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RESUMO 

As Instituições Públicas de Ensino necessitam de métodos, técnicas e ferramentas gerenciais 

para auxiliar na gestão de seus processos. O Governo implementou um modelo de excelência 

em Gestão Pública para contribuir com a melhoria da capacidade de governança e 

governabilidade das estruturas executivas que deve ser modelado de acordo com as suas 

premissas. A partir da percepção da necessidade de mudanças na gestão do Cefet/RJ, Campus 

Maracanã, responsável pelo ensino e pesquisa nas áreas do ensino médio/técnico, tecnológico 

e superior, esta dissertação tem por objetivo propor um modelo de gestão organizacional 

baseado nos modelos de referência da qualidade e excelência e Gespública com a finalidade 

de investigar e caracterizar os elementos da atual gestão do Cefet-RJ através da abordagem 

do estudo de caso, com a utilização de entrevistas, análise de documentos e questionários 

realizados com a comunidade. Identificou-se que o modelo de gestão da instituição estudada 

caracteriza-se como misto, pois tanto o sistema de gestão burocrático quanto o colegiado são 

observados no estudo. A construção do Meta-Modelo ocorrerá com a integração de diferentes 

modelos de referência condicionado a uma abordagem sintética e compreensiva, 

especificando os componentes dos requisitos do Artefato. A escolha da abordagem pelo 

conceito de Design Science pretende desenvolver soluções que tragam melhorias para a 

gestão atual, resolvendo problemas que com a criação do artefato que está na interface entre o 

conceitual e o praticado. Acredita-se, portanto, que o artefato modelo é capaz de promover 

uma cultura de melhoria contínua do gerenciamento dos processos internos e a análise da 

aderência da gestão do Cefet-RJ ao artefato conceitual, que é um conjunto de proposições que 

expressam a relação entre os elementos, formando os requisitos. A pesquisa foi desenvolvida 

a partir do referencial teórico-conceitual adquirido com um estudo exploratório que 

posteriormente tornou-se a base para o desenvolvimento de um Meta-Modelo que promoveu 

o destaque da fragilidade do modelo de gestão atual praticado pela instituição de ensino 

analisada e as características principais que determinaram a aderência ou não aderência aos 

requisitos apresentados como solução para a melhoria do processo de gestão para a qualidade 

com excelência em um processo de ensino, bem como a apresentação de uma proposta 

sugestiva para a implantação e implementação do Artefato. Desta forma, obteve-se como 

conclusão que não existe aderência significativa do modelo de gestão praticado com o Meta-

Modelo desenvolvido com base na pesquisa. A partir deste resultado, acredita-se que se 

aplicado, o modelo proposto trará benefícios para a gestão, pois, promoverá soluções quanto 

aos problemas gerados por procedimentos inadequados que não são os melhores para a 

execução das atividades que compõem o processo de gestão de uma instituição pública de 

ensino. Por fim, este trabalho apresenta o artefato modelo e também sugestões para pesquisas 

posteriores acerca do tema abordado. 

 

Palavras chave: Sistema de Gestão da Qualidade, Gestão Pública, Instituição Pública, Modelo de Referência, 

Design Science Research 

 

  



ABSTRACT 

The Public Educational Institutions need methods, techniques and management tools to assist 

in the management of their processes. The Government has implemented a model of 

excellence in Public Management to contribute to the improvement of the governance and 

governance capacity of executive structures that must be shaped according to its premises. 

Campus Maracanã, responsible for teaching and research in the areas of secondary / 

technical, technological and higher education, this dissertation aims to propose a model of 

organizational management based on the models of Reference of quality and excellence and 

Gespública with the purpose of investigating and characterizing the elements of the current 

management of Cefet-RJ through the approach of the case study, with the use of interviews, 

document analysis and questionnaires conducted with the community. It was identified that 

the management model of the studied institution is characterized as mixed, since both the 

bureaucratic and collegiate management system are observed in the study. The construction 

of the Meta-Model will occur with the integration of different reference models conditioned 

to a synthetic and comprehensive approach, specifying the components of the requirements of 

the Artifact. The choice of approach by the concept of Design Science aims to develop 

solutions that bring improvements to the current management, solving problems that with the 

creation of the artifact that is at the interface between the conceptual and the practiced. It is 

believed, therefore, that the model artifact is capable of promoting a culture of continuous 

improvement of the management of internal processes and the analysis of the adherence of 

the Cefet-RJ management to the conceptual artifact, which is a set of propositions that 

express the relation between The elements, forming the requirements. The research was 

developed from the theoretical-conceptual framework acquired with an exploratory study that 

later became the basis for the development of a Meta-Model that promoted the highlight of 

the fragility of the current management model practiced by the analyzed teaching institution 

and the Main characteristics that determined the adherence or non-adherence to the 

requirements presented as solution for the improvement of the management process for 

quality with excellence in a teaching process, as well as the presentation of a suggestive 

proposal for the implementation and implementation of the Artifact. Thus, it was concluded 

that there is no significant adherence of the management model practiced with the Meta-

Model developed based on the research. The results obtained with the analysis of the data 

demonstrate that if applied, the proposed model will bring benefits to the management, 

including to define the procedures conditioning the operations to the appropriate 

requirements to the management model of a public educational institution that has its 

peculiarities. Finally, this paper presents the model artifact and also suggestions for further 

research on the subject. 

Key words: Quality Management System, Public Management, Public Institution, Reference Model, Design 

Science Research 
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 1 Introdução 

 

O presente trabalho apresenta uma proposta de discussão da análise de quatro 

modelos de referência com o intuito de a partir do resultado desta discussão, elaborar-se um 

Artefato para auxiliar no processo de gestão de uma instituição pública de ensino que se 

encontra na busca crescente de valorização de sua performance. 

A partir desta análise, percebe-se a necessidade do planejamento de ações educativas 

que determinem o alcance de uma mudança comportamental de todos os envolvidos no 

processo, a fim de garantir a manutenção da reputação da instituição diante das exigências 

impostas pela gestão pública como um todo. 

A construção do Artefato proposto é, principalmente, o alcance da excelência da 

gestão que está atrelado ao ensino ofertado, o reconhecimento social e dos stakeholders que 

compõem o processo.  

O Governo Brasileiro visando fortalecer os sistemas de gestão da administração 

pública desenvolveu um modelo de excelência em Gestão Pública para contribuir com a 

melhoria da capacidade de governança e governabilidade das estruturas executivas. 

(ABRUCIO, 2005). Entretanto, este modelo de gestão adotado pelo governo trata todos os 

órgãos públicos federais da mesma forma, esquecendo-se da existência da particularidade que 

é peculiar a cada órgão, e que estes, devem ser modelados de acordo com as suas premissas, 

partindo dos modelos de referência e do modelo de Gestão Pública, mais adequado para cada 

caso. (ABRUCIO, 2007) 

Diante desta situação fica evidente a necessidade das organizações de atender a 

requisitos legais, regulamentações, relação com os clientes e comunidade dentro de um 

contexto social que é responsável pelas imposições de novas exigências de gestão, conduzir 

as organizações ao uso de múltiplos referenciais que se apresentam como estratégias 

desafiadoras para as instituições de ensino alcançarem o atendimento dos requisitos dos 

modelos de referência da qualidade e excelência. (ARELARO, 2007)  

A investigação norteada pelas referências bibliográficas que serviram de base para a 

seleção dos modelos utilizados na abordagem téórico-conceitual construindo o artefato-

conceitual promotor de uma ação comparativa com o modelo de gestão atual, permitiu a 

verificação do grau de aderência entre os modelos, através da comparação dos requisitos 

propostos no artefato construído, com o modelo de gestão atual identificado pelo estudo de 
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caso, estabelecendo-se assim, um caminho para nortear a busca de mecanismos para a 

melhoria efetiva da qualidade do processo de gestão, numa instituição de ensino. 

Esta busca é um desafio a ser alcançado e recai na esfera do poder e na austeridade 

da governança pública que necessita de futuras pesquisas para consolidarem as propostas de 

melhorias ao sistema de gestão pública, conforme as suas particularidades. 

 

 1.1 Contextualização do Tema 

 

Nas últimas décadas o conceito de gestão tem participado com efetividade no contexto 

das organizações e a investigação através da pesquisa tem contribuído para conciliar o 

modelo de referencial da qualidade e excelência às diferentes organizações que buscam 

através deste, a eficiência do sistema gerencial. (KUJALA; LILLRANK, 2004). O modelo de 

gestão ideal que dentro do seu ambiente de negócio atenda a necessidade do cliente, os 

requisitos legais e estejam de acordo com os modelos de referência das normas série ISO, já 

reconhecidos no cenário mundial, sendo a clássica ISO série 9.001; que faz menção ao 

modelo de referência e à gestão em qualidade e excelência.  

Em meio às enormes pressões enfrentadas pelas instituições de ensino, tanto das 

forças internas, bem como de forças externas, as instituições de ensino começaram a 

compreender e aceitar a importância das filosofias centradas no cliente. “Encantar” o cliente é 

um dos elementos fundamentais da gestão da qualidade, que enfatiza a relação de serviço 

entre uma organização e seus clientes. Para Sahney; Banwet; Karunes (2004), o objetivo do 

TQM1 é construir uma instituição que produza bens e/ou serviços que desempenhem, que 

preencham os requisitos do cliente, formando a própria premissa para a TQM que desenvolva 

um modelo holístico de qualidade do ensino. 

Para Sangeeta et al (2004), a certificação ISO 9001 é um dos sistemas de garantia da 

qualidade mais populares do mundo. Apesar de sua enorme popularidade, não há confusão e 

frustração em torno do valor do papel e dos negócios de certificação ISO 9001 considerável. 

Uma revisão da literatura feita por Secchi (2009), revelou uma lacuna importante na 

investigação nesta área da qualidade/gestão de operações, tendo como objetivo, testar a força 

                                                           
1  TQM - A gestão da qualidade total (TQM) é uma metodologia de gestão que visa a satisfação do cliente e a melhoria contínua. Os benefícios da utilização da 

TQM na gestão de organizações são importantes na busca pela melhoria da eficiência operacional, na optimização de recursos, redução de custos e no aumento 

da motivação dos colaboradores. Como uma das ferramentas de gestão com mais impacto nos resultados. A TQM usa diversas ferramentas analíticas e técnicas 

de gestão para análise de desempenho dos processos e a gestão de cadeias de abastecimento logístico, por exemplo.(Disponível: www.portalgestão.com.br, 

23/01/2016). 

http://www.portalgestão.com.br/
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da relação entre a certificação ISO 9001 e o desempenho organizacional na presença e na 

ausência de um ambiente de gestão da qualidade (TQM). 

O estudo de Venkatraman (2007) descreve que a certificação ISO 9001 não é 

mostrada para se ter um efeito positivo no desempenho organizacional na presença ou 

ausência de um ambiente de TQM. Isso apoia a visão de que, em média, a certificação ISO 

9001 tem poder explicativo pouco ou nenhum do desempenho organizacional. 

De acordo Srikanthan; Dalrymple, (2001), como a transformação socioeconômica e 

cultural que tem colocado exigências mais recentes sobre o sistema educacional, em termos 

de uma maior responsabilidade e prestação de contas e expectativas das partes interessadas 

aumentaram, o sistema foi pressionado a mudar seu foco de expansão quantitativa para uma 

visão com ênfase na qualidade.  

Para Srikanthan; Dalrymple, (2003) tais mudanças e transformações estão sendo 

testemunhadas não só nos países desenvolvidos, mas também nos países em 

desenvolvimento. O sistema de ensino em uma tentativa de reagir às demandas e pressões 

cada vez maiores de seus stakeholders encontra-se em um ambiente orientado para o 

mercado, com clientes internos e externos; em que, "deleitando o costume", é a regra para a 

sobrevivência em longo prazo. "Encantar o cliente" é a mensagem central da gestão da 

qualidade (TQM) e, portanto, há uma necessidade de identificar e aplicar os conceitos 

relevantes desta TQM para cada aspecto da vida acadêmica; isto é, para o ensino, 

aprendizagem e as atividades administrativas.  

Há uma pressão considerável sobre o ensino público para uma melhoria substancial 

em seu desempenho em gestão. Os esforços neste sentido são prejudicados pela falta de um 

modelo consensual de gestão da qualidade para a instituição pública de ensino, que usam as 

Leis e Decretos em vigor para direcionar as suas ações e gestões. Para  Srikanthan; 

Dalrymple, (2003), as tentativas de aplicar os modelos de gestão da qualidade da indústria 

não têm sido bem sucedidas na instituição pública de ensino.  

Ao aplicar qualquer modelo para efetuar a gestão numa instituição de ensino, precisa-

se lembrar que há casos em que a abordagem ocorre separadamente. O serviço e as funções 

acadêmicas de ensino com seus próprios conjuntos adequados de critérios que exigem ser 

mapeados e confrontados com as normas da série ISO é um dos caminhos para se vencer o 

desafio da gestão da instituição de ensino com qualidade. 

Entretanto para Sureshchandar et al (2001), as funções de serviço em uma instituição 

de ensino e as características gerais de um modelo de gestão industrial aplicada à qualidade, 
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são bastante apropriadas. Para as funções acadêmicas, uma série de modelos para a qualidade 

do ensino proposto na literatura educacional recente é revista e concluiu-se que é possível 

desenvolver um modelo genérico apropriado. 

Para Terziovski et al (1997), a eficácia das características do modelo combinado na 

abordagem dos aspectos multiformes de ensino, depende do nível de integração entre as duas 

funções. A cultura organizacional desempenha um papel crucial na implementação bem 

sucedida de qualquer estratégia da qualidade. A cultura atual típica no ensino é burocrática na 

natureza, mas, propensas ao conflito de colaboração. Argumenta-se que para melhorar a 

qualidade, o comportamento organizacional ideal é aquele que incorpora o conceito de 

"comunidades de aprendizagem”.  

O modelo global proposto para gestão da qualidade no ensino, deve servir como 

modelo ideal para abordar os aspectos de serviços, educação e implementação de forma 

sinérgica. 

Para Teixeira et al (2007), a escolha da estrutura do Sistema de Controle Gerencial 

(SCG) adequada ao contexto interno e ao ambiente externo da organização é essencial para o 

planejamento, execução e controle das atividades organizacionais. Segundo a literatura, 

Aguiar (2007), não há uma estrutura de SCG ótima ou igualmente eficaz para diversas 

empresas atuando em ambientes distintos. Isto porque existem fatores internos e externos às 

organizações que afetará o SCG. Nesse contexto Gordon (1976), afirma que a estrutura do 

SCG se difere em cada empresa por não existir uma estrutura igualmente útil à empresas 

inseridas em ambientes distintos ou com características particulares; embora Waterhouse, 

Tiessen (1978) dizem que não há um padrão de estrutura de SCG a ser utilizado pelas 

empresas, a utilização de ferramentas da contabilidade gerencial é uma forma de 

profissionalizar a gestão e diminuir o risco organizacional, minimizando a variabilidade da 

incerteza na tomada de decisão. 

Para Davila; Foster (2007) é preciso verificar se há relação entre a estrutura do SCG 

adotada pelas empresas e fatores organizacionais, quais sejam: desempenho organizacional, 

tamanho da empresa, setor econômico de atuação, presença de incentivos gerenciais 

oferecidos aos gestores e nível educacional do gestor. 

Para Souza (2004), a possibilidades de desenvolvimento e otimização de processos de 

aprendizagem organizacionais, levam em conta às realidades sociais e culturais dos contextos 

organizacionais. Destaca-se que existem caminhos para a prática da aprendizagem 

organizacional que não se restringem às ideias e sua proposição das organizações de 

aprendizagem, que é abordada por este trabalho, em uma perspectiva crítica.  
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Os problemas profissionais de educação constituem um grande desafio para o ensino 

público, Souza, Brito, (2013), descrevem que esta situação deve-se principalmente a um 

conjunto de fatores relacionados à organização do trabalho nas escolas e, também, à ausência 

de uma política pública voltada para os problemas associados às más condições de trabalho 

nas escolas. Tendo que lidar especificamente com uma experiência de gestão abordando a 

relação entre trabalho e saúde dos profissionais da educação como parte de uma pesquisa de 

intervenção. Por meio das entrevistas, Souza, Brito, (2013) realizaram análises das mudanças 

qualitativas que devem ser interpretadas como um exercício livre para buscar formas de 

gestão do trabalho nas escolas. 

A comparação feita por Secchi, (2009), dos quatro modelos organizacionais e 

relacionais que têm inspirado o desenho das estruturas e processos nas recentes reformas da 

administração pública que são analisados, são o burocrático; a administração pública 

gerencial; o governo empreendedor; a governança pública.  

Recentemente, reformas administrativas têm pregado a substituição progressiva do 

modelo burocrático weberiano por novos modelos de gestão e da relação da gestão pública 

com a sociedade. 

Segundo Abrucio (2007), a meta é constituir um verdadeiro programa nacional, no 

qual haja coordenação da União com a participação e decisão última a cargo dos Estados, 

para que se garanta tanto a autonomia dos entes federativos, como a interdependência entre 

eles. Para Elazar (1987), esta é a fórmula básica do sucesso de qualquer Federação. 

Para Abrucio (2005), o objetivo é adequar a parte referente à interpretação e definição 

do programa nacional de gestão pública com a implementação das ações de modernização e 

avaliação dos resultados. Estes projetos de modernização necessitam do conhecimento pleno 

da realidade para que a construção de modelos deva ter como baliza fundamental, a 

especificidade dos casos. 

 

 1.2 Justificativa e Relevância 

 

Desde as últimas décadas do século XX que o modelo burocrático Weberiano não 

responde mais às demandas da sociedade contemporânea (POLLITT, 1990), sofrendo o 

desgaste do funcionamento interno do estado do bem-estar passando para o processo de 

desenvolvimento do modelo gerencial no campo da administração pública (managerialism ou 

public management), sendo considerado o novo paradigma mundial. 
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No Brasil a reforma da gestão pública teve início em1995 com o plano diretor da 

reforma do aparelho administrativo da gestão pública como nova forma de controlar o 

orçamento e serviços públicos. 

Segundo Abrucio (2005), o modelo gerencial começa a preencher um vácuo teórico e 

prático com a demanda pela melhor qualidade dos serviços públicos. 

A Administração Brasileira aponta para uma pluralidade de concepções 

organizacionais não existindo um paradigma global para responder, tal qual uma “receita de 

bolo”, a todos os problemas enfrentados pela crise do modelo burocrático Weberiano 

(OSBORNE, 2006). 

