento e quinze projetos de ações de capacitação, 

o que mostra a capacidade de produção de conhecimento. 
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APÊNDICE D 

 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 3 

 

Identificação 

Universidade C 

Entrevistado 3: E3 

Função: Pró-Reitor de Assuntos Administrativos 

Data: 29 de junho de 2016 

 

Perfil do gestor e sua visão sobre desenvolvimento de pessoas 

1. Há quanto tempo ocupa o cargo de gestor de pessoas? 

 

“Tô” completando oito anos agora. Oitavo ano. Dois mandatos. Quatro em quatro 

anos. Fui de uma outra gestão; outro Reitor. E nesta atual reitoria me convidaram para 

ser Pró-Reitor e eu continuei. E ano que vem talvez eu seja Reitor.   

 

2. Capacitação e qualificação são sinônimos? Existe diferença? 

 

Existe, lógico. 

 

3. Se positivo, qual (quais)? 

 

Capacitação é mais um curso específico “pra” você cumprir uma determinada tarefa. 

A qualificação, ela é mais abrangente; ela é um curso de maior duração. “Né”... A 

qualificação é uma pós-graduação. É mais uma pós-graduação. E aí pode ser uma 

especialização, um mestrado e até um doutorado. 

 

4. O professor que ingressa na IFES com a titulação de doutor, tem necessidade de 

capacitação? 

 

Olha, eu vou ser sincero no que eu falo dentro desta universidade, até por experiência 

própria; minha “né”: você quando faz um doutorado; um professor quando faz um 

doutorado, você ... você está se qualificando numa linha. Eu, por exemplo, minha 

especialidade é toxinas marinhas, mas só que eu sou professor de tecnologia do 

pescado, então, o doutorado em si, ele me deu uma expertisenuma pequena parte de um 

todo que é o que eu trabalho. Então, essa capacitação ela é sempre bem-vinda em 

qualquer época, “tá”? E não é só isso; ela [toca o telefone e o entrevistado interrompe 

a conversa para atende-lo] e o problema do docente também daqui, por exemplo, de 

diversas áreas das Agrágrias, principalmente, é que nós nos formamos numa área (sou 

formado em Veterinária) e acabo me tornando docente e eu não tenho nenhuma 

capacitação para poder exercer a profissão de professor. Então, acho que hoje é 

extremamente necessário a capacitação “pra” essa área também. Nós não temos as 
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famosas licenciaturas, essas coisas assim, “né”? Não temos didática ... não temos, não 

temos, não temos. Eu acho que seria necessário.  

 

5. Se positivo, qual (quais)? 

 

 

 

Perfil da IFES 

6. Sua instituição elabora o Plano Anual de Capacitação (PAC), de acordo com as 

proposições contidas na Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional? 

 

Sim, exatamente. A gente manda um formulário para todos os chefes de departamento; 

lá eles vão dizer o que que eles necessitam “pra” qualificar o pessoal que trabalha lá e 

aí quando volta, a gente monta esse plano de capacitação, onde se envolve o que que a 

gente vai contratar “pra” dar capacitações ou “in company” ou pagar a capacitação 

fora daqui. Então, esses cursos são montados a partir de recebimento dessas demandas. 

Isso para os técnicos-administrativos. Os docentes não são assim. Os docentes é o 

próprio departamento ... ele ... o docente... se vê... vê a necessidade de aperfeiçoamento 

naquela área que ele trabalha (“tá”?) que é necessária fazer mestrado e doutorado, e 

ele mesmo corre atrás de uma universidade que ele possa fazer isso; ele faz a sua 

inscrição, e se for aprovado, ele faz o requerimento normal de pedido de afastamento à 

universidade. Mas nós não temos um plano... do departamento indique o que ele define 

como sendo prioritário “pra” lá. O que acontece hoje é que um professor que vai se 

qualificar, ele passa pelos trâmites normais, que é o colegiado do departamento, 

conselho de unidade, mas nunca houve objeção quanto a isso. Raríssimos os casos que 

as pessoas não aceitam a saída de um professor para um determinado local, porque 

não se enquadra numa política interna. Hoje eu posso dizer que é cinco por cento da 

universidade que pensa assim.  

A entrevistadora, nesse ponto, reforça a fala do entrevistado sobre os docentes, 

perguntando: 

Então, a inciativa do docente é dele; é individual? 

