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                                                         RESUMO 
 

   O Programa de Desenvolvimento de Pessoal, vinculado à carreira dos servidores de 

ensino público federal, oferece apoio à educação continuada a fim de qualificar o servidor 

para atuar nas áreas desenvolvidas pela instituição, além do incremento salarial após 

enquadramento na carreira. O objetivo dessa pesquisa é verificar se os conhecimentos 

adquiridos pelos servidores através do Programa estão sendo aplicados em um campus de um 

Ifet. O trabalho foi fundamentado nas interlocuções entre os temas gestão de pessoas, gestão 

por competência e gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional, a fim de analisar 

aspectos facilitadores ou não para internalização dos conhecimentos adquiridos. A 

metodologia utilizada foi a avaliação elucidativa, observando as percepções dos participantes 

da pesquisa através de suas respostas a um questionário e a entrevistas semiestruturadas, além 

da análise de documentos e legislação. O resultado da pesquisa mostrou que os 

conhecimentos adquiridos são aplicados mais por iniciativa e interesse dos próprios servidores 

do que pela gestão, que apresenta fragilidades no que tange a ações estratégicas para um 

aproveitamento eficiente dos conhecimentos dos servidores. 

 

 

Palavras-chave: avaliação – programa de desenvolvimento de pessoal – conhecimentos 

adquiridos – servidor de ensino público federal 
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ABSTRACT 

 

             The Staff Development Program, linked to career of the federal public education 

employees, offers support for continuing education by qualifying the employees to act in 

areas developed by the institution in addition to the salary increment after framing career. The 

purpose of this research is to verify whether the knowledge acquired by federal employees 

through the Program is being applied in a campus of an Ifet (Federal Institute of Education). 

This work was based on dialogues among the topics people management, management by 

competence, knowledge management and organizational learning in order to analyze aspects 

facilitators or not facilitators to application of the knowledge acquired. The methodology used 

was informative review, noting the perceptions of participants by their answers to a 

questionnaire and semi-structured interviews, besides analysis of documents and legislations. 

Research result showed that the acquired knowledge is more applied by initiative and interest 

of the federal employees than by federal institutions management, which has weaknesses 

regarding the strategic actions for an efficient use of knowledge of their employees.  

. 

 

Keywords: evaluation – personal development program – knowledge acquired – federal 

education employee 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

As instituições de ensino público federal de nível técnico, tecnológico e superior 

possuem capacidade tecnológica acumulada em seus dispositivos, prédios e laboratórios, salas 

de aula, bibliotecas, rotinas organizacionais, normas, legislação e, por último, mas não menos 

importante, nos seus recursos humanos. Essa acumulação de conhecimentos, tanto tácitos 

quanto explícitos, é oriunda de processos de aprendizagem gerados através de fontes internas 

e externas de formação do conhecimento, fruto do estudo-pesquisa de seus servidores e das 

suas próprias experiências profissionais.  

Toda instituição que promove qualificação de seu próprio pessoal, ao menos 

teoricamente, espera a aplicação desses conhecimentos adquiridos pelos seus servidores nas 

suas práticas de trabalho. Não obstante, o legítimo interesse dos servidores pelo incremento 

salarial decorrente das políticas de capacitação, eles também possuem interesse de que os 

conhecimentos adquiridos sejam aplicados na elaboração e desenvolvimento de suas 

atividades no trabalho. No entanto, muitas vezes, essa bagagem intelectual acumulada pode se 

perder se não for devidamente aproveitada pela instituição. 

O desenvolvimento das competências individuais alinhado com os interesses da 

instituição gera disseminação do conhecimento, inovação e renovação no ambiente 

organizacional. No entanto, esse cenário ainda não é hegemônico no âmbito das instituições 

de ensino público federal.  

A elevação da qualificação dos recursos humanos é uma estratégia das organizações 

que pode gerar notáveis índices de motivação. As pessoas motivadas participam mais dos 

processos decorrentes dos seus trabalhos. E é através da participação das pessoas nas 

organizações, seja nas suas atividades correntes, seja buscando resolver problemas, que 

acontecem as possíveis e contínuas inovações de serviços (STEIL, 2002).  

 Segundo Lopes et al (2010), as organizações que investem nas competências de seus 

empregados podem maximizar suas potencialidades e resultados, alocando-os em funções 

para melhor aproveitamento de suas performances. Além disso, conforme Ubeda e Santos 

(2008), qualquer estratégia de inovação, mudança no ambiente organizacional, 

desenvolvimento de produtos e de serviços ocorrem por competências organizacionais que 

dependem das competências individuais para serem realizadas. Tanto Ubeda e Santos (2008) 

quanto Lopes et al (2010) focalizam o indivíduo como principal elemento nos processos de 

desenvolvimento e estratégias das organizações. Enfatizam, nos seus estudos, a importância 

de se observar e sustentar as pessoas, suas competências, habilidades, aptidões e 
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conhecimentos dentro da organização. Inclusive, para Lopes et al (2010), para alcançar os 

objetivos da organização, deve-se captar, utilizar e explorar as habilidades e aproveitar os 

conhecimentos e competências de todos os indivíduos nela inseridos. 

 Coerente com a discussão acima estão os programas de capacitação dos indivíduos 

que as organizações têm promovido com objetivo de contribuir para o desenvolvimento das 

competências individuais e organizacionais, e que têm se proliferado nos diferentes espaços 

de gestão. Oferecidos para qualificação e aperfeiçoamento de pessoal, se apresentam como 

forma de motivação e de envolvimento da força de trabalho para desenvolvimento da 

organização. 

Apesar de a oferta desses programas atrair os trabalhadores, muitos ainda se sentem 

insatisfeitos e desmotivados no trabalho e, consequentemente, apresentam baixos índices de 

rendimento. Por essa razão, muitas vezes, a gestão promotora dos programas de capacitação 

entra em conflito aberto com as próprias representações dos trabalhadores, que, desconfiadas, 

já passaram por situações como essas no passado e que não levaram a nada.  

Há, portanto, uma forte dose de desconfiança que tem um caráter histórico. Como 

enfrentá-la, sem desconsiderar a história e respeitando a heterogeneidade dos diferentes 

conhecimentos e práticas de trabalho para construir um ambiente onde os talentos individuais 

sejam valorizados, respeitados e progridam de forma convergente aos interesses 

institucionais? Como vencer a forte dose de desânimo que se acumula sobre os coletivos de 

trabalho?  

A descrição anterior pode ser generalizada para o mundo do trabalho nos seus 

conflitos com os trabalhadores. Mas, quando se trata do setor público, tal situação foi 

significativamente agravada pelo advento de trinta anos de uma perspectiva que se denominou 

neoliberal, que tinha como seu lema principal o “Estado mínimo” e que levou a uma redução 

sem precedentes no aparelho do Estado, eliminando funções, quase anulando o instituto do 

concurso público, desvalorizando os servidores através de inúmeros expedientes, 

desvalorizando o Estado, como aquilo que deveria dar lugar à famigerada “mão invisível” de 

Adam Smith, que resolveria todas as demandas da sociedade  (BRESSER-PEREIRA, 2009). 

Na década de 1990 este movimento parece ter encontrado seu limite e, no caso 

brasileiro, o Estado, já bastante combalido, iniciou uma retomada de desenvolvimento, 

buscando novamente incorporar os servidores públicos na perspectiva de servidores do 

público de fato. No entanto, o gap que se tinha que superar era grande e, no caso dos 

servidores públicos, muito ainda se há por fazer (AMARAL, 2006) 
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Dentre os segmentos que iniciaram processos de expansão, trazendo desafios de toda a 

ordem, destaca-se a educação superior. Após anos de estagnação, inicia-se uma retomada a 

partir dos anos 2000, com um redesenho do sistema de ensino superior, inclusive com a 

criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – Ifets, através da Lei n. 

11.892, de 29/12/2008 (BRASIL, 2008). 

Os Ifets trouxeram novos tipos de desafios, particularmente no que diz respeito à 

gestão de pessoas, uma vez que, além dos problemas anteriormente citados, estes Institutos 

apresentaram uma proposta inovadora de ensino-pesquisa-extensão que culminou no 

amálgama de culturas institucionais de origens diferentes, juntando pessoal de escolas 

técnicas, centros tecnológicos e universidades, posteriormente agregados de novos quadros, 

provenientes de novos concursos públicos, em uma mistura rica de expectativas, 

conhecimentos, experiências e vontades. 

O Governo Federal, na expectativa de modernização, em um processo de atualização e 

aprimoramento dos serviços oferecidos, principalmente no que diz respeito à qualidade do 

ensino público, oferece aos servidores de ensino público federal o Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação, criado através da Lei nº 11.091, de 

12/01/2005 (BRASIL, 2005) e o Plano de Carreira de Magistério do Ensino Básico Federal, 

através da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008). Estes planos foram 

atualizados através do Plano de Carreira criado através da lei 12.772, de 28 de dezembro de 

2012 (BRASIL, 2012), que contempla tanto o docente quanto o técnico-administrativo em 

educação. 

Após a criação das duas primeiras leis acima referidas, que reestruturam e valorizam 

os cargos dos técnico-administrativos em educação e dos docentes nas instituições de ensino 

público federal, vinculando-os, inclusive, a uma nova remuneração, ocorre um aumento de 

interesse em qualificação e aperfeiçoamento entre os servidores.  

Atraídos pela proposta do Programa de Desenvolvimento de Pessoal criado com o 

Plano de Carreira, os servidores submetem-se a capacitações internas e externas na 

expectativa de aumento dos seus valores salariais e de que seus conhecimentos e 

competências sejam valorizados.  
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1.2  FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA  

Apesar de o Programa de Desenvolvimento de Pessoal atrair muitos servidores, 

projetos e propostas, ideias e ideais trazidos após a capacitação e/ou qualificação na bagagem 

intelectual não são dinamizados e aproveitados de forma institucionalizada. Isto é, os 

profissionais adquirem e aperfeiçoam seus conhecimentos, contudo em seus retornos, 

nenhuma mudança substancial acontece, ou seja, o conhecimento adquirido e aperfeiçoado 

não é utilizado de forma sistemática pela instituição, conforme fica explícito na própria fala 

corrente dos egressos em conversas informais no local de trabalho.  

 O desenvolvimento de uma política de valorização, internalização, institucionalização 

e aplicação do conhecimento das pessoas nas organizações pode provocar impacto produtivo 

nos resultados dessa organização. No caso dos Institutos Federais - Ifets, poderia resultar em 

maior produtividade e melhoria nos resultados dos serviços oferecidos, isto é, melhor 

qualidade de ensino e melhor atendimento às demandas solicitadas. 

 Além da proposição acima descrita, o aproveitamento dos conhecimentos adquiridos 

pelos servidores dos Ifets, internalizado e institucionalizado, pode também gerar travessia de 

fronteiras do conhecimento, através do desenvolvimento de pesquisas voltadas para o 

interesse da instituição.  

Em suma, considerando que os conhecimentos adquiridos pelos servidores façam parte 

da estratégia do Governo Federal, através das propostas do Programa de Desenvolvimento de 

Pessoal, é preciso então implementar um planejamento estratégico para aplicação desses 

conhecimentos, de forma que eles não sejam somente para promover incremento salarial para 

os servidores, mas que sejam incorporados à elaboração dos trabalhos e prestação de serviços 

oferecidos pela instituição. 

Assim, uma política favorável para internalização, institucionalização e aplicação dos 

conhecimentos adquiridos se faz necessária para que esses conhecimentos acumulados nas 

pessoas se tornem, de fato, um conhecimento efetivamente institucional, contribuindo 

positivamente para o desenvolvimento da instituição.  

A descrição acima apresentada tem gerado certo desconforto para os gestores, 

considerando a complexidade de lidar com pessoas e suas aspirações, vontades, frustrações e 

desânimos e ao mesmo tempo dar conta de desempenhar com eficiência a parte que lhes cabe 

na execução das estratégias, objetivos e metas da organização. De fato, as pessoas ingressam 

nas instituições de ensino público federal em busca de estabilidade e progressão funcional, 

com uma expectativa de uma carreira sólida, promissora e duradoura. Entretanto, um tempo 

depois de ingressarem, os servidores apresentam-se desmotivados e insatisfeitos, apesar de o 
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Governo Federal oferecer um plano de carreira através de um programa de capacitação que 

gera aumento salarial para as categorias. 

Mesmo com a proposta do Governo Federal para progressão da carreira, após o 

aperfeiçoamento e qualificação de pessoal, as exonerações, solicitações de remoção para 

outros campi, redistribuição para outros órgãos, desmotivação de muitos servidores e 

insatisfações e absenteísmos são fatos comuns que desafiam os gestores de pessoas. Os 

discursos de propostas de gestão, apesar de expressarem políticas organizacionais modernas, 

tais como ‘gestão integrada’, ‘gestão participativa’ e outros jargões do gênero, são pouco 

efetivos. A implantação de políticas para melhorar as relações de trabalho e valorização do 

servidor demanda mais do que formaliza intenções.  

Considerando o Programa de Desenvolvimento de Pessoal como uma estratégia da 

gestão para estimular os servidores a desenvolverem suas carreiras, promovendo também o 

desenvolvimento institucional, a presente pesquisa teve a intenção de verificar se os 

conhecimentos adquiridos pelos servidores estão sendo aplicados de forma eficiente no uso de 

suas atribuições. Presume-se que a resposta para esta questão seja relevante para a gestão de 

pessoas, considerando sua função colaboradora no desenvolvimento estratégico de pessoal da 

instituição, quando se depara com o desafio de lidar com as expectativas dos servidores após 

retornarem de seus cursos de atualização. 

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo geral 

Essa pesquisa tem como objetivo avaliar a eficiência do Programa de 

Desenvolvimento de Pessoal oferecido pelo Governo Federal, ou seja, verificar se os 

conhecimentos adquiridos pelos servidores através do Programa estão sendo aplicados nas 

suas práticas de trabalho e quais são os mecanismos de aprendizagem organizacional, dentro 

da instituição, capazes de internalizar os referidos conhecimentos.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

► Produzir interlocução entre as temáticas da gestão de pessoas, gestão por competência, 

gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional, formulando conceitos, discussões e 

práticas capazes de dar suporte aos estudos realizados;  

► Identificar a percepção dos servidores em relação ao Plano de Carreira e Programa de 

Desenvolvimento de Pessoal em que estão inseridos; 
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► Revisar a legislação vigente referente ao Plano de Carreira e Programa de 

Desenvolvimento de Pessoal de ensino público federal; 

► Identificar os mecanismos de aprendizagem organizacional, dentro da instituição, capazes 

de internalizar os referidos conhecimentos.  

► Identificar o(s) problema(s) que impede(m) a aplicação dos conhecimentos adquiridos dos 

servidores. 

 

1.4  QUESTÃO DA PESQUISA 

A pergunta central da presente pesquisa é avaliar se o Programa de Desenvolvimento 

de Pessoal está sendo eficaz, ou seja, se os conhecimentos adquiridos estão sendo 

efetivamente aplicados quando do retorno do servidor para aperfeiçoar as tarefas e atividades 

do seu trabalho. 

 

1.5  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 Esse estudo, embora lançando mão de uma legislação que é federal e buscando uma 

alternativa que se ampliou consideravelmente na última década, se restringe a analisar o caso 

dos servidores do Instituto Federal Fluminense do Campus Macaé que foram consultados e 

entrevistados para elaboração dessa pesquisa. Do mesmo modo, servidores de outros campi 

do Instituto também foram pontualmente consultados para melhor avaliação e complementar 

aspectos da análise de dados e informações. 

 

1.6 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 A criação dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia - Ifets trouxe um 

aumento progressivo no quadro de servidores para as instituições de ensino público federal. O 

imbróglio formado pela diversidade de pessoas com suas experiências, expectativas, talentos e 

frustrações, que se reuniram circunstancialmente nos Ifets, trouxe preocupações para os 

gestores. Os desafios trazidos com essa nova situação levaram a Gestão de Pessoas - GP a 

repensar como gerir toda essa complexidade de pessoal, promovendo o desenvolvimento e 

aplicação dos conhecimentos, habilidades e competências de cada indivíduo, alinhados com 

os objetivos e metas da instituição. 

Com base nesses pressupostos, esse estudo pode trazer contribuições sobre alguns 

aspectos das propostas de implantações da Gestão de Pessoas, Gestão por Competências, 
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Gestão do Conhecimento e Inovação e Aprendizagem Organizacional na criação de um 

caminho para o desenvolvimento da instituição e crescimento e valorização do servidor. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. INTRODUÇÃO 

Na elaboração da revisão da literatura, foi utilizado um dos passos apresentados na  

proposta de Locke et al (2013), que propõe a apresentação de conceitos básicos, organizados 

em tópicos e subtópicos sobre os principais assuntos abordados na pesquisa, que serviram de 

base para o estudo.  

Desta forma, este trabalho apresenta, na revisão de literatura, discussões básicas e 

substanciais para melhor compreensão do problema, que também serviram, 

fundamentalmente, na análise sobre os resultados obtidos no final desta pesquisa. 

Buscou-se na literatura nacional e internacional artigos científicos disponíveis nas 

bases dos Periódicos Capes, na base Scielo e Scientific Periodical Eletronic Library (SPELL) 

- sistema de indexação que disponibiliza na web produção científica gratuitamente, em 

periódicos científicos disponíveis na web e no Google Acadêmico, com base em gestão 

estratégica de pessoas, gestão por competências, gestão do conhecimento e inovação e 

aprendizagem organizacional para atender a expectativa dos objetivos do tema. 

Para discussão do objeto desse estudo, além dos artigos científicos, também foram 

consultados nos arcabouços acadêmicos autores que contribuíram com elementos conceituais 

e críticos sobre as abordagens temáticas deste estudo. 

Os autores que colaboraram na área de gestão de pessoas e gestão por competências 

com abordagens substanciais são Andrade (2011), Dutra (2001), Fernandes (2013) e Fleury e 

Fleury (2004), Veloso et al (2011). Enquanto que, em gestão do conhecimento e inovação e 

aprendizagem organizacional os autores que mais contribuíram com suas discussões sobre os 

temas foram Antonello (2005), Choo (1998), Davenport e Prusak (2003), (Eboli (2001), 

Figueiredo (2012), Sabbag (2007), Senge (2013) e Takeuchi e Nonaka (2008) e Nonaka e 

Toyama (2008) e Veloso et al (2015). 

 

2.2 O PAPEL DA GESTÃO DE PESSOAS NA ORGANIZAÇÃO 

Apesar de o termo gestão de pessoas ser relativamente novo, seu significado nos 

remete à abordagem humanística da administração, que surge com a Escola das Relações 

Humanas ou Teoria das Relações Humanas. Essa escola apareceu como um movimento em 

oposição à Teoria Clássica da Administração, com o objetivo de corrigir os métodos de 
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trabalho, de tendências desumanas, aplicados aos trabalhadores. De acordo com Andrade 

(2011), a abordagem humanística priorizava a preocupação com as pessoas e os grupos 

sociais dentro das organizações, desde os aspectos técnicos e formais aos psicológicos e 

sociológicos, ao contrário da teoria clássica, que se preocupava com a máquina e com o 

método de trabalho. 