Pressupondo uma nova forma de gestão voltada para a inovação, conhecimento e 

desempenho, articulado pelos elementos culturais, cadeias produtivas e ambientais que para 

operacionalizar tal proposta de construção do modelo de gestão, tema da pesquisa, baseado 

no estudo de caso do Cefet-RJ, seja constituído pelos autores e atores centrais do modelo de 

gestão utilizado. 

O planejamento estratégico adotado pelo Cefet-RJ nos últimos anos tem como 

objetivo principal a transformação de um centro tecnológico para universidade. No entanto, 

esta busca para alcançar o objetivo tem comprometido o modelo gerencial quanto a sua 

missão e visão definidas no PDI aprovado e divulgado. O modelo gerencial utilizado 

apresenta falhas no planejamento estratégico em relação aos outros objetivos e metas que se 

encontram elencados e divulgados na sua missão e visão. Destaca-se que os indicadores da 

qualidade que são classificados como: Indicador de insumo ou de entrada; indicador de 

processo, indicador de produto, são mais complexos quando utilizados para se avaliar um 

processo de educação. 

Esta complexidade fortalece a discussão acerca do grau de aderência do Meta-Modelo 

construído e a identificação dos níveis apresentados pela comparação entre os requisitos que 

compõem o artefato conceitual para a instituição pública, na educação. 

A globalização e as transformações tecnológicas modificaram profundamente o 

Estado com a incorporação dos aspectos positivos das teorias do gerencialismo e da public 

servisse orientation (PSO) com a inclusão de temas como a abordagem da administração da 

qualidade (TQM – Total Quality Management). 

Os padrões meritocráticos que norteiam a administração pública não oferecem 

horizontes promissores para a administração pública brasileira, com a reforma, houve 

mudanças com ênfase na descentralização e flexibilidade administrativa no modelo gerencial 

de segmentos da administração pública que ainda estão envoltos na regra rígida da 

constituição de 1988, mantendo características do modelo Weberiano. 
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Para  Bresser Pereira (1998), a reforma da gestão pública é a transição institucional, 

cultural e gerencial da administração burocrática para a gestão moderna com uma cultura 

administrativa, indicadores de desempenho, estratégias de gestão com aumento da autonomia 

dos gestores, limitadas às ações decisórias.  

A organização participante do mercado globalizado necessita acompanhar as 

tendências da gestão, utilizando-se de ferramentas tecnológicas apropriadas, modelos de 

referência em gestão baseados em qualidade e excelência, inovação, a construção de um 

macroprocesso eficaz para o pleno desenvolvimento das atividades educacionais e de gestão 

de serviços de maneira a atender às expectativas dos clientes e stakeholders.  

Segundo Cerqueira (1998), a convivência das organizações com problemas ou 

resultados indesejáveis que geram variações no macroprocesso, por não estarem sobre 

controle ou não estarem previstos, levam a organização a conviver com perdas, custos, 

reclamações e insatisfações de clientes internos e externos. De acordo com  Srikanthan; 

Dalrymple (2003), a construção de um ambiente organizacional orientado para o mercado 

com clientes internos e externos satisfeitos, ou seja “encantar” o cliente que é o conceito 

central da gestão da qualidade (TQM), indica um caminho para a utilização de modelos de 

referência que para Terziovksi et al (1997), a eficácia das características do modelo 

combinado na abordagem dos aspectos multiformes de ensino, depende do nível de 

integração entre as duas funções. 

 

 1.3 O Problema da Pesquisa 

 

A evolução do conceito de qualidade da educação estabelecida pela sociedade a qual 

opta pela discussão de que os fatores determinantes da qualidade da educação não são 

imutáveis, tampouco são os mesmos para todas as instituições e sistemas educacionais. 

O tema com a sua complexidade e abrangência analisado sob seus variados ângulos 

aponta a diversidade de pontos de vista que demonstram a dificuldade de alcançar-se 

facilmente o consenso sobre o assunto. 

O Cefet-RJ na última década voltou o seu foco para transformar-se em universidade 

deixando de ser em consonância e coerência com a comunidade afetando de certa forma a 

escala de valores, objetivos, missão, visão e exigência da sociedade. 
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As leis educacionais do país estabelecem os propósitos, objetivos e fins maiores da 

qualidade da educação, a declaração da missão da instituição determina padrões e objetivos a 

serem alcançados. 

O cumprimento da legislação é parte inerente à governança e da gestão operacional do 

Cefet-RJ e notando que nos últimos anos a elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI, para o período 2015-2019, que envolve todo o planejamento estratégico 

de orientação da gestão para os próximos quatros anos, ainda não foi aprovado, até a data de 

desenvolvimento desta pesquisa em questão, que indicará os objetivos baseados na missão e 

visão do Cefet-RJ e não conseguiu ainda, atender ao Gespública na elaboração completa do 

relatório de gestão, embora exista planejamento de contratação de uma consultoria para 

desenvolvê-lo, futuramente. 

Mediante o exposto a pesquisa em questão busca responder a seguinte pergunta: 

Como estruturar um Meta-Modelo de gestão para a instituição pública de ensino que esteja 

articulado pelo conjunto de modelos de referência em qualidade e excelência? 

Para vencer este desafio se faz necessário defender a exploração das interações entre 

educação e gestão para se alcançar estratégias de ensino, com a qualidade que garanta o 

patamar da excelência em gestão. Incorporar adequadamente os instrumentos da inovação, 

significa buscar o entendimento de que a inovação na educação está ligada à capacidade de 

desenvolver processos e novas funcionalidades para a gestão que permitam a ampliação da 

melhoria da qualidade do ensino em grande escala e para isto, é urgente a estruturação da 

gestão das instituições de ensino. 

 

 1.4 Objetivos Geral 

 

Desenvolver o Meta-Modelo de gestão da qualidade para Instituição Pública de 

Ensino articulado por modelos de referência em qualidade e excelência 

 

 1.4.1 Objetivo específico 

 

 Selecionar modelos de referência relevantes à instituição de ensino para a construção 

de requisitos do Meta-Modelo; 

 Analisar as características do macroprocesso da Gestão atual do Cefet-RJ; 
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 Verificar a aderência entre o Meta-Modelo e o modelo analisado de gestão do Cefet-

RJ; 

 

 1.5 Delimitação da Pesquisa 

 

Segundo  Marconi; Lakatos, (2003), delimitar a pesquisa é estabelecer limites para o 

escopo da investigação; em função da variedade e abrangência de modelos de referência, para 

não inviabilizar as pesquisas de campo pelo tamanho das amostras e áreas a serem 

investigadas. Neste Caso, não estarão contempladas as UNED´s 2 , somente o campus 

Maracanã. A pesquisa não contemplará a questão da qualidade do ensino, ou seja, a relação 

aluno versus professor, versus aprendizagem. 

O estudo pretende definir a estruturação de um modelo de referência da qualidade e 

excelência para o escopo de gestão, não contemplando as funções acadêmicas; definido e 

utilizado na pesquisa para a instituição de ensino, trazendo os resultados como proposta 

conclusiva para as organizações, buscando garantia da melhoria da gestão, após a aplicação 

do modelo de referência definido nesta pesquisa e sugerir a continuidade da investigação em 

estudos futuros, a fim de consolidar e propor melhorias ao modelo de referência oriundo 

desta pesquisa.  

Mesmo com o critério sistêmico elencado na pesquisa, para se alcançar o maior rigor 

na análise e procedimentos desenvolvidos da presente pesquisa, vale ressaltar algumas 

limitações que foram geradas com a utilização do método de estudo de caso impostas à 

pesquisa em questão. 

Segundo Yin (2009), a maior parte das investigações cientificas devem ser replicadas 

por muitos experimentos, e que os estudos de caso, também são gerados com base em 

múltiplos casos da mesma questão ou fenômeno. Dessa maneira a utilidade principal desses 

estudos é aumentar a percepção de problemas, ajudar a esclarecer conceitos e estimular o 

pensamento diferencial sobre os fenômenos de interesse. 

Portanto o caráter da pesquisa aqui proposto não é conclusivo, mas exploratório, 

buscando identificar o maior número de questões que, por ocasião do estudo, sejam 

respondidas. 

 

                                                           
2 As Unidades de Ensino Descentralizadas - UnEDs integram o Sistema Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – Cefet-RJ – são 

elas:UnedAngra dos Reis; Uned Itaguai; Uned Maria das Graças; Uned Nova Friburgo; Uned Nova Iguaçu; Uned Petrópolis e Uned Valença. 
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 1.6 Estrutura do Trabalho 

 

A estrutura da dissertação para alcançar os objetivos propostos, distribuí o projeto em 

5 capítulos com a seguinte estrutura delineada abaixo: 

Capitulo 1 - Introdução: apresentam os conceitos base da pesquisa, contextualização 

do tema proposto, define o problema e objetivos, delimita o escopo da pesquisa. 

Capitulo 2 - Neste capitulo são revisados os conceitos principais da pesquisa sobre 

modelos de referência, Design Science Research, Gespública, bem como temas 

complementares. 

Capitulo 3 - O método de pesquisa Design Science Research é apresentado e 

justificado com o enquadramento para cumprir o objetivo da pesquisa. Descreve-se o método, 

apresentando o protocolo de coleta dos dados, as estratégias de análise e validação. 

O capitulo 4 - apresenta o relato das informações oriundas do estudo de caso, do 

artefato de referência do Meta-Modelo levantadas na instituição estudada e o produto das 

entrevistas realizadas. Os Resultados e Análises são descritos. A análise comparativa entre os 

aspectos encontrados no caso estudado com relação ao artefato e com as fundamentações 

teóricas apresentadas no capitulo 2. 

Por fim, no capitulo 5 - As considerações finais são colocadas de acordo com a 

proposta da pesquisa, demonstrando o alcance dos objetivos descritos no capitulo 1, 

transmitindo ao leitor os resultados obtidos entre o ofertado pela teoria e o percebido pelo 

praticado, bem como deixando como sugestão, a continuação do estudo através de pesquisas 

futuras para que se deva estudar aquilo que excedeu ao que foi delimitado por este trabalho. 
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 2 Referêncial Teórico da Pesquisa 

 

Neste capitulo será apresentada e debatida a trajetória histórica, os principais 

conceitos teóricos abordados no desenvolvimento e compreensão, desta pesquisa. Inicia-se na 

primeira seção (2.1) com as descrições dos procedimentos da revisão da literatura indicando 

todo o material utilizado na interação conceitual da pesquisa assegurando a qualidade da 

investigação que construirá para a elaboração do artefato conceitual. 

Na seção (2.2) e as suas subseções, discorre-se acerca dos conceitos básicos provendo 

suporte para o desenvolvimento da pesquisa com as abordagens das definições de público, 

administração, gestão e governança pública. 

Na seção (2.3) e as suas subseções, conceitua-se o modelo de referência abordando a 

definição, construção, classificação e apresentação dos benefícios dos modelos de referência. 

Na seção (2.4) define-se os principais modelos de referência e as suas subseções, navegando 

no modelo da Série ISO que é a base do modelo da Fundação Nacional da Qualidade que está 

sendo contemplada na subseção (2.4.3) pelos modelos de gestão para instituição de ensino 

que em conjunto com a seção (2.5), traça a abordagem de construção do Meta-Modelo que 

terá como foco, os modelos de gestão utilizados pelas instituições de ensino. 

 

 2.1 Procedimento de Revisão da Literatura 

 

A princípio, serão apresentadas as etapas de análise da literatura publicada, 

fornecendo subsidio para traçar um quadro teórico que projetará a estruturação conceitual, 

mantendo a sustentação ao desenvolvimento da pesquisa, que utilizará os principais assuntos 

relacionados ao tema da pesquisa. 

Nos aspectos teóricos desenvolvidos em cinco seções com as abordagens dos tópicos: 

modelo de referência, Design Science Research, Gestão Pública, Gestão da Qualidade para 

Instituição Pública, Sistema de Gestão da Qualidade. O objetivo é embasar teoricamente o 

trabalho, bem como possibilitar reflexões e respostas acerca dos questionamentos que 

motivaram a pesquisa. 

A revisão da literatura baseou-se do processo de levantamento e análise do que foi 

publicado sobre o tema e o problema da pesquisa em questão, permitiu um mapeamento que 

apontou quem escreveu e o que já foi escrito sobre o tema ou sobre o problema da pesquisa. 
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Para Luna, (1997), a revisão de literatura em um trabalho de pesquisa deve ser 

realizada com os seguintes objetivos: 

a) Revisão Histórica - busca recuperar a evolução de um conceito, tema e abordagem 

com a inserção dessa evolução dentro de um quadro teórico de referência que explique os 

fatores determinantes e as implicações das mudanças; 

b) Determinação do Estado da Arte - procura mostrar por meio da literatura publicada 

o que sabe sobre o tema, quais lacunas existentes e onde se encontram os principais entraves 

teóricos ou metodológicos; 

c) Revisão Teórica - inserir o problema da pesquisa dentro de um quadro de referência 

teórico para explicá-lo. Caso do problema em estudo é gerado por uma teoria, ou quando não 

é gerado ou explicado por várias; 

d) Revisão Empírica - procura explicar como o problema vem sendo pesquisado do 

ponto de vista metodológico, procurando responder quais os procedimentos normalmente são 

empregados no estudo desse problema, fatores que afetam o resultado, propostas para  

explicá-los e procedimentos para analisar os resultados. 

Para Frederico; Martins, (2012) as referências bibliográficas são a principal fonte de 

conceitos na ciência. Contudo, conceitos estão na base da construção das articulações de 

modelos, métodos, processos que propõem o estabelecimento de certa ordem. As referências 

bibliográficas produzem detalhes sobre a estrutura e fronteiras do tema desenvolvido por 

pesquisadores distintos em diferentes períodos. 

De acordo com Burke et al. (1999) o conhecimento sobre esses limites e contornos 

fornece ao pesquisador em ação, elementos para a estruturação de sua própria investigação e 

a conexão da mesma ao estágio de desenvolvimento do corpo de conhecimento do tema em 

análise 

Segundo Dresch; Lacerda; Antunes Jr, (2015) a revisão sistemática da literatura é uma 

etapa fundamental da condução de pesquisas cientificas, sob o paradigma da Design Science 

Research. Refere-se à fundamentação teórica adotada para desenvolver o tema, o problema 

desta pesquisa. 

As questões desta pesquisa levam a realizar a revisão da literatura por dois objetivos 

definidos por Luna (1997) utilizando as definições para o Estado da Arte, que são lacunas 

existentes e onde se encontram os principais entraves teóricos ou metodológicos das 

literaturas publicadas e o teórico que é o enquadramento do objetivo dentro do referencial 

teórico. 



30 
 

A revisão bibliográfica para a definição do estado da arte e enquadramento do 

referencial teórico foi desenvolvido utilizando-se de mecanismo de busca nas plataformas 

Web disponíveis nos diversos formatos. O material bibliográfico encontrado e utilizado são 

compostos por livros, artigos, dissertações, teses e literatura cinzenta de produção 

governamental. Destaca-se para compor o referencial teórico da pesquisa, na sua maioria, de 

artigos e livros com uma maior contribuição entre os selecionados. 

A fundamentação teórica proposta por  Lacerda et al (2015), oriunda da revisão 

sistemática da literatura, que com o uso da tecnológica ofertada nos dias atuais, em conjunto 

com as ferramentas de busca e o aumento exponencial da disponibilização de material 

acadêmico e cientifico digitalizado, nos remeteu a uma gama de artigos, livros, teses e 

dissertações originando a sistemática para selecionar o material. 

Usando como base Hart, (1999) quando diz que o conhecimento de limites e 

contornos do pesquisador gera a estruturação da sua própria investigação; utilizando os 

seguintes estágios de sua análise para o desenvolvimento do corpo do conhecimento do tema: 

a) busca por palavras chave e seleção previa pelo titulo; 

b) os selecionados são submetidos a realização da leitura inspecional - leitura do 

resumo e conclusão; 

c) escolhidos na leitura inspecional, considerados relevantes ao tema, faz-se a leitura 

analítica. 

Na pesquisa em desenvolvimento com o uso do corpo de conhecimento do tema em 

análise foram utilizados para a busca na Web as palavras chave, Sistema de Gestão da 

Qualidade, Gestão Pública, Instituição Pública, Modelo de Referência, Design Science 

Research, para instituições de ensino em busca simples e em combinação entre as palavras. 

De acordo com Littell et al. (2008), a tarefa de mapeamento de artigos científicos 

relacionados aos objetivos da pesquisa é passível a procedimento mais sistemático, que 

diferencia de outra forma de revisões tradicionais porque se concentram em questão 

especifica e utilizam procedimentos organizados, transparentes e replicáveis. 

A proposta de  Dresch et al (2015), da elaboração do protocolo para revisão 

sistemática que busca uma estratégia definida em estudos primários, seleção, avaliação, 

síntese na operacionalização, obtendo o resultado descrito nas tabelas 1 e 2. 

A tabela 1 a seguir, apresenta-se os quantitativos de artigos, teses, dissertações e 

livros encontrados nas buscas nas bases de dados nacionais Scielo, periódicos Capes, Revista 
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da Administração, Revista do Serviço Público, Anais do EnANPAD, Banco de Teses e 

Dissertações e na tabela 2, os quantitativos encontrados nas buscas nas bases de dados 

internacionais ISI Knowledge, Emerald, Web of Science, Proquest, Ebosco Host, Scopus 

 

Tabela 1 - Resumo das Buscas Base de Dados Nacionais 

Fonte (Base de 

Dados) 
Palavra-Chave Critério de Busca Resultado 

Selecionados 

(Leitura 

Inspecional) 

Relevantes 

(Leitura 

Analítica) 

N

a

c 

i 

o 

n 

a 

i 

s 

Scielo 
Sistema de 

gestão da 

Qualidade 

Todos os índices 

2256 48 14 Termos combinados 

5 a 5 
Periódico Capes 

Revista da 

Administração 

Modelo de 

Referência 
Títulos 165 22 4 

Revista do 

Serviço Público Design Science 

Research 

Termos utilizados 

isoladamente 
56 12 2 

Anais do 

ENANPAD 

Termos combinados 

5 a 5 
1020 36 12 

Banco de Teses 

e Dissertações 

Gestão Pública Títulos 

430 11 4 Gestão da 

qualidade para 

instituição 

pública 

Texto do 

documento 

Termos combinado 

5 a 5 
67 8 3 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Na exploração dos artigos nacionais, foram utilizados os mecanismos de busca nos 

seguintes periódicos: Revista da Administração Pública (RAP) e Revista do Serviço Público 

(RSP) e no Encontro Nacional de Programas de Pós-Graduação em Administração 

(EnANPAD). Utilizou-se ainda a base Scielo que reúne outros periódicos de relevância 

nacional, a busca de artigos nacionais na base Scielo utilizou-se da combinação 5 a 5 análoga 

às feitas nas bases internacionais em todos os índices disponíveis. Para as teses e dissertações, 

fez-se a busca no site http://bdtd.ibict.br com a combinação dos mesmos termos  
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Tabela 2 - Resumo das Buscas Base de Dados Internacionais 

Fonte (Base de 

Dados) 
Palavra-Chave Critério de Busca Resultado 

Selecionados 

(Leitura 

Inspecional) 

Relevantes 

(Leitura 

Analítica) 

I 

n 

t 

e 

r 

n 

a 

c 

i 

o 

n 

a 

i 

s 

ISI Knowledge 
Quality 

Education 
Títulos 

1890 65 27 

Emerald Quality 

Management 
Web of Science 

Texto do 

Documento Proquest 
Reference 

modeling 

1080 48 23 Ebsco host Design Sciences 

Termos combinados 

5 a 5 
Scopus 

Public 

Administration 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Por fim, fez-se necessário analisar as produções realizadas conforme procedimentos 

descritos anteriormente por identificação pelo título, leitura inspecional e leitura analítica. 