 

É individual. A única coisa que o departamento pede é que ele se qualifique, “tá”? Aí 

ele corre atrás de se qualificar. 

 

7. Então, o senhor já respondeu: no PAC da instituição, as necessidades dos servidores 

técnicos é que são contempladas? 

 

São contempladas. 

 

Já as dos docentes.... 

 

Não. É uma situação bem individual. 
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8. Em caso negativo, por que o outro segmento não é contemplado?  

 

9. Em caso positivo, qual o percentual (em torno de) para cada segmento?  

 

10. No PDI daqui da instituição, estão previstos programas voltados para a capacitação 

dos servidores? 

 

Dos servidores, sim. Dos técnicos-administrativos, certo. 

 

11. E, assim, o senhor já me respondeu a última pergunta que seria o percentual no PDI 

para a capacitação de técnicos e de docentes. Não, só de técnico? 

 

Só de técnico. O docente é... é ... ela é muito voltada para o departamento, por decisões 

internas do departamento. Raríssimos os deparamentos que elaboram diretrizes para 

que os seus professores procurem a qualificação naquilo que interessa ao 

departamento. É basicamente na linha de trabalho dele.  

 

No desdobramento, na mesma linha da última entrevista realizada, a entrevistadora 

formula uma 12ª questão: E questão de bolsa, também, de bolsa de estudo, por exemplo, 

para um doutorado, ou um pós-doutorado, fica por conta do próprio docente se dirigir 

a... 

 

Não. Ele vem aqui e pede bolsa; a nossa Pró-Reitoria..., ele faz o pedido normal e vem 

para a Pró-Reitoria e a Pró-Reitoria vê a bolsa dele. Mas muitas vezes, o próprio 

professor vai; ele quer viajar “pra” fora, ele faz o pedido; tem CAPES, CNPq, o que 

for necessário. O professor que prepara tudo e envia toda a documentação.      

 

E é aqui? A Pró-Reitoria viabiliza o afastamento? 

 

É. A gente faz aqui também. O docente, ele lá vai dizer que está tudo certo e envia 

“pra” mim, para eu fazer o aspecto legal do afastamento dele. 

 

Professor, pronto.  

 

Ah, você esperou tanto... 

 

[risos] São essas as perguntas, professor.  

 

Espero ter ajudado. 

 

Ah....Como ajudou....Como ajudou. Porque isso vem esclarecer muito essa questão da 

elaboração do plano de capacitação. Essa é minha grande questão. Também concordo 

com o senhor, que o docente.... 
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Não, não, não. Mas não concordo, não. Eu acho que o docente, é... ele não podia estar 

livre. Eu acho que ele tinha que “tá” ... eu acho que no departamento, todos tinham que 

ter um plano e o professor se afastar dentro daquilo que é necessário. Mas só que hoje, 

a visão dos chefes, e de todos, é de um corporativismo muito grande, “né”?. Então, eles 

vêem que eu, como faço tecnologia do pescado, eu “tô” fazendo uma linha que é dentro 

de tecnologia do pescado, “tá” muito bom. Mas, aonde vai se inserir isso, realmente, 

nos projetos do departamento? O meu se inseriu por que? Porque eu criei uma linha de 

pesquisa, eu criei uma equipe de toxina marinha; criei um laboratório específico para 

análise de toxina marinha, então dali já saiu muitos e muitos trabalhos, um mestrado, 

doutorado em cima daquilo, mas muitos, não. Muitos vão, fazem seu mestrado, 

doutorado, volta e ....... entra numa pesquisa de alguém, mas ele não está inserido num 

plano do departamento, “pra” que o departamento tem lá os seus laboratórios A, B, X, 

Z, e ele precisa dos doutores para fazer aquele laboratório funcionar, prestar serviço, 

ou que seja. O cara vai, faz um doutorado de lá que não se enquadra aqui. Passa a 

receber uma gratificação, não tem grande produção.... O que é errado pra mim.            

 

Porque é assim: a universidade não estimula, por exemplo, vamos criar um novo 

instituto. Não há necessidade da qualificação; nós já temos os doutores.... 

 

Isso. 

 

... mas precisamos capacitar alguns deles...  