O estudo da humanização no ambiente de trabalho ganha expressividade com a 

experiência de Hawthorne, realizada em uma fábrica, em Chicago – EUA, no período de 1924 

a 1932. A pesquisa tinha como objetivo verificar a relação da produtividade com as condições 

físicas de trabalho.  

As conclusões da experiência de Hawthorne revelaram que a capacidade do 

trabalhador de executar tarefas em um tempo estabelecido com eficiência não está relacionada 

somente às condições físicas de trabalho, mas também com a integração social que ele possui 

com o seu grupo de trabalho.  

A partir dessa pesquisa, as relações de trabalho no ambiente organizacional passaram a 

ser objeto de estudo de diversos pesquisadores no âmbito acadêmico (ANDRADE, 2011). 

O estudo das relações humanas no ambiente organizacional tem permeado a área de 

recursos humanos, atualmente também chamada de gestão de pessoas. Essa alteração não foi 

somente nominal, mas também nas ações dessa área da organização. Segundo Souza; Calbino; 

Carrieri (2010, p. 106), “essa mudança conceitual traz consigo implicitamente uma série de 

mudanças discursivas, que visam legitimar novas práticas de gestão, que, possivelmente, se 

tornaram necessárias devido a mudanças sociais e econômicas”. Para Veloso et al (2011, 

p.62) as novas práticas geraram novos papéis da gestão de pessoas, incluindo o gerenciamento 

de carreira, que “envolve o planejamento e acompanhamento da vida profissional dos 

empregados; mecanismos para estímulo e suporte para que o empregado planeje a própria 

carreira”.  

Entretanto, segundo Dutra (2001), é um desafio para uma organização, que possui um 

grande contingente de pessoas, planejar e conciliar as diversas expectativas de cada indivíduo 

com relação as suas carreiras e as necessidades organizacionais. Para isso, seria necessário 

estabelecer um sistema de estrutura de administração de carreira, não com um rótulo pré-

disposto, mas com suporte para que cada pessoa pudesse planejar sua própria carreira na 

organização. 

Além das ações acima descritas, também são novas atribuições da gestão de pessoas 

promover o bem-estar dos indivíduos na organização, através de práticas construtivas 
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trabalhadas em conjunto para alcançar os objetivos da organização (HORTA; DEMO; 

ROURE (2012).  

Para atender as exigências atuais do mercado de trabalho, a gestão de pessoas também 

tem buscado indivíduos mais qualificados e competentes, além de redobrar os esforços para 

atrair e reter pessoas na organização (CARVALHO NETO; SANT’ANNA, 2013).  

Essa última atribuição é tema de pesquisa dos autores Leite; Leite e Albuquerque 

(2013) que apresentam discussões na literatura sobre o papel da gestão de pessoas como uma 

parceria estratégica. Para os pesquisadores, a gestão de pessoas deve desenvolver ações que 

valorizem os trabalhadores e despertem nos mesmos o envolvimento e o comprometimento 

com a organização, com o objetivo de alinhar os interesses profissionais dos recursos 

humanos com a visão, a missão, os objetivos e metas da organização. Entretanto é 

fundamental que as regras para promoção da carreira das pessoas estejam claras a fim de 

evitar insegurança e posturas defensivas (DUTRA, 2001).  

As relações da gestão de pessoas com os trabalhadores são complexas, envolvem 

vários aspectos do fator humano que nem sempre são atendidos a contento. Dutra (2001) 

reconhece que a gestão de pessoas além das relações internas com os indivíduos, está inserida 

em um nível de dimensão mais amplo e abrangente, relacionando-se com representações do 

trabalhador na sociedade. Essas situações, que de alguma maneira consternam a gestão de 

pessoas, são vistas como um desafio para o gestor. Por outro lado, impulsionam a própria 

gestão a buscar novas posturas para atender as novas necessidades das pessoas em seus 

ambientes de trabalho.  

Embora as ações acima de GP sejam consideradas pertinentes a uma gestão que lida 

com um universo complexo que é o indivíduo, é importante também que as pessoas estejam 

disponíveis para aquisição de novos conhecimentos para atualização das competências 

individuais e organizacionais. E para isso, é necessário que elas participem de treinamento, 

cursos de atualização, aperfeiçoamento e qualificação profissional.  

Investimento em aperfeiçoamento e capacitação de pessoas, além de ser uma estratégia 

da GP para reter as pessoas na organização, é também sustentável, a partir da premissa de que 

as pessoas ficam satisfeitas e permanecem em seus empregos quando percebem que a 

organização está investindo nelas. A retenção de pessoas é um dos aspectos que tem se 

destacado no novo conceito de ações da GP e em estudos sobre clima organizacional.  

Os autores Veloso et al (2011) realizaram uma pesquisa sobre carreira profissional 

dentro das organizações e seus estudos revelam que novas tendências em modelos de gestão 

de pessoas apontam para o planejamento, suporte e acompanhamento da carreira, oferecendo 
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informações sobre os mecanismos, processos e possibilidades para o desenvolvimento da 

carreira. Desta forma o próprio indivíduo tem como planejar e flexibilizar sua própria carreira 

ao longo dos anos dentro da organização. 

O desenvolvimento profissional e a carreira das pessoas têm sido objetos de estudos e 

preocupações de muitas organizações, porém, as políticas adotadas nos sistemas de gestão 

estabelecem objetivos e metas de médio a longo prazos. E com isso, a gestão de pessoas, 

cumpridora de seu papel de reproduzir os interesses da gestão, limita-se a seguir e respeitar os 

objetivos da organização e ainda, reforçá-los na cultura organizacional.  

Desta forma, a GP, muitas vezes, encontra-se ainda engessada, repleta de processos 

morosos e defasadas, devido ao tempo em que leva para desenvolver seus objetivos e os 

entraves, que encontra na execução de suas atividades.  Esse comportamento da GP interfere 

nas relações humanas no ambiente organizacional, causando ainda um desconforto, tanto para 

os gestores quanto para as pessoas.  

 

2.2.l A Gestão de Pessoas na Administração Pública 

 Na administração pública, a gestão de pessoas segue as diretrizes determinadas pela 

Secretaria de Gestão Pública - SEGEP, órgão do Ministério do Planejamento. A SEGEP é 

responsável pelo desenvolvimento da carreira do servidor público, bem como das ações para o 

aperfeiçoamento das práticas da gestão de pessoas. Entretanto, embora o Governo tenha se 

esforçado em criar diretrizes de políticas de gestão de pessoas, seus esforços ainda se 

concentram nas negociações salariais e nas lutas da categoria. E, apesar de os órgãos públicos 

realizarem concursos com editais com exigências de perfil, os candidatos não são submetidos 

a nenhum teste de competência para comprovar suas habilidades, mesmo depois de aprovados 

(SILVA, 2013).  

 Com relação às considerações acima, os autores também discutem que a gestão de 

pessoas implemente instrumentos para avaliar as competências dos servidores, tanto no 

ingresso do serviço público quanto no decorrer de suas carreiras (SILVA, 2013).  

 No atual contexto, a GP da administração pública, devido à sua complexidade, ainda 

possui muitos desafios para enfrentar. A implementação de um modelo estratégico de gestão 

de pessoas demanda uma gestão que analise as estruturas da administração pública, adaptando 

os modelos existentes, observando cada setor público, a fim de tornar os processos mais 

efetivos (FONSECA et al, 2013).  
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2.3 A GESTÃO POR COMPETÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO 

O termo competência ganhou destaque na administração na década de 1970. Na época,  

foi utilizado como designação de reconhecimento social e profissional de indivíduos que 

apresentavam capacidade de compreender e responder determinados assuntos com eficiência 

(AMORIM; SILVA, 2011).  Embora esteja inserido em diversas áreas do conhecimento, este 

estudo tem o propósito de realizar uma abordagem do tema concatenado com o 

desenvolvimento das instituições de ensino público federal, relacionando-o com o aumento da 

capacidade tecnológica e melhoria da qualidade dos serviços oferecidos. 

Assim, baseando-se nos estudos do tópico anterior, gestão de pessoas, no âmbito de  

suas competências, a gestão vem sofrendo transformações ao longo dos últimos trinta anos, 

devido às mudanças que ocorreram nas empresas em todo o mundo. Houve uma demanda de 

novos perfis profissionais: antes, exigia-se um profissional que somente seguisse as normas da 

organização. Atualmente busca-se um profissional autônomo, criativo e empreendedor. 

(DUTRA, 2001).  

A gestão que se inspirava nas referências tradicionais fordistas e tayloristas de 

administração – controle de pessoas – passa a ter um olhar para o desenvolvimento desses 

profissionais, que não deixa de ser uma proposta da gestão por competências para o 

desenvolvimento das organizações.   

Segundo Fleury e Fleury (2004), as competências organizacionais são formadas pela 

combinação de recursos da organização e as competências dos indivíduos. Essa relação de 

mão dupla, ou seja, a inter-relação que ocorre entre os recursos da organização e 

competências das pessoas resulta num processo de aprendizagem intrínseca dentro da 

organização.   

Na Figura 1, Fleury e Fleury (2004, p. 50) demonstram essa articulação entre as 

competências organizacionais e as competências individuais. 
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Figura 1- Competências organizacionais x Competências individuais  

Fonte: Adaptado de Fleury e Fleury (2004, p. 50)  

 

Quando as organizações propiciam às pessoas a oportunidade de aperfeiçoar seus 

conhecimentos, elas estão enriquecendo as pessoas intelectualmente e desenvolvendo suas 

capacidades individuais. Todo esse conhecimento adquirido é transferido para a organização, 

à medida que a própria oferece condições para aplicação desse conhecimento.  

De fato, quando as pessoas desenvolvem suas habilidades e competências elas 

incorporam esses conhecimentos em suas tarefas de trabalho. Entretanto, é importante 

ressaltar que esses conhecimentos devem ser aproveitados de acordo com a necessidade da 

organização, pois, quando aplicado de maneira adequada, tornam-se eficientes e se 

transformam em um patrimônio intelectual da organização.  

A organização que reconhece e valoriza as competências das pessoas, oferecendo 

suporte, amplia a relação e interação entre as competências individuais e as competências e 

estratégias organizacionais. Há uma inter-relação de competências após a capacitação, 

aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional entre as pessoas e a organização (AMORIM; 

SILVA, 2011). 

As organizações que, nos processos de desenvolvimento, sabem aproveitar o conjunto 

de competências das pessoas estabelecem vantagens competitivas no contexto em que estão 

inseridas. A adoção desse comportamento pelas organizações proporciona às pessoas a 

condição de sentirem-se valorizadas e mais comprometidas com o trabalho. As pessoas 
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percebem e sentem-se motivadas quando suas competências e habilidades estão sendo 

aproveitadas pela organização de forma produtiva.  

Numa pesquisa sobre valores organizacionais, Miguel e Teixeira (2009) mostram 

como o desenvolvimento das competências individuais está fortemente relacionado com 

realização e autonomia das pessoas e interfere nas relações das pessoas com a organização. As 

pessoas passam a ter mais compromisso com o trabalho. Isso indica o quanto é relevante para 

desenvolvimento das competências organizacionais o desenvolvimento das competências 

individuais.  

Em seus estudos, Gil (2011) afirma que assim como as máquinas e equipamentos 

precisam ser atualizados, os conhecimentos e habilidades das pessoas também necessitam de 

aperfeiçoamento e qualificação. 

Sob esse contexto, as organizações têm sido desafiadas a promover programas de 

atualização, aperfeiçoamento, capacitação e qualificação para desenvolvimento das 

competências, habilidades e talentos das pessoas, principalmente aquelas envolvidas 

diretamente com a atividade-fim da organização.  

Ações dessa natureza são consideradas como estratégias organizacionais da gestão por 

competências. Segundo Fernandes (2013), gestão por competências é um conjunto de práticas 

realizadas com o objetivo de desenvolver, de uma forma consistente, as competências das 

pessoas e da organização. 

De acordo com as discussões acima, o sucesso e a prosperidade dos empreendimentos 

nas organizações são também fruto das capacidades individuais (RUZZARIN; AMARAL; 

SIMIONOVSCHI, 2006). São as pessoas que, ao se desenvolverem profissionalmente, estão 

também desenvolvendo as organizações.  

As organizações têm exigido cada vez mais que as pessoas estejam em constante 

atividade de desenvolvimento e aprendizagem (EBOLI, 2001). Considerando uma empresa 

como um organismo vivo que precisa acompanhar as mudanças que ocorrem em todo o 

mundo globalizado, para se manter viva e sustentável, é fundamental que a organização 

ofereça às pessoas a possibilidade de desenvolverem suas competências através de cursos de 

capacitação e treinamentos.  

Entretanto, essas ações da gestão podem encontrar obstáculos quando se pretende 

capacitar indivíduos que pertencem a níveis hierárquicos superiores, pois há um estigma de 

que a capacitação é mais indicada para os indivíduos que estão em crescimento nas 

organizações. Contudo, é importante ressaltar que a capacitação e o treinamento devem ter 

como objetivo principal alcançar toda a organização. Isto é, todo o conhecimento construído 
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ser aproveitado nas rotinas de trabalho, provocando impacto nas estratégias da organização. É 

importante que toda a carga cognitiva adquirida seja internalizada (CASTRO; EBOLI, 2013).   

Segundo Brito et al (2013), a organização que investe no aperfeiçoamento da sua força 

de trabalho, não somente garante maior índice de produtividade, mas também proporciona 

satisfação e realização pessoal para os seus colaboradores. Os autores também consideram 

importante a necessidade de uma avaliação após a capacitação das pessoas. Afirmam em seus 

estudos que a organização 

 
deve procurar avaliar os resultados da capacitação para verificar se verdadeiramente 

está ocorrendo melhorias no ambiente de trabalho e promovendo o desenvolvimento 

dos servidores, para que eles possam enfrentar desafios no trabalho, superando limites 

e contribuindo para o desenvolvimento organizacional (BRITO et al, 2013, p. 78). 

 

 

A capacitação e aperfeiçoamento dos indivíduos é meta de organizações que desejam 

desenvolver suas potencialidades através dos seus recursos humanos, pois o crescimento das 

organizações também se dá através de seu maior recurso: as pessoas.  

Em divergência as discussões acima, Amorim e Silva (2011) salientam que, embora 

seja a organização responsável pelo desenvolvimento da carreira do trabalhador, esse 

investimento não é responsabilidade exclusiva da organização. Segundo as autoras, cabe 

também ao indivíduo investir no seu desenvolvimento profissional, participando de eventos e 

cursos para seu aperfeiçoamento e qualificação profissional.  

Entretanto, é importante salientar que todo investimento profissional, tanto 

incentivado pela organização quanto pelo próprio indivíduo, deve ser aproveitado. De acordo 

com Easterly (2004), a capacitação será desperdiçada se os indivíduos não receberem 

incentivo para utilização dos conhecimentos adquiridos.  

Essa troca de favorecimento entre a organização e as pessoas é observada nos estudos 

de Davenport (2001). Segundo o autor, tanto os trabalhadores quanto as organizações 

possuem uma expectativa de crescimento e recompensas de um para com o outro. Entretanto, 

o crescimento e as recompensas são gerados a partir do comprometimento de cada uma das 

partes, pois o investimento na área de capacitação de pessoas pode gerar maior produtividade 

e desempenho dos recursos humanos (DAVENPORT, 2001).   

Apesar de essa expectativa ser um objeto previsível, estudos desenvolvidos pelos 

autores Pilati; Porto e Silvino (2009) entre egressos de cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 

de uma organização pública brasileira concluíram que não existe um padrão simétrico de 

produtividade, pois, após a capacitação, alguns egressos relatam que publicaram grande 



30 
 

 

quantidade de artigos e implementaram novas rotinas de trabalho, enquanto que outros 

relatam valores inversos.   

Outros pesquisadores que também investigaram programas de capacitação foram 

Bahry, Brandão e Freitas (2006). O resultado da pesquisa mostra que as percepções dos 

funcionários que participaram do programa revelam que quanto maior o suporte da 

organização maior a segurança e motivação para aplicação dos conhecimentos no trabalho, 

além do suporte psicossocial oferecido pela chefia e pelos pares. 

 

2.3.1 A Gestão por Competência na Administração Pública 

As preocupações em gestão por competências iniciaram-se com a Reforma 

Administrativa do Estado com a criação do Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que 

trata da implementação de uma política para o desenvolvimento dos servidores públicos 

federais, além de regulamentar os dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 

(BRASIL, 2006) que cria o regime jurídico dos servidores públicos federais. É importante 

ressaltar que o Decreto em referência apresenta em seu Art. 2º o conceito de gestão por 

competência como 

 

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 (BRASIL, 2006). 

 

 

 Esse conceito de gestão é alcançado quando ocorre um alinhamento entre as políticas e 

práticas da gestão de pessoas e a estratégia organizacional (NASCIMENTO; ZUPPANI: 

(DUTRA, 2014).   

Além desse ato do Governo Federal de criar legislação para regulamentar a gestão por 

competência na administração pública e para enfrentar a velocidade das mudanças que têm 

ocorrido em todos os setores da sociedade, inclusive na área de educação superior e 

tecnológica, também tem criado instrumentos legais para atualização e crescimento da 

carreira dos servidores públicos federais a fim de oferecer um serviço de qualidade e 

eficiência. 

E, sob esta perspectiva, tem-se como exemplo os Institutos Federais (Ifets), que foram 

criados com o compromisso e responsabilidade de qualificar cidadãos que atuem 

profissionalmente em organizações e nos variados setores da economia, visando o 

desenvolvimento socioeconômico da região em que estiverem atuando (BRASIL, 2008). Para 

o alcance desses objetivos, o Governo depende principalmente da qualidade de ensino-



31 
 

 

aprendizagem que é oferecida pela instituição aos seus estudantes. Desta forma, é necessário 

que os Institutos também ofereçam uma formação bem qualificada aos seus servidores.  

 

2.4 A GESTÃO DO CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

            Convencionalmente, conhecimento e informação vêm sendo tratados como conceitos 

iguais. Porém, o primeiro é resultado de processos de aprendizagem, que podem ter sido 

desenvolvidos através de experiências vividas pelas pessoas ou aquisições de novas 

informações, enquanto que informação é o resultado de mensagens geradas a partir do 

conhecimento das pessoas. A informação pode ser comercializada, enquanto que o 

conhecimento é algo que está incorporado nas pessoas: conhecimento tácito. Esse 

conhecimento pode ser utilizado na produção de manuais, livros, patentes, designs, relatórios, 

atas e difundido entre as pessoas nas organizações e no mundo (FIGUEIREDO, 2012). 

Choo (1998) define a informação como um elemento interno que está inserido em 

quase todas as ações de uma organização, enquanto que conhecimento habita na mente das 

pessoas. 

Para Davenport e Prusak (2003), a informação tem por finalidade mudar o olhar de 

quem recebe a informação sobre algo, o que altera o seu julgamento e o seu comportamento, 

enquanto que conhecimento dentro das organizações é o produto da informação, após ser 

processada na mente das pessoas e se difunde através de documentos, repositórios, rotinas, 

processos, práticas e normas organizacionais. Os autores definem conhecimento como  

 

uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e 

insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para avaliação e 

incorporação de novas experiências e informações (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, 

p.6). 
 