Desta forma, obtendo-se uma quantidade significativa de trabalhos nas áreas do 

conhecimento relativo à proposta de pesquisa, que foram cadastrados no software de gestão 

de referência Mendeley Desktop 1.16.13. Nas bases internacionais e nacionais obteve-se um 

total de 250 artigos selecionados para leitura inspecional, destes artigos, foram selecionados 

92 para leitura analítica em ambas as bases. 

A investigação oriunda das leituras analíticas promovidas pela revisão sistemática da 

literatura que levou em conta o debate entre autores pesquisadores promovendo a inquietação 

da busca por respostas, através deste trabalho, com o objetivo de identificar o estado da arte e 

enquadramento teórico que baseou-se na bibliografia disponível e atualizada, relatadas 

quantitativamente nas tabelas 1 e 2.  

A vantagem da revisão sistemática para Lacerda et al., (2013) está na aplicação de 

estratégias que diminuem a ocorrência de viés e que é a garantia de que os estudos relevantes 

tenham sido identificados e considerados.  

                                                           
3  Disponível em: http://www.mendeley.com/ acesso em 06 junho de 2015. 
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 2.2 Conceitos Básicos 

 

Na investigação do tema proposto para pesquisa, a frequência de alguns 

termos inseridos no assunto, apresentam características que necessitam de exposição 

para ampliar a discussão de diferentes paradigmas que neste documento, irão 

fundamentar as argumentações concatenadas no desenvolvimento desta pesquisa. 

 

 2.2.1 O conceito de “ Público ” e "Serviço Público" 

 

A história nos diz que a noção de público surgiu com maior vigor, a partir do 

desenvolvimento da imprensa no século XVI, sendo posteriormente adotada a 

definição que sofre influência da sociedade que evoluiu para o conceito político 

encontrado hoje. Porém sempre subordinado às alterações provocadas pelas variações 

do contexto socioeconômico de cada época. 

“O agrupamento espontâneo de pessoas adultas e/ou de grupos sociais 

organizados, com ou sem continuidade física, com abundância de 

informações, analisando uma controvérsia, com atitude e opiniões múltiplas 

quanto à solução ou medidas a serem tomadas perante ela, com ampla 

oportunidade de discussão, e acompanhando ou participando do debate geral 

por meio da integração pessoal ou dos veículos de comunicação, à procura 

de uma atitude comum, expressa em uma decisão ou opinião coletiva, que 

permitirá a ação conjugada.” (ANDRADE, 1989, p. 41) 

Para Andrade (1989), os públicos são classificados em interno, misto e 

externo, que se originam, respectivamente, dos funcionários e seus familiares, da 

clientela e espectadores, após o estabelecimento de um “diálogo planificado e 

permanente”, entre a instituição e os grupos que estejam ligados a ela, direta ou 

indiretamente. 

O conceito de " Público" segundo  Keinert (1994), é entendido como relativo 

aquilo que é de todos e para todos, à coisa pública e ao interesse público. Diferentes 

conceitos de público envolvem questões de poder, de legitimidade, de valores. 

Reportam-se às diversas concepções de estado e de sociedade civil, relações entre as 

esferas estatal e não estatal. Esta relação refere-se ao estado sobretudo, implicando na 

superação das dicotomias a respeito do que é especifico de uma ou de outra esfera. 

Segundo Portantiero (1989), a introdução do conceito “público” como uma 

terceira dimensão, que supera a visão dicotômica que contrapõe, de maneira absoluta, 



34 
 

o “estatal” e o “privado” está, sem dúvida, vinculada à necessidade de conferir uma 

amplitude diferente às relações entre o Estado e a sociedade. 

Segundo Lechner (1992), o público constitui um âmbito específico, diferente 

da esfera política e da esfera estatal e tanto o espaço da deliberação coletiva dos 

cidadãos como a maneira pela qual a preocupação dos cidadãos com a ordem social 

possa atualizar o político na política. Em termos mais amplos, a categoria analítica 

“público” remete a um projeto de democratização “substantiva”, que afeta os aspectos 

econômico, social e político.  

Entretanto, para Rabotnikof (1993), apesar da difícil definição da categoria 

“público” e dos variados significados atribuídos a ela, existe um problema básico, que 

e invariavelmente negligenciado: a questão da organização política da sociedade como 

um assunto relativo a ela própria, relevante quanto a gestão do Estado e seus órgãos. 

Segundo Mello (2010), o estado deve assumir certas atividades denominadas 

serviços públicos que são destinadas a satisfazer a coletividade em geral, pois tratam-

se de prestações de utilidade e comodidade material e o bem-estar da coletividade. 

Para Zanella (2006), a noção de serviço público variou no tempo, ampliando a 

sua abrangência, incluindo atividades comerciais, industriais e sociais, assim como no 

espaço, pois, depende da legislação de cada país ter uma maior ou menor abrangência 

de atividades consideradas serviços públicos. 

A sustentação de Portantiero (1989), afirma que as formas que essa 

democratização assume nos campos econômico e social e a co-gestão, a autogestão, o 

cooperativismo que criam entre o público e o estatal um espaço de socialização, de 

descentralização e de autonomia nas decisões. No campo político, implica uma forma 

de organização que aproxime representantes e representados, que desburocratize a 

gestão e a torne mais transparente e que incremente a participação do cidadão  

Entretanto para  Bresser Pereira (1996), a necessidade de revisar os esquemas 

e as técnicas de controle tem por objetivo maximizar a responsabilidade pública e 

evitar o constrangimento da sociedade civil, com o desenvolvimento de uma "cultura 

de corresponsabilidade política e social" assegurando a eficiência e a qualidade da 

prestação de serviços no âmbito da reforma do Estado, prevendo não apenas um 

controle dos resultados de tais organizações pelo Estado e pela sociedade, mas 

também, a implantação do sistema de contratos de gestão para assegurar direitos e 

obrigações recíprocas entre ele e as organizações sociais. 
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 2.2.2 Administração Pública 

 

De acordo com as questões sociais e gerenciais, entendendo a substancial 

importância de perceber as funções do Estado frente às transformações advindas da 

necessidade de reprodução do capitalismo. Conforme Simões (2009): 

"[...] a administração pública é a atividade concreta e imediata que o 

estado desenvolve para consecução dos interesses coletivos, abrangendo as 

funções exercidas pelas pessoas jurídicas, órgãos e agentes incumbidos de 

atender, concretamente, ás necessidades coletivas". (Simões, p.44, 2009) 

Percebendo a importância do tema para entender o papel desenvolvido pelo 

Estado, Carneiro (1997), confirma que a reforma ocorrida em 1967 desempenha o 

papel de desburocratizantes que assumiu anos mais tarde, a característica propulsora 

na fase de descentralização administrativa na delegação de competência em conjunto 

com o esforço da autonomia das entidades da administração indireta, principalmente 

as empresas estatais. No quadro 1 descreve-se de maneira breve, o resumo dos 

períodos, do contexto institucional, modelos e paradigmas da administração. 

Quadro 1 - Os Paradigmas da Administração 

Períodos Contexto Institucional Paradigmas Fases 
Características do 

Campo de AP 

1900 - 29 Estado Regulador-Liberal   Legalismo 

1930-79 

1. Estado Administrativo 
Administração 

Pública como Ciência 

Administrativa 

1930-45 Racionalização 

2. Administração para o 

Desenvolvimento 
1946-64 Desenvolvimento 

3. Estado Intervencionista 1965-79 
Racionalidade e 

Competências Técnicas 

1980-89 Mobilização Social 

Administração 

Pública como Ciência 

Política 

 

Democratização 

Conflito de Interesses 

Recursos Escassos 

1990 - 95 
Redefinição do Papel do 

Estado 

Administração 

Pública como 

Administração 

Pública 

 

Capacidade Política 

aliada à Competência 

Técnica 

1995 - 00 Reforma Gerencial 
Descentralização e a 

Desregulamentação 
 

Desempenho por 

Resultado 

2001 - 08 Governança Pública 

Valoriza a 

Transparência e 

Accountability 

 
Conselho de 

Administração 

2009 
Estado Inteligente -

Mediador - Indutor 

Promover valor 

Público, Eficiência, 

Eficácia - Efetividade, 

Abordagem Gerencial 

2009 

Engajamento Cívico, 

Coordenação de Atores 

Público e Privados 

Fonte: Adaptado pelo Autor do Trabalho de Keinert (1994) 
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A administração pública brasileira sofreu uma evolução com o processo de 

transição dos modelos de administração pública que tem como marco inicial a 

burocrática e atual administração com base no modelo gerencial participativo.  

Na segunda metade do século XIX, surge a administração burocrática que 

encontra-se vinculada ao Estado Liberal que de acordo com Bresser Pereira, (1996): 

"[...] foi adotada para substituir a administração patrimonialista, que definiu 

as monarquias absolutas, na qual o patrimônio público e o privado eram 

confundidos [...] esse tipo de administração revelar-se-á incompatível com o 

capitalismo industrial e as democracias parlamentares que surgem no século 

XIX." (BRESSER-PEREIRA, 1996, p.4) 

De acordo com Matias-Pereira, (2008), de fato consiste no modelo de 

administração ou organização humana com base na racionalidade tendo os objetivos 

adequados aos meios fins, tangíveis de  modo a garantir a máxima eficiência. Contém 

características de princípios orientados à profissionalização, à ideia de carreira, à 

impessoalidade, o formal, a hierarquia funcional, tendo como ápice, o mérito 

profissional descrito por Max Weber. 

Para  Keinert, (1994), a burocracia brasileira, entre 1930 e 1986, estava 

presente na elite dirigente responsável pela promoção da industrialização, logo ligada 

aos empresários. A presença na administração do aparelho estatal influenciou na 

definição das políticas do Estado. 

Segundo Nóbrega (2009), a estagnação da industrialização em 1979 em 

conjunto com o choque do petróleo que apresenta um quadro de aumento da inflação, 

alta dos juros em paralelo da redução da renda per capita e a redução das exportações 

brasileiras, inaugurou uma fase de dificuldades para a economia, num momento de 

crise fiscal. 

Segundo Bresser Pereira (2008), a reforma promovida na administração 

pública, que era burocrática e se concentrava na eficácia do poder do estado, está 

combinada com a reforma da gestão pública, que o Brasil vem desde 1995 

implementando nas esferas federal, estadual e municipal. A reforma da gestão pública 

pressupõe a eficácia e busca da eficiência do estado. 

Segundo Secchi (2009), as reformas ocorridas na década de 1980, realizaram 

mudanças consistentes nas políticas de gestão pública, consolidando novos discursos e 

práticas oriundas do setor privado, utilizado como referência nas organizações 

públicas em todas as esferas do Estado, que com estratégias provenientes dessas 

reformas, surgiram como uma onda vindo diretamente do setor privado, sendo 
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considerada a mais profunda redefinição da administração pública emergida com uma 

área de especialidade identificável. 

Para  Matias-Pereira (2008), essa onda representa uma nova gestão para um 

novo estado liberal, social e republicano ao invés de falar de administração pública, 

que era burocrática e se concentrava na eficácia do Estado, falando atualmente em 

gestão pública, o que pressupõe a eficácia e busca da eficiência do Estado 

O relato de Secchi (2009), como alternativa ao modelo burocrático apresenta 

dois modelos organizacionais e um paradigma relacional. Os modelos organizacionais 

que fazem parte do relato são a administração pública gerencial e o governo 

empreendedor sendo ambos contribuintes nas prescrições para a melhora da 

efetividade da gestão das organizações públicas. A tradução do movimento da 

governança pública complementa o relato quanto ao paradigma relacional oferecendo 

uma abordagem diferente de conexão entre o sistema governamental e o ambiente que 

circunda o Estado. 

Como defende Osborne (2006) que discorre sobre a administração pública 

gerencial como uma filosofia de administração, na qual eficiência e desempenho são 

valores que prevalecem; sendo baseada em conjuntos de doutrinas e justificativas 

prescritas para a ação com procedimentos a serem aplicados na gestão e nos projetos 

das organizações públicas, dentro de um sentido racional e coerentes. 

De acordo com Barzelay (2000), a administração pública gerencial é um fato 

gerador de debate acadêmico e profissional com abordagem a respeito dos temas de 

políticas de gestão publica, liderança executiva e operacionalização do governo. 

Para Kettl (2005), a administração pública gerencial ou nova gestão pública 

(new public management) é um modelo normativo pós-burocrático para a estruturação 

e a gestão da administração pública baseada no compartilhamento de valores de 

eficiência, da produtividade, orientação ao serviço, eficácia, competitividade e 

accountability, com movimento delimitado em espaço e tempo. 

A modernização da gestão pública proposta por Abrucio (2005), depende de 

fatores que até o momento estiveram ausentes do contexto de pesquisas acadêmicas 

sobre o assunto, onde a obtenção de informações para a tomada de decisão e a 

proposta de projetos consistentes de reforma, realizando um diagnóstico amplo com a 

obtenção de dados fidedignos e articulados reportando às complexas máquinas 

públicas. 
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O uso de tecnologias de gestão pelo Estado na administração gerencial tem 

melhorado a relação da administração pública com os cidadãos, com efeitos geradores 

de legitimação do processo que indicará a eficiência do setor público com a utilização 

de formas mais participativas e horizontalizadas de trabalho e ou ações no campo da 

cultura organizacional (ABRUCIO, 2005) 

A discussão desenvolvida por Silva (2013), relaciona as técnicas frequemente 

originadas do setor privado que dão origem a abordagem da gestão publica gerando o 

aumento do valor dos serviços públicos, embora os conceitos de governança pública e 

gestão pública não são incompatíveis, mesmo com perspectivas distintas, mas 

considera as técnicas e métodos do movimento da New Public Management, desde 

que com os ajustes necessário para uma perspectiva de governança. Entender esta 

distinção significa considerar que conforme a New Public Management, a gestão 

publica tem como premissa fazer o governo mais eficiente e a New Public 

Governance pretende fazer um governo mais efetivo considerando todos os 

stakeholders levando em conta os aspectos sociais na elaboração e implementação das 

políticas. 

Portanto, os conceitos de gestão pública e governança não são mutuamente 

incompatíveis. Às perspectivas diferem de maneira relevante, mas as técnicas e 

métodos recomendados no movimento da nova gestão pública (New Public 

Management) devem ser alinhados para uma perspectiva de governança, de acordo 

com a visão de Bovaird e Loffler (2009): 

"Enquanto cada um dos elementos da New Public Management, se tratados 

numa estrutura adequadamente ampla, reconciliados coma perspectiva da 

governança, um defensor extremo da (New Public Management) que insiste 

que sua visão de mundo é a única forma de entender reformas para os setores 

públicos será obrigado a se antagonizar com o proponente da perspectiva da 

governança (e vice-versa)" (BOVAIRD e LOFFLER, 2009, p. 11) 

 

 2.2.3 Governança Pública 

 

Nesse contexto de reformas, emergem o conceito de Governança Pública para 

agregar valor à administração pública.  

Governança pública é um conceito mundial, com a proposta de modelo de 

integração entre nações e/ou entre diversos atores dentro do Estado, baseado na 

melhoria da eficiência e da eficácia administrativa, e no respeito aos valores de uma 

sociedade democrática. Governança sinônimo de governo, o órgão de soberania ao 
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qual cabe a condução política geral de um país, sendo o órgão superior da 

administração pública; no entanto governança diz respeito às medidas adotadas pelo 

governo para governar o país, pela qual o poder é exercício da administração dos 

recursos sociais e econômicos, visando o desenvolvimento e a capacidade de planejar, 

formular, programar políticas e cumprir funções (Banco Mundial, 2000). 

Para Secchi (2009), a definição de governança é livre de contestações; pois 

gera duplicidade entre áreas do conhecimento diferentes que estudam o fenômenos de  

Governance (em inglês), tendo como as principais disciplinas às relações 

internacionais, teorias do desenvolvimento, às ciências políticas, administração 

pública e privada. Estudos de relações internacionais concebem governança como 

mudanças nas relações de poder entre estados no presente cenário internacional. A 

Teoria do desenvolvimento trata a governança como um conjunto adequado de 

práticas democráticas e de gestão que ajudam os países a melhorar suas condições de 

desenvolvimento econômico e social.  

De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas) e OECD (2004) 

(Organization for European Cooperationand Development), a governança tornou-se 

um conceito chave de utilização por todos, associado ao debate político 

desenvolvimento de elementos estruturais que são considerados necessários ao 

desenvolvimento de todas as sociedades, sendo descritos com as oito principais 

características da boa governança: Estado de direito, transparência, responsabilidade, 

orientação por consenso, igualdade e inclusividade, eficácia e eficiência e prestação 

de contas. 

Para Peci et al (2008), dentro do arcabouço da pós-privatização e 

democratização política, define os limites de ação da gestão pública que sofre pela 

ação das empresas privadas e das organizações da sociedade civil, proporcionando a 

governança a importância de assumir complexas relações entre o Estado, o setor 

privado e a sociedade civil. Analisando as transformações sobre um olhar histórico 

sob o ponto de vista ideológico em diferentes contextos envolvendo Estado e 

sociedade, modificaram-se substancialmente as reflexões acerca do foco e no 

conteúdo da gestão pública sobre o modelo operacional, foram substanciados no 

movimento da New Public Management, com a adaptação e transferência dos 

conhecimentos gerenciais oriundos do setor privado para o público. 