 

Não, não trabalham nessa linha, que seria o correto. Espero que a gente chegue assim. 
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APÊNDICE E 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 4 

 

Identificação 

Universidade D 

Entrevistado 4: E4 

Função: Diretora da Área de Desenvolvimento de Pessoas* 

Data: 27 de julho de 2016 

* Indicada para responder às perguntas da entrevista pela substituta do Pró-Reitor de 

Gestão de Pessoas 

 

Perfil do gestor e sua visão sobre desenvolvimento de pessoas 

1. Há quanto tempo ocupa o cargo de gestor de pessoas? 

 

Estou diretora da área de desenvolvimento de pessoas e o meu cargo na universidsade 

é Pedagoga. Ocupo o cargo desde.... fevereiro deste ano, que é 2016.   

 

2. Capacitação e qualificação são sinônimos? Existe diferença? 

 

Não. Existe diferença. 

 

3. Se positivo, qual (quais)? 

 

É…. A qualificação é a formação…. É a educação formal do servidor, “tá?”. Seria 

todo o desenvolvimento da sua formação, desde a formação básica até uma qualicação 

stricto sensu, mestrado e doutorado. É a qualificação. E a capacitação são diversos 

cursos é... externos, internos, e no local de trabalho, que o servidor é.... pode fazer para 

desenvolver a sua carreira, “né?”. São todos aqueles cursos que não são os cursos 

formais da qualificação. Eles podem ser inclusive à distância, “né?”. Todos esses 

cursos: à distância, presenciais externos, presenciais em órgãos, em organismos do 

governo, em outras IFES, na própria IFES e também... é... o desenvolvimento assim 

como “coaching”, dentro do seu próprio trabalho: ele vai “pruma” uma unidade onde 

existe um servidor quen é mais experiente e que vai fazer um trabalho de “coaching” 

com aquela pessoa que está chegando ali para aprender o trabalho novo. Até isso é 

capacitação. 

 

4. O professor que ingressa na IFES com a titulação de doutor, tem necessidade de 

capacitação? 

 

Tem necessidade. Sim.  

 

5. Se positivo, qual (quais)? 
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O professor, ele.... ele vem na sua formação, na sua qualificação... ele é doutor na 

especialização da disciplina que ele vai é... ministrar dentro da universidade. Só que o 

professor ele está dentro de uma instituição pública, que ele tem que se relacionar com 

diversas pessoas e que ele precisa é... estar apto é... a atuar dentro da cultura daquela 

organização. Então, o professor, ele precisa ser capacitado desde a entrada na 

universidade, com a sua integração formal, dentro de uma instituição, que a gente 

chama aqui na Universidade D, que o trabalho é “Universidade D de Braços Abertos” 

pra receber os novos servidores; ele precisa passar por essa capacitação pra conhecer 

a universidade, a estrutura da universidade, e depois eles se capacitarem em diversas 

outras áreas, principalmente as áreas do Relacionamento Interpessoal, a área da 

Comunicação, a área da Liderança e Poder, porque muitas vezes o docente... ele deixa 

de ser docente e vira gestor e ele não é preparado para ser gestor; então a gente 

entende que até para o docente que vai atuar como coordenador de curso, como diretor 

de escola, como decano de uma escola, ele precisa ter o entendimento, o conhecimento, 

a capacitação em gestão. E isso envolve, a capacitação em gestão, envolve: estilos de 

liderança, a forma de liderar, envolve é... estilos de comunicação; ele entender um 

pouco sobre o que é Poder, Comunicação, Motivação; ele estudar um pouco de 

Motivação, porque quando ele se transforma, quando ele deixa de ser docente, da 

disciplina pra qual ele foi formado até o doutorado, ele vira um gestor sem nenhuma 

formação. Então esse docente, ele precisa é... desse desenvolvimento, dessa 

capacitação na área de Gestão pra ele se tornar um líder e não um líder ruim, “né?” 

Então, assim, a gente entende que o docente dentro de uma instituição não é porque ele 

é doutor, que ele entra na universidade com o doutorado, que ele não precisa se 

capacitar em outras áreas. Ele é doutor apenas naquela disciplina que ele está 

ministrando, “né?”  Então a gente tem muita preocupação de que o docente precisa se 

capacitar, por exemplo aqui na Universidade D, a gente tem um programa que se 

chama Programa de Incentivo à Capacitação em Idiomas Estrangeiros e no nosso 

quadro de funcionários, quem mais participa desse Programa são os próprios docentes. 