Braun e Mueller (2014), em seus estudos sobre a gestão do conhecimento, também 

corroboram nessa discussão sobre os processos de criação do conhecimento, que resultam de 

uma interação do indivíduo com a informação. Para os autores 

  

o que diferencia a informação do conhecimento é que o fator humano interage sobre a 

informação, potencializa e gera o conhecimento por meio da interpretação e do 

desenvolvimento de habilidades e competências humanas à informação, pois o 

conhecimento é uma produção, uma interpretação elaborada da informação recebida, 

que acrescenta e agrega um novo valor à informação  (BRAUN; MUELLER, 2014, p. 

988-989). 
 

Nonaka e Takeuchi (2008) também diferenciam informação e conhecimento em seus 

estudos sobre a criação do conhecimento. Para estes autores o conhecimento é processado 
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dinamicamente na mente do ser humano através de uma intenção direcionada, ligada ao 

compromisso e aos valores arraigados nos indivíduos, enquanto que a informação é uma 

movimentação de mensagens com um significado importante no processo de criação do 

conhecimento, reflexo do conhecimento tácito das pessoas, de seus conhecimentos 

codificados e inseridos nas rotinas organizacionais. 

Os autores apresentam no Quadro 1 as características que estão associadas ao 

conhecimento tácito e explícito. 

 

Dois tipos de Conhecimento 

 

Conhecimento tácito (subjetivo)  Conhecimento explícito (objetivo) 

 

Conhecimento da experiência (corpo) Conhecimento da racionalidade (mente) 

Conhecimento simultâneo (aqui e agora) Conhecimento sequencial (lá e então) 

Conhecimento análogo (prática)  Conhecimento digital (teoria) 

Quadro 1 – Dois tipos de conhecimento 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (2008, p. 58) 

 

 Segundo e Takeuchi (2008), os conhecimentos descritos à esquerda refletem as 

características do conhecimento tácito, gerado em um ambiente prático (“aqui e agora”), 

enquanto que o conhecimento explícito é processado através de eventos ou objetos passados 

(“lá e então”).   

O conhecimento tácito e o conhecimento explícito “constituem o motor de todo o 

processo de criação do conhecimento”. Representam os mecanismos utilizados para articular 

e ampliar o conhecimento individual para toda a organização. (NONAKA; TAKEUCHI, 

2008, p. 55). 

Para os autores Nonaka e Takeuchi (2008), o conhecimento é gerado através da 

interação entre o conhecimento tácito e o explícito, demonstrado na Figura 2.  
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                      Conhecimento tácito    para    Conhecimento explícito  

 

Conhecimento 

tácito  

 

de 

 

Conhecimento 

explícito 

_________________________________________________________________________ 

Figura 2 - Quatro modos de conversão do conhecimento 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (2008, p. 60). 

   

Segundo Nonaka e Takeuchi (2008 p. 60-68), os processos acima resumidamente 

consistem em: 

 Socialização: De Tácito para Tácito => “processos de compartilhamento de 

experiências, tais como modelos mentais e habilidades técnicas”. Esse tipo de 

conhecimento pode ter sido adquirido através de observação, imitação ou prática. 

 

 Externalização: De Tácito para Explicito=> “processo de articulação do 

conhecimento”. O conhecimento é externalizado através de uma linguagem escrita ou 

com recursos, de forma que possa trazer entendimento intuitivo e reflexão para 

aqueles que estão recebendo o conhecimento. A metáfora, analogia ou modelo são 

usados para facilitar esse processo.  

 

 Combinação: De Explícito para Explícito => “processo de sistematização de conceitos 

em um sistema de conhecimento”. Neste processo de conversão do conhecimento, os 

indivíduos envolvidos interagem por meio de “documentos, reuniões, conversas 

telefônicas, redes de comunicação computadorizadas”.  

 

 Internalização: De Explícito para Tácito => Neste processo ocorre a internalização de 

todos os outros processos: socialização, externalização e combinação. É quando o 

conhecimento tácito individual é convertido através de documentos, manuais, relatos 

orais compartilhados como know-how para toda a organização, tornando-se um 

“patrimônio valioso” 

 

Socialização 

 

Externalização 

 

Internalização 

 

Combinação 
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Segundo Nonaka e Toyama (2008), o conhecimento para ser criado depende do 

relacionamento e interação entre as pessoas dentro e fora da organização. A maneira de como 

se processa esse compartilhamento, o lugar em que as pessoas manifestam seus contextos 

pessoais e através da interação com as outras transformam os seus contextos é identificado 

como Ba e é neste ambiente organizacional, propiciado pelas empresas, que ocorre a criação 

do conhecimento.  

Enfim, as empresas crescem, se desenvolvem e são bem sucedidas devido ao 

conhecimento acumulado das pessoas usado estrategicamente pelas organizações em busca de 

aumento da competitividade e qualidade de seus serviços e/ou produtos. As organizações que 

fazem do conhecimento como estratégia competitiva para desenvolvimento econômico 

organizacional passam a ter destaque na globalização. O conhecimento acumulado nas 

pessoas torna-se então um bem indispensável para as organizações (ISHIKURA, 2008). 

Nesse contexto, as pessoas já não vistas somente como recursos humanos, mas suas 

atuações tornam-se parceiras das organizações. Seus desempenhos são frutos de 

conhecimentos acumulados e suas competências determinam e decidem o alcance das metas 

da organização (SILVA, 2009).  

Outro aspecto pertinente a essa discussão é referente à abrangência desse 

conhecimento, que não se limita a intramuros. À medida que o indivíduo interage com o outro 

ele adquire conhecimento que pode ser aproveitado em um contexto dentro ou fora da 

organização, pois   

todo conhecimento humano redunda em saber proveitoso para uma organização. [...] Não 

há fronteiras para o conhecimento. Não há limites à possibilidade da sua gestão nas 

organizações (SABBAG, 2007, p. 291).  
 

Entretanto, há ainda organizações que priorizam investir somente em profissionais que 

ocupam cargos elevados, ou ainda somente em técnicos ou em operários. Desta maneira, 

segregam pessoas e impedem que o desenvolvimento e a qualificação profissional ocorram 

em todos os níveis da organização (SABBAG, 2007). 

A criação e a disseminação do conhecimento fazem parte das trilhas de 

desenvolvimento de uma organização. E para que o uso do conhecimento não se desassocie 

das vontades e aspirações individuais e organizacionais é importante que as organizações 

proporcionem um ambiente de trabalho em que exista oportunidade para criação e 

disseminação do conhecimento. 

As discussões acima refletem conceitos referentes à Gestão do Conhecimento (GC), 

que é base para os estudos sobre Aprendizagem Organizacional (AO), que também vem 
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ganhando importância na literatura acadêmica. Autores como Andrade, Ferreira e Pereira 

(2010), Lucchi; Bianco e Lourenção (2011), Schreiber et al (2011), Amorim e Silva (2011), 

Brandão et al (2012) e Isidro-Filho et al (2012) focalizam as pessoas como geradoras da 

informação e do conhecimento e da aprendizagem dentro das organizações com suas 

competências, habilidades, mentalidades e interesses 

A capacidade que as organizações têm de criar, adaptar, gerir e gerar e ainda realizar 

atividades de alto grau de eficiência é resultado de uma base de conhecimento próprio, que 

está embutido na mente das pessoas.  

Assim, para sustentar a qualidade da produção e serviços de uma organização é 

fundamental que haja desenvolvimento dos recursos humanos em áreas relacionadas às suas 

atividades de trabalho. Com a construção e acumulação de conhecimentos das pessoas, a 

organização possui capacidade intelectual de realizar atividades e gerar sua própria 

tecnologia, mas para isso é importante que a organização realize ações que deem suporte à 

aprendizagem. 

Segundo Souza e Amaral (2012), uma organização precisa da participação e interação 

de seus colaboradores para desenvolver processos de criação. Essa participação é muito mais 

relevante e eficiente quando os colaboradores estão sempre em processos de aprendizagem.  

O processo de aprendizagem pode ocorrer através de várias maneiras, entretanto as 

organizações que pretendem alcançar metas de melhores produtos e/ou serviços têm investido 

em Treinamento, Desenvolvimento e Educação de Pessoas (TD&E). As ações de TD&E, 

além de aumentar o desempenho e a competência organizacional, também podem oferecer às 

pessoas realização profissional e pessoal, através do desenvolvimento de habilidades 

intelectuais e sociais. São ações estratégicas que atendem tanto os objetivos individuais 

quanto os organizacionais. 

O estabelecimento de metas, visando objetivos comuns para alcance do bom 

desempenho da organização, não deve ser projetado individualmente, mas abrangendo toda a 

organização, pois é relevante que a organização aproveite e invista em todo o seu capital 

intelectual. Assim, a organização transpõe as fronteiras da aprendizagem individual, 

contribuindo para extensão da aprendizagem para toda a organização (FERREIRA; 

DUARTE, 2012). 

Desta forma, as organizações constroem o conhecimento através de processos de 

aprendizagem, tanto por compartilhamento quanto por socialização das informações.  Isto é, 

ocorre uma incorporação de elementos informacionais, que trazem inovação e uma cultura de 

valorização do conhecimento inserido nas pessoas (FERREIRA; DUARTE, 2012). E, para 
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que existam processos de aprendizagem organizacional é preciso, sobretudo, que a gestão 

realize ações que valorizem o conhecimento das pessoas e promovam a aplicação desse 

conhecimento para o crescimento e desenvolvimento da organização, pois no contrário podem  

ser criadoras de obstáculos na transferência de aprendizagem e impedir que os conhecimentos 

e aptidões adquiridos possam ser aplicados. 

 

2.4.1 A Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional na Administração Pública 

A Gestão do Conhecimento (GC) encontra-se ainda em fase de implementação em 

muitas organizações públicas. Algumas delas já têm implementado estratégias para 

institucionalizar a GC a fim de agilizar os processos e serviços oferecidos.  

Para que a gestão do conhecimento e aprendizagem sejam efetivas é necessário que  

haja um planejamento estratégico e “o primeiro passo de um planejamento estratégico é o 

diagnóstico, a identificação de problemas, traduzidos em demandas e necessidades, cenários 

atuais e construção de cenários futuros” (BRAUN E MUELLER, 2014, p. 987). 

As estratégias acima exigem uma política voltada para alocação de recursos 

específicos e treinamento de pessoal nos diversos níveis da organização; alinhamento dos 

interesses e objetivos da organização com as demandas e necessidades da comunidade 

externa. 

Entretanto, a implementação dessas estratégias não é de fácil execução quando se trata 

do serviço público. O planejamento para implementação da gestão do conhecimento exige 

diversas ações interligadas e envolvidas com atividades que esbarram com as estruturas de 

caráter legal e de responsabilidade fiscal dos recursos públicos federais, tornando os processos 

de modernidade morosos e desestimulantes (BRAUN & MUELLER, 2014, p. 988).   

Os autores Batista et al (2005) realizaram um estudo que analisa como as áreas de 

administração e planejamento de 45 Instituições Federais de Ensino Superior tratam o tema 

gestão do conhecimento. Em sua pesquisa, os autores mostraram que a implantação de GC 

nas IFES se encontrava ainda em estágio inicial. Inclusive, muitos servidores desconheciam o 

assunto. E para mudar essa realidade fora recomendada pelo Ministério do Planejamento 

Orçamento e Gestão a adoção de várias ações, dentre outras (i) a criação de comitês formais 

de GC com atribuições para propor implantações estratégicas para coordenar ações práticas 

para o desenvolvimento da gestão do conhecimento na organização; (ii) estabelecer comissões 

interministeriais com objetivo de compartilhar informações e conhecimento articulados nos 

três níveis municipal, estadual e federal; (iii) promover políticas de gestão para 

implementação de programas de sensibilização e capacitação permanente servidores de todos 
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os níveis; (iv) garantir recursos financeiros para promover a institucionalização da GC na 

administração pública; (v) assegurar o planejamento estratégico alinhado com políticas de GC 

de cada organização; (vi) mapear as competências organizacionais, (vii) estimular o 

surgimento de comunidades práticas a fim de suscitar compartilhamento de informações e 

conhecimentos de boas práticas de gestão e (viii) promover o desenvolvimento de programas 

de capacitação para formação de multiplicadores a fim de proporcionar a internalização de 

novas práticas evolutivas de gestão (BATISTA et al, 2005).  

Enfim, as ações elencadas acima refletem o olhar do Governo Federal sobre a 

necessidade de modernização que devem ser processadas para implementação de uma gestão 

do conhecimento eficiente e eficaz, a fim de fortalecer e de melhorar os serviços oferecidos 

pelas IFES. 

 

2.5 A TRANSFERÊNCIA DA APRENDIZAGEM NAS ORGANIZAÇÕES 

 A aquisição de novos equipamentos e a modernização nos sistemas de gestão geram 

necessidade de treinamento e capacitação das pessoas na organização. E, após o período de 

atualização é importante avaliar o impacto causado aos participantes, além de verificar de que 

maneira os conhecimentos adquiridos estão sendo ou podem ser aplicados.  

Avaliar a transferência da aprendizagem adquirida em programas de treinamento e 

capacitação não é simples, pelo contrário, é complexa e deve ser avaliada em vários níveis. É 

importante que a análise envolva as circunstâncias que geram e promovem o treinamento, 

bem como os fatores facilitadores ou não, que implicam na transferência da aprendizagem        

(VELOSO et al, 2015). 

Segundo Magalhães et al (2010), na avaliação de um programa de capacitação deve se 

considerar que as características dos participantes são determinantes no processo de avaliação, 

se eles se sentem motivados para absorver o aprendizado e transferir a aprendizagem. Essa 

motivação tanto pode depender de suas próprias vontades quanto do ambiente de trabalho.  

Após uma pesquisa com grupos de pessoas de uma mesma organização, Veloso et al 

(2015) identificam diversos fatores que podem ser facilitadores ou interferir nos processos de 

transferência de aprendizagem, apresentados no Quadro 2.  
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Fatores de Transferência da Aprendizagem 

 Fatores positivos Fatores negativos 

Expectativas em relação 

ao treinamento 

Acesso a novos conhecimentos e 

utilização de novas ferramentas de 

trabalho. 

Pouco interesse no treinamento por 

já ser conhecedor do assunto e 

considerar o treinamento para 

iniciantes. 

Motivação para 

transferência da 

aprendizagem 

Entusiasmo para multiplicar os 

conhecimentos adquiridos 

Não se sentir motivado para aplicar 

os conhecimentos adquiridos  

Resultados pessoais Reconhecimento de utilizar com mais 

precisão as novas ferramentas, 

poupando tempo. 

Dificuldades de concentração para 

transferir o conhecimento e 

recordar os objetos do curso.  Falta 

de tempo para consultar manuais. 

Suporte dos pares e da 

chefia 

A equipe de trabalho dá suporte.  Não vê reconhecimento da chefia 

na aplicação dos conhecimentos. 

Percepção da validade 

do conteúdo 

Concordam que o treinamento é 

necessário para o exercício correto da 

profissão 

As novas ferramentas não são 

necessárias no exercício de seu 

trabalho. 

Design do treinamento O treinamento com parte teórica e 

prática, a presença do treinador no 

trabalho, simulações de situações de 

reais necessidades facilitaram a 

aprendizagem. 

Nível muito básico, abordagem 

superficial, pouco tempo de curso.  

Oportunidade para 

utilizar o conteúdo 

aprendido/Condições 

físicas no trabalho. 

Oportunidade de aplicar os 

conteúdos, consultar os manuais, 

autonomia para experimentar novos 

equipamentos.  

Aumento de tarefas no trabalho, 

dificuldade para aplicar os 

conhecimentos por falta de 

equipamento individual disponível. 

Autoeficiência de 

desempenho/feedback 

de desempenho 

Reconhecimento de capacidade 

pessoal na aprendizagem dos 

conteúdos, êxito nos resultados das 

tarefas, maior interação com a chefia. 

Nem todos os conteúdos podem ser 

aplicados na prática, resistência às 

mudanças. 

Quadro 2 - Fatores de Transferência da Aprendizagem  

Fonte: Adaptado de Veloso et al (2015, p. 196-198). 

 

                De fato, são diversos fatores que tanto podem incentivar quando desmotivar os 

participantes na transferência da aprendizagem. Muitos pesquisadores além de observar esses 
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fatores, também verificam o percentual transferido. Esta pesquisa, no entanto, não objetiva 

conhecer o grau da aprendizagem, porém se houve aproveitamento do conhecimento 

adquirido em atividades afins da instituição.        

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA  

A metodologia adotada em uma pesquisa varia de acordo com o objetivo que se 

pretende alcançar com a investigação sobre o objeto de estudo. Quando se propõe avaliar a 

implementação de um programa, produto, política ou serviço para identificar evidências de 

eficácia ou necessidade de mudanças, segundo Gray (2012), encontra-se em face de uma 

situação em que novos conhecimentos precisam ser arregimentados e articulados, o que 

caracteriza em si um processo de pesquisa. Pode-se indagar se trata-se de um método, ou 

simplesmente de um atalho para o método, e com certeza não haverá consenso acadêmico 

quanto a isso.  

Ao contrário da pesquisa básica, cujo principal interesse é descobrir novos 

conhecimentos, os resultados de uma avaliação mostram que as ações práticas podem ser 

orientadas por um conhecimento existente, evidenciado após a avaliação (CLARKE, 1999).   

Considerando, então, a avaliação como um método de pesquisa que gera 

conhecimento, os resultados obtidos, após a investigação, podem vir a melhorar e tornar mais 

eficaz a execução do programa de desenvolvimento de pessoal do lócus desta pesquisa. 

 

3.1 A AVALIAÇÃO COMO MÉTODO DE PESQUISA 

A avaliação consiste em coletar dados sobre as características de um programa, 

produto, política ou serviço, de forma sistemática, a fim de avaliar sua eficácia.  Não obstante 

a obtenção de dados informativos e característicos sobre o objeto de estudo, a avaliação 

também pode se concentrar nas reações e percepções dos usuários participantes ou 

beneficiários desse objeto. As pesquisas de avaliação, que muitas vezes analisam programas 

de desenvolvimento de pessoal, profissional e de treinamento, identificam evidências de 

mudanças no comportamento dos participantes e exploram os métodos e procedimentos que 

precisam ser realizados para melhor aplicabilidade e eficiência do programa (GRAY, 2012).  

É importante ressaltar que ao se avaliar políticas públicas, implementação de 

programas e ações governamentais, busca-se conhecer a realidade dessas ações executadas, se 

estão dando certo ou não. O resultado da investigação produz conhecimento, que pode servir 

para continuidade, aperfeiçoamento ou até mesmo intervenção do programa.   
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A partir dos anos 1990, com a globalização, as mudanças que ocorreram nas 

organizações e as transformações do novo cenário mundial, os programas de desenvolvimento 

e treinamento de pessoal tiveram uma significativa expansão. Foi um período em que as 

organizações começaram a se preocupar em desenvolver processos de melhoria e 

aperfeiçoamento dos seus produtos e, consequentemente, os serviços de seus recursos 

humanos. Ocorreu, então, um investimento maior em programas de desenvolvimento de 

pessoal com ênfase na ação, na aprendizagem relacionada ao trabalho e no 

autodesenvolvimento. Atualmente esses programas estão mais direcionados para a 

aprendizagem desenvolvida no ambiente de trabalho, em vez de aprendizagem através de 

formação somente acadêmica (GRAY, 2012). 