A teoria defendida por Paes de Paula (2005) de que a governança não 

consegue superar a dicotomia ente administração e a política: 
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"[...] a governança não assimilou adequadamente a dimensão sociopolítica da 

gestão, pois atualmente a prática da governança ainda se reduz à abordagem 

tecnocrática e tem uma visão excessivamente estreita da política." (PAES 

DE PAULA, 2005, p 79) 

A rede de Governança no contexto Brasileiro nas últimas duas décadas 

representa transformações do Estado e da administração pública elencando os 

processos de desestatização e democratização que consolidaram uma rede de 

governança; introduzindo conceitos e modelos de parcerias público-privadas, 

concessão, regulação. (PERCI, 2008). 

Para  Matias-Pereira (2010), a governança pública pela visão da ciência da 

política direciona para as relações entre o Estado, a sociedade e governo, organizando-

se na direção do mercado ou as instituições. Ressalta a teoria de governança dos 

stakeholders que complementa a compreensão das ações na participação efetiva da 

administração, com uma complexidade no processo de tomada de decisão, 

legitimidade do espaço público. 

Para Bevir (2011), a captura das tendências de novas teorias modernistas tem 

como consequências a ação pública inesperadas na governança desafiando os atores 

políticos e as instituições a buscarem conhecimentos técnicos inspirados nas teorias de 

um modelo pautado na cooperação entre estado, mercado e sociedade civil em prol de 

objetivos comuns.  

Neste sentido Bresser Pereira (2008), aponta para um distanciamento da gestão 

social em relação à governança pública pelo fato de que o Estado é o protagonista das 

relações mesmo buscando a cooperação com a sociedade e com o mercado. A 

governança também envolve um processo, mas um processo mais amplo, na medida 

em que transmite a ideia de que as organizações públicas não estatais ou as 

organizações da sociedade civil, empresas comerciais, cidadão individuais e 

organizações internacionais, também participam do processo de tomada de decisões, 

embora o governo continue sendo o ator central. 

 

 2.2.4 Qualidade 

 

Qualidade é um conceito subjetivo. Entende-se por subjetividade os conceitos 

que estejam relacionados diretamente às percepções de cada indivíduo e não em fatos. 

Diversos fatores como cultura, modelos mentais, tipo de bem físico ou serviço 

prestado, necessidades e expectativas influenciam diretamente nesta definição: 
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“Qualidade você sabe o que é; entretanto não sabe o que é. Não se descarta a 

contradição. Ainda assim, algumas coisas são melhores que outras, têm mais 

qualidade. Quando você tenta dizer o que a qualidade é, separada das coisas 

que a possuem, tudo se desvanece. Assim, não haveria nada para se dizer 

sobre ela. Se você não consegue dizer o que é qualidade, como vai saber o 

que é, ou como vai saber, pelo menos, se ela existe? Se ninguém sabe o que 

ela é, então para quaisquer fins práticos, ela não existe absolutamente. Em 

que se baseiam os graus dela? Por que as pessoas pagam fortunas por 

algumas coisas e atiram no lixo outras? Obviamente, algumas coisas são 

melhores que outras. Mesmo assim, em que consiste esta melhoridade? 

Dessa maneira, você rodeia e rodeia, como cachorro que tenta morder o 

próprio rabo, vai tecendo rodas mentais, sem encontrar o ponto de apoio em 

que fundar a tração. Qualidade, qualidade, que é qualidade? (ROBERT 

PIRSIG, 1974, p. 178) 

No que diz respeito aos bens físicos e/ou serviços vendidos no mercado, há 

várias definições para qualidade: "conformidade com as exigências dos clientes", 

"relação custo/benefício", "adequação ao uso", "valor agregado, que produtos 

similares não possuem", "fazer certo à primeira vez", "bens físicos e/ou serviços com 

efetividade". Enfim, o termo é geralmente empregado para significar excelência de 

um bem físico ou serviço. 

Controle da qualidade, garantia da qualidade e gestão da qualidade são 

conceitos relacionados com o conceito da qualidade na indústria e serviços. Gestão da 

qualidade é o processo de conceber, controlar e melhorar os processos da empresa, 

quer sejam processos de gestão, de produção, de marketing, de gestão de pessoas, de 

faturamento, de cobrança ou outros. A gestão da qualidade envolve a concepção dos 

processos e dos bens/serviços, envolve a melhoria dos processos e o controle da 

qualidade. Garantia da qualidade são as ações tomadas para redução de defeitos. 

Controle da qualidade são as ações relacionadas com a medição da qualidade, para 

diagnosticar se os requisitos estão sendo respeitados e se os objetivos da empresa 

estão sendo atingidos. (DE PAULA, 2005)   

 

 2.3 Modelos de Referência 

 

As múltiplas acepções da palavra Modelo, conforme transcrito pelo Dicionário 

dissemina a ideia de configurar um artefato que projetado reproduz, com técnicas, 

métodos e características especificas, como uma fórmula que serve para disposição ou 

identificação, ou uma imagem, desenho, forma, ou padrão a ser compartilhado com 

outros (PROENÇA & CAULLIRAUX, 2004). 

A amplitude de conjunto pré-existente de conceitos, métodos e ferramentas de 

apoio à gestão, divulgado e compartilhado pelos variados canais, publicações, 
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manuais práticos com diferentes oportunidades de ganho (KUJALA & LILLRANK, 

2004). Adicionalmente, é essencial a interação com clientes, atendimento a requisitos 

legais, regulamentações, estado da arte, trajetória histórica, dentre outros; trazem um 

contexto à definição de referências que legitimam, mesmo que parcialmente, a 

capacidade de gestão das organizações dentro do site de negócio. (ZILBOVICIUS, 

1999). 

Para Cardoso (2008), essas referências constituem o alicerce das organizações 

que buscam melhores níveis de competitividade, a orientação aos tomadores de 

decisão na concepção de sistemas de gestão, para atender a certificação ou um 

reconhecimento formal para transmitir aos clientes a legitimidade esperada. O 

levantamento realizado por Cardoso (2008), apresentado no Quadro 2 sobre o 

conjunto amplo de padrões conceituais sobre modelos usados com referências nas 

organizações, surgiu a definição: 

"Modelos de Referencia são modelos padronizados e genéricos, que 

desempenham um papel de preferência para os agentes que tomam decisão a 

respeito de pratica a serem empregadas nas operações e processos 

organizacionais" (CARDOSO, 2008, p. 17). 

Segundo Zibolvicius (1999), modelos de referência assumem um papel 

importante na divulgação de práticas, estabelecendo um modo de pensar, abordar e 

concatenar as diversidades organizacionais. Desempenham um papel de referência e 

operam com prescrições para os agentes tomadores de decisões. 

 

Quadro 2 – Definições de Modelo de Referência 

Autor Definição 
 

Vernadat(1996) 
Modelo padronizado, que seja reconhecido e aprovado por todas as partes 

interessadas e que possa ser usado como base para o desenvolvimento ou 

avaliação de outros modelos específicos. 

Keller 

&Teufel 

(1998) 

Elaborados a partir do que se considera como as melhores práticas do mercado, 

derivadas de processos criados em empresas líderes ou de processos contidos em 

soluções de sistemas de negócio e de experiência de negócio realizadas em larga 

escala, no mercado de uma forma geral ou em um segmento específico. 
 

 

 

Shehabuddeen 

et al. (1999) 

Estrutura de entendimento e comunicação dentro de um sistema para um propósito 

definido. 

Empregam-se para: 

 Comunicar ideias e descobertas a uma ampla comunidade, entre acadêmicos ou 

entre academia e indústria; 

 Realizar comparações entre diferentes situações e abordagens; 

 Definir o domínio ou os limites de uma situação; 

 Descrever o contexto ou argumentar a validade de uma descoberta; e 

 Suportar o desenvolvimento de procedimentos, técnicas ou métodos e 

ferramentas. 
Fonte: Cardoso (2008) 
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Quadro 2 – Definições de Modelo de Referência (continuação) 

Autor Definição 

 

 

Zibolvicius 

(1999) 

Operam como prescrições para os agentes que tomam decisões a respeito de 

práticas a serem empregadas no campo da organização da produção.  

Modelos de Referência têm papel fundamental na difusão de práticas, pois 

estabelecem um modo de pensar, abordar e articular os problemas 

organizacionais, e desempenham um papel de referência, ou seja, operam como 

prescrição para os agentes que tomam decisão a respeito de práticas a serem 

empregadas nas operações e processos organizacionais 

Recker et al 

(2007) 

Modelo conceitual genérico que formaliza práticas recomendadas para certo 

domínio, e objetiva facilitar o projeto de modelos específicos de uma organização 

por meio da apresentação de uma solução genérica. 

Von Brocke 

(2007) 

Modelo de informação que as pessoas desenvolvem ou utilizam para suportar a 

construção de modelos de aplicação, e são utilizados no projeto de outros modelos 

ou na criação de aplicações específicas de uma organização. 

Fettke e Loss 

(2007) 

Representam formatos reutilizáveis de regras organizacionais, processos ou 

tecnologias. São modelos que estruturam e guiam a criação dos modelos 

específicos da organização 
Fonte: Cardoso (2008) 

Enquanto  Anderson et al (1991), institui que modelos são representações de 

reais objetos ou situações. Estas representações, ou modelos devem ser apresentados 

de várias formas. A categorização dos modelos caracteriza-se em três tipos: 

(a) modelos não apresentam a mesma aparência física com o objeto modelado, 

mas sim uma analogia; 

(b) modelos que representam réplicas físicas de objetos reais; 

(c) modelos que representam problemas de um sistema por meio de símbolos 

ou representações matemáticas. 

Cogitando a análise do modelo de referência da investigação, correspondente 

com a primeira (a) definição de Anderson et al (1991), de acordo com os modelos que 

apresentam uma analogia à proposição teórica de gestão para as organizações. 

Para Anderson (1991), no contexto de construção do modelo, assumindo que 

há dados e um conjunto de modelos que interferem estatisticamente na seleção das 

bases do modelo de referência, presume-se que exista um único correto, pelo menos, o 

melhor modelo, para fazer inferências a partir dos dados, com parâmetros estimados, 

mas equipado como se fosse o único modelo. 

Shehabuddeen et al. (1999), identifica que as abordagens de gestão para 

aplicação de conceitos de gestão posicionados dentro do contexto amplo, buscam 

melhorar a compreensão de como eles se relacionam entre si. Define como um 
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processo de negócio com um conjunto de atividades que leva um ou mais tipos de 

entrada e cria uma saída que é de valor para o cliente. 

Zilbovicius (1999), com base nas pesquisas de Boyer e Freyssenet, enfatiza a 

compreensão da necessidade da existência de dois tipos de modelos; um de 

direcionamento, indicando um objetivo a ser alcançar, Modelo de referência, e outro, 

uma variedade de conjunto de práticas e requisitos existentes, Modelo de Gestão. 

Segundo Van Der Aalst et al.(2006), modelos de referência são modelos 

conceituais genéricos que formalizam práticas recomendadas, rotuladas com o termo 

de "melhores práticas", com o domínio da linguagem normalmente usada para 

capturar os modelos de referência que permitem a modelagem de recursos de dados 

ou perspectivas que tendem a simplificar essas, no contexto de sistemas de gestão; 

tendo como objetivo o desenvolvimento de um modelo de referência para a 

distribuição de atividades com base na estrutura da organização, capacidade, 

qualificação das pessoas, e as características do processo. 

Van Der Aalst (2006), aponta que o objetivo principal dos modelos de 

referência é para simplificar o desenho de modelos especiais, de modo a obter uma 

solução genérica, motivado por fornecer um repositório de modelos potencialmente 

relevante. 

Para Rubin (2006), a ideia de conceber um Meta-Modelo, ou modelo de 

referência, para modelos de processo de negócios, mostra que o diferente aspecto dos 

processos de negócio deverá ser modelado de forma independente um do outro e que 

é possível uni-los através da parte integrante. O modelo de referência é independente 

de qualquer formalismo de modelagem particular e na verdade, define uma interface 

que deve ser implementada pela maioria dos formalismos para esse aspecto particular, 

promova uma base tecnológica para o uso de modelos de referência com diferentes 

formalismos. 

Para Canterle-Favaretto (2008), mediante o paradigma da gestão e das 

exigências de qualidade elencadas pela sociedade, instâncias oficiais legais e agências 

reguladoras responsáveis pela avaliação das instituições, a operacionalização da 

gestão da qualidade constitui a problemática nos requisitos que devem direcionar a 

construção de um modelo de referência de gestão dos indicadores. O foco nos 

modelos de gestão da qualidade busca semelhanças dos mesmos, entendendo suas 

singularidades para o modelo de gestão de indicadores da qualidade, na instituição de 

ensino. 
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Para Cardoso (2008) os vários modelos de referência utilizados pelas 

instituições, tendo como referencial o PDCA, são fundamentais para a realização de 

ajustes organizacionais e para a adequação das características especificas gerando uma 

visão sistêmica da integralização do negócio. Na figura 1 a exposição do caminho 

lógico proposto por ele no uso de modelos de referência e suas anuências para a 

construção dos modelos de gestão das organizações. 

Figura 1 - Diagrama Conceitual para Entendimento de Modelo de Gestão e Modelo de 

Referência 

 

Fonte: Spiegel, Mauricio, Cardoso (2008) 

Segundo Fetke-Loos-Zwicker (2006), a construção dos modelos de referência 

que determinam as melhores práticas na configuração e direção dos negócios com a 

possibilidade de reutilização, mantem a universalidade com o modelo de referência, 

baseada em 4(quatro) atividades: definição do problema, desenvolvimento do modelo, 

avaliação e manutenção, resultando na formação de um modelo de referência 

estruturado por 3(três) constructos: 

i) Consolidação de vários conhecimentos e abordagem em um modelo de 

referência; 

ii) Contribui de maneira peculiar na lacuna do domínio de conhecimento 

dos outros modelos de referências; 

iii) Resultar em pesquisa empírica aplicada com modelo de referência. 
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Já Ahlemann et al. (2008), amplia a proposta de construção do modelo com 

base na definição do problema e mais as fases de planejamento, construção do 

modelo, validação, teste prático e documentação, conforme são apresentados no 

quadro 3. 

Quadro 3 - Lógica de Construção de Modelos de Referência de Ahlemann e Gast. 

Fase Definição Detalhamento 

1 Definição do problema Deve ser alinhada ao domínio de conhecimento inicial 

2 Planejamento 

Levantamento dos modelos de referência existentes, 

verificando as inter-relações com o domínio de 

conhecimento ou problema definido. Método de 

planejamento de construção do modelo de referência 

planejamento organizacional com a escolha dos 

subconhecimentos que fazem parte do domínio e 

definição das atividades de construção 

3 Construção do modelo 

Captura dos conhecimentos dominados construção de 

uma estrutura de referência que possa ser utilizada para 

orientar (navegar) a realização de um processo dedutivo. 

Pesquisa dedutiva e construção inicial do modelo de 

referência. 

4 Validação Validação prática e teórica do modelo de referência  

5 Teste prático Aplicação do modelo de referência refinamento 

6 Documentação 
Descrição do processo de construção. descrição final do 

documento 

Fonte: Adaptado de Ahlemann e Gast (2008) 

Segundo Mcgrath (1997), modelos de referência têm importância no apoio ao 

desenvolvimento de um contexto comum entre as diferentes instituições, de modo a 

facilitar a comunicação entre elas. Fornecem informações para a realização da prática 

de benchmarking, através da análise comparativa do desempenho de uma instituição 

com outras que estejam no topo do mercado. 

Os obstáculos na escolha do modelo de referência estão contidos na 

identificação das premissas de classificação dos modelos; que estando relacionados à 

delimitação da pesquisa (capitulo 1 seção 1.2) será de relevância cientifica, é 

importante para que a presente pesquisa identifique bibliografias para classificar de 

modo pertinente os modelos de referência e a aplicação desta classificação ao escopo 

da pesquisa. 

Para Fettke-Loos-Zwicker (2006), que sugere a estrutura de classificação dos 

modelos de referência, conforme figura 2, em três partes: Caracterização, Construção 

e Aplicação. 
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Figura 2 - Estruturação de Classificação do Modelo de Referência 

 

Fonte: Adaptado de Cardoso, 2008 

A estrutura de classificação proposta por Fettke-Loos-Zwicker (2006), 

analisando a árvore como caixas de atividades a serem entregues, esta estrutura tem as 

entregas da caracterização, construção e aplicação que são compostas pelas atividades 

secundárias para a formação da atividade principal. A identificação aparece como uma 

atividade auxiliar que tem como proposta denominar o modelo de referência. Os 

resultados produzidos pelas pesquisas de Fettke-Loos-Zwicker (2006), foram de baixa 

relevância e em geral associados à aplicação dos modelos de referência pelas 

organizações.  

Cardoso (2008), em sua tese de doutorado, analisou a classificação em 18 

modelos ressaltando a diversidade de modelos de referência, com diferentes objetivos, 

escopos, aplicações, por meio da percepção de incidência de uso nas organizações. A 

pesquisa acrescentou mais 3 modelos com foco na instituição de ensino. 

Nas tabelas 3; 4 e 5 apresenta-se os modelos de referência existentes ou 

utilizados no Brasil, mas a intenção é aplicar a classificação levantada nos modelos 

conceituais como as principais referenciais encontradas pertinentes à proposta de 

Modelo de Referência na pesquisa. 
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A construção dos modelos de referência que são projetados buscando-se apoiar 

a gestão, compreendem-se por vários domínios de aplicação e escopo com a 

caracterização da linguagem de utilização, em orientação ou requisitos, conforme 

apresenta-se os modelos analisados na tabela 3. 

Tabela 3 - Classificação dos Modelos de Referência em Relação a Construção 

Identificação 

Construção do Modelo de Referência 

Domínio de 

Aplicação 
Domínio de Escopo Linguagem Diagrama 

COSO Institucional Governança e Controle Corporativo Orientação Sim 

ISO 9001 Institucional Qualidade e Excelência Requisitos Sim 

MBNQA Institucional Qualidade e Excelência Requisitos Sim 

PMBOK Processo Projeto Orientação Sim 

ITIL Funcional TI Orientação Sim 

CMM-I 

(SW,SE) 
Institucional TI Requisitos Sim 

NBR 15419 Institucional Qualidade e Excelência Requisitos Sim 

ISO IWA 

2:2007 
Institucional Qualidade e Excelência Orientação Sim 

ASQ/ANSI 
Z1.11-2011 

Institucional Qualidade e Excelência Orientação Sim 

ESG 2009 Institucional Qualidade Requisitos Sim 

PRINCE Processo Projeto Requisitos Sim 

MEG ® 

FNQ 
Institucional Qualidade e Excelência Requisitos Sim 

ISO 14000 Institucional Qualidade e Excelência Requisitos Sim 

BS 8800 Institucional Qualidade e Excelência Requisitos Não 

BS 7799 - II Funcional TI Requisitos Não 

SA 8000 Institucional Qualidade e Excelência Requisitos Não 

OHSAS 

18001 
Institucional Qualidade e Excelência Requisitos Não 

ISO 17799 Funcional TI Requisitos Não 

BS 15000 Funcional TI Requisitos Não 

eSCM Institucional TI Requisitos Não 

ISO 20000 Funcional TI Requisitos Não 

COBIT Institucional Governança e Controle corporativo Requisitos Não 

Fonte: Atualizado pelo Autor a partir de Cardoso, 2008 
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As características dos modelos de referência fornecem ao gestores uma 

ferramenta para realizar o diagnóstico organizacional. Na tabela 4 os modelos 

apresentam-se classificados quanto a origem, fonte, responsabilidade e tipos de acesso 

para o usuário. 

Tabela 4 - Classificação dos Modelos de Referência em Relação as 

Características 

Identificação 
Características Gerais 

Origem Fonte Responsabilidade Acesso 

COSO Científica PROMPTII 
Committee of 

Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission 
Controlado 

ISO 9001 Prática BS 5760 ISO Controlado 

MBNQA Prática Consultoria Mckinsey NIST Livre 

PMBOK Científica Não identificado PMI Livre 

ITIL Prática 
Central Computer and 

Telecommunications 

U.K. Office of government 

commerce (OGC) 
Livre 

CMM-I 

(SW,SE) 
Prática EIA-731 CMU/SEI Controlado 

NBR 15419 Prática ABNT ABNT Controlado 

ISO IWA 

2:2007 
Prática ENQA 

Standards and 

Guidelines for Quality 

Assurance in the 

European Higher 

Education Area 

Controlado 

ASQ/ANSI 
Z1.11-2011 

Prática ANSI 
American National 
Standards Institute 

Controlado 

ESG 2009 Prática ESG 
European Standards and 

Guidelines 
Controlado 

PRINCE Prática 
Central Computer and 

Telecommunications 

U.K. Office of government 

commerce (OGC) 
Livre 

MEG ® FNQ Prática MBNQA FNQ Livre 

ISO 14000 Prática ISO 9001 + ECO 92 ISO Controlado 

BS 8800 Científica 

ISO 9001 + Padrões 

Internacionais de Higiene 

e Saúde 

BS Controlado 

BS 7799 - II Científica ISO 9001 + PROMPTII BS Controlado 

SA 8000 Científica 

Normas da OIT, 

Declaração Universal dos 

Direitos da Criança + ISO 

9001 

Social Accountability 

International 
Controlado 

OHSAS 

18001 
Cientifica BS 8800 BS Controlada 

ISO 17799 Prática BS 7799 ISO Controlada 

BS 15000 Prática ITIL BS Controlada 

eSCM Prática 
CMM, MBNQA, ISO 

9001 
CMU Controlada 

ISO 20000 Prática BS 15000 ISO Controlada 

COBIT Prática 
CMM, COSO, ISO 17799 

e ITIL 
ISACA Controlada 

Fonte: Atualizado pelo Autor a partir de Cardoso, 2008  
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A ênfase da abordagem oferecida pelo modelo de referência para ampliar a sua 

adoção mais adequada pela organização é apresentada na tabela 5, de modo 

sintetizado, quanto a aplicação e método de construção. 

Tabela 5 - Classificação dos Modelos de Referência Quanto a Aplicação 

Identificação 
Construção do Modelo de Referência 

Aplicação 
Método Evolução 

COSO Consultoria Não identificado Utilização 

ISO 9001 Comitê Comitê + consulta Pública Certificação 

MBNQA 
Benchmarking 

Consultoria 
Fóruns Premiação 

PMBOK Não identificado Não identificado Certificado Profissional 

ITIL Comitê Internacional Comitê + consulta Pública Certificado Profissional 

CMM-I 

(SW,SE) 
Universidade Fóruns Certificação 

NBR 15419 Comitê Comitê Certificação 

ISO IWA 

2:2007 
Comitê Internacional Comitê Certificação 

ASQ/ANSI 
Z1.11-2011 

Comitê Internacional Comitê Certificação 

ESG 2009 Comitê Internacional Comitê Certificação 

PRINCE Não identificado Não identificado Certificado Profissional 

MEG ® 

FNQ 
Comitê Fóruns Certificação 

ISO 14000 Comitê Comitê + consulta Pública Certificação 

BS 8800 Comitê Fóruns Utilização 

BS 7799 - II Comitê Comitê Certificação 

SA 8000 Não identificado Não identificado Certificação 

OHSAS 

18001 
Comitê Fóruns Certificação 

ISO 17799 Comitê Comitê + consulta Pública Certificação 

BS 15000 Comitê Comitê Certificação 

eSCM Universidade Fóruns Certificação 

ISO 20000 Comitê Comitê + consulta Pública Certificação 

COBIT Não identificado Não identificado Certificado Profissional 
Fonte: Atualizado pelo Autor a partir de Cardoso, 2008 

A revisão bibliográfica baseou-se nos modelos de referência que existem e que 

permitiram o entendimento da percepção da necessidade da classificação do modelo 

de gestão analisado, fornecendo subsídios para a aplicação da proposta de um novo 

modelo de referência. A adequação de recortes da pesquisa acenou para a orientação 

dos caminhos a serem traçados para o alcance do Meta-Modelo, buscando-se 

qualidade e excelência, com foco na Gespública. 

Cardoso (2008), entendendo os estudos teóricos e práticos de vários autores 

que estudaram aplicações práticas do benefício do uso de modelos de referência, 

conforme Quadro 4, passam a ser fundamentais para quem busca melhores níveis de 

competitividade internacional, especialmente quando é necessária uma certificação ou 
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reconhecimento formal para transmitir aos clientes a confiabilidade e transparência 

impostas pela relação de mercado. 

Quadro 4 - Benefícios dos Modelos de Referência 

Autor Benefícios 

 

VERNADAT (1996) 

 Redução de tempo e custo no desenvolvimento do modelo particular; 

 Comparação das atividades da empresa com as atividades propostas no modelo 

(i.e., melhores práticas); 

 Melhor suporte na implantação de sistemas de gestão empresarial integrados. 

 

 

 

MCGRATH (1997) 

 Apoio o desenvolvimento de uma linguagem comum entre diferentes empresas, 

facilitando a comunicação entre elas; 

 Fornecimento de informações que permitem a realização de “benchmarking”, 

através da comparação da performance de uma empresa com outras que sejam 

líderes de mercado; 

 A partir de padrões definidos, é possível descrever como as funcionalidades de 

um sistema estão relacionadas aos processos do Modelo de Referência, 

facilitando a avaliação desse sistema quanto à sua capacidade e adaptabilidade 

aos processos de uma organização 

KELLER e TEUFEL 

(1998) 
 Ponto de partida para uma solução, realizando-se, posteriormente, os ajustes 

necessários para adaptá-los à situação específica dentro de uma organização 

 

KARATHANOS(1999

) 

 Auxílio no desenvolvimento de práticas de melhoria do desempenho das 

organizações; 

 Disseminação de boas práticas para as demais organizações; e 

 Ferramenta para transmitir conhecimentos em desempenho gerencial, 

planejamento, treinamento e avaliação 

 

HARRISON e 

SHIRON (1999) 

 Identificação de organizações de alta competitividade devem focalizar; 

 Ponto de partida para a implementação da qualidade; • avaliação das práticas 

correntes da organização em relação a um padrão classe mundial; 

 Identificação de oportunidades de melhoria e disseminação de melhores práticas 

existentes no mercado. 

 

SHEHABUDDEEN 

et al. (1999) 

 Comunicação de ideias e descobertas a uma ampla comunidade, entre 

acadêmicos ou entre academia e indústria; 

 Comparações entre diferentes situações e abordagens; 

 Definição do domínio ou os limites de uma situação; 

 Descrição do contexto ou argumentação da validade de uma descoberta; e 

 Suporte ao desenvolvimento de procedimentos, técnicas ou métodos e 

ferramentas. 

 

BECKER e 

KNACKSTERT 

(2003 in FETTKE e 

LOOS, 2007) 

 Redução de custo, principalmente pela característica de reutilização desses 

modelos na construção de modelos específicos ou novos modelos de referência; 

 Decréscimo no tempo de modelagem; 

 Aumento da qualidade de modelo; 

 Decréscimo do risco de modelagem 

BENAVENT(2006)  Orientação para melhoria da gestão; • possibilita a construção de soluções 

organizadas e integradas, capazes de serem entendidas e internalizadas. 

 

FETTKE e LOOS, 

(2007). 

 

 Descrição genérica de uma empresa, tornando-se um importante produto de um 

processo de pesquisa; 

 Base para construção de um particular modela da empresa; 

  “Benchmarking” ou validação de um modelo específico já existente na 

empresa; 

 Seleção de pacotes de ERP 

Fonte: Adaptado de Cardoso (2008) 

De acordo com Zilbovicius (1999), modelos de referência, como categorias de 

análise e ferramenta de difusão de princípios e de técnicas que estabelecem a 
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necessidade de compreender, analisar, abordar e articular os problemas 

organizacionais. 

Para Veltz e Zarifian (2005), o modelo é uma articulação de diversas 

dimensões e traz em si uma teoria especificada da eficiência, historicamente 

determinada, constitui referencial, consciente ou não; aparece como natural, 

estabilizado, analogamente ao paradigma cientifico vigente. 

Para Canterle-Favaretto (2008), os requisitos que orientam os modelos de 

referência, com indicadores da qualidade, contribuem para a melhoria dos serviços 

institucionais. Embora a instituição de ensino seja complexa, do ponto de vista de 

gestão, a obtenção de um modelo que integre a melhoria da qualidade dos seus 

serviços prestados à sociedade e a avaliação institucional é uma necessidade. 

Segundo Juliatto (2010) o comprometimento da instituição com a avaliação, 

que é um instrumento de que a gestão dispõe para tornar-se uma realidade efetiva 

como a força diretriz dentro do modelo de referência de progresso e desenvolvimento 

institucional, que comprometidas com a excelência adotam a autoavaliação na sua 

rotina administrativa. A mensuração do alcance dos objetivos institucionais é o maior 

determinante da eficácia da organização e da efetividade do sistema, monitorando, 

controlando e melhorando o desempenho da instituição e do modelo de gestão.  

Assim, a pesquisa em questão tem, portanto, o objetivo de construir um 

modelo de referência "mais adequado" avaliando a coerência interna das práticas, nos 

próprios modelos e avaliação para a concordância dos objetivos. 

 

 2.4 Principais Modelos a partir da Revisão da Literatura 

 

 2.4.1 MEGP - Modelo de Excelência em Gestão Pública 

 

A compreensão de que um dos maiores desafios do setor público brasileiro é 

de natureza gerencial fez com que se buscasse um modelo de excelência em gestão 

focado em resultados e orientado para o cidadão. Este modelo deve guiar as 

organizações públicas em busca de transformação gerencial rumo à excelência e, ao 

mesmo tempo, permitir avaliações comparativas de desempenho entre organizações 

públicas brasileiras e estrangeiras e com demais organizações do setor privado. 
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Este modelo de excelência em gestão, de padrão internacional, que expressa o 

entendimento vigente sobre o “estado da arte” da gestão contemporânea, é a 

representação de um sistema de gestão que visa aumentar a efetividade das ações 

executadas. É constituído por elementos integrados, que orientam a adoção de práticas 

de excelência em gestão com a finalidade de levar as organizações públicas brasileiras 

a padrões elevados de desempenho e de qualidade em gestão. 

A construção do MEGP tem como base o Modelo de Referência da Fundação 

Nacional da Qualidade (FNQ), uma organização não-governamental que iniciou suas 

atividades em 1991. Seu principal foco é administrar, operacionalizar e disseminar o 

Modelo de Excelência da Gestão (MEG) por meio dos ciclos anuais de concessão do 

Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ). O surgimento dessa organização vem 

contribuindo significativamente para a competitividade das organizações brasileiras. 

O prêmio da qualidade foi instituído com a finalidade de impulsionar a gestão para a 

excelência das organizações por meio de referenciais mundialmente reconhecidos 

como metas estratégicas. 

O Modelo de Excelência da Gestão enfatiza o alinhamento da estratégia e os 

planos de ação da organização aos aspectos críticos de sua gestão, representados por 

critérios. O foco do modelo é nos resultados. Sendo assim, os oitos critérios descritos 

abaixo, constituem um conjunto de requisitos básicos, inter-relacionados e orientados 

para resultados vinculados ao desempenho global da organização. 

1) Liderança: o critério liderança analisa o sistema de liderança da 

organização, o comprometimento pessoal dos membros e da direção no que tange à 

disseminação e à atualização de valores e princípios organizacionais que promovam a 

cultura da excelência. Esse critério se decompõe em: governança corporativa, 

exercícios de liderança e análise de desempenho da organização. 

2) Estratégias e Planos: este tópico busca aprofundar o processo de formulação 

das estratégias. Investiga o macroambiente, o setor de atuação e o modelo de negócio 

da organização. 

3) Clientes: este critério analisa e compreende as necessidades e expectativas 

dos clientes e dos mercados (divulgação dos produtos, marcas e ações de melhoria) e 

visa estreitar o relacionamento com os clientes. Também examina como a organização 

mede e intensifica a satisfação e a fidelidade dos clientes em relação a seus produtos e 

marcas, bem como avalia a insatisfação. 
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4) Sociedade: este critério é responsável por analisar como a organização 

contribui para o desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma sustentável 

por meio da minimização dos impactos negativos potenciais de seus produtos e 

operações na sociedade – e como interage com a sociedade de forma ética e 

transparente. 

5) Informações e Conhecimento: este tópico observa a gestão e a utilização das 

informações da organização e de informações comparativas pertinentes, bem como a 

gestão de seus ativos intangíveis. 

6) Pessoas: este critério avalia como são proporcionadas as condições para o 

desenvolvimento e utilização plena do potencial das pessoas que compõem a força de 

trabalho, em consonância com as estratégias organizacionais. Também examina os 

esforços para criar e manter um ambiente de trabalho e um clima organizacional que 

conduza à excelência do desempenho, à plena participação e ao crescimento das 

pessoas. 

7) Processos: este critério examina como a organização identifica os processos 

de agregação de valor; bem como identifica, gerencia, analisa e melhora os processos 

principais do negócio e os processos de apoio. Examina como a organização gerencia 

o relacionamento com os fornecedores e conduz a sua gestão financeira, visando à 

sustentabilidade econômica do negócio. 

8) Resultados: este critério mede os resultados da organização, abrangendo os 

econômico-financeiros e os relativos aos clientes e mercados, sociedade, pessoas, 

processos principais do negócio e de apoio, assim como os relativos ao 

relacionamento com os fornecedores. 

O Programa Gespública passou a adotar os Critérios de Excelência utilizados 

no Brasil com a implantação do Modelo de Excelência em Gestão Pública MEGP, 

cujos fundamentos representam o “estado da arte” em gestão. A adoção, sem 

adaptação, dos modelos utilizados pelos prêmios e sistemas existentes mostrou-se 

inadequada para parte dos órgãos e entidades públicas, principalmente, para aquelas 

integrantes da administração direta, em razão da natureza dessas organizações e da 

linguagem empresarial adotada por esses modelos. 

Partindo da premissa de que, enquanto as organizações do mercado são 

conduzidas pela autonomia da vontade privada, os órgãos ou entidades públicas são 

regidos pela supremacia do interesse público e pela obrigação da continuidade da 
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prestação do serviço público, tratando a todos igualmente e com qualidade. O 

tratamento diferenciado restringe-se apenas aos casos previstos em lei. Por outro lado, 

as organizações privadas utilizam estratégias de segmentação de “mercado”, 

estabelecendo diferenciais de tratamento para clientes preferenciais. 

As organizações privadas buscam o lucro financeiro e formas de garantir a 

sustentabilidade do negócio. A administração pública busca gerar valor para a 

sociedade e formas de garantir o desenvolvimento sustentável, sem perder de vista a 

obrigação de utilizar os recursos de forma eficiente. A atividade pública é financiada 

com recursos públicos, oriundos de contribuições compulsórias de cidadãos e 

empresas, os quais devem ser direcionados para a prestação de serviços públicos e a 

produção do bem comum. A atividade privada é financiada com recursos de 

particulares que têm legítimos interesses capitalistas. 

No âmbito do Gespública, a gestão de processos orientada à obtenção de 

resultados, guarda forte correlação com a estratégia de implementação de Cartas de 

Serviços ao Cidadão, ferramenta constante do conjunto de soluções ofertadas pelo 

Programa e tornada obrigatória para os órgãos do Poder Executivo Federal que 

prestam atendimento direto ao público desde 2009. Neste sentido, os compromissos 

de qualidade presentes nas Cartas de Serviços configuram um sinônimo da descrição 

dos resultados a serem atingidos pelos processos, principalmente se complementados 

por meio de indicadores de desempenho. 

Dessa forma, os processos representam um instrumento que permite aproximar 

as diretrizes estratégicas daqueles que executam o trabalho nas instituições públicas, 

permitindo o alcance de objetivos. O “foco no cidadão”, premissa básica da Carta de 

Serviços, faz com que o Setor Público oriente seus processos ao atendimento das 

necessidades deste agente e os prestadores de serviço do Governo devem ter seus 

processos modelados, automatizados e geridos, provendo maior controle e qualidade 

às iniciativas desempenhadas. 

A visão de futuro desse trabalho engloba os seguintes objetivos: 

 Fornecer uma orientação conceitual e um conjunto de melhores práticas acerca 

de processos, orientação obtida a partir da consolidação do estado da arte na 

literatura e mercado; 
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 Compor, juntamente com o Modelo de Governança e Gestão da Plataforma de 

Processos e seu conjunto de anexos, o corpo de conhecimento e orientações 

governamentais atreladas à Gestão de Processos de Negócio; 

 Apresentar um painel quanto à condução de iniciativas de Gestão de Processos 

nos órgãos de governo; 

 Compartilhar boas práticas para contratação de serviços relativos à modelagem 

de processos; e 

 Criar um grupo para consolidar conceitos disponíveis na literatura e mercado, 

para troca de experiência sobre Gestão de processos e para apoio às 

organizações que desejam iniciar atividades em Gestão de Processos – 

iniciado a partir do fórum permanente criado no endereço. 

O Modelo de Excelência em Gestão Pública - Gespública - está organizado em 

uma sequência lógica de etapas. 

Planejamento da simplificação que trata do arranjo das condições para iniciar o 

trabalho de simplificação, como formação e capacitação da equipe e mobilização da 

organização, e ainda, da elaboração do Plano de trabalho que deverá desembocar no 

processo de trabalho priorizado a ser analisado. 