Então eles se capacitam até em idiomas estrangeiros, em qualquer outra língua que 

não seja o inglês; ele tem que ter o inglês pra ter o mestrado e o doutorado, mas ele 

pode se capacitar em outro idioma, até para atender aos convênios que a Universidade 

D tem com universidades em outros países do mundo, “né?” Então a gente também 

qualifica o docente que vai atuar dentro desses programas, desses projetos com as 

outras universidades. Então, assim, pra nós, o docente que vem com o doutorado, ele 

não está preparado; ele precisa se capacitar constantemente, “tá?”.     

 

Perfil da IFES 

6. Sua instituição elabora o Plano Anual de Capacitação (PAC), de acordo com as 

proposições contidas na Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional? 

 

Sim. Sim. Sim. 
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7. No PAC de sua instituição, as ações propostas contemplam as necessidades de 

capacitação dos dois segmentos de servidores – docentes e técnicos-administrativos? 

 

Não. Atualmente, o Plano de Capacitação ele só está atendendo ao técnico-

administrativo. Por que? Porque a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ela só existe há 

apenas dois anos. Então, como nós fomos criados agora, nós somos ainda bebês que eu 

chamo, é, nós é... partimos pra dar prioridades em algumas ações, porque a gente não 

teria “pernas” pra desenvolver todos os projetos ao mesmo tempo. Então, nós 

priorizamos fazer o plano de capacitação dos técnicos-administrativos, porque é uma 

necessidade que a universidade vem solicitando há muito tempo já, então nós demos 

prioridade ao plano de capacitação de técnicos-administrativos, porém, está no nosso 

planejamento desenvolver o plano de capacitação docente, é... baseado em todas as 

informações que eu te falei na pergunta anterior. E aí é..., a única ação dentro desse 

Plano de Capacitação que é... atende também ao corpo docente, é o nosso projeto, é o 

Programa de Incentivo à Capacitação em Idiomas Estrangeiros, que é estendido aos 

docentes também, “tá?”. Mas, nas demais capacitações, por enquanto, não. Por uma 

série de  motivos: é... restrição orçamentária; é... restrição de infraestrutura (nós não 

teríamos a infraestrutura suficiente pra atender a todos, à... à... à atividade-fim da 

instituição, “né?” que é atender aos docentes), mas assim, é... estamos fechando 

parcerias com a Pró-Reitoria de Extensão da universidade, com algumas escolas da 

universidade pra desenvolvermos projetos voltados à capacitação dos docentes, “tá?”. 

O plano não está ainda acontecendo, mas já existe todo um planejamento pra esse 

encaminhamento, “tá?”, ... o plano docente acontecer.           

 

8. Em caso negativo, por que o outro segmento não é contemplado?  

 

9. Em caso positivo, qual o percentual (em torno de) para cada segmento?  

 

10. No PDI da sua instituição, estão previstos programas voltados para a capacitação 

dos servidores? 

 

Sim, sim. 

 

E aí ..., nesse momento, só voltado para os técnicos? 

 

Sim. Para este exercício, sim. 

 

11. Em caso positivo, os dois segmentos – docentes e técnicos-administrativos – são 

contemplados? Em que percentual (em torno de)? 

 

 

Após o encerramento da entrevista e aos agradecimentos formais, a entrevistada, mais 

descontraída, continuou a falar, o que abaixo é reproduzido:  

 



 

112 
 

 

É..... a área de Gestão de Pessoas, “né”, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ela 

identificou algumas grandes ações dentro da universidade, “né?”. Dentro da Pró-

Reitoria, uma das três grandes ações é o Plano de Capacitação, e dentro dessa ação 

existe a previsão de que esse Plano de Capacitação seja para o corpo técnico-

administrativo e o corpo docente. Pra nós, servidor da universidade são todos [ênfase 

ao pronunciar a palavra “todos”]; pra nós não existe diferença: tanto docente quanto 

técnico-administrativo são servidores da universidade, que passaram num concurso e 

estão aqui atuando pra atender a população. Então, pra nós, essa diferença não existe. 

Entendeu?  
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