Desta forma, é esperado que após o período de capacitação, a organização tenha 

interesse em verificar se as expectativas referentes à melhoria dos processos de trabalho e 

desempenho dos profissionais foram alcançadas e se os resultados obtidos, após os programas 

de aprendizagem, foram satisfatórios ou não. Para isso, muitas organizações utilizam o 

método de avaliação para mensurar tais resultados.  

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS NA AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

Conforme as discussões acima, após os cursos de capacitação e aperfeiçoamento, as 

organizações tinham interesse em verificar as mudanças relacionadas à atividade profissional.  

Entretanto, nos últimos anos, tem ocorrido um redirecionamento do foco dessa avaliação. 

Antes, havia uma preocupação em mensurar a aprendizagem relacionada às questões do 

trabalho desenvolvido pelo profissional que foi capacitado. Atualmente a mensuração possui 

um caráter mais contextualizado, procura abordar aspectos éticos e subjetivos, relacionados à 

totalidade do propósito da avaliação. Por outro lado, a avaliação também tem focalizado a 

aprendizagem informal que pode ocorrer no ambiente organizacional (GRAY, 2012). 

  Kirkpatrick (1959) desenvolveu um trabalho que estabelece diretrizes básicas para 

depreender a avaliação. Apesar de seus estudos terem sido desenvolvidos no final dos anos 

1950, seu trabalho foi continuado e ampliado e tem sido referenciado atualmente por vários 

pesquisadores (GRAY, 2012).  

 As preocupações com a aprendizagem em programas de desenvolvimento de pessoal 

têm sido objeto de estudos de muitos pesquisadores. Autores como Mourão; Borges-Andrade 

(2005), Bahry; Brandão; Freitas (2006), Gonçalves; Mourão (2011), Tasca; Ensslin; Ensslin 

(2012) e Balarin; Zerbini; Martins (2014) têm referenciado, em seus estudos, o modelo de 
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Kirkpatrick (1959, 1976, 2010) e Kirkpatrick e Kirkpatrick (2010) sobre avaliação de 

programa de desenvolvimento e capacitação de pessoal.  

Kirkpatrick e Kirkpatrick (2010) apresentam quatro níveis de avaliação para os 

programas de treinamento de pessoal. Segundo os autores, os níveis devem ser avaliados, 

sequencialmente, um após o outro, pois cada um cria um impacto de maneira diferente sobre o 

participante, além de fornecer informações relevantes para a avaliação total da aprendizagem, 

conforme demonstrado no Quadro 3.  

 

Níveis de Avaliação 

Nível Tipo Descrição - Objetivo 

1 Reação 

Avaliar a reação dos participantes em relação ao 

programa. 

Apesar de muitas organizações realizarem pesquisas de 

avaliação dos programas de desenvolvimento de pessoal, os 

resultados nem sempre revelam verdadeiros sensos, ou seja, os 

participantes dos programas nem sempre declaram, de fato, 

suas verdadeiras impressões sobre o programa.  Mesmo assim, 

a avaliação deve verificar também aspectos pertinentes do 

desempenho profissional dos participantes (KIRKPATRICK e 

KIRKPATRICK, 2010).   

2 Aprendizagem 

Verificar a ocorrência de mudança de atitudes, ampliação 

dos conhecimentos e aperfeiçoamento das habilidades.  

Segundo a ótica atual da gestão de pessoas é fundamental 

analisar também o ambiente de retorno do participante do 

programa de capacitação. Esse ambiente pode revelar, além 

dos aspectos de aprendizagem relativos à atuação profissional 

do participante, sua avaliação pessoal sobre o programa e as 

mudanças que ocorreram no ambiente de trabalho 

(KIRKPATRICK e KIRKPATRICK, 2010).   

3 Comportamento 

Mensurar aspectos do desempenho profissional que 

apresentaram mudança.  

Para que ocorra a avaliação deste nível de aplicação da 

aprendizagem, é preciso que a organização ofereça condições 
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e suporte que facilitem a aplicação dos novos conhecimentos 

assimilados pelas pessoas no programa (KIRKPATRICK, 

2010); (BAHRY; BRANDÃO; FREITAS, 2006). 

4 Resultados 

Relacionar os objetivos da organização com os resultados 

obtidos com o programa. 

Neste nível, é observado todo o contexto em que acontece o 

programa. Envolve os motivos que promovem o programa e 

os diversos interesses e objetivos das pessoas envolvidas, tanto 

os participantes quanto aqueles que indicaram o programa para 

os participantes (EASTERBY-SMITH, 1994). 

 

Quadro 3 - Níveis de Avaliação. 

Fonte: Adaptado de Kirkpatrick e Kirkpatrick (2010,  p. 37-83). 

 

Considerando, então, os níveis de avaliação acima descritos, utilizou-se a avaliação 

elucidativa. Esse tipo de avaliação possui uma abordagem mais flexível e aberta, pois 

considera as perspectivas dos participantes, objetivando promover uma consciência 

comunitária sobre um programa, em vez de se concentrar somente nos efeitos, resultados e 

recomendações pré-estabelecidas (GRAY, 2012). O propósito é evidenciar as percepções dos 

servidores públicos federais do campus de um Ifet sobre o Programa de Desenvolvimento de 

Pessoal implementado para o desenvolvimento de suas carreiras na instituição.  

Desta forma, a avaliação de programas de capacitação torna-se um elemento 

imprescindível para verificar a eficiência de um programa na aplicação da aprendizagem, 

além de assegurar o uso adequado dos recursos para o desenvolvimento da organização 

(LINGHAM; RICHLEY; REZANIA, 2006). 

 

3.3  DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS PARA PRODUÇÃO DE 

DADOS 

 Para coletar dados de uma pesquisa de avaliação existe uma variedade de ferramentas. 

Segundo Gray (2012), a escolha dos instrumentos vai depender dos objetivos da avaliação. 

Este estudo utilizou quatro fontes de evidências. As fontes utilizadas foram: questionário, 

entrevistas semiestruturadas, observação e medidas não invasivas. 

 Os estudos e pesquisas na área das ciências sociais e comportamentais têm se dividido 

entre as escolas positivistas e interpretativistas. Devido a essa divisão antagônica, muitos 
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pesquisadores sentem-se obrigados a escolher uma abordagem de pesquisa quantitativa ou 

qualitativa. Entretanto tem sido crescente a utilização combinada desses dois métodos, 

constituindo o que se denomina abordagem de métodos mistos (GRAY, 2012).  

 A utilização de instrumentos de abordagem mistas no mesmo estudo, apesar de ainda 

provocar alguma polêmica entre pesquisadores, tem sido bastante usada para criar um diálogo 

entre instrumentos quantitativos (questionários) e qualitativos (entrevistas).  

Segundo Creswell (2007), o pesquisador que adota o método misto como abordagem 

pode coletar os dados de sua pesquisa, primeiramente buscando uma amostragem maior de 

pessoas através de instrumentos de coleta quantitativos, como questionário, e depois 

coletando dados qualitativos, através de entrevistas, com um número menor de pessoas, para 

uma avaliação mais aprofundada do objeto da pesquisa. 

O Quadro 4 apresenta as abordagens propostas por Creswell (2007), com suas 

características mais marcantes - circunstâncias em que são mais convenientemente aplicáveis 

e ferramentas mais adequadas para cada tipo. 

                                 Procedimentos Quantitativo, Qualitativo e Misto 
 

Quantitativo Qualitativo Misto 

Predeterminado Emergentes 

 

Predeterminados 

e Emergentes 

Perguntas baseadas 

em instrumento 

Questões abertas Questões fechadas e abertas 

Dados de desempenho, de 

atitude, observacionais e 

de censo 

 

Dados de entrevista, de 

observação, de 

documentos e relatórios 

 

Formas múltiplas de dados 

contemplando as 

as possibilidades de  

questionários, entrevistas, 

observação e medidas não 

invasivas 

Análise estatística 

 

Análise de texto e 

observacional 

Análise estatística, textual e 

observacional 

          Quadro 4 - Procedimentos quantitativo, qualitativo e misto  

          Fonte: Adaptado de Creswell (2007,  p. 32-39) 

 

 Ainda de acordo com o Quadro 4, há diferentes formas de abordagem para análise e 

avaliação de um objeto. Desta forma, para melhor elucidar as questões desse estudo, utilizou-
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se procedimentos com instrumentos de abordagem mista, que combinam abordagem 

quantitativa e abordagem qualitativa. 

 A seguir são apresentadas, mais detalhadamente, as fontes de evidências utilizadas 

nesse estudo para avaliar a percepção dos servidores sobre o Programa de Desenvolvimento 

de Pessoal oferecido pelo Governo Federal.  

 

3.3.1 O Questionário 

 O questionário é uma ferramenta muito utilizada como produção de dados e bem 

aceita, pois geralmente as pesquisas não revelam a identidade dos respondentes. Na presente 

pesquisa utilizou-se o questionário com um roteiro de questões estruturadas.  Foram aplicados 

para 85 servidores do Ifet, sendo 55 técnico-administrativos e 30 docentes, no período de 

setembro a dezembro de 2013.  

Antes da aplicação, os servidores que participaram foram informados sobre a natureza 

e objetivo da pesquisa, bem como sobre o anonimato garantido dos participantes.  Além disso, 

aos mesmos foi solicitada permissão para transcrições literais, interpretações escritas e 

relatórios gerados a partir dos dados coletados. Os objetivos previstos do questionário 

encontram-se no Apêndice A e a sua descrição completa no Apêndice B deste trabalho. 

3.3.2 As Entrevistas Semiestruturadas 

Os procedimentos utilizados antes da aplicação das entrevistas semiestruturadas foram 

os mesmos utilizados na aplicação do questionário. Foram entrevistados 45 servidores, sendo 

20 docentes e 21 técnico-administrativos do lócus deste estudo e 4 técnico-administrativos 

lotados na reitoria.  

Conforme anunciado anteriormente no item 3.3 deste estudo, as entrevistas foram 

utilizadas com o objetivo de aprofundar mais os resultados obtidos após a aplicação do 

questionário. Segundo Arksey e Knight (1999, p.32) 

 

a entrevista qualitativa examina o contexto de pensamento, sentimento e ação e pode 

ser uma maneira de explorar as relações entre diferentes aspectos de uma situação. A 

entrevista é uma poderosa forma de ajudar as pessoas a explicitar coisas que até agora 

foram implícitas - de articular suas percepções tácitas, sentimentos e compreensão 

(ARKSEY; KNIGHT, 1999, p. 32).  

 

 

 Desta maneira, após a aplicação do questionário, verificou-se que algumas questões 

apresentaram resultados de difícil interpretação que requereram uma percepção, para melhor 

análise e observação, obtida através da entrevista. Desenhou-se um roteiro de entrevista que, 
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ao mesmo tempo em que permitisse ampliação da compreensão em relação às informações 

anteriormente obtidas, também não fosse demasiadamente aberto, descendo em profundidade 

que não se julgava necessária para efeito do estudo. Estava-se neste momento, interessado em 

aprofundar sim, mas fundamentalmente para uma gama maior de informantes. Daí porque se 

preparou um instrumento que tornasse factível “entrevistar” 45 servidores, nos tempos e no 

andamento da pesquisa.  

 A descrição detalhada das questões das entrevistas semiestruturadas encontra-se no 

Apêndice C deste trabalho. 

   

3.3.3 A Observação  

De acordo com Gray (2012, p.320), “a observação proporciona uma oportunidade de ir 

além das opiniões das pessoas e suas interpretações sobre suas próprias atitudes e seus 

comportamentos, aproximando-se de uma avaliação de suas ações na prática”. Muitas vezes 

as pessoas respondem algumas questões do questionário positivamente, entretanto durante a 

entrevista apresentam hostilidade ao mesmo tema abordado no questionário. 

A observação tanto pode ser aberta (quando o participante sabe que está sendo 

observado) ou oculta (quando o participante não tem conhecimento da observação). A 

observação oculta é usada quando o pesquisador teme que os participantes alterem seus 

comportamentos ao saberem que estão sendo observados (GRAY, 2012). 

A figura 3 apresenta os papéis dos participantes de uma pesquisa que adota a produção 

de dados através da observação. 

                                        Observação aberta 

                     Participante       Observador  

                      anunciado        anunciado 

      

      Observação       Observação  

      participante       não participante 

          Participante         Observador 

          disfarçado                    disfarçado 

 

                                       Observação oculta 

Figura 3 – Papéis na pesquisa com observação 

Fonte: Gray (2012, p. 321) 
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Considerando, então os aspectos éticos, esta pesquisa, utilizou a observação aberta, 

pois os participantes não ficariam satisfeitos se soubessem que foram observados sem os seus 

consentimentos.  

Apesar da subjetividade, a observação, quando bem realizada, pode se transformar em 

uma ferramenta importante na pesquisa. Os detalhes anotados pelo pesquisador, durante a 

pesquisa de campo tornam-se de caráter relevante para análise e discussão dos resultados 

obtidos na produção de dados com instrumentos qualitativos.   

  

3.3.4 Medidas não Invasivas  

 Segundo Gray (2012), as medidas não invasivas envolvem o uso de fontes não reativas 

como arquivos, fotografias, vídeos, gravação de som, desenhos e, atualmente, a internet. Elas 

incluem, ainda, uso de análise de medida de acreção e erosão. E o uso de documentos que 

incluem uma ampla gama de registros de organizações, empresas e pessoas. Essas medidas 

costumam apresentar problemas, devido ao fato de serem armazenadas seletivamente e muitas 

vezes serem imprecisas e incompletas. 

 Alguns dados desta pesquisa, tais como troca de e-mails acima do normal, surgimento 

de posts virais nas redes sociais, criação intensiva de blogs tratando de questões de temática 

específica foram coletados desta maneira e puderam ser analisados e avaliados, oferecendo 

maior comodidade e favorecendo a coleta dos documentos e relatórios para elucidação desta 

pesquisa. 

 

3.4 CARACTÉRÍSTICAS DA POPULAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 Segundo Easterby-Smith (1994), a população participante do processo de coleta de 

dados em uma pesquisa de avaliação é chamada de informantes, principalmente quando os 

meios utilizados são questionários e entrevistas. Para o autor, os informantes podem ser 

classificados em quatro categorias: participantes diretos, observadores, controladores e 

stakeholders.  

 O Quadro 5 apresenta um resumo das quatro categorias dos informantes, baseado nas 

considerações de Gray (2012), adaptadas para avaliação do Programa de Desenvolvimento de 

Pessoal, objeto da presente pesquisa. 
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As Quatro Categorias dos Informantes 

Categoria Participação 

Participantes diretos Servidores docentes e técnico-administrativos, coordenadores e 

gestores de área que participaram do Programa. 

Observadores Servidores docentes e técnico-administrativos, coordenadores e 

gestores de área que participaram do Programa e fizeram uma 

avaliação sobre o impacto da aprendizagem no trabalho. 

Controles Pessoas que possuem a mesma característica do grupo participante, 

porém sem a aplicação do objeto de estudo. 

Stakeholders Gestores de alto nível, que apesar de não ter contato direto com o os 

participantes do Programa, têm interesse nos resultados. 

Quadro 5 – As Quatro Categorias dos Informantes 

Fonte: Adaptado de Gray (2012, p.238). 

 

A amostra da pesquisa é composta por servidores docentes e técnico-administrativos 

em educação lotados no campus Macaé do IF Fluminense. O questionário foi aplicado para os 

servidores com o objetivo de obter informações gerais sobre a população e a respeito de suas 

percepções sobre o Programa de Desenvolvimento de Pessoal (PDP). 

Já as entrevistas semiestruturadas foram utilizadas com o objetivo de analisar as 

percepções dos servidores mais detalhadamente, observando seus posicionamentos críticos e 

avaliativos sobre o PDP.  

 

3.5 TRATAMENTO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS  

Os dados da pesquisa de campo coletados através do questionário foram tabulados 

com utilização do recurso do aplicativo do Google Drive e foi gerada uma planilha. E a fim de 

tornar mais eficiente a demonstração dos resultados da planilha, foi gerado um gráfico para 

cada questão do questionário que se encontra detalhado e descrito no Apêndice B.  

 Os resultados das entrevistas foram tratados e discutidos após uma leitura e 

interpretação, conforme o referencial teórico construído na revisão de literatura, o qual 

permitiu avaliar a perspectiva dos servidores em relação ao objeto desse estudo.  

A descrição detalhada desses resultados é discutida no item 4.4 desta pesquisa. 

Foram consultados documentos localizados em arquivos eletrônicos, relatórios 

internos e de gestão e legislação vigentes específicas e relativas aos assuntos abordados a fim 

de auxiliar na interpretação dos resultados.  
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4.  O CASO IF FLUMINENSE 

 O Instituto Federal Fluminense (IFF) foi criado, junto com outros 37 institutos 

federais, pelo Governo Federal em dezembro de 2008, através da Lei n. 11.892, de 

29/12/2008 (BRASIL, 2008), substituindo as antigas denominações de Cefets (Centro Federal 

de Educação Tecnológica) e agregando escolas agrotécnicas anteriormente vinculadas a 

universidades. 

 Antes de ser criado como um instituto federal, o IF Fluminense passou por três 

denominações. A primeira como Escola de Aprendizes e Artífices, criado pelo presidente do 

Brasil Nilo Peçanha. Sempre voltado para a formação profissional, em 1942, com o 

crescimento industrial no país, transformou-se em Escola Técnica Federal de Campos (ETFC) 

e em 1999, em Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos - CEFET (PORTAL DO 

IFF, 2014). 

Cumprindo em parte sua missão, a implementação do desenvolvimento sustentável da 

região e sua abrangência, o IFF se expandiu e possui atualmente várias unidades - entre campi 

e pólos avançados, inclusive de EaD. As unidades estão distribuídas em municípios das 

Regiões Norte e Noroeste Fluminense, Região dos Lagos e Região Metropolitana, 

promovendo a extensão do ensino em diversos níveis e modalidades, respeitando a realidade e 

o arranjo econômico da região, conforme a Figura 4.  

 

Figura 4 - O Instituto Federal Fluminense e seu território  
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Fonte: Portal do IF Fluminense, 2014 - Relatório de Gestão (2013, p.11) 

 

Com o objetivo de formar profissionais para atender a demanda do mercado de 

trabalho e contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região, os cursos 

ofertados pelos campi procuram atender o arranjo produtivo local. Há uma intenção 

manifestada pela política institucional e articulada com a política do governo federal da 

criação dos Ifets de garantir que os profissionais formados permaneçam em suas regiões de 

origem. Assim, o campus oferece uma diversidade de cursos com abrangência em diversas 

áreas do setor econômico.  

Além da oferta de cursos, o Instituto também tem desenvolvido programas e projetos 

de ações de responsabilidade social para o crescimento socioeconômico da região, através de 

parcerias com empresas locais e com apoio do Governo Federal. A tarefa de efetivação desses 

programas e projetos do Instituto é sustentada pelo compromisso e determinação de 

servidores que atuam nos campi da instituição.  

O Quadro 6 apresenta os Projetos e Programas em execução do IFF. 