Mapeamento do processo que trata do início do trabalho de simplificação, em 

que serão levantadas as etapas e normas e desenhado o atual fluxo do processo. 

Análise e melhoria dos processos que trata da análise do fluxo atual e de outras 

condições que o influenciam para identificar possíveis soluções. Ao mesmo tempo, 

será ainda trabalhada a formatação do novo fluxo e dos indicadores que servirão para 

monitorar o desempenho do processo e o impacto da ação de simplificação ao longo 

do tempo, e também, alicerçado em fundamentos próprios da gestão de excelência 

contemporânea (Quadro 5). 
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Quadro 5 - Fundamentos de Excelência Contemporânea do MEGP 

Fundamentos Conceitos 

Pensamento 

sistêmico 

Entendimento das relações de interdependência entre os diversos componentes 

de uma organização, bem como entre a organização e o ambiente externo, com 

foco na sociedade. 

Aprendizado 

organizacional 

Busca contínua e alcance de novos patamares de conhecimento, individuais e 

coletivos, por meio da percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de 

informações e experiências. 

Geração de 

Valor 

Alcance de resultados consistentes, assegurando o aumento de valor tangível e 

intangível de forma sustentada para todas as partes interessadas. 

Cultura da 

Inovação 

Promoção de um ambiente favorável à criatividade, à experimentação e à 

implementação de novas ideias que possam gerar um diferencial para a atuação 

da organização. 

 

Liderança e 

constância de 

propósitos 

A liderança é o elemento promotor da gestão, responsável pela orientação, 

estímulo e comprometimento para o alcance e melhoria dos resultados 

organizacionais e deve atuar de forma aberta, democrática, inspiradora e 

motivadora das pessoas, visando ao desenvolvimento da cultura da excelência, 

a promoção de relações de qualidade e a proteção do interesse público. É 

exercida pela alta administração, entendida como o mais alto nível gerencial e 

assessoria da organização 

Orientação por 

processos e 

informações 

Compreensão e segmentação do conjunto das atividades e processos da 

organização que agreguem valor para as partes interessadas, sendo que a 

tomada de decisões e a execução de ações devem ter como base a medição e 

análise do desempenho, levando em consideração as informações disponíveis. 

 

Visão de Futuro 

Indica o rumo de uma organização e a constância de propósitos que a mantém 

nesse rumo. Está diretamente relacionada à capacidade de estabelecer um 

estado futuro desejado que garanta coerência ao processo decisório e que 

permita à organização antecipar- se às necessidades e expectativas dos cidadãos 

e da sociedade. Inclui, também, a compreensão dos fatores externos que afetam 

a organização com o objetivo de gerenciar seu impacto na sociedade. 

Comprometime

nto com as 

pessoas 

Estabelecimento de relações com as pessoas, criando condições de melhoria da 

qualidade nas relações de trabalho, para que elas se realizem profissional e 

humanamente, maximizando seu desempenho por meio do comprometimento, 

de oportunidade para desenvolver competências e de empreender, com 

incentivo e reconhecimento. 

Foco no 

cidadão e na 

sociedade 

Direcionamento das ações públicas para atender, regular e continuamente, as 

necessidades dos cidadãos e da sociedade, na condição de sujeitos de direitos, 

beneficiários dos serviços públicos e destinatários da ação decorrente do poder 

de Estado exercido pelos órgãos e entidades públicos. 

Desenvolvimen

to de parcerias 

Desenvolvimento de atividades conjuntamente com outras organizações com 

objetivos específicos comuns, buscando o pleno uso das suas competências 

complementares para desenvolver sinergias. 

Gestão 

participativa 

Estilo de gestão que determina uma atitude gerencial da alta administração que 

busque o máximo de cooperação das pessoas, reconhecendo a capacidade e o 

potencial diferenciado de cada um e harmonizando os interesses individuais e 

coletivos, a fim de conseguir a sinergia das equipes de trabalho. 

Fonte: Adaptado pelo Autor do Gespública (2010) 
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Visão sistêmica do Modelo de Excelência na gestão pública representada 

graficamente como um sistema constituído por oito dimensões integradas e 

interativas, conforme exibido na Figura 3. 

Figura 3 - Sistema de Gestão Pública 

Fonte: Gespública (2010) 

 

 2.4.2 ISO 9001:2000 

 

A preocupação com a qualidade de bens e serviços não é recente. Os 

consumidores sempre tiveram o cuidado de inspecionar os bens e serviços que 

recebiam em uma relação de troca. Esta preocupação caracterizou a chamada era da 

inspeção, que se voltava para o produto acabado, não produzindo assim qualidade, 

apenas encontrando produtos defeituosos na razão direta da intensidade da inspeção. 

A partir da década de 50, surgiu a preocupação com a gestão da qualidade, que 

trouxe uma nova filosofia gerencial com base no desenvolvimento e na aplicação de 

conceitos, métodos e técnicas adequados a uma nova realidade. A gestão da qualidade 

total, como ficou conhecida essa nova filosofia gerencial, marcou o deslocamento da 

análise do bem físico ou serviço para a concepção de um sistema da qualidade. A 
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qualidade deixou de ser um aspecto do produto e responsabilidade apenas de 

departamento específico, e passou a ser um problema da empresa, abrangendo, como 

tal, todos os aspectos de sua operação. 

A preocupação com a qualidade, no sentido mais amplo da palavra, começou 

com W.A. Shewhart, estatístico norte-americano que, já na década de 20, tinha um 

grande questionamento com a qualidade e com a variabilidade encontrada na 

produção de bens e serviços. Shewhart desenvolveu um sistema de mensuração dessas 

variabilidades que ficou conhecido como Controle Estatístico de Processo (CEP). 

Criou também o Ciclo PDCA (Plan, Do,  Check e Action), método essencial da gestão 

da qualidade, que ficou conhecido como Ciclo Deming da Qualidade. 

Logo após a Segunda Guerra Mundial, o Japão apresenta-se ao mundo 

literalmente destruído e precisando iniciar seu processo de reconstrução. W.E. 

Deming foi convidado pela Japanese Union of Scientists and Engineers (JUSE) para 

proferir palestras e treinar empresários e industriais sobre controle estatístico de 

processo e sobre gestão da qualidade. O Japão inicia, então, sua revolução gerencial 

silenciosa, que se contrapõe, em estilo, mas ocorre paralelamente, à revolução 

tecnológica “barulhenta” do Ocidente e chega a se confundir com uma revolução 

cultural. Essa mudança silenciosa de postura gerencial proporcionou ao Japão o 

sucesso de que desfruta até hoje como potência mundial. 

A gestão estratégica considera como fundamentais as variáveis técnicas, 

econômicas, informacionais, sociais, psicológicas e políticas que formam um sistema 

de caracterização técnica, política e cultural das empresas. Tem também, como seu 

interesse básico, o impacto estratégico da qualidade nos consumidores e no mercado, 

com vistas à sobrevivência das empresas, levando-se em consideração a sociedade 

competitiva atual. Apresenta-se na figura 4, um diagrama do modelo de referência da 

ISO 9001:2000. 

A competitividade e o desempenho das organizações são afetados 

negativamente em termos de qualidade e produtividade por uma série de motivos. 

Dentre eles destacam-se: 

 Deficiências na capacitação dos recursos humanos; 

 Modelos gerenciais ultrapassados, que não geram motivação; 

 Tomada de decisões que não são sustentadas adequadamente por fatos 

e dados; e 

 Posturas e atitudes que não induzem à melhoria contínua. 
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Figura 4 - Diagrama do Modelo de Referência ISO 9001:2000 

 

Fonte: ISO 9001:2000 

A adoção das normas ISO é vantajosa para as organizações uma vez que lhes 

confere maior organização, produtividade e credibilidade – elementos facilmente 

identificáveis pelos clientes – aumentando a sua competitividade nos mercados 

nacional e internacional. A certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade ISO 9001 

não deve ser confundida com a certificação de produto. 

Estar em conformidade com as normas NBR ISO 9001:2000 é uma etapa de 

importante para o processo de melhoria de qualidade da empresa e demonstra a 

preocupação com a qualidade do seu processo produtivo e com a satisfação do cliente. 

Tal procedimento é realizado pela terceira parte, isto é, por uma organização 

independente acreditada para executar essa modalidade de Avaliação da 

Conformidade. 

 

 2.4.3 Modelos de Gestão em Instituições de Ensino 

 

Segundo Cerqueira (1998), o modelo de gestão da Qualidade representa a 

otimização de processos dentro da organização e a melhoria continua dos bens físicos 

e serviços fornecidos. No contexto das organizações a convivência com problemas e/ 

ou resultados indesejáveis internos geram uma variabilidade nos processos que 

encontram fora do controle ou não foram previstos, desta forma convivem com custos 
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e índices de perdas elevados, e com reclamações e insatisfações de clientes internos e 

externos. 

Cabe ressaltar que, a avaliação da qualidade educacional está diretamente 

relacionada à busca pela qualidade no ensino, tanto pela ótica dos indivíduos quanto 

pela ótica das instituições, considerando, ainda, a ideia de valor para a sociedade e 

para o mercado (MACHADO et al., 2001). 

Segundo Juliatto (2005), a qualidade da educação tem sido medida e analisada, 

sobretudo, em relação à missão e aos objetivos, aos insumos ou recursos disponíveis, 

aos serviços e aos processos institucionais. 

Todavia, Lopes, Leite e Lopes (2007), destacam que a medição da qualidade 

em serviços acontece de forma relativa, levando-se em conta a intangibilidade e a 

natureza abstrata dos serviços. Entretanto, uma empresa prestadora de serviços obtém 

e mantém a competitividade, desde que promova uma cultura baseada na 

produtividade e melhoria contínua da qualidade. 

O ambiente educacional aos longos dos últimos anos passa por um processo de 

mudanças, transformando-se cada vez mais competitivo. Diante deste cenário o 

planejamento estratégico está atrelado à eficácia de gestão das Instituições de Ensino 

tornando-se item imprescindível na competição para atender aos stakeholders, 

buscando uma projeção positiva na sociedade, assegurando o alcance dos objetivos 

através dos seus dirigentes; criando um ambiente de sucesso, com melhoria continua 

dos padrões de qualidade e dos processos educacionais, diminuindo as possíveis 

barreiras à aprendizagem (ALVES, 2007). 

Todavia, Lopes e Leite (2007), destacam que a medição da qualidade em 

serviços acontecem de forma relativa, levando-se em conta a intangibilidade e a 

natureza abstrata dos serviços. Entretanto, uma empresa prestadora de serviços obtém 

e mantém a competitividade promovendo uma cultura baseada na produtividade e 

melhoria contínua da qualidade. 

Para Correia (2008), convém que a adoção de um modelo de gestão da 

qualidade seja uma decisão estratégica de uma organização, sendo influenciada por 

diversos fatores, objetivos, produtos, processos, tamanhos e estrutura da organização. 

A identificação e gerenciamento de atividades interligadas levam a organização a 

funcionar de um modo eficaz, possibilitando a transformação do processo de entradas 
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(insumos) em saídas (produtos) em um conjunto de atividades inter-relacionadas 

frequentes nas interações desses processos e sua gestão. 

 

 2.4.3.1 SINAES- 2004 

 

Além das políticas da qualidade do serviço público citadas anteriormente, as 

IFES estão sujeitas ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - 

SINAES, criado pela lei nº. 10.861(2004) 

O SINAES tem como objetivo assegurar o processo nacional de avaliação das 

instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho 

acadêmico de seus estudantes. Sua finalidade é a melhoria da qualidade da educação 

superior; a orientação da expansão da sua oferta; o aumento permanente da sua 

eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e; a promoção do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de 

ensino superior. 

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – 

INEP (2008) o SINAES está fundamentado em cinco princípios da responsabilidade 

social com a qualidade da educação superior; reconhecimento da diversidade do 

sistema; respeito à identidade, à missão e à história das instituições; globalidade, isto 

é, compreensão de que a instituição deve ser avaliada a partir de um conjunto 

significativo de indicadores de qualidade, vistos em sua relação orgânica e não de 

forma isolada; continuidade do processo avaliativo. 

O SINAES também é sustentado por três pilares básicos de avaliação: 

a) Avaliação Institucional autoavaliação é coordenada por uma Comissão 

Própria de Avaliação - CPA, constituída por cada instituição de ensino superior, 

pública ou privada, com as atribuições de condução dos processos de avaliação 

internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas 

pelo INEP e avaliação externa in loco das IES são realizadas por Comissões 

Externas de Avaliação Institucional designadas pelo INEP, e ocorre após o processo 

de autoavaliação. 

b) Avaliação dos cursos de graduação é realizada por Comissões Externas de 

Avaliação de Cursos, designadas pelo INEP, constituídas por especialistas em suas 

respectivas áreas do conhecimento, cadastrados e capacitados pelo INEP. 



63 
 

c) Avaliação do desempenho dos estudantes cujo objetivo é acompanhar o 

processo de ensino-aprendizagem e o desempenho dos estudantes em relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de 

graduação; às suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da 

evolução do conhecimento; às suas competências para compreender temas ligados à 

realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento; 

Essa avaliação é realizada pelo INEP, sob a orientação da CONAES, mediante 

a aplicação do Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes – ENADE. 

 

 2.4.3.2 ISO IWA 2:2007 - Quality Management Systems – Guidelines for the 

Application of ISO 9001:2000 in Education 

 

O guia ISO IWA 2:2007 surgiu devido a necessidade de aplicação dos 

requisitos da norma ISO 9001, que é indicada para todos os tipos de organizações 

independente do porte ou produto, nas instituições de ensino que tem características 

peculiares ao processo finalístico. 

As alterações realizadas na ISO 9000:2005 para atender às demandas de 

organismos de normalização e instituições de ensino, no sentido de agregar 

experiências adquiridas, atualizaram o guia ISO IWA 2: 2007 – Quality Management 

Systems – Guidelines for the Application of ISO 9001:2000 in Education. Os 

requisitos da ISO 9001:2000 não sofreram alterações com esta atualização, pois a ISO 

IWA 2: 2007 é um guia para auxiliar na construção de sistemas de gestão da 

qualidade nas instituições de ensino, não é uma norma certificável. 

Entretanto a aplicação dos requisitos em área especificas geravam diversas 

interpretações em relação ao produto e processo. Visando esclarecer estes pontos o 

uso de guias tornou-se uma solução viável estabelecendo diretrizes para adequação 

dos requisitos genéricos a estas áreas que estão resumidos no quadro 6: 

  



64 
 

Quadro 6 – Principais Aspectos do Guia ISO IWA 2: 2007 

Aspectos ISO IWA 2:2007 

Requisitos 

para o SGQ  

Apresenta orientações para interpretação da ISO 9001, mantendo a 

estrutura. Esclarece que é um guia, e, portanto não inclui, substitui ou 

modifica os requisitos da ISO 9001:2000. 

Princípios de 

gestão da 

qualidade  

Apresenta os 8 princípios da ISO 9000:2005, com uma descrição voltada 

para as organizações educacionais. Adiciona mais 4 princípios de gestão 

para manter o sucesso do SGQ.  

Termos e 

definições  

Apresenta a definição de apenas 2 termos da área educacional, em adição 

aos da ISO 9000:2005  

Abordagem de 

processo  

Não trabalha o assunto, se limitando a apresentar exemplos de processos 

educacionais em seu anexo B.  

Auto avaliação  Apresenta um anexo B, informativo, com instruções e um guia para auto 

avaliação da organização educacional.  
Fonte: Elaborado pelo Autor 

As atualizações das normas e guias são realizadas em workshops a cada 

período de três anos, chamado de International Workshop Agreement (IWA), com 

membros participantes e integrantes dos países membro. 

O guia ISO IWA 2: 2007 tem como objetivo principal, assegurar a eficácia 

global do sistema de gestão da qualidade da instituição de ensino e melhoria contínua 

na distribuição do serviço educacional para o estudante.  

 

 2.4.3.3 ESG 2009 – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area. 

 

Na busca por troca de experiências com outras instituições de garantia da 

qualidade, em 2000 foi criado o ENQA que é o grupo pela European University 

Association (EUA), European Association of Institutuions in Higher Educaction 

(EURASHE) e a National Unions of Studentes in Europe (ESIB). 

A evolução desta troca de experiência, durante alguns anos, gerou um 

documento que continha os requisitos para balizar a gestão da qualidade nas 

instituições de ensino. Documentos estes que apresentavam as diretrizes para 

implementar um sistema de gestão eficaz, critérios para avaliação interna e externa e 

de avaliação da conformidade.  Este documento após discutido, avaliado e aprovado 

pelos comitês pertencentes ao ENQA recebeu o nome de Standards and Guidelines 

for Quality Assurance in the European Higher Education Area ou simplificando, 

European Standards and Guidelines (ESG). 
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A aplicação do ESG é direcionada para o ensino superior, o modelo de gestão 

da qualidade é baseado na criação de critérios mínimos e comuns da qualidade. Na 

fase de elaboração orientações e recomendações detalhadas de cada requisito foram 

inseridas, com a finalidade de facilitar a compreensão e implementação da gestão da 

qualidade pelas instituições de ensino, ou seja, como configurar um padrão de 

critérios de avaliação para as agências externas da garantia da qualidade. 

Os princípios básicos que norteia o ESG sobre as questões da garantia da 

qualidade para os requisitos interno e externo para o ensino superior, destaca-se: 

 Instituições de ensino superior tem a responsabilidade primária pela 

garantia da qualidade dos serviços educacionais prestados; 

 Os interesses da sociedade na qualidade e padrões de ensino superior 

precisam ser salvaguardados; 

 A qualidade dos programas acadêmicos precisa ser desenvolvida e 

melhorada para estudantes e beneficiários de ensino superior; 

 É necessário que as estruturas organizacionais em que os programas 

acadêmicos são fornecidos e suportados sejam eficientes e eficazes. 

 A transparência e utilização de especialistas externos em processos de 

garantia da qualidade é importante; 

 Deve haver o incentivo à cultura da qualidade nas instituições de ensino 

superior; 

 Os processos devem ser desenvolvidos por meios que permitam as 

instituições de ensino superior demonstrarem sua responsabilidade, 

incluindo prestação de contas para o investimentos de dinheiro público e 

privado. 

 A garantia da qualidade para fins de aperfeiçoamento e melhoria é 

totalmente compatível com a garantia da qualidade com fins de prestação 

de contas; 

 As instituições devem ser capazes de demonstrar a sua qualidade tanto 

localmente como internacionalmente 

 Os processos utilizados não devem inibir a diversidade e a inovação. 

Os requisitos do ESG estão divididos em três partes conforme descritos pelos 

princípios básicos apresentados no quadro 7: 
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Quadro 7 – Requisitos do ESG 

1 – Requisitos e diretrizes para garantia interna da qualidade nas instituições 

européias de ensino superior 

1.1 Política e 

procedimentos para 

garantia da qualidade 

As instituições devem possuir uma política e procedimentos 

associados para a garantia da qualidade e estabelecer 

requisitos para seus programas e títulos. Também devem 

comprometer-se com o desenvolvimento de uma cultura que 

reconheça a importância da qualidade e da garantia da 

qualidade em seu trabalho. 

Para isso, as instituições devem desenvolver e implantar uma 

estratégia para a melhoria contínua da qualidade.  

A estratégia, política e os procedimentos devem ter caráter 

formal e estar publicamente disponíveis. Devem contemplar 

também o papel dos estudantes e de outras partes interessadas 

1.2. Aprovação, controle e 

revisão periódica dos 

programas e títulos 

Mecanismos formais para aprovação, revisão periódica e 

controle de seus programa e títulos 

1.3. Avaliação de alunos 
Avaliados através de critérios divulgados, regulamentos e 

procedimentos que são aplicadas de forma consistente 

1.4. Garantia de qualidade 

dos docentes 

Qualificados e competentes 

1.5. Recursos de 

aprendizagem e suporte ao 

aluno 

Assegurar que os recursos disponíveis para o apoio ao 

aprendizado do aluno sejam adequados e apropriados para 

cada programa oferecido 

1.6. Sistemas de 

informação 

As instituições devem garantir que coletam, analisam e 

utilizam informações relevantes para a gestão eficaz dos seus 

programas de estudo e outras atividades 

1.7. Informação pública 

As instituições devem publicar regularmente informações 

atualizadas, imparciais e objetivas, quantitativas e 

qualitativas, sobre os programas e títulos que oferecem 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Quadro 7 – Requisitos do ESG (continuação) 

2 – Requisitos para a garantia da qualidade externa no ensino superior europeu 
2.1. Uso de procedimentos 

internos de garantia da 

qualidade 

Procedimentos de garantia externa da qualidade devem 

levar em conta a eficácia dos processos internos de 

garantia da qualidade descritos na Parte 1 do ESG 

2.2. Desenvolvimento de 

processos de garantia 

externa da qualidade 

As metas e objetivos dos processos de garantia da 

qualidade devem ser determinados antes que os próprios 

processos sejam desenvolvidos, por todos aqueles 

responsáveis (incluindo instituições de ensino superior) e 

deverão ser documentados com uma descrição dos 

procedimentos a serem usados 

2.3. Critérios para as 

decisões 

Quaisquer decisões formais realizadas a partir de uma 

atividade externa de garantia da qualidade devem ser 

baseadas em critérios definidos e documentados, que são 

aplicados de forma consistente 

2.4. Processos adequados 

para a finalidade 

Todos os processos de garantia externa da qualidade 

devem ser concebidos especificamente para garantir sua 

capacidade de alcançar as metas e objetivos estabelecidos 

2.5. Relatórios 

Os relatórios devem ser documentados e devem ser 

escritos de maneira clara e facilmente acessível aos leitores 

pretendidos. Quaisquer decisões, elogios ou 

recomendações contidas nos relatórios devem ser 

facilmente localizáveis 

2.6. Procedimentos de 

acompanhamento 

Processos de garantia da qualidade que possuem 

recomendações para a ação ou que requerem um plano de 

ação subsequente devem possuir um procedimento pré-

determinado para acompanhamento das ações, que seja 

implementado de forma consistente 

2.7. Revisões periódicas 

A garantia da qualidade externa das instituições e/ou 

programas deve ser efetuada de forma cíclica. A duração 

do ciclo e os procedimentos de revisão a ser utilizados 

devem estar claramente definidos e divulgados 

previamente 

2.8. Análise global do 

sistema 

As agências de garantia da qualidade devem produzir 

periodicamente relatórios resumidos descrevendo e 

analisando os resultados de suas revisões, opiniões, 

avaliações. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Quadro 7 – Requisitos do ESG (continuação) 

3 - Requisitos para as agências européias de garantia externa da qualidade  
3.1. Uso de procedimentos 

externos de garantia de 

qualidade para o ensino 

superior 

As agências de garantia externa da qualidade devem levar 

em conta a existência e eficácia dos processos de garantia 

externa da qualidade descrito na Parte 2 do ESG 

3.2. Reconhecimento 

Oficial 

As agências devem ser formalmente reconhecidas por 

autoridades públicas competentes no Espaço Europeu de 

Ensino Superior como agências com responsabilidades 

para avaliação da garantia externa de qualidade, e devem 

ter uma base legal estabelecida. Eles devem cumprir com 

os requisitos das legais do país em que operam 

3.3. Atividades 

As agências devem realizar atividades de garantia externa 

da qualidade (a nível institucional ou de programa) de 

modo regular 

3.4. Recursos 

As agências devem ter recursos adequados e 

proporcionais, tanto humanos como financeiros, que lhes 

permitam organizar e executar seus processos de garantia 

externa da qualidade de uma forma eficaz e eficiente, com 

provisão adequada para o desenvolvimento de seus 

processos e procedimentos 

3.5. Missão 

As agências devem ter metas e objetivos claros e explícitos 

para o seu trabalho, que sejam publicamente 

disponibilizados 

3.6. Independência 

As agências devem ser independentes, de modo que tenha 

autonomia e responsabilidade por suas operações. As 

conclusões e recomendações feitas em seus relatórios não 

são influenciadas por terceiros, como instituições de 

ensino superior, órgãos públicos ou outros interessados 

3.7. Critérios e processos 

de garantia externa da 

qualidade utilizados pelas 

agências 

Os processos, critérios e procedimentos utilizados pelas 

agências devem ser pré-definidos e estar publicamente 

disponíveis 

Um procedimento de auto avaliação ou equivalente por 

parte do sujeito do processo de garantia da qualidade 

Uma avaliação externa por um grupo de peritos, incluindo, 

conforme o caso, um ou mais alunos e visitas in site, de 

acordo com os critérios da agência 

Publicação de um relatório, incluindo quaisquer decisões, 

recomendações ou outros resultados formais 

Um procedimento de acompanhamento para examinar as 

ações realizadas pelo sujeito do processo de garantia da 

qualidade à luz das recomendações contidas no relatório 

3.8. Transparência 
As agências devem ter os procedimentos necessários para 

assegurar a prestação de contas e sua própria transparência 
Fonte: Elaboração pelo Autor 

O ESG baseado nestas primícias de requisitos, define os marcos do processo 

de garantia da qualidade para a implementação da gestão de qualidade nas instituições 

de ensino com base nos requisitos para a avaliação externa dos sistemas de gestão 

pelas agências avaliadoras. 
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 2.4.3.4 ABNT- 15419 

 

Para Oliveira (2010), é preciso cuidado na adaptação dos programas da 

qualidade dentro da especificidade da organização, os resultados aferidos 

representados pela satisfação do usuário, asseguram a dinâmica do modelo implantado 

seguindo uma diretriz especifica que é regida pela ISO série 9000. Afirma que no 

Brasil, a gestão da qualidade em instituições de Ensino ocorreu em outubro de 2006 e 

foi homologação também, a Norma Brasileira "NBR ISO 15419 - Sistemas de Gestão 

da Qualidade - Diretrizes para a aplicação da ISO 9001 em Organizações 

Educacionais." 

A norma ABNT NBR 15.419 que engloba norma ISO 9001:2000 que tem 

como requisitos seis procedimentos para documentar: controle de documentos; 

registros; controle de produto não conforme; auditoria; ação corretiva e ação 

preventiva, tem como base oito princípios de gestão (conforme quadro 8) que 

fornecem suporte para a melhoria continua e benefícios para as organizações nas 

tomadas de decisões gerenciais objetivas e efetivas, comunicação interna entre os 

diferentes níveis da organização; redução de custos, diminuição do tempo de execução 

de atividades e obtenção de resultados satisfatórios. 

Quadro 8 – Princípios da Gestão da Qualidade ABNT NBR 15.419 

Princípios Definição Descrição 

Foco no cliente 

As organizações dependem de seus clientes e, portanto, devem entender suas 

necessidades atuais e futuras, satisfazer os seus requisitos e implementar 

métodos para monitorar a sua percepção quanto aos bens físicos e serviços 

entregues 

Liderança 

A liderança é necessária para promover a unidade de objetivos e direção e 

criar um ambiente no qual as pessoas se tornem plenamente envolvidas em 

atingir os objetivos da organização 

Envolvimento das 

pessoas 

As pessoas são a essência da organização, seu principal recurso. Sua 

cooperação, envolvimento e motivação permitem que suas capacidades sejam 

plena e eficazmente utilizadas para o beneficio da organização. 

Abordagem por 

processos 

Para alcançar os objetivos organizacionais, os recursos e as atividades 

necessitam ser tratados como processos, entendendo-se que as saídas de um 

processo afetam as entradas de outro. 

Abordagem 

sistêmica para 

gestão 

Os processos se relacionam entre si de modo a constituírem sistemas, assim a 

abordagem sistêmica para o gerenciamento é o princípio que orienta a 

organização a identificar, entender e gerenciar os processos inter-relacionados. 

Melhoria contínua 

Deve ser um objetivo permanente da organização. Este princípio garante que, 

a partir de ações de correção e de prevenção, siga-se na busca da excelência de 

seus produtos e processos. 

Abordagem para 

tomada de decisões 

Decisões eficazes são tomadas com base na análise dedutiva de dados e de 

informações. 

Benefícios mútuos 

nas relações com os 

fornecedores 

Uma organização e seus fornecedores são interdependentes e uma relação 

mutuamente proveitosa aumenta, para ambos, a habilidade de agregar valores. 

Fonte: Elaborado pelo Autor  
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Também foi desenvolvida a Comissão de Estudo de Documentos Auxiliares 

do Comitê Brasileiro da Qualidade (ABNT/CB-25), com a participação do Ministério 

da Ciência e Tecnologia, de estabelecimentos de ensino e organizações que mantêm 

projetos educacionais a fim de apoiar-se o processo de melhoria contínua nas 

instituições de ensino.  

(...) A iniciativa de se elaborar um documento de referência para a gestão 

educacional partiu da Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino 

Superior Particular (Funadesp), que promoveu um debate, em março de 

2002, sobre a Gestão da Qualidade em Instituições de Ensino Superior. Em 

dezembro daquele ano, a ABNT acenou com a possibilidade de desenvolver 

uma norma brasileira. Em fevereiro de 2003 houve um workshop em 

Curitiba sobre o tema e em outubro foi realizada a primeira reunião com 

vistas ao processo de normalização. (IMPRENSA ABNT, 2008).  

O propósito da NBR 15.419, em vigor desde 30 de outubro de 2006, segundo a 

ABNT (2006), é facilitar a compreensão dos requisitos estabelecidos na NBR ISO 

9001:2000, a fim de implementar e manter o sistema de gestão da qualidade em 

organizações educacionais, de todos os tipos e portes. 

Das principais orientações da NBR 15419 que encontra-se formuladas em 5 

capítulos, destacamos as descritas no quadro 9: 

Quadro 9 – Principais Orientações da NBR 15419:2006 

Capitulo Descrição Orientações 

4 

Requisitos gerais 

do sistema e 

requisitos de 

documentação 

A organização educacional deve estabelecer um relacionamento entre os 

processos que contribuem diretamente para o atendimento dos requisitos 

do cliente, ou seja, os que estão ligados diretamente à finalidade da 

organização, e dos processos de apoio.  

5 
Responsabilidade 

da direção 

A condução eficaz de um SGQ somente será feita por pessoas ou grupo de 

pessoas que tenham poder para mudanças de processos, aplicações de 

recursos financeiros, alterações no quadro de pessoal e mudanças de 

tecnologia.  

6 
Gestão de 

recursos 

São meios necessários para que as organizações educacionais possam 

atingir objetivos determinados. Sendo: Humanos – os docentes, o pessoal 

técnico-administrativo, o pessoal das demais atividades de suporte e dos 

serviços contratados. Infraestrutura – Além dos requisitos legais e 

regulamentares, recomenda-se que a organização educacional identifique, 

planeje e atenda as demandas de infraestrutura em termos de objetivos, 

desempenho, manutenção, segurança e custo. Financeiros - não há 

requisitos explicitamente estabelecidos pela norma sobre a provisão 

desses recursos.  

7 
Realização do 

produto 

A norma recomenda que ao planejar a realização do serviço educacional, a 

organização determine os requisitos relacionados ao serviço educacional, 

os processos necessários para transformar os requisitos em serviço 

educacional (Processos que componham o macroprocesso), os 

documentos necessários para descrever os processos, os critérios de 

aceitação para iniciar a realização de uma nova etapa ou processo e os 

registros que evidenciem o cumprimento das etapas de realização do 

serviço educacional.  

8 
Medição, análise e 

melhoria 

Convém que a organização educacional defina os métodos para obter as 

informações relevantes para a melhoria do sistema de gestão da qualidade. 

É recomendável que as informações obtidas sejam usadas principalmente 

para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem.  

Fonte: Elaborado pelo autor com base na NRB15419  
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A NBR 15419 estabelece que as organizações educacionais necessitam definir 

os seus processos. Entre as principais entradas dos processos estão os requisitos do 

cliente, que expressam suas necessidades ou expectativas em relação ao serviço 

educacional.  

Em uma organização educacional, deve ser considerado como macroprocesso 

o conjunto de atividades inter-relacionadas desde o projeto e desenvolvimento de um 

serviço educacional até a realização desse serviço educacional, incluindo todas as 

análises críticas e demais avaliações. Desta forma, os macroprocessos referem-se à 

atividade-fim de ensino. 

Processo de apoio é o conjunto de atividades inter-relacionadas que dão 

suporte aos processos principais da organização, como descritos. Desenvolvimento, 

revisão e atualização do plano institucional; revisão e atualização do projeto político-

pedagógico; seleção e/ou admissão de educandos; acompanhamento psicopedagógico; 

expedição de documentos; atualização do acervo da biblioteca; aquisição de insumos; 

capacitação de pessoal; divulgação de cursos; controle financeiro; manutenção; 

segurança física e patrimonial.  

A preservação dos termos e definições utilizados pela ISO 9001:2008 foi 

mantida. Entretanto alguns termos sofreram adaptações para o contexto do campo 

educacional, conforme descritos no quadro 10: 
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Quadro 10 - Termos e Definições Adicionais presentes na ABNT NBR 

15419:2006 

Termo Definição 

Organização 

educacional 

Uma organização educacional constitui uma pessoa jurídica ou apenas uma 

parte desta. A matriz, as filiais ou determinados segmentos sendo definidos 

como uma organização educacional ou seja, uma pessoa jurídica constituída 

por diversas organizações.  

Serviço 

educacional 

É o produto que a organização educacional disponibiliza ao(s) seu(s) 

cliente(s). Uma organização educacional terá um ou vários serviços 

educacionais.  

Processo 

educacional 

É um conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que resulta em 

um serviço educacional.  

Fornecedor 
É a pessoa ou a organização que fornece insumos para a organização 

educacional.  

Cliente 

É a pessoa ou a organização que recebe um serviço educacional. A 

utilização do termo “cliente” não implica necessariamente uma relação 

comercial entre a organização educacional e o recebedor do serviço 

educacional, chamado de cliente. Cada organização possui um ou mais 

clientes. Ex.: Educandos, pais e ou responsáveis legais, empresas, órgãos 

públicos.  

Partes 

interessadas 

São os clientes, (pais, educandos), o pessoal da organização educacional 

(direção, docentes, administrativo), fornecedores, comunidade vizinha, 

sociedade, outras organizações (agências reguladoras, governo, 

mantenedores), ou seja, todos os interessados no desempenho da 

organização educacional e na prestação de seus serviços.  

Competência Capacidade demonstrada para aplicar conhecimentos e habilidades.  

Educação 

A educação é um processo que contribui para o pleno desenvolvimento 

humano e para o exercício da cidadania, incluindo a qualificação 

profissional, na ABNT NBR ISO 9001:2000, Educação refere-se apenas ao 

grau de escolaridade.  

Treinamento 
Eventos de formação inicial e/ou continuada para o trabalho. Geralmente, 

possui carga horária reduzida e abrangência limitada. 

Capacitação 
o termo capacitação é adotado no lugar de “treinamento”, por ser mais 

apropriado.  

Habilidade 

Conjunto de conhecimentos mobilizados para cumprir propósitos 

determinados. A aquisição de uma habilidade é um processo subjetivo, 

aperfeiçoado pelo exercício de conhecimentos adquiridos em processos 

formais e informais.  

Experiência 
Refere-se ao tempo de exercício profissional em determinada função ou 

atividade  

Análise 

crítica 

A análise crítica é realizada para determinar a pertinência, a adequação e a 

eficácia do que está sendo examinado, para alcançar os objetivos 

estabelecidos. 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base na NRB15419 

A ABNT NBR 15419, cujo propósito é facilitar o entendimento da NBR ISO 

9001:2000, que visa manter e implementar a gestão da qualidade em instituições 

educacionais. Mantém a mesma estrutura da ISO 9001:2000, com acréscimo de 

comentários, recomendações de caráter orientativo, definições adicionais ao 

vocabulário, ou seja, a estrutura da NBR 15419 apresentada no quadro 11, é 

semelhante ao da NBR ISO 9001:2000: 
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Quadro 11 - Estrutura da ABNT NBR 15419 

Seção  Subseções  Descrição  

0 - Introdução 

Generalidades  
Faz considerações gerais sobre o uso, 

aplicação e relações da norma com 

outros sistemas de gestão. O objetivo 

maior é instruir o usuário e apresentar 

sua “filosofia de gestão”  

Compatibilidade com 

outros sistemas de 

gestão 

Abordagem de processo 

Relação com a norma 

NBR ISO 9000 

1 - Escopo 

Generalidades  Orienta quanto às situações onde a 

norma é aplicável e como aplicar os 

requisitos no SGQ.  
Aplicação 

2 - Referência 

normativa 
Descrição 

Faz referência à ABNT NBR ISO 

9000 como uma norma indispensável.  

3 - Termos e 

definições 
Descrição 

Adota a terminologia da ABNT NBR 

ISO 9000 e ressalta a equivalência dos 

termos produto = serviço.  

4 - Sistema de gestão 

da qualidade 

Requisitos gerais  Estabelece os macrorequisitos do 

SGQ, que são a espinha dorsal do 

sistema, e os requisitos para controle 

de documentos e registros.  