 

Projetos e Programas Desenvolvidos pelo IF Fluminense 

Programa/Projeto Descrição 

Programa Petrobrás de Formação de 

Recursos Humanos 

O Programa é fruto de uma parceria entre o 

IF Fluminense, a Fundação Pro-IFF e a 

Petrobrás com objetivo de qualificar, 

preparando para o mercado de trabalho, 

estudantes matriculados em qualquer um dos 

campi do Instituto. Já se encontra na segunda 

vigência: 2013-2016. A primeira foi no 

período de 2010-2012. O Programa promove 

anualmente uma Feira de Ciência e 

Tecnologia para apresentação e divulgação 

dos trabalhos elaborados pelos bolsistas. 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego - PRONATEC 

O Programa desde 2011 tem como objetivo 

oferecer ao público que possui menor 

condição de acesso ao ensino médio técnico 

e profissionalizante a oportunidade de 
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realizar cursos tanto de formação inicial 

quanto continuada, promovendo a expansão, 

a interiorização e o aumento da escolaridade.    

Projeto Educar para Ficar O projeto tem como objetivo desenvolver 

ações de apoio aos alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem.  

Telecentro de Informação e Negócio Este programa foi desenvolvido pelo 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior com o objetivo fortalecer 

competitividade entre as micro e pequenas 

empresas além de incentivar o aparecimento 

de novas atividades no mercado. 

Programa Mulheres Mil Criado através da Portaria do MEC nº 1.015, 

de 21 de julho de 2011, este programa 

iniciou com a cooperação entre o Canadá e o 

Brasil, articulado pelo Ifets e pelos 

Ministérios de Educação e Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome. Tem como 

objetivo além de facilitar às mulheres que 

vivem em comunidades carentes o acesso aos 

serviços públicos básicos, oferecer uma 

formação educacional profissional e 

tecnológica, estimulando o 

empreendedorismo e associações solidárias. 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência - PIBID 

Este programa tem como objetivo 

aperfeiçoar e valorizar a formação de 

professores que atuam na Educação Básica.  

 

Centro de Referência em Educação, 

Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas 

Embarcados e Aeroespaciais 

Criado com o apoio da Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica do 

Ministério da Educação (Setec/MEC) com o 

objetivo de atuar na formação qualificada na 

área de sistemas embarcados e aeroespaciais, 
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além de desenvolver pesquisas, estimulando 

a criação de novas tecnologias, expandindo o 

conhecimento e buscando parceria com 

organizações industriais e acadêmicas, 

cooperando com a nacionalização de 

produtos na área de hardwares e softwares.  

Observatório Ambiental  Foi criado com o objetivo de viabilizar 

informações de apoio às ações de caráter 

ambiental e promover debates sobre questões 

referentes aos ambientes naturais localizados 

na região do Instituto.   

Observatório Socioeconômico da Região 

Norte Fluminense 

 

Criado em 2001, com o apoio da FAPERJ - 

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, em 

parceria com as Universidade Estadual do 

Norte Fluminense (UENF), Universidade 

Federal Fluminense (UFF), Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), a 

Universidade Salgado Oliveira, e os 

Institutos Superiores de Ensino CENSA, 

todos com campus localizados no município 

de Campos dos Goytacazes, com o objetivo 

de desenvolver pesquisas de mapeamento de 

cadeias produtivas e alternativas de geração 

de empregos de modo a auxiliar as políticas 

de desenvolvimento e melhoria da qualidade 

de vida da população da região. 

Quadro 6 - Projetos e Programas Desenvolvidos pelo IF Fluminense  

Fonte: Adaptado do Portal do IFF (2014). 

 Os programas e projetos descritos acima expandem e demandam a necessidade de 

pessoas para que possam ser executados. Essa força-tarefa é formada pelos servidores 

atualizados e capacitados que têm desenvolvido suas habilidades e competências para 

oferecerem um serviço de qualidade para atender os objetivos e metas da instituição. 
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4.1. O CAMPUS MACAÉ 

Inaugurado em 29 de agosto de 1993, o campus Macaé está localizado na cidade de 

mesmo nome, no Estado do Rio de Janeiro, às margens da Lagoa de Imboassica. Uma 

localização privilegiada, devido à proximidade com as empresas petrolíferas da região. 

Reconhecido como um referencial de ensino de alta competência e qualificação atende, além 

da comunidade local, também a municípios vizinhos. A região possui um alto nível de 

absorção dos profissionais formados pelo campus e, em decorrência disso, a instituição é 

considerada um divisor de águas no cenário do mercado profissional da região.    

Inicialmente, o campus Macaé oferecia dois cursos técnicos integrados ao Ensino 

Médio, o Técnico em Eletrônica e o Técnico em Eletromecânica. Atualmente, completado 21 

anos em agosto de 2014, tem oferecido outros cursos em diversos níveis de ensino com 

objetivos de qualificar pessoas para atender o mercado profissional da região e do país.   

Atualmente, oferece os cursos de Ensino Médio Integrado (Eletrônica, 

Eletromecânica, Automação e Meio Ambiente), cursos Técnicos Subsequentes (para 

candidatos que já possuam o Ensino Médio), de Informática e de Segurança no Trabalho, este 

último também com as mesmas modalidades acima, além do Programa de Ensino para Jovens 

e Adultos – PROEJA (Eletrotécnica), Graduação em Engenharia de Controle e Automação, 

Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental e ainda a modalidade em EaD. 

  

4.2 O PLANO DE CARREIRA E O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE 

PESSOAL DOS SERVIDORES DE ENSINO PÚBLICO FEDERAL  

Devido ao longo período de estagnação, exposto na introdução desse estudo, muitos 

servidores encontravam-se desanimados e desmotivados. Entretanto, com a criação dos 

Planos de Carreira e o Programa de Desenvolvimento de Pessoal ocorre interesse dos 

servidores. E, com o advento dos novos concursos para ingresso de pessoas no serviço 

público federal, surgem novos servidores também com expectativas sobre suas carreiras. 

Entretanto, apesar das ações do Governo através do PDP estarem alinhadas com 

Regimento Geral Institucional (Portal do IFF, 2014), as ações da gestão estão dissociadas de 

um planejamento estratégico de aproveitamento do conhecimento adquirido pelos servidores, 

que seja executado para favorecer a internalização e a aplicação efetiva dos conhecimentos 

construídos, pois há uma expectativa dos servidores de que seus conhecimentos sejam 

aproveitados - o que promoveria motivação e valorização das pessoas.  



53 
 

 

Segundo os autores Bahry, Brandão e Freitas (2006), as organizações devem 

implementar ações de treinamento e desenvolvimento, sugerindo cursos que potencializem as 

competências dos aprendizes e proporcionem, em seus retornos, um ambiente favorável e 

estimulador para facilitar a transferência da aprendizagem. Esse incentivo ocorre, em parte, 

através do PDP, que possui um valor significativo para os servidores do campus, pois o 

Governo Federal também oferece uma bolsa de auxílio financeiro para os servidores, quando 

a instituição de ensino onde o servidor vai realizar o curso é privada, além do incremento 

salarial após o enquadramento na carreira.  

Contudo, quanto à transferência do conhecimento existem ainda obstáculos a se 

transpor. É importante ressaltar que o desenvolvimento das competências dos servidores, se 

bem aproveitado, pode gerar aumento do capital intelectual do campus (e da instituição), 

ampliação da oferta de cursos, processos de criação e inovação para instituição, e 

consequentemente, aumento da qualidade do ensino e serviços oferecidos pela instituição, que 

resultariam em melhoria de desempenho do campus em todas as suas áreas de 

desenvolvimento. 

 

4.2.1 O Plano de Carreira dos Docentes 

 Com o objetivo de estruturar a carreira dos docentes de instituição de ensino público 

federal, O Governo Federal criou através da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 

(BRASIL, 2008) o Plano de Carreira dos docentes. E, tentando reconhecer o valor da atuação 

do docente, tem atualizando o Plano através de leis e portarias (BRASIL, 2012; BRASIL, 

2013; BRASIL, 2013; BRASIL, 2013; BRASIL, 2013).  

 Uma das ações que despertou bastante interesse e mobilizou a classe, principalmente 

aqueles com extensa trajetória profissional e que já estão próximos do tempo de solicitar suas 

aposentadorias e por motivos circunstanciais não tiveram oportunidade de obter os títulos de 

Mestrado e Doutorado foi a aprovação do Regulamento do Conselho Permanente para o 

Reconhecimento de Saberes e Competências – RSC (BRASIL, 2013).  

 O RSC oferece aos professores, que ainda não possuem títulos de Mestrado e 

Doutorado, a possibilidade de alcançar tais níveis em suas carreiras, através do 

reconhecimento das suas experiências profissionais que contemplem atividades relacionadas 

ao ensino, à pesquisa, à extensão e também à gestão. O nível solicitado deve ser o 

imediatamente superior ao nível atual do docente solicitante (PORTAL DO MEC, 2013).  
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4.2.2. O Plano de Carreira dos Técnico-Administrativos em Educação 

O Plano de Carreira dos servidores técnico-administrativos foi criado através da Lei nº 

11.091/2005 (BRASIL, 2005) que estabelece as normas para administração da carreira da 

categoria. Numa tentativa de melhor atender a esses servidores, o Governo Federal tem 

atualizado o Plano através de Decretos, Lei e Portaria (BRASIL, 2006; BRASIL, 2006; 

BRASIL, 2012; BRASIL, 2014), oferecendo a possibilidade de realizar cursos de educação 

continuada, bem como atualização e capacitação, nas diversas áreas de conhecimento em 

instituições parceiras, promovendo e ampliando a oportunidade de desenvolvimento 

profissional dos servidores técnico-administrativos nas diversas áreas da gestão institucional.  

A iniciativa foi muito bem aceita não só pelos novos integrantes oriundos de concurso 

público, mas também por aqueles que estão próximos de solicitar suas aposentadorias, pois 

aproveitam a chance de aumentar seus vencimentos no final da carreira. 

 

4.3 A APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO PELOS SERVIDORES 

ATRAVÉS DOS PROCESSOS E/OU MECANISMOS DE APRENDIZAGEM  

 

Os conhecimentos acumulados pelos servidores adquiridos através de cursos de 

capacitação e qualificação podem ser convertidos em atividades inseridas em projetos técnico-

pedagógicos elaborados pelos próprios servidores, com apoio do Governo Federal para 

difundir, disseminar os conhecimentos adquiridos no campus ou na instituição.  

Tais atividades tanto podem estar ligadas a atividade de docência, quanto a atividades 

que gerem melhor desempenho e qualidade nos serviços dos servidores que atuam para dar 

suporte à atividade-fim da instituição, que é o ensino. 

Os novos conhecimentos adquiridos pelos servidores através de capacitação externa, 

quando compartilhados de maneira codificada e socializada com o apoio deliberativo da 

organização, deixam de ser informação e transformam-se em capacidade organizacional. 

Considerando que uma organização é sustentada pelo conhecimento que ela retém, ela não 

apenas processa informação, ela também compartilha, socializa, integra e coordenar seus 

conhecimentos. A internalização dos conhecimentos através dos mecanismos de 

aprendizagem interna representa a ampliação das competências organizacionais 

(FIGUEIREDO, 2012).  

Os conhecimentos adquiridos em capacitações pelos servidores docentes e técnico-

administrativos poderiam ser aplicados, de acordo com os estudos de Figueiredo (2012), e 
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serem internalizados através dos mecanismos de aprendizagem interna, a fim de compartilhar, 

socializar, integrar e coordenar esses conhecimentos.  

O Quadro 7 apresenta, de acordo com Figueiredo (2012), mecanismos que podem ser 

encontrados no campus em estudo, e que podem ser utilizados para internalização e aplicação 

dos conhecimentos adquiridos pelos servidores, através do Programa de Desenvolvimento 

Pessoal. A ideia foi de adaptá-los para as áreas de aprendizagem do lócus desta pesquisa.  

 

Mecanismos de aprendizagem interna 

Tipos de mecanismos 

de aprendizagem 

Alguns exemplos ilustrativos Propriedades 

Sistemas técnico-físicos Salas de aula, laboratórios, salas de projeção, auditórios, 

videoconferência, biblioteca, reprografia (para criação 

de manuais, documentos, relatórios, atas) 

Amplamente ativos 

Sistema operacional 

(recursos humanos) 

Técnico-administrativos, docentes, colaboradores Amplamente ativos 

Quadro 7 – Mecanismos de aprendizagem interna. 

Fonte: Adaptado de Figueiredo (2012, p. 76,77). 

A utilização dos recursos acima descritos para internalização dos conhecimentos 

adquiridos em capacitações externas pelos servidores pode promover a incorporação do 

conhecimento no ambiente organizacional. Dessa forma, a aprendizagem passa a ser 

compartilhada por toda a organização. O conhecimento compartilhado formal ou 

informalmente poder gerar capacidade para a instituição, tanto no nível individual quanto 

organizacional. Cada indivíduo que aprende, dissemina seus conhecimentos enquanto 

compartilha-os com a instituição. 

Em seus estudos, Figueiredo (2012) apresenta uma abordagem sobre aprendizagem 

organizacional mostrando que a acumulação de capacidade tecnológica é um recurso que gera 

impacto na estratégia competitiva de uma organização.  No caso do IFF, o equivalente seria 

uma proposta para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, aumentar a capacidade 

tecnológica e a oferta de cursos na área técnica e tecnológica da instituição, bem como 

proceder a uma avaliação dos processos de aprendizagem organizacional existentes no 

campus.  

Tais propostas viriam contribuir para estimular e melhorar as práticas de gestão na 

aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos através da aprendizagem organizacional, a fim 

de trazer melhorias na qualidade dos serviços prestados pelo campus. 
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Com base nas discussões acima, Figueiredo (2012) apresenta, também, a interação dos 

processos e mecanismos de socialização (compartilhamento de conhecimento) e codificação 

do conhecimento, demonstrado no Quadro 8. 

 

Interação dos Processos e Mecanismos de Aprendizagem Interna 

Socialização do Conhecimento Produto do Conhecimento 

1. Treinamento interno (cursos, execução 

de programas e projetos) 

1. Documentação dos cursos, programas e 

projetos a serem executados e aplicados 

2.  Exercício de Avaliação após treinamento 

através de cursos 

2. Relatórios de avaliação dos treinamentos 

 3.On-the-job-training (OJT) – Treinamento 

no trabalho  

3. Relatório de Avaliação do andamento e 

continuidade do treinamento 

4. Reuniões para solução compartilhada de 

problemas 

4. Registro em Ata e Relatório da reunião 

4.1. Solução de problemas operacionais 4.1. Registro das soluções dos problemas 

4.2. Reuniões para compartilhamento de 

projetos inovadores 

4.2. Documentação do Projeto inovador e 

Registro em Ata  

5. Disseminação sistemática de teorias e 

práticas conhecidas praticadas por outras 

instituições 

5. Palestras sobre conhecimentos de 

experiências de outras instituições. 

6.Constituição de equipes (formal e/ou 

informal). 

6.Elaboração e registro de procedimentos 

padrões 

7. Atualização e capacitação externa de 

servidores  

7.Reintegração de servidores oriundos de 

capacitação externa 

Quadro 8 - Interação dos Processos e Mecanismos de Aprendizagem Interna 

Fonte: Adaptado de Figueiredo (2012, p. 100-103) 

 

 Os processos e mecanismos de socialização e codificação apresentados no Quadro 8 

foram encontrados no lócus desse estudo. Porém, nem todos os setores observados no campus 

utilizam esses mecanismos. Muitas reuniões ocorrem sem a formalidade de registro (ata), que 

pode caracterizar, posteriormente, perda de conhecimento e memória de informações. 

É importante ressaltar que o mecanismo de socialização primordial para esse estudo 

trata-se do número 7 - Atualização e capacitação externa de servidores. E a mola propulsora 
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para codificação desse mecanismo é o correspondente, número 7 - Reintegração de servidores 

oriundos de capacitação externa.  Para efetivação desse último, depende que exista estímulo 

por parte da instituição para aplicação e disseminação do conhecimento adquirido.  

Quando o servidor se afasta para capacitação, gera em si uma expectativa de que em 

seu retorno algo novo irá acontecer. Isto é, novas perspectivas de atuação, uma nova proposta 

de trabalho ou um novo projeto. Entretanto, para que essa possibilidade se concretize, cabe ao 

próprio servidor buscar essa efetivação. Há falta de um planejamento estratégico e de suporte 

organizacional para que os conhecimentos construídos sejam empregados nas atividades dos 

servidores, de forma efetiva. Isto pode estar desperdiçando investimentos aplicados para 

realização da capacitação. É importante ressaltar que o esforço dos participantes gera 

conhecimento que é substancial para o desenvolvimento de qualquer organização. 

 

4.3.1 A Aplicação dos Conhecimentos em Projetos de Extensão do IF Fluminense 

Nos últimos anos, o IF Fluminense Campus Macaé tem promovido a aplicação das 

competências desenvolvidas pelos servidores através da execução de projetos e programas 

desenvolvidos junto à comunidade interna e externa. Essa oportunidade de aplicação dos 

conhecimentos tem dado aos servidores a possibilidade de realizar atividades que estão 

alinhadas com os objetivos da instituição, gerando confiança e aprimoramento profissional. À 

medida que as pessoas aplicam e desenvolvem seus conhecimentos, elas mesmas percebem a 

necessidade de estarem sempre se aperfeiçoando.  

Essa aplicação, de certa forma, vem sendo efetivada por intermédio do Programa de 

Extensão Universitária (ProExt), cujo objetivo é dar apoio financeiro às instituições públicas 

de ensino superior para desenvolver projetos que visem à ampliação das áreas de atuação e 

interação com a sociedade (BRASIL, 2008).  

No IF Fluminense campus Macaé, a Diretoria de Pesquisa e Extensão - DIPE tem sido 

responsável pela execução desse fomento, que vem promovendo esse programa com a 

participação dos servidores do campus. Os projetos apresentados são frutos do conhecimento 

acumulado, construídos através da experiência profissional e capacitação, aperfeiçoamento e 

qualificação. O desenvolvimento dos projetos pode ser considerado como parte do retorno 

esperado, tanto pela instituição quanto pelos servidores que participam do Programa de 

Desenvolvimento de Pessoal. 

 Essas ações da gestão têm promovido, dentro do campus em estudo, a disseminação 

do conhecimento acumulado nas pessoas, pois de certa forma, enquanto executam seus 
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projetos, os servidores estão multiplicando os seus conhecimentos, expandindo a atuação do 

campus na região, envolvendo a comunidade interna e externa.  

Contudo, essa estratégia, apesar de estar sendo considerada aqui como uma maneira de 

aproveitar os conhecimentos adquiridos em capacitações, não atende a todos os servidores que 

tiveram suas competências desenvolvidas em capacitações e aperfeiçoamento promovidos 

pelo PDP. Para que os projetos sejam aceitos, depende das exigências e análises e da 

aprovação de um comitê avaliativo, conforme publicação de um edital. Os projetos têm de ter 

cunho técnico-pedagógico e estarem alinhados com os objetivos institucionais. 

Por outro lado, essa exigência decorre da ideia de promover projetos de qualidade que 

atendam aos objetivos do ProExt e estejam alinhados com os objetivos e metas da instituição, 

conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Regimento Interno da instituição 

(PORTAL DO IFF, 2014).  

4.4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Neste item são apresentadas as análises dos resultados da pesquisa face às respostas do 

questionário e das entrevistas semiestruturadas. Procurou-se relacionar as respostas obtidas 

com os insights da revisão da literatura, fundamentalmente pautada sobre gestão de pessoas, 

gestão por competências, gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. Para 

complementar as informações coletadas na fase da aplicação dos questionários, fez-se 

entrevistas semiestruturadas com 45 servidores, sendo 20 docentes e 25 técnico-

administrativos. Dentre os entrevistados, foram categorizados (i) servidores docentes e 

técnico-administrativos que não exercem cargos de chefia; (ii) servidores que exercem função 

de coordenador; (iii) servidores que atuam na área de gestão de pessoas e (iv) servidores que 

exercem função de pró-reitor. 

Ao se caracterizar o perfil da amostra pesquisada, observou-se que 40% dos 

respondentes se situam na faixa etária de 41 a 50 anos. Isto significa que esses servidores 

iniciaram os trabalhos no campus Macaé quando da sua inauguração, ainda como ETFC. É 

razoável supor que esse público está movido pela pressão por incrementar seus salários 

através do PDP, antes de alcançar tempo e idade para as suas aposentadorias. 

Do público mais jovem, os 20% na faixa entre 20 e 30 anos, muito provavelmente, 

ingressaram na instituição através dos últimos concursos. Certamente, também entre os 20% 

que constituem a faixa seguinte, entre 30 e 40 anos, uma boa parcela ingressou nos últimos 

concursos.  
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A grande urgência, no entanto, por capacitação provém dos 20% de servidores acima 

dos 51 anos, ainda em pleno exercício da profissão, transcorrida a maior parte dela sem as 

oportunidades que ora se fazem presentes e que, premidos pela perspectiva relativamente 

próxima da aposentadoria, procuram aproveitar a oportunidade.  

Como era de se esperar, a categoria dos servidores técnico-administrativos, mais 

diretamente interessada nas oportunidades descortinadas pelo PDP, não apenas estiveram 

mais presentes durante os levantamentos da pesquisa, como também era, de fato, o foco 

principal da pesquisa, uma vez que oportunidades de capacitação para a categoria docente 

sempre foram mais disponíveis, antecedendo o surgimento do Plano de Desenvolvimento de 

Pessoal, em 2005. Por essa razão, 65% da amostra eram compostas de servidores técnico-

administrativos.   

Do ponto de vista das exigências para o ingresso na instituição, 42% dos respondentes 

entraram em cargos que exigiam o nível de graduação. Em seguida, de 24% dos ingressantes 

era exigido nível médio, contra outros 21% que ingressaram em cargos em que se exigia 

apenas o ensino fundamental. Esse perfil revela uma população significativamente letrada, se 

considerarmos que apenas 12% da população brasileira possuem o nível de graduação, 

segundo Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios – PNDA (BRASIL, 2012).  Além 

disso, 11% dos ingressantes o fizeram em cargos específicos para o qual se exigia o curso 

técnico. Residualmente, 2% dos ingressantes, certamente da categoria docente, entraram em 

cargos para os quais se exigia pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado). 

O PDP foi divulgado pelas instâncias responsáveis atingindo 56% do público 

representado pela amostra. No entanto, praticamente a totalidade dos respondentes (96%) 

conheceu o programa. Isso foi possível devido à divulgação no site, colegas de trabalho ou do 

próprio interesse. Esse resultado deixa clara a expectativa existente na comunidade acerca de 

programas dessa natureza. 

O fato de o programa possibilitar formação a partir de fora da instituição, faz com que 

o interesse do público seja ampliado. Isso fica evidente o se constatar que os cursos 

ministrados fora da instituição detêm 65% do público-alvo, ao passo que aqueles oferecidos 

internamente, cujos instrutores eram servidores da instituição, atraíram apenas 33%. Os 2% 

restantes, incluem 1% que fizeram cursos internos, porém com instrutores externos e 1% que 

não fizeram curso nenhum. Essa amostra denota que, dentre os mecanismos propostos por 

Figueiredo (2012) para aquisição do conhecimento, os mecanismos internos têm sido 
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assumidos pelos próprios servidores, no campus Macaé, em uma espécie de replicação de 

facilitadores. Isso contribui para fazer girar os procedimentos de ampliação das competências 

organizacionais, refletindo, de certa maneira, política institucional que libera homem/hora na 

dinâmica do processo de capacitação e formação de pessoal (BAHRY; BRANDAO; 

FREITAS (2006).  

 Dentre as diversas modalidades de cursos, considerando tanto a carga horária quanto o 

grau de formalismo, aqui incluído cursos de graduação, mestrado e doutorado, os mais 

procurados foram os cursos de curta duração, com até 200h (48% dos respondentes). Embora 

o impacto desses cursos sobre o salário do servidor fosse pequeno (da ordem de 3.6% para os 

servidores técnico-administrativos), conforme Tabela de Estrutura e de Vencimento Básico do 

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativo em Educação (Anexo A), o 

investimento em custo-benefício, acaba tornando a iniciativa atraente, além do fato de que tais 

cursos fornecem enfoques mais aplicados, voltados, muitas vezes, para boas práticas do 

trabalho. 

Para o docente, a modalidade de curso acima descrita também interfere em sua 

carreira, embora em menor proporção, principalmente no que tange a avaliação de 

desempenho, conforme Portaria nº 554, de 20 de junho de 2013, que estabelece as diretrizes 

para avaliação e promoção dos docentes, disponível no Anexo B. 

Os cursos de mestrado constituem também foco de interesse da população estudada, 

embora o percentual dos que fizeram ou estão fazendo na amostra seja de apenas 12%. Os 

atrativos para essa modalidade são muitos, a começar pelo acréscimo de 52% no vencimento 

básico que proporcionam, conforme Tabela de Percentuais de Incentivo à Qualificação, 

disponível no Anexo C. O investimento, porém, é alto, não apenas da parte do servidor, em 

geral afastado há muitos anos dos bancos da escola, mas também da instituição, que necessita 

liberar, ainda que parcialmente, carga horária de trabalho do servidor. Acresce a isso, o fato 

de que a oferta de pós-graduação de qualidade não é tão elevada, a demanda é crescente e os 

processos de seleção constituem um filtro exigente.  

 O PDP tem sido reconhecido como um programa que incentiva a progressão na 

formação dos servidores públicos, sob a forma da educação continuada. Na amostra estudada, 

10% dos respondentes adquiriram sua primeira graduação após terem ingressado na 

instituição, aproveitando o apoio do PDP. Além destes, registra-se a ocorrência de 6% que 

fizeram aperfeiçoamento, 8% que fizeram especialização e 7% que cursaram o doutorado, nas 

mesmas circunstâncias anteriormente descritas. 
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Além dos níveis comentados acima, os respondentes também participaram de cursos 

de ensino técnico (5%) e médio (4%). Esse resultado mostra a parte de servidores que 

ingressaram na instituição com exigência somente de ensino fundamental e que também está 

usufruindo do apoio que o PDP oferece para que os servidores, exclusivamente os técnico-

administrativo, avancem em seus níveis de escolaridade. Esses resultados deixam claros a 

importância do PDP e o seu impacto positivo na melhoria do perfil de escolaridade e, por 

conseqüência, da capacidade para o trabalho dos servidores da instituição estudada. 

Ainda que o objetivo do programa seja melhorar o perfil técnico-científico e 

profissional dos servidores, com reflexos na performance da própria instituição, a motivação 

para o engajamento dos servidores segue lógicas diferentes, conforme o interesse pessoal de 

cada um. Assim, em que pese à existência do incremento salarial, responsável pela opção de 

49% dos servidores, outros 32% afirmam ter procurado os cursos motivados pelo 

aperfeiçoamento e maior desempenho na prática do trabalho que adquiririam. Os 19% 

restantes destacaram, nas suas respostas, a vontade de adquirir novos conhecimentos. 

Mesmo reconhecendo que a aquisição e a aplicação do conhecimento não estão 

ligadas simplesmente por uma linha linear de causa e efeito, era intenção da pesquisa verificar 

em que medida conhecimentos adquiridos através do PDP ofereciam uma perspectiva de 

aproveitamento, ao menos na percepção dos investigados. Os resultados mostram que 77% 

dos respondentes declaram aproveitar os conhecimentos adquiridos em suas tarefas de 

trabalho. Entretanto 23% afirmam que não o fazem diretamente. Ao se buscar motivos para 

esta percepção, verificou-se que dentre os que não aplicam, 68% alegam que não o fazem 

devido à aplicação ser considerada desvio de função. Apesar disso, buscaram o curso, não 

apenas pelo aumento salarial, mas também na expectativa de que surgissem oportunidades de 

aplicação, seja em projetos, seja como preparação para futura progressão na carreira. Além 

desses, há também os que não aplicam, porque o curso realizado não era pertinente ao 

trabalho que exercem na instituição e sua intenção era tão somente alcançar o incremento 

salarial (26%). E finalmente, há aqueles que alegaram que a chefia não apoia a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos, refletindo, em última análise, problemas de clima organizacional 

(5%). 

Embora a instituição seja uma grande beneficiária pelo fato de ter um corpo 

profissional altamente capacitado, há alguns questionamentos acerca da motivação dos 

colaboradores no caso do PDP, ser fundamentalmente, a recompensa salarial. Entre os 
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respondentes da pesquisa, 65% admitem que caso não houvesse suporte do Governo, 

participariam de programa de capacitação para aperfeiçoamento profissional pelo simples 

motivo de gostarem de estudar. Entretanto, 20% têm opinião de que o servidor deveria 

promover, às suas custas, sua própria capacitação. Há inclusive aqueles que, sinalizando uma 

estratégia de recusa, chegam a admitir que patrocinariam seus cursos de atualização visando 

futura mudança de emprego (9%), ou ainda, aqueles que afirmam que, sendo a capacitação do 

interesse apenas da empresa, não arcariam com custos de sua capacitação (6%). 

Os entrevistados que não exercem cargo de chefia participaram, com exceção de dois 

deles, do PDP. As alegações para a não-participação foram de que “na época não havia a 

oferta PDP para os servidores” ou de que, por possuir pouco tempo na instituição, “prefiro 

fazer meu curso de doutorado sem o apoio do Programa”. Essas alegações, conquanto 

minoritárias, foram trazidas para análise para ampliar o leque de possibilidades que o trabalho 

de campo proporcionou acerca do perfil do público-alvo. Destaca-se ainda aqui, dentre as 

alegações de não-participação, a de que “viso também horizontes mais promissores para 

minha vida profissional”.  Ou seja, há uma franja de participantes do sistema, que estão na 

instituição apenas como plataforma temporária das suas próprias perspectivas de vida e de 

carreira.  

Os docentes e técnico-administrativos que não estão nas condições acima descritas, ou 

seja, que participaram de cursos com o apoio do PDP, realizaram capacitação tanto de tanto 

de curta quanto de longa duração. Os de curta duração para aperfeiçoar suas atividades 

corriqueiras, tais como curso de redação, de língua portuguesa, de idiomas, além de cursos 

inerentes às especificidades de suas funções, como os da área de T.I e de Comunicação.  

A categoria docente possui maior facilidade de ligar a formação com a aplicação, não 

apenas porque sua atuação como docente requer um leque expandido de competências e 

habilidades, quanto também porque a oferta de cursos supera a daqueles de natureza mais 

específica. Um dos docentes entrevistados ressalta que teve “mais facilidade para formular a 

ementa da disciplina que ensina, depois de um curso de pós-graduação”. Afirmando ainda que 

“um curso de Português que fiz melhorou muito o meu trabalho”.  

Todos os docentes alegam que aplicam os conhecimentos em planejamento de aulas, 

em atividades em sala de aulas e em projetos desenvolvidos no campus Macaé, ou seja, em 

atividades inerentes à docência.   

A aplicação dos conhecimentos amplia, aperfeiçoa o desempenho do servidor em sua 

área de atuação, sendo uma fonte importante para a criatividade e inovação. Um exemplo 

disso é a declaração de um docente da área de Informática que afirma que “a qualificação 
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avança as fronteiras do conhecimento e promove inovação”. Complementa dizendo que 

aplicou “os conhecimentos adquiridos no curso de doutorado na elaboração de um sistema 

para pesquisadores da instituição”. De acordo com Ubeda e Santos (2008), a inovação 

depende da aplicação das competências individuais que aumentam as competências 

organizacionais e este processo requer o ambiente onde os atores possam trocar experiências e 

informações. As situações de aprendizagem promovidas pelo programa constituem 

tipicamente esses ambientes promissores de trocas.  

Se a capacitação redunda em aprendizagem organizacional, é esperado que o 

desempenho seja aperfeiçoado, conforme explicitado na declaração do docente que afirma 

que “meus conhecimentos adquiridos no Mestrado melhoraram a minha performance 

profissional”.  

A percepção da ponte entre aquisição e aplicação de conhecimento, para o caso dos 

técnico-administrativos, nem sempre é tão direta e imediata. Um dos técnico-administrativos 

entrevistados, afirma que o curso que fez de Licenciatura em Matemática não se aplica ao seu 

trabalho. E também admite que “o curso só serviu para aumentar o meu salário”. Isto se dá 

porque o plano de carreira dos técnico-administrativos aproveita todo e qualquer curso de 

formação continuada (desde o ensino médio, técnico, graduação e pós-graduação), atribuindo 

a eles um incremento salarial, conforme Tabela de Incentivo à Qualificação, disponível no 

Anexo C. 

O emprego dos saberes no desempenho das tarefas é certamente uma expectativa, 

tanto dos servidores quanto da gestão. Entretanto, enquanto um dos entrevistados da área de 

manutenção afirma que usa os conhecimentos em reparos e manutenção de equipamentos da 

instituição em geral, outro, porém, alega que “falta estrutura e planejamento estratégico para 

que eu possa aplicar os conhecimentos que adquiri no curso de capacitação”. Outro ainda 

afirma que “na gestão anterior eu aplicava os conhecimentos, mas no momento não trabalho 

mais na coordenação”.  

Os entrevistados afirmam que os cursos de curta duração, em geral, são mais 

facilmente aplicáveis às tarefas do dia a dia. Para exemplificar, um deles declara que o curso 

de Produção Textual do qual participou “ajudou na produção de textos para a criação do 

Fanzine” e que “o Programa é uma via de mão-dupla”. Continua dizendo: “eu aplico os 

conhecimentos em Projetos de Extensão promovidos pela instituição”, e “a instituição 

promove minha capacitação e em troca eu produzo o Fanzine”. Esse tipo de comportamento 

revela uma faceta interessante do programa, pois mostra a sua reflexividade, no sentido de 
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que há aquisição de uma consciência explícita acerca das trocas que constituem o cerne da 

organização.   

Outro caso de aplicação de cursos de curta duração pode ser exemplificado na 

declaração de um entrevistado técnico-administrativo, para quem “o Curso de Português e de 

Produtividade na Web que fiz são amplamente aplicados”. Outro ainda concorda, afirmando 

que “o curso melhorou as minhas atividades rotineiras na internet”. Existe um grande número 

de exemplos dessa categoria, dentre os quais ainda se pode acrescentar o de uma entrevistada 

que disse que “com o curso de Atendimento ao Púbico mudei a minha maneira de atender”, ou 

ainda aquela que afirma que “algumas coisas que aprendi no curso me ajudam a solucionar os 

problemas que se apresentam no dia a dia”. 

 

A aplicação dos conhecimentos muitas vezes ocorre por iniciativa do próprio servidor 

em administrar a sua carreira profissional, a partir de oportunidades geradas pela instituição 

em que está inserido (VELOSO et al, 2015). Um caso peculiar é sobre uma entrevistada da 

categoria técnico-adminstrativo que realizou dois cursos promovidos pela instituição, um de 

técnico em informática e outro de técnico em enfermagem, esse último em parceria com a 

prefeitura local. Essa participante deu continuidade aos seus estudos fazendo uma graduação 

em enfermagem e atualmente participa de um curso de mestrado na mesma área. Esses dois 

últimos cursos foram proporcionados pelo PDP. Ela declara: “se eu não tivesse tido ajuda 

financeira eu não conseguiria avançar tanto”. 

 Um caso semelhante também sobre aplicação prática dos conhecimentos construídos 

através do PDP é a criação do Projeto Ressurgir no campus. Esse projeto é fruto de um olhar 

da entrevistada atuante no projeto sobre problemas de dependência química. Nas suas 

palavras, “participei de diversos cursos para me capacitar nessa área, tanto com apoio da 

instituição, quanto por meu próprio interesse”.  

As entrevistas semiestruturadas direcionadas para gestores de área revelaram um olhar 

mais interessado na aplicação dos conhecimentos adquiridos através do PDP. Geralmente, 

esses entrevistados identificam os servidores que precisam de capacitação em áreas 

específicas. Um dos informantes afirma que “o Programa traz inovação, eficiência e eficácia 

às atividades desenvolvidas frente às demandas do dia a dia”. Na mesma perspectiva outro 

declara que “o retorno do servidor traz conhecimento em benefício da instituição” e outro, 

ainda, também alega que “os cursos realizados sempre trazem retorno para a instituição e 

estimulam o desempenho profissional do servidor”.  
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Um dos gestores que atua na área de TI afirma que a capacitação dá ao servidor uma 

visão mais ampla no uso de equipamentos mais sofisticados. Continua afirmando que “não 

tem como o IFF comprar novos equipamentos e não capacitar as pessoas que vão usá-los”. 

Essa área da instituição demanda que a capacitação seja contínua e constante para atender as 

necessidades do setor e da instituição.  

Os gestores que atuam na área de gestão de pessoas concordam por unanimidade 

quanto à importância do Programa na carreira dos servidores. Um deles afirma que “a oferta 

financeira do Programa estimula e promove a sua continuidade”. Outro gestor também 

concorda, dizendo que “a ação do governo favorece a autonomia na gestão na administração e 

aplicação dos recursos financeiros”. Outro ainda destaca que “os cursos disponibilizados pela 

Enap e as bolsas de estudos da Capes favorecem também a capacitação para melhoria do 

desempenho dos servidores e crescimento na carreira”.  

Os processos e mecanismos apresentados nos estudos de Figueiredo (2012) são 

ferramentas imprescindíveis para a aplicação dos conhecimentos numa organização. Para um 

dos pró-reitores que participou da pesquisa “esses mecanismos de aprendizagem estão 

disponíveis, porém depende da iniciativa individual para que haja previsão de retorno da 

capacitação”. Também afirma que “muitas vezes no retorno do servidor, a qualificação não é 

aplicada, devido à proposta do curso não atender as necessidades ou demandas do trabalho do 

servidor”.  Reconhece que isto “pode gerar uma frustração e até desmotivação”.  

Por outro lado, esse mesmo entrevistado considera que “os cursos de curta duração atendem 

muito mais as demandas das atividades rotineiras e são muito mais aplicáveis”. Ressalta que 

esses cursos de curta duração “deveriam ser mais valorizados na carreira do servidor, o que 

geraria mais motivação”.  

Essa declaração deixa evidente a preferência desse gestor pelos cursos de curta 

duração. Talvez por eles exigirem um tempo menor de ausência dos servidores, além de não 

demandarem também um planejamento estratégico para o retorno do servidor. Sobre o uso de 

mecanismos de aprendizagem, o pró-reitor reconhece que “os mecanismos de aprendizagem 

estão disponíveis”, mas “falta um planejamento para articular ações no sentido de disseminar 

os conhecimentos”.  