Requisitos de 

documentação 

5 - Responsabilidade 

da Direção 

Comprometimento da 

Direção  

Nesta seção é destacado o papel de 

protagonismo da direção dentro do 

sistema de gestão da qualidade. São 

atribuídas responsabilidades para o 

funcionamento do SGQ em todas suas 

etapas. Os requisitos estabelecem uma 

linha de gestão baseada na sequência: 

foco no cliente – política da qualidade 

– objetivo da qualidade – indicadores – 

metas – análise crítica pela direção – 

melhoria.  

Política da qualidade 

Planejamento 

Foco no cliente 

Responsabilidade, 

autoridade e 

comunicação 

Análise crítica pela 

direção 

6 - Gestão de recursos 

Provisão de recursos  Determina os requisitos para a garantia 

de recursos humanos, materiais, de 

infraestrutura e ambiente de trabalho 

adequados para alcançar os objetivos 

da qualidade e manter a conformidade 

do SGQ.  

Ambiente de trabalho 

Recursos humanos 

Infraestrutura 

7 - Realização de 

produto 

Planejamento da 

realização do produto  

Esta seção define os requisitos 

relacionados à produção ou prestação 

de serviço propriamente dita. 

Estabelece as etapas de planejamento 

da produção, determinação de todos os 

requisitos aplicáveis ao produto, 

projeto e desenvolvimento, aquisição 

de matéria prima e insumos e 

relacionamento com o cliente. 

Projeto e 

desenvolvimento 

Aquisição 

Processos relacionados a 

clientes 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base na NRB15419 
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 2.5 A Construção dos Modelos de Gestão Utilizando-se de Múltiplos Modelos de 

Referência 

 

Os modelos de referência são conhecidos a muitos anos. Neste tópico o 

objetivo e fazer um levantamento e descrever modelos de referência conhecidos para 

processos de gestão que consiste em critérios de aplicação, linguagem, descrever 

semelhanças e diferenças (SPIEGEL, 2014) 

A disponibilização crescente dos modelos de referência proposto por entidades 

certificadoras, classificadoras e pelo Estado-Maior, em conjunto com a necessidade de 

legitimidade da instituição dentro do mercado empresarial, produz uma quantidade de 

referências nesse contexto (CARDOSO, 2008). 

A utilização de múltiplos modelos de referência representando vantagens 

importantes no estudo da gestão organizacional, transformando em benefícios o que 

cada modelo de referência, vai contribuir com uma orientação distinta e conceitual 

observando os problemas organizacionais e as prováveis soluções. O aumento da 

capacidade dos gestores em analisar e selecionar os modelos de referência adotados na 

modelagem com possibilidades de realizar evoluções sobre eles, caracteriza-se como 

beneficio para alcançar-se resultado. Portanto a adoção de múltiplos modelos de 

referência implantados numa organização, direciona a paradigmas diferentes e 

perspectivas de resultado, produzindo interpretações complexas sobre a gestão, mas,  

permite melhor ajuste organizacional e visão sistêmica (HARRISON; SHIROM, 

1999). 

Cardoso (2008), alerta para o uso de múltiplos modelos de referência, pois, 

proporciona uma abordagem com complexidade maior para o gerenciamento de 

projeto da gestão, diagnóstico organizacional e aprendizado. Essa combinação 

promoverá uma abordagem fragmentada, com dificuldade de cognição e 

complexidade de análise. 

Segundo Harrison & Shiron (1999), o uso de múltiplos modelos é ao mesmo 

tempo uma categoria de análise e um instrumento para difusão de principio e técnicas. 

Utilizando-se quatro critérios de tratamento dos múltiplos modelos de referência, 

alcança-se as abordagens apresentadas no quadro 12: 
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Quadro 12 - Critérios de Aplicação 

Tipo de 

Abordagem 

Caracterização da Abordagem 

Conservadora 

Utilização de um modelo mais conhecido e experimentado, com uma 

preocupação da escolha dos modelos de referência que se mantenham 

fortemente alinhados e coerentes entre si, mesmo em termos de abordagem 

estrutural e funcional. 

Radical 

O caminho radical pressupõe aceitação de modelos de referência com 

diferentes abordagens teóricas, ocorrendo paradigmas conflitantes entre os 

modelos. A vantagem é a possibilidade de visões distintas da organização, 

cada uma produzindo diferentes características de foco. Por outro lado, 

conduzirá a uma “anarquia” teórica ou metodológica que indeterminará o 

resultado do estudo. Em geral o caminho radical tende a fragmentar o 

processo de diagnóstico e análise da gestão 

Combinatória 

Consiste na combinação de orientações dos diferentes modelos de referência, 

sem tê-los integrado. Neste caminho cada modelo é aplicado sobre a 

organização individualmente e seus resultados analisados de forma 

combinada. Segundo os autores é o caminho mais utilizado, pois permite o 

ganho de utilizar referências divergentes (o que não ocorre com o caminho 

conservador), sem o risco das armadilhas de respostas radicalmente distintas 

(risco oferecido pelo caminho radical), e menos complexo que a construção 

de um modelo integrador. 

Integradora 

Ocorre a integração de diferentes modelos de referência dentro de uma 

abordagem sintética e compreensiva. Em geral resulta na construção de um 

novo modelo que representa essa integração e que compreenda, completa ou 

parcialmente, os conteúdos de cada um dos modelos de referência. 

Fonte: Harrison e Shiron,(1999) 

A adoção de uso de vários modelos de referência distintos condiciona a análise 

do grau de complementaridade ou oposição entre eles, especificando os componentes 

que geram o complemento ou oposição, indicando o tratamento das divergências 

(HARRISON e SHIRON, 1999). 

Para Zilbovicius (1999), o modelo de referência da organização, necessita de 

uma interconexão lógica das práticas de gestão, que ofereça suporte aos tomadores de 

decisão para executar as operações dentro de um contexto lógico referenciado. Surgi a 

necessidade da existência de um modelo que contemple as interconexões específicas 

entre as práticas da organização, transmitindo segundo a lógica adotada por um, ou 

mais modelos de referência. 

Segundo Pagliuso (2010), a cultura organizacional simboliza as diretrizes 

básicas comunicadas e conscientizadas pelos colaboradores com a capacidade de 

transmitir ao novo integrante, de forma concreta, consciente em relação a agir, fazer e 

sentir os problemas. Nesta direção, o modelo de gestão deverá sintetizar as 

interligações dos requisitos dos modelos de referência e peculiaridades e 

características de cada organização, concebendo um modelo de gestão único 

independente, embora tomando como base, os mesmos modelos de referência. 
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Para Kuhn (1985), modelo é uma interligação de múltiplas direções que 

carregam o conteúdo de uma teoria especifica da efetividade, formadora de 

referencial, contemplada historicamente, convincente, estruturada que surgi 

naturalmente. 

Segundo Cardoso (2008), o modelo de gestão simboliza a realidade que 

contextualiza a interligação entre diversos elementos de gestão, de maneira analítica, 

com ferramentas para divulgar os princípios (explícitos ou não) e de técnicas de uma 

organização. A importância de compreender o processo inicial e de difusão de 

modelos de organização da produção e do trabalho, com a capacidade de prever o 

impacto nas modificações desses elementos. Entretanto esse processo não é comum, 

pois, acontece da adição de dificuldades em integrar múltiplos modelos de referência 

à Gestão com a interpretação das características culturais e do negócio da organização 

em questão. 

 

 2.5.1 Construção do Meta-Modelo 

 

Através da análise comparativa dos principais modelos aplicados à Instituição 

de Ensino e mediante as preposições abordadas ao longo desta revisão bibliográfica 

que gerou o referencial teórico para o desenvolvimento deste trabalho, e com a 

identificação com os principais modelos de gestão da qualidade para instituição 

educacional, incluímos nesta comparação os modelos IWA 2: 2007; EGS 2009; 

ABNT NBR 15419; MGEP. E como o estudo de caso é uma instituição pública de 

ensino, busca-se o Meta-Modelo de gestão da qualidade ideal para a especificidade 

dessa instituição. 

Os critérios de aplicação propostos por Harrison & Shiron (1999), descrito no 

quadro 12 que define o uso de múltiplos modelos, adota a construção com a 

integração de diferentes modelos de referência condicionada à uma abordagem 

sintética e compreensiva, especificando os componentes dos requisitos do Meta-

Modelo. 

Com base na revisão da literatura e a delimitação da pesquisa dentre os 

modelos analisados opta-se pela decisão de selecionar os modelos MEGP, ABNT 

NBR 15419 (ISO 9001:2000), ISO IWA2:2007, Guia ESG 2009 para a construção do 

Meta-Modelo para a instituição pública de ensino. 



77 
 

Esta decisão teve como premissa a importância da gestão da qualidade que 

estabelece requisitos, orientações adequadas para a área da educação e pela análise 

das normas e guias utilizadas para embasar os critérios para a construção do Meta-

Modelo. O Meta-Modelo tem como princípio a busca da melhoria continua dos 

processos e a atuação com sinergia para atingir-se um modelo de gestão da qualidade 

baseado nos instrumentos normativos que sejam traçados conforme os critérios 

elencados na análise comparativa do quadro 13: 

Quadro 13 – Comparação dos Elementos dos Principais Modelos 

MEGP ABNT NBR 15419   ISO IWA2:2007  Guia ESG 2009 

    

4 Sociedade 
5-Responsabilidade 

da direção  

5- Responsabilidade 

gerencial na organização 

educacional  
1.2- Aprovação, 

controle e revisão 

periódica dos 

programas 
4.1 Atuação 

socioambiental 

5.1- 

Comprometimento 

da direção  

5.1- Compromisso de 

Gestão  

4.2 Ética e 

controle social 
5.2- Foco no cliente  

5.2- Atendimento ao 

cliente 
1.1-Política e 

procedimentos para 

garantia da qualidade 4.3 Políticas 

públicas 

5.3- Política da 

qualidade  

5.3- Política de 

qualidade 

3.1 Imagem e 

conhecimento 

mútuo 

5.4- Planejamento  5.4- Planejamento  

2.2-Desenvolvimento 

de processos de 

garantia externa da 

qualidade  

2.3- Critérios para as 

decisões  

3.2 

Relacionamento 

com os cidadãos-

usuários 

5.5- 

Responsabilidade, 

autoridade e 

comunicação  

5.5- Responsabilidade, 

autoridade e 

comunicação  

1.7- Informação 

pública  

5.1 Informações 

da organização 

5.2 Informações 

comparativas 

5.6- Análise crítica 

pela direção  

5.6-Revisão de 

gerenciamento 
2.5. Relatórios  

    

6 Pessoas 
6- Gestão de 

recursos  

6- Gestão de recursos na 

organização educacional 
  

6.1 Sistemas de 

trabalho 

6.1- Provisão de 

recursos  

6.1-Fornecimento de 

recursos  1.4- Garantia de 

qualidade dos docentes  6.2 Capacitação e 

desenvolvimento 

6.2- Recursos 

humanos  
6.2- Recursos humanos  

6.3 Qualidade de 

vida 
6.3- Infraestrutura  6.3- Infraestrutura  1.5- Recursos de 

aprendizagem e 

suporte ao aluno  
5.3 Gestão do 

conhecimento 

6.4- Ambiente de 

trabalho  

6.4- Ambiente de 

trabalho  

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Quadro 13 – Comparação dos Elementos dos Principais Modelos (continuação) 

MEGP ABNT NBR 15419   ISO IWA2:2007  Guia ESG 2009 

    

7 Processos 
7- Realização do 

produto  

7- Realização do serviço 

educativo   

7.1 Processos 

finalísticos e 

processos de 

apoio 

7.1- Planejamento da 

realização do produto  

7.1 Planejando a 

realização 

2.4- Processos 

adequados para a 

finalidade  

7.2- Processos 

relacionados a clientes  

7.2- Processos 

relacionados ao aluno  

7.3 Processos 

orçamentários e 

financeiros 

7.3- Projeto e 

desenvolvimento  

7.3- Projeto e 

desenvolvimento na 

organização educacional 

7.4- Aquisição  7.4- Aquisição  

7.2 Processos de 

suprimento 

7.5- Produção e 

fornecimento de 

serviço  

7.5- Prestação do serviço 

educativo 

  

7.6- Controle de 

dispositivos de 

medição e 

monitoramento  

7.6- Controle de 

dispositivos de 

monitoramento e 

medição 

 

    

8 Resultados 
8- Medição, análise e 

melhoria  

8- Medição, análise e 

aperfeiçoamento na 

organização educacional 
 

8.1 Resultados 

relativos aos 

cidadãos-usuários 

8.2- Medição e 

monitoramento  

8.2- Monitoramento e 

medição 

1.3- Avaliação 

de alunos  

8.2 Resultados 

relativos à 

sociedade 

1.6- Sistemas de 

informação  

8.3 Resultados 

orçamentários e 

financeiros 

2.1- Uso de 

procedimentos 

internos de 

garantia da 

qualidade  

8.4 Resultados 

relativos às 

pessoas 

8.5 Resultados 

relativos aos 

processos de 

suprimento 

8.3- Controle de 

produto não conforme  

8.3-Controle de produtos 

não-conformes  
2.6. 

Procedimentos 

de 

acompanhamento  

8.6 Resultados 

dos processos 

finalísticos e 

processos de 

apoio 

8.4- Análise de dados  8.4- Análise de dados 

1.3 Análise de 

desempenho da 

organização 

8.5- Melhorias  8.5- Melhoria 
2.7. Revisões 

periódicas  

Fonte: Elaborado pelo Autor  



79 
 

A abordagem comparativa dos requisitos realizada nos modelos de referência 

apresentados no quadro 13, que foi a base para a construção dos elementos de 

requisitos do Meta-Modelo, é a premissa básica para a implementação do artefato 

conceitual junto à instituição. A conceituação de cada requisito está descrita no 

quadros 14: 

Quadro 14 - Requisitos do Meta-Modelo 

1 - Premissas do Meta-Modelo para a Organização 

A proposta do artefato construído classifica as premissas dos requisitos fundamentais para o 

desenvolvimento do modelo de gestão da qualidade, estabelecendo os procedimentos para 

cada operação que compõe o processo de gestão, para uma instituição do segmento da 

educação. 

Elementos Requisitos  

1.1 Plano de 

Gestão da 

Qualidade 

A elaboração de Plano de Gestão da Qualidade deve ser traçado de 

maneira que permita uma instituição de educação pública implementar 

um modelo de gestão no nível de compatibilidade e equivalência técnica 

com o artefato conceitual proposto pela pesquisa. 

1.2 Política e 

Documentação 

As instituições devem possuir, alinhado à suas estratégias, uma política 

de procedimentos associada às exigências legais que assegurem o 

compromisso com a manutenção da qualidade, de caráter formal e que 

seja disponibilizada publicamente e constantemente atualizada para, desta 

forma, contemplar o desenvolvimento da cultura da importância da 

qualidade e o papel dos estudantes e de todas as outras partes interessadas 

que impactam o processo educacional. 

1.3 Relatórios 

Elaborar os relatórios gerenciais escritos de maneira clara, documentando 

decisões, recomendações com visão de futuro baseados nos indicadores 

da qualidade que devem ser analisados e acompanhados e elencados a 

planos de ação para busca da melhoria. Além da publicação dos mesmos, 

é preciso que sejam armazenados de forma acessível ao alcance do 

público interessado e também garantir o desenvolvimento da Gestão do 

Conhecimento. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Quadro 14 - Requisitos do Meta-Modelo (continuação) 

2 – Gestão e Liderança 

A seção tem a destacar o papel de protagonismo da direção frente a gestão da qualidade nas 

atribuições das responsabilidades, fortalecendo a governança corporativa  para o 

funcionamento efetivo  do modelo proposto,  em todas as etapas. 
Elementos Requisitos  

2.1 

Responsabilidade 

da Direção, 

Autoridade 

Assumir a responsabilidade para garantir o pleno funcionamento do 

sistema de gestão da qualidade, cumprindo os requisitos que foram 

estabelecidos nas estratégias, políticas e objetivos da qualidade e indicar 

um responsável para gerir o sistema, acompanhar, atualizar e estabelecer 

pontos de controle para assegurar o resultado. 

2.2 Atuação 

socioambiental 
Direcionar ações públicas para atender de forma regular e continua, as 

necessidades dos cidadãos e da sociedade, beneficiários dos serviços 

públicos e entidades públicas, promovendo o fortalecimento dos debates 

para se garantir a Responsabilidade Socioambiental. 

2.3 Foco no 

Cliente 

Estabelecer relações com as pessoas, comunidade, stakeholders ,criando 

condições de melhoria da qualidade nas relações de trabalho, serviços, 

com o desenvolvimento de atividades para alcançar-se os objetivos, 

usando o pleno uso das competências a fim de desenvolver sinergia e 

busca de mecanismos de motivação para todos que interagem com o 

processo e que estabeleçam o comprometimento com as ações que 

agreguem valor à gestão. 

2.4 

Comunicação, 

Informação e 

Conhecimento 

Devem garantir que a coleta, análise e utilização de informações que são 

relevantes para que a gestão da qualidade seja efetiva, a publicação 

regular de notificações atualizadas, imparciais e objetivas, quantitativas e 

qualitativas dos seus programas acadêmicos, políticas, indicadores da 

qualidade e outras atividades inerentes. 

2.5 Analise 

Crítica pela 

Direção 

Desenvolvimento de atividades de análise dos eventos gerados pelo 

sistema de gestão da qualidade com o objetivo especifico de utilizar 

plenamente os recursos disponíveis e complementar as condições de 

interação, apontando os pontos fortes, fracos e as oportunidades de 

aprimoramento para efetivação da melhoria da qualidade. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 14 - Requisitos do Meta-Modelo (continuação) 

3 Planejamento 

Promover a gestão estratégica da qualidade com a interação entre as atividades que compõem  os 

processos, os recursos, a análise de resultados que gerem métrica para que se alcance a melhoria. Esta 

estratégia deverá ser  norteada para a  superação  das expectativas dos clientes e outras partes 

interessadas, ou seja, deverá ser estabelecida em três níveis: Estratégia Corporativa que é a que traça a 

definição dos objetivos para o Negócio Educação; Estratégia do Negócio que define os objetivos para 

as diversas funções ou partes do processo e a Estratégia Funcional que define os objetivos que 

contribuirão com a Estratégia do Negócio e é neste nível que se aproveita o expertise de todas as 

pessoas envolvidas com a operação global do processo educação. 
Elementos Requisitos  

3.1 Gestão de 

Recursos 

Deve prover e assegurar que os recursos disponíveis, tanto humano quanto 

financeiro, sejam adequados e proporcionais às necessidades de modo a permitir 

a sistematização e execução dos processos da qualidade com efetividade, 

provendo o suporte e acompanhamento da evolução dos seus processos e 

procedimentos. 

3.2 Recursos