 Ambos os pró-reitores avaliam em nível institucional o programa de desenvolvimento 

de pessoal como um elemento fundamental no crescimento profissional e individual do 

servidor, além de reconhecerem a necessidade de um planejamento estratégico de capacitação 

e aperfeiçoamento de pessoas.  
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 As falas acima descritas reforçariam o olhar de alguns autores sobre o tema de 

transformação de capacitação em ação. Ou seja, a necessidade de capacitar as pessoas, porém 

com objetivos que se sejam transformados em ações estratégicas, analisando as estruturas da 

organização, de forma que a implantação de modelos de gestão possa tornar os processos mais 

eficazes (FONSECA et al, 2013). 

 

COMENTÁRIOS FINAIS 

          O Programa de Desenvolvimento de Pessoal, analisado na presente pesquisa, possui 

mais pontos positivos do que negativos. Ao menos na sua função de promover engajamento 

institucional em torno da temática da capacitação e do desenvolvimento de pessoas, ficaram 

evidenciados resultados que podem ser considerados bons, tanto do ponto de vista dos 

gestores quanto dos funcionários, quer sejam docentes, quer sejam técnico-administrativos.  

A métrica mais importante aqui utilizada para a avaliação foi a percepção dos 

servidores participantes do programa quanto ao nível de aproveitamento dos conhecimentos 

adquiridos nas respectivas capacitações.  

Do ponto de vista da reação dos participantes em relação ao programa, o fato de que 

este está ligado ao plano de carreira do servidor, com impacto salarial, fornece elementos de 

satisfação e engajamento efetivos na busca de alternativas de capacitação. Já do ponto de vista 

da aprendizagem, os participantes ouvidos, tanto via questionário quanto via entrevistas, 

foram significativamente afetados em seus comportamentos, habilidades e atitudes, ao menos 

quando examinado segundo as suas próprias percepções. O programa provoca efetivamente 

posicionamentos objetivos, tendo como referência as atividades do trabalho.  

Com relação ao comportamento, conforme se pode verificar, dada a fragilidade 

sistêmica no que diz respeito ao planejamento estratégico local do programa, os desempenhos 

profissionais, conforme estabelecidos pelos objetivos da capacitação, ficaram dificultados 

pela inexistência de política sistemática de avaliação. Na mesma perspectiva, a avaliação de 

resultados, que deve relacionar os resultados da capacitação a objetivos organizacionais e 

outros critérios de eficácia, ficam também prejudicados pelo fato de inexistir uma política 

explícita de adoção e adequação do PDP para as circunstâncias e realidade do IFF, conforme 

se depreende da própria fala dos gestores ouvidos nesta pesquisa.  

Os conhecimentos adquiridos pelos servidores têm sido aproveitados. De fato, o 

Programa é fundamental para alavancar o desenvolvimento institucional, pois a capacitação 

promove melhor desempenho e aumento das competências da instituição. Essa realidade, 

entretanto, é contestada quando se evidencia que há servidores que não aplicam os 
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conhecimentos adquiridos em suas atividades por motivos circunstanciais, como desvio de 

função, falta de suporte institucional ou apoio da chefia.  

A problemática anterior atinge, particularmente, a categoria técnico-administrativa, 

devido à diversidade de áreas e funções em que atua. Enfrentar este problema requer, 

fundamentalmente, políticas voltadas para alocação de pessoal, gerenciamento e maior 

abertura de espaços de ação para que os servidores, após a capacitação, possam ser melhor 

aproveitados nas diversas áreas de atuação da instituição.  

A gestão tem apoiado o desenvolvimento dos servidores quando concede afastamentos 

para a capacitação. Entretanto, no retorno, não desenvolve ações planejadas com o objetivo de 

capacitar gestores que tenham uma postura que apoie, estimule e oriente o desenvolvimento 

das habilidades e competências das pessoas. Por essa razão, muitos servidores deixam de 

aplicar os conhecimentos adquiridos em capacitação e permanecem executando tarefas 

rotineiras, pouco produtivas, minimizando a capacidade do campus de renovar e ampliar suas 

competências institucionais.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), desde o final dos anos 1990, tem 

buscado aumentar os índices de desenvolvimento institucional através da qualificação de seus 

servidores. Essa preocupação é pertinente, considerando a instituição como um referencial na 

educação profissional e tecnológica da região. Embora já discutido neste estudo, cabe 

ressaltar, aqui novamente, que o delineamento das metas da instituição deve vir acompanhado 

de ações internas da gestão, possibilitando a aplicação efetiva do conhecimento construído 

pelo servidor no decorrer de sua trajetória profissional na organização.  

Apesar de tudo, algumas ações da gestão podem ser compreendidas como facilitadoras 

da aplicação dos conhecimentos construídos, no que concerne ao investimento em tecnologia, 

treinamento interno e externo de pessoal com o objetivo de atualizar e promover novos 

conhecimentos. Entretanto, há uma lacuna a ser preenchida para que os servidores se sintam 

mais motivados após suas capacitações. Quando a gestão direciona a capacitação alinhando-a 

aos interesses da instituição, aproveitando os conhecimentos construídos dos servidores, os 

resultados são eficazes, como pode ser observado no caso do setor de TIC que indica 

servidores para utilizarem com mais segurança novos equipamentos. Contudo se não ocorrer 

um gerenciamento dessas ações o conhecimento aprendido pode ser desaproveitado. 

Embora existam falhas e lacunas, observa-se uma quantidade de servidores envolvidos 

em projetos e programas desenvolvidos pela instituição, aplicando assim os conhecimentos 

construídos ao longo de suas carreiras. A participação dos servidores, tanto docentes quanto 
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técnico-administrativos, nesses programas e projetos tem evidenciado o interesse dos mesmos 

em colaborar com os objetivos e metas da instituição.  

A variedade de contextos cognitivos existentes no campus estudado oferece aos 

servidores capacitados possibilidades de aplicar os conhecimentos adquiridos a partir de 

condições favorecidas e disponibilizadas pelo próprio ambiente interno. A interação com o 

ambiente externo, ou seja, os eventos externos que os servidores participam - cursos, 

palestras, feiras – também melhoram a compreensão de novas informações, derrubando 

barreiras, aumentando os índices de desenvolvimento institucional.  Esses resultados reforçam 

a credibilidade da instituição e auxiliam na criação de parcerias e convênios, fortalecendo o 

processo de desenvolvimento institucional. 

As discussões acima podem ser referenciadas como proposta para aplicação dos 

conhecimentos adquiridos em capacitações dos servidores do IF Fluminense Campus Macaé. 

Além disso, considerando os investimentos que são realizados anualmente para 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de pessoal técnico-administrativo e docente. É 

importante que todas as pessoas capacitadas na instituição tenham oportunidade de aplicar 

suas competências e habilidades construídas nas áreas em que foram capacitadas. 

Finalmente, é necessário reconhecer que a avaliação de eficiência de um Programa de 

Desenvolvimento de Pessoal é uma tarefa multifacetada, envolvendo um número de fatores 

muito grande e uma boa dose de subjetividade. O presente estudo, ao adotar a percepção dos 

servidores como fio condutor da sua análise, se por um lado escapa da complexidade posta em 

torno da questão cognitiva acerca do que é o conhecimento, sabe que foram introduzidos 

vieses produzidos por questões contextuais, conjunturais e de clima organizacional. Apesar 

disso, conseguiu-se obter um bom quadro exploratório, abrindo campo para estudos 

posteriores que venham a aprofundar a dimensão propriamente cognitiva dos atos de 

conhecimento no trabalho, enveredando talvez por estudos mais focados sobre a atividade e a 

tarefa desenvolvidas pelos servidores. Para isso, no entanto, talvez fosse conveniente mudar-

se os recortes do estudo, delimitando-o por categorias, como dos servidores técnico-

administrativos, por exemplo, ou observando-se uma dimensão de trabalho capaz de absorver 

de forma interdisciplinar os conhecimentos adquiridos, como os projetos de extensão, por 

exemplo. 
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APÊNDICE A 

 

TABELA 1 

 

TABELA DOS OBJETIVOS DO QUESTIONÁRIO 

 

 QUESTÃO E 

ALTERNATIVAS 

OBJETIVO HIPÓTESE/RESPOSTAS 

1 Idade atual 

a. 20 - 30 anos 

b. 31 - 40 anos 

c. 41 - 50 anos 

d. acima de 51 anos 

Verificar a faixa etária que 

mais se interessa em 

cursos de atualização, 

aperfeiçoamento, 

capacitação, qualificação. 

Uma das alternativas. 

2 2. Categoria 

a. docente 

b. administrativo 

 

Verificar a categoria que 

mais se interessa em 

cursos de atualização, 

aperfeiçoamento, 

capacitação, qualificação. 

Uma das alternativas. 

3 Escolaridade exigida  

pela instituição para seu  

ingresso no cargo. 

a. Ensino Fundamental 

b. Ensino Médio 

c. Curso Técnico 

d. Graduação 

e. Aperfeiçoamento 

f. Especialização 

g. Mestrado. 

Verificar o nível de 

escolaridade exigido para 

ingresso na carreira e 

comparar com a 

quantidade de cursos com 

níveis posteriores. 

Uma das alternativas. 

4 Conheço o Programa de  

Desenvolvimento de 

Pessoal 

a. Sim 

b. Não 

Verificar o conhecimento 

dos servidores pelo 

Programa de 

Desenvolvimento de 

Pessoal 

 

Uma das alternativas. 

4.

a 

Caso afirmativo, foi  

através de: 

a. divulgação da Gestão  

de Pessoas/Recursos  

Humanos 

b. divulgação no site 

c. colega de trabalho 

d. próprio interesse 

Verificar o nível de 

divulgação do PDP 

Uma das alternativas. 

5  Já fiz curso de  

Capacitação com apoio 

do  

PDP 

a. interna (dentro da  

(instituição com 

servidores do IFF 

ministrando o curso) 

Verificar quantidade de 

capacitação interna e 

externa e a disseminação 

do conhecimento 

acumulado dos servidores 

da instituição. 

Uma das alternativas. 
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b. interna (dentro da  

instituição com 

professores)  

c. externos (fora da 

instituição). 

5.

a 

 De qual modalidade 

abaixo? 

a. Cursos de até 200h 

b. Ensino Médio 

c. Ensino Técnico/Pós- 

Médio 

d. Graduação 

e. Aperfeiçoamento 

(sem  

Trabalho de Conclusão 

de  

Curso - TCC) 

c. Especialização (lato  

d. sensu - com 

Trabalho  

de Conclusão de Curso 

- TCC) 

e. Mestrado (stricto 

sensu) 

f. Doutorado (stricto 

sensu) 

Verificar o tipo de 

capacitação realizada pelos 

servidores. 

Uma das alternativas. 

6 Quais eram suas  

expectativas antes da  

realização do curso?  

a. adquirir 

conhecimento 

b. progressão na 

carreira 

c. aperfeiçoar e  

melhorar a prática de 

trabalho. 

Verificar as expectativas 

dos servidores antes da 

realização dos cursos. 

Uma das alternativas. 

7 Você aplica os  

conhecimentos  

adquiridos nas suas  

tarefas de trabalho? 

a. Sim 

b. Não 

Verificar a o uso e 

aplicação dos 

conhecimentos adquiridos 

nas suas tarefas rotineiras. 

Uma das alternativas. 

7.

a 

Se não,  

a. O curso não tinha 

nada a ver com meu 

trabalho 

b. Não poderia porque 

seria desvio de 

função. 

c. A minha chefia não 

Verificar os possíveis 

motivos da não aplicação 

dos conhecimentos 

adquiridos em cursos de 

aperfeiçoamento e 

capacitação realizados 

pelos servidores. 

Uma das alternativas. 
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concorda 

d. Eu não quero 

e. Outro (declarar) 

8 Caso a instituição não  

oferecesse o Programa 

de  

Desenvolvimento de 

Pessoal 
você faria  

por sua conta própria? 

a. Sim 

b. Não 

Verificar o nível de 

interesse dos servidores 

em aperfeiçoamento e 

capacitação. 

Uma das alternativas. 

8.

a 

Em caso de resposta  

afirmativa. 

a. penso em trabalhar 

em  

outra instituição 

b. penso que o próprio  

servidor deve promover  

sua capacitação e  

aperfeiçoamento 

c. gosto de estudar e  

adquirir conhecimento 

Verificar as os interesses 

do servidor que realizaria 

cursos de aperfeiçoamento 

e capacitação por conta 

própria.  

Uma das alternativas. 

8.

b 

Em caso de resposta 

negativa. 

a. Não tenho recursos 

financeiros 

b. Só fiz a capacitação 

para progressão na 

carreira 

c. N.R.A 

 

Verificar as os motivos do 

servidor que não realizaria 

cursos a cursos de 

aperfeiçoamento e 

capacitação por conta 

própria.  

Uma das alternativas. 

   Tabela 1  – Objetivos do questionário 

   Fonte: A autora (2015) 
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APÊNDICE B 

Resumo das respostas do questionário aplicado  

aos docentes e aos técnico-administrativos do IF Fluminense Campus Macaé

       

      Questão 1- Idade

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

a. 20 - 30 anos 17 20% 

b. 31 - 40 anos 17 20% 

c. 41 - 50 anos 34 40% 

d. acima de 51 

anos 
17 20% 
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Questão 2 – Categoria 

 

 

 

 

 

    

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.administrativo 55 65% 

b. docente 30 35% 
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Questão 3 

Escolaridade exigida pela instituição para seu ingresso no cargo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Ensino 

Fundamental 
18 21% 

b. Ensino Médio 20 24% 

c. Curso Técnico 9 11% 

d. Graduação 36 42% 

e. Aperfeiçoamento 0 0% 

f. Especialização 1 1% 

g. Mestrado 1 1% 
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         Questão 4 

Conhece o Programa de Desenvolvimento de Pessoal para os servidores

 

 

 

 

 

 

 

    

a. Sim 82 96% 

b. Não 3 4% 
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Questão 4.1 – Conhece o Programa através de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

a. Divulgação da Gestão de 

Pessoas/RH 
49 59% 

b. Divulgação no site 8 10% 

c. Colega de trabalho 10 13% 

d. Próprio interesse 15 19% 
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Questão 5 –  

Já participou de curso de capacitação com apoio do Programa de Desenvolvimento de 

Pessoal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

1%

65%

Participou de curso de 
capacitação com apoio do PDP

capac.intern. com i.i.

capac.intern. com i.e.

capacit. externa

 

 

 

 

 

a. interna (com instrutores internos) 28 33% 

b. interna (com instrutores 

externos) 
1 1% 

c. externa (fora da instituição) 56 65% 
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Questão 5.1- 

De qual modalidade abaixo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

a. Cursos de até 200 horas 40 48% 

b. Ensino Médio 3 4% 

c. Ensino Técnico/Pós-Médio 4 5% 

d. Graduação 8 10% 

e. Aperfeiçoamento (sem TCC) 5 6% 

e. Especialização (com TCC) 7 8% 

g. Mestrado (stricto sensu) 10 12% 

a. Doutorado (stricto sensu) 

 
6 7% 
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Questão 6. 

Quais eram suas expectativas antes da realização do curso? 
 

 

 

 

 

 

 

a. adquirir conhecimento 16 19% 

b. progressão na carreira 40 49% 

c. aperfeiçoar e melhorar a prática de 

trabalho 
29 32% 
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Questão7.  

Você aplica os conhecimentos adquiridos através do Programa nas suas rotinas de 

trabalho? 

 

 

 

 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Sim 65 77% 

b. Não 20 23% 
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Questão 7.1- Se não,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. O curso não tinha nada a ver com meu 

trabalho 
5 26% 

b. Não poderia porque seria desvio de função 13 68% 

c. A minha chefia não concorda 1 5% 

d. Eu não quero 1 1% 

Outros 0 0% 
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Questão 8    

Caso a instituição não oferecesse o Programa de Desenvolvimento de Pessoal você 

faria por sua conta própria?

 

 

 a. Sim      82 – 96% 

 b. Não      03 - 4%  
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8.1. Em caso de resposta afirmativa na questão anterior

            

a. Penso em trabalhar em outra instituição/empresa 7 9% 

b. penso que o próprio servidor deve promover sua capacitação e 

aperfeiçoamento 
16 19% 

c. gosto de estudar e adquirir conhecimento 53 65% 

Outros 6 7% 

9%

19%

65%

7%

Capacitação com recursos próprios

Pensa em trabalhar em 
outra instituição

O próprio servidor deve 
promover sua capacitação

Gosta de estudar e adquirir 
conhecimentos

Outros
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APÊNDICE C 

QUESTÕES DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

 As entrevistas foram realizadas com a aprovação e consentimento da Direção Geral do 

Campus e dos entrevistados, sendo que a identidade do entrevistado foi omitida. 

1. Para técnico-administrativo e docentes 

Área de atuação: .................................................................................................................. 

Questão 1 

Você participa ou já participou do Programa de Desenvolvimento de Pessoal promovido pela 

Instituição com recursos financeiros do Governo Federal? 

(    ) Sim (    ) Não 

Questão 2 

Quais foram os cursos de capacitação externa que você fez? 

Questão 3 

De que forma você aplica os conhecimentos adquiridos em capacitação externa nas suas 

atividades (administrativas/de docente no campus)? 

Questão 4 

Como você classifica (0 – 5) o curso de capacitação que você participou em nível de: 

a) Conhecimento? 0 (   )   1 (   )  2 (    )  3 (    )   4  (    )   5 (   ) 

b) De ascensão profissional? 0 (   )   1 (   )  2 (    )  3 (    )   4  (    )   5 (   ) 

Observações 
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2. Para o gestor por área de atuação (Administrativo, Ensino, Tecnologia de 

Informação) 

Questão 1 

Você já indicou algum servidor subordinado a sua coordenação/direção para realizar cursos 

de atualização? 

Questão 2 

Quais foram os motivos que impulsionaram você a tomar essa ação? 

Questão 3 

Os servidores que foram indicados participaram de cursos para atualização, capacitação e/ou 

aperfeiçoamento? Caso afirmativo, através do Programa de Desenvolvimento de Pessoal ou 

com recursos próprios? 

Questão 4 

Em seus retornos, os servidores participantes do Programa de Desenvolvimento de Pessoal 

tiveram seus conhecimentos adquiridos aplicados? De que maneira? 

Questão 5  

Como você avalia o Programa de Desenvolvimento de Pessoal a nível institucional? Qual é a 

sua importância para instituição? 

3 – Para gestor de pessoas 

Questão 1 

Qual é o papel da gestão de pessoas no Programa de Desenvolvimento de Pessoal para os 

servidores do IF Fluminense promovido pelo Governo Federal? 

Questão 2 

Como é feita a divulgação do PDP para os servidores? 
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Questão 3 

Existe algum instrumento (processo, sistema) de mensuração para verificar a quantidade de 

servidores capacitados na instituição? Caso afirmativo como ele é feito? 

Questão 4 

Existe algum instrumento (processo, sistema) de mensuração para verificar a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos pelos servidores? Caso afirmativo como ele é feito? 

Questão 5 

Após o retorno dos servidores participantes do Programa de Desenvolvimento de Pessoal, 

existe alguma estratégia institucional para aplicação dos conhecimentos adquiridos? Caso 

afirmativo, qual é a estratégia? 

4 – Para pró-reitor 

Questão 1 

Atualmente, você ocupa o cargo de alto nível hierárquico da instituição, mas anteriormente, 

como servidor de um cargo de nível inferior, você participou do Programa de 

Desenvolvimento de Pessoal? 

(    ) Sim (    ) Não 

Questão 2 

Caso afirmativo, quais foram os cursos de atualização, capacitação, aperfeiçoamento e/ou 

qualificação que você participou? 

Questão 3 

Em sua opinião, quais são as políticas favoráveis que o Governo Federal tem implantado para 

continuidade desse Programa? 

Questão 4 

A instituição possui diversos mecanismos, reconhecidos por esta pesquisa, para o processo de 

aprendizagem na organização. Esses mecanismos estão disponíveis para disseminação do 

conhecimento adquiridos pelos servidores no ambiente organizacional?  
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Questão 5 

Como você avalia o Programa de Desenvolvimento de Pessoal a nível institucional? Existe 

algum planejamento estratégico de ação para o retorno dos servidores? 
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ANEXO A 

 

TABELA 2 

TABELA DE ESTRUTURA E DE VENCIMENTO BÁSICO DO  

PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 

EDUCAÇÃO 

ANEXO XV DA LEI Nº 12.772, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012. 

 

(Anexo I-C à Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005) 

Estrutura do Vencimento Básico do PCCTAE a partir de 1o de março de 2013: 

Níveis A B C D 
E 

Classes de 

Capacitação 
Valor I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Piso AI P01 R$ 1.086,32 1                                       

  P02 R$ 1.125,43 2 1                                     

  P03 R$ 1.165,94 3 2 1                                   

  P04 R$ 1.207,92 4 3 2 1                                 

  P05 R$ 1.251,40 5 4 3 2                                 

Piso BI P06 R$ 1.296,45 6 5 4 3 1                               

  P07 R$ 1.343,12 7 6 5 4 2 1                             

  P08 R$ 1.391,48 8 7 6 5 3 2 1                           

  P09 R$ 1.441,57 9 8 7 6 4 3 2 1                         

  P10 R$ 1.493,47 10 9 8 7 5 4 3 2                         

Piso CI P11 R$ 1.547,23 11 10 9 8 6 5 4 3 1                       

  P12 R$ 1.602,93 12 11 10 9 7 6 5 4 2 1                     

  P13 R$ 1.660,64 13 12 11 10 8 7 6 5 3 2 1                   

  P14 R$ 1.720,42 14 13 12 11 9 8 7 6 4 3 2 1                 

  P15 R$ 1.782,35 15 14 13 12 10 9 8 7 5 4 3 2                 

  P16 R$ 1.846,52 16 15 14 13 11 10 9 8 6 5 4 3                 

Piso DI P17 R$ 1.912,99   16 15 14 12 11 10 9 7 6 5 4 1               

  P18 R$ 1.981,86     16 15 13 12 11 10 8 7 6 5 2 1             

  P19 R$ 2.053,21       16 14 13 12 11 9 8 7 6 3 2 1           
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  P20 R$ 2.127,12         15 14 13 12 10 9 8 7 4 3 2 1         

  P21 R$ 2.203,70         16 15 14 13 11 10 9 8 5 4 3 2         

  P22 R$ 2.283,03           16 15 14 12 11 10 9 6 5 4 3         

  P23 R$ 2.365,22             16 15 13 12 11 10 7 6 5 4         

  P24 R$ 2.450,37               16 14 13 12 11 8 7 6 5         

  P25 R$ 2.538,58                 15 14 13 12 9 8 7 6         

  P26 R$ 2.629,97                 16 15 14 13 10 9 8 7         

  P27 R$ 2.724,65                   16 15 14 11 10 9 8         

  P28 R$ 2.822,74                     16 15 12 11 10 9         

  P29 R$ 2.924,36                       16 13 12 11 10         

  P30 R$ 3.029,64                         14 13 12 11         

Piso EI P31 R$ 3.138,70                         15 14 13 12 1       

  P32 R$ 3.251,70                         16 15 14 13 2 1     

  P33 R$ 3.368,76                           16 15 14 3 2 1   

  P34 R$ 3.490,03                             16 15 4 3 2 1 

  P35 R$ 3.615,67                               16 5 4 3 2 

  P36 R$ 3.745,84                                 6 5 4 3 

  P37 R$ 3.880,69                                 7 6 5 4 

  P38 R$ 4.020,39                                 8 7 6 5 

  P39 R$ 4.165,13                                 9 8 7 6 

  P40 R$ 4.315,07                                 10 9 8 7 

  P41 R$ 4.470,41                                 11 10 9 8 

  P42 R$ 4.631,35                                 12 11 10 9 

  P43 R$ 4.798,08                                 13 12 11 10 

  P44 R$ 4.970,81                                 14 13 12 11 

  P45 R$ 5.149,76                                 15 14 13 12 

  P46 R$ 5.335,15                                 16 15 14 13 

  P47 R$ 5.527,21                                   16 15 14 

  P48 R$ 5.726,19                                     16 15 

  P49 R$ 5.932,34                                       16 
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ANEXO B 

 
PORTARIA Nº 554, DE 20 DE JUNHO DE 2013  
 

Estabelece as diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho para fins de 

progressão e de promoção dos servidores pertencentes ao Plano de Carreiras e Cargos de 

Magistério Federal das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, 

de que trata o capítulo III da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2013.  

O Ministro de Estado da Educação, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 87, 

parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 2º, 12º e 

14º da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, com redação alterada pela Medida 

Provisória nº 614, de 14 de maio de 2013, resolve:  

Art. 1º Ficam estabelecidas as diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho 

para fins de progressão e de promoção dos servidores pertencentes ao Plano de Carreiras e 

Cargos de Magistério Federal das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da 

Educação, de que trata o capítulo III da Lei nº 12.772, de 29 de dezembro de 2013, com 

redação alterada pela Medida Provisória nº 614, de 14 de maio de 2013.  

Parágrafo único - Para os fins do disposto no caput, progressão é a passagem do servidor para 

o nível de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe e, promoção, a 

passagem do servidor de uma classe para outra subsequente.  

Art. 2º O desenvolvimento na Carreira de Magistério Superior ocorrerá mediante progressão 

funcional e promoção.  

§ 1º A progressão na Carreira de Magistério Superior ocorrerá com base nos critérios gerais 

estabelecidos na Lei nº 12.772 e observará, cumulativamente:  

I - o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício em cada 

nível; e  

II - aprovação em avaliação de desempenho.  

§ 2º A promoção ocorrerá observados o interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses no 

último nível de cada classe antecedente àquela para a qual se dará a promoção e, ainda, as 

seguintes condições:  

I - para a Classe B, com denominação de Professor Assistente: ser aprovado em processo de 

avaliação de desempenho;  

II - para a Classe C, com denominação de Professor Adjunto: ser aprovado em processo de 

avaliação de desempenho; e  

III - para a Classe D, com denominação de Professor Associado:  
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a) possuir o título de doutor; e  

b) ser aprovado em processo de avaliação de desempenho; e  

IV - para a Classe E, com denominação de Professor Titular:  

a) possuir o título de doutor;  

b) ser aprovado em processo de avaliação de desempenho; e  

c) lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades de ensino, pesquisa, 

extensão, gestão acadêmica e produção profissional relevante, ou defesa de tese acadêmica 

inédita.  

Art. 3º O desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico ocorrerá mediante progressão funcional e promoção, na forma disposta na Lei nº 

12.772, de 2012.  

§ 1º A progressão na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

ocorrerá com base nos critérios gerais estabelecidos na Lei nº 12.772, de 2012, e observará, 

cumulativamente:  

I - o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício em cada 

nível; e  

II - aprovação em avaliação de desempenho individual.  

§ 2º A promoção ocorrerá observados o interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses no 

último nível de cada classe antecedente àquela para a qual se dará a promoção e, ainda, as 

seguintes condições:  

I - para a Classe D II: ser aprovado em processo de avaliação de desempenho;  

II - para a Classe D III: ser aprovado em processo de avaliação de desempenho;  

III - para a Classe D IV: ser aprovado em processo de avaliação de desempenho;  

IV - para a Classe Titular:  

a) possuir o título de doutor;  

b) ser aprovado em processo de avaliação de desempenho; e  

c) lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades de ensino, pesquisa, 

extensão, gestão acadêmica e produção profissional relevante, ou de defesa de tese acadêmica 

inédita. Parágrafo Único. Aos servidores ocupantes de cargos da Carreira de Magistério do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, 

na data de 1º de março de 2013, será aplicado o interstício de 18 (dezoito) meses, para a 

primeira progressão a ser realizada, observando os critérios de desenvolvimento na Carreira, 

estabelecidos na Lei nº 12.772, de 2012.  
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Art. 4º A progressão funcional de um para outro nível, dentro da mesma classe, far-se-á 

exclusivamente mediante avaliação de desempenho, respeitado o interstício legalmente 

previsto.  

Art. 5º A avaliação de desempenho para a progressão de que trata o artigo 4o obedecerá ao 

disposto nos artigos 12 e 14 da Lei nº 12.772, de 2012, e aos critérios regulamentares deste 

ato normativo, bem como às normas procedimentais estabelecidas pelo Conselho Superior 

competente da Instituição Federal de Ensino, incidindo sobre as atividades relacionadas a 

ensino, pesquisa, extensão e gestão, avaliados, também, a assiduidade, responsabilidade e 

qualidade do trabalho.  

Art. 6º A avaliação para a progressão funcional na Classe A, com as denominações de 

Professor Adjunto A, Professor Assistente A, e Professor Auxiliar, Classe B, com a 

denominação de Professor Assistente, Classe C, com a denominação de Professor Adjunto e, 

Classe D, com a denominação de Professor Associado, levará em consideração, entre outros, 

os seguintes elementos:  

I - desempenho didático, avaliado com a participação do corpo discente;  

II - orientação de estudantes de Mestrado e Doutorado, de monitores, estagiários ou bolsistas 

institucionais, bem como de alunos em seus trabalhos de conclusão de curso;  

III - participação em bancas examinadoras de monografia, de dissertações, de teses e de 

concurso público;  

IV - cursos ou estágios de aperfeiçoamento, especialização e atualização, bem como obtenção 

de créditos e títulos de pós-graduação stricto sensu, exceto quando contabilizados para fins de 

promoção acelerada;  

V - produção científica, de inovação, técnica ou artística;  

VI - atividade de extensão à comunidade, de cursos e de serviços;  

VII - exercício de funções de direção, coordenação, assessoramento, chefia e assistência na 

própria IFE ou em órgãos dos Ministérios da Educação, da Cultura e de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, ou outro relacionado à área de atuação do docente;  

VIII - representação, compreendendo a participação em órgãos colegiados na IFE ou em 

órgão dos Ministérios da Educação, da Cultura e da Ciência, Tecnologia e Inovação, ou outro 

relacionado à área de atuação do docente, na condição de indicados ou eleitos; e  

IX - demais atividades de gestão no âmbito da IFE, podendo ser considerada a representação 

sindical, desde que o servidor não esteja licenciado nos termos do art. 92 da Lei nº 8112, de 

1990.  

Art. 7º A avaliação para a progressão funcional nas Classes DI, DII, DIII e DIV da Carreira de 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, levará em consideração, entre outros, os seguintes 

elementos:  
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I - atuação no ensino básico, técnico e tecnológico, em todos os níveis e modalidades, 

observando normatização interna relativa à atividade docente na IFE;  

II - desempenho didático, avaliado com a participação do corpo discente, conforme 

normatização própria da IFE;  

III - orientação de estudantes em estágios, monitorias, bolsas de pesquisa e inovação, bolsas 

de extensão, projetos integradores, trabalhos de conclusão de cursos e na pós-graduação lato e 

stricto sensu;  

IV - participação em bancas examinadoras de monografia, de dissertações, de teses e de 

concurso público;  

V - cursos ou estágios de aperfeiçoamento, especialização e atualização, bem como obtenção 

de créditos e títulos de pós-graduação stricto sensu, exceto quando contabilizados para fins de 

promoção acelerada;  

VI - produção científica, técnica, tecnológica ou artística;  

VII - participação em projetos de inovação tecnológica;  

VIII - atividade de extensão à comunidade, de cursos e de serviços tecnológicos;  

IX - exercício de funções de direção, coordenação, assessoramento, chefia e assistência na 

própria IFE ou em órgãos dos Ministérios da Educação, da Cultura e da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, ou outro relacionado à área de atuação do docente;  

X - representação, compreendendo a participação em órgãos colegiados na IFE ou em órgão 

dos Ministérios da Educação, da Cultura e da Ciência, Tecnologia e Inovação, ou outro 

relacionado à área de atuação do docente, na condição de indicados ou eleitos;  

XI - demais atividades de gestão no âmbito da IFE, podendo ser considerada a representação 

sindical, desde que o servidor não esteja licenciado nos termos do art. 92 da Lei nº 8112, de 

1990.  

Art. 8º A avaliação de desempenho acadêmico para promoção à classe D, denominada 

Professor Associado, da Carreira do Magistério Superior, será realizada por comissão 

examinadora constituída especialmente para este fim, no âmbito de cada Instituição Federal 

de Ensino.  

Parágrafo único. Caberá ao Conselho Superior da IFE definir as atribuições e forma de 

funcionamento das comissões, bem como os demais procedimentos específicos para avaliação 

do desempenho acadêmico.  

Art. 9º A avaliação para acesso à classe D, denominada Professor Associado, da Carreira do 

Magistério Superior, e para progressão de um nível para outro dentro desta Classe, levará em 

consideração o desempenho acadêmico nas seguintes atividades:  
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I - de ensino na educação superior, conforme art. 44 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, assim compreendidas aquelas formalmente incluídas nos planos de integralização 

curricular dos cursos de graduação e pós-graduação da IFE;  

II - produção intelectual, abrangendo a produção científica, artística, técnica e cultural, 

representada por publicações ou formas de expressão usuais e pertinentes aos ambientes 

acadêmicos específicos, avaliadas de acordo com a sistemática da CAPES e CNPq para as 

diferentes áreas do conhecimento;  

III - de pesquisa, relacionada a projetos de pesquisa aprovados pelas instâncias competentes 

de cada instituição;  

IV - de extensão, relacionada a projetos de extensão aprovados pelas instâncias competentes 

de cada instituição;  

V - de gestão, compreendendo atividades de direção, coordenação, assessoramento, chefia e 

assistência na IFE, ou em órgão dos Ministérios da Educação, da Cultura e da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, ou outro, relacionado à área de atuação do docente;  

VI - representação, compreendendo a participação em órgãos colegiados, na IFE, ou em órgão 

dos Ministérios da Educação, da Cultura e da Ciência, Tecnologia e Inovação, ou outro, 

relacionado à área de atuação do docente, na condição de indicados ou eleitos;  

VII - demais atividades de gestão no âmbito da IFE, podendo ser considerada a representação 

sindical, desde que o servidor não esteja licenciado nos termos do art. 92 da Lei nº 8112, de 

1990.  

VIII - outras atividades não incluídas no plano de integralização curricular de cursos e 

programas oferecidos pela instituição, tais como orientação e supervisão, participação em 

banca examinadora e outras desenvolvidas na instituição pelas quais o docente não receba 

remuneração adicional específica.  

Parágrafo único. Para progressão à classe D, denominada Professor Associado, da Carreira do 

Magistério Superior, o docente deverá obrigatoriamente comprovar a realização das 

atividades constantes nos incisos I e II deste artigo, exceto no caso dos ocupantes de cargo de 

direção e assessoramento, que nessa condição estejam dispensados da atividade constante do 

inciso I.  

Art. 10º. Os docentes aprovados no estágio probatório do respectivo cargo que atenderem os 

seguintes requisitos de titulação farão jus a processo de aceleração da promoção:  

I - de qualquer nível da Classe A, com as denominações de Professor Assistente A e Professor 

Auxiliar para o nível 1 da Classe B, com a denominação de Professor Assistente, pela 

apresentação de titulação de Mestre;  

II - de qualquer nível da Classe A, com as denominações de Professor Adjunto A, Professor 

Assistente A, e Professor Auxiliar, e da classe B, com a denominação de  
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Professor Assistente, para o nível 1 da Classe C, com a denominação de Professor Adjunto, 

pela apresentação de titulação de doutor.  

III - de qualquer nível da Classe D I para o nível 1 da classe D II, pela apresentação de título 

de especialista; e  

IV - de qualquer nível das Classes D I e D II para o nível 1 da classe D III, pela apresentação 

de título de mestre ou doutor.  

Parágrafo único. Aos servidores ocupantes do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério 

Federal, em 1o de março de 2013, é permitida a aceleração da promoção de que trata este 

artigo ainda que se encontrem em estágio probatório no cargo.  

Art. 11º. O processo de avaliação de desempenho acadêmico será acompanhado pela 

Comissão Permanente de Pessoal Docente, constituída conforme o art. 26 da Lei nº 12.772, de 

2012.  

Art. 12º. As diretrizes para promoção à classe de professor titular da Carreira de Magistério 

Superior e da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico serão 

regulamentadas em ato especifico.  

Art. 13º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.  

 

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA 
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ANEXO C 

TABELA 3 

(Anexo IV à Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005) 

TABELA DE PERCENTUAIS DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO 

a) até 31 de dezembro de 2012: 

   Percentuais de incentivo 

Nível de 

Classificação 

Nível de escolaridade formal superior ao 

previsto para o exercício do cargo (curso 

reconhecido pelo Ministério da 

Educação) 

Área de 

conhecimento com 

relação direta 

Área de 

conhecimento com 

relação indireta 

  Ensino fundamental completo 10% - 

A Ensino médio completo 15% - 

  

Ensino médio profissionalizante ou 

ensino médio com curso técnico 

completo ou título de educação formal de 

maior grau 

20% 10% 

  Ensino fundamental completo 5% - 

B Ensino médio completo 10% - 

  
Ensino médio profissionalizante ou 

ensino médio com curso técnico 

completo 

15% 10% 

  Curso de graduação completo 20% 15% 

  Ensino fundamental completo 5% - 

  Ensino médio completo 8% - 

C Ensino médio com curso técnico 

completo 
10% 5% 

  Curso de graduação completo 15% 10% 

  Especialização, superior ou igual a 360 h 27% 20% 

  Ensino médio completo 8% - 

D Curso de graduação completo 10% 5% 

  Especialização, superior ou igual a 360h 27% 20% 

  
Mestrado ou título de educação formal 

de maior grau 
52% 35% 

  

E 

  

Especialização, superior ou igual a 360 h 27% 20% 

Mestrado 52% 35% 

Doutorado 75% 50% 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11091.htm#anexoiv...
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b) a partir de 1o de janeiro de 2013: 

Nível de escolaridade formal superior 

ao previsto para o exercício do cargo  

 (curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação) Área de conhecimento 

com relação direta 

Área de conhecimento com 

relação indireta 

Ensino fundamental completo 10% - 

Ensino médio completo 15% - 

Ensino médio profissionalizante ou 

ensino médio com curso técnico 

completo 

20% 10% 

Curso de graduação completo 25% 15% 

Especialização, com carga horária 

igual ou superior a 360h 
30% 20% 

Mestrado 52% 35% 

Doutorado 75% 50% 

 

 

 

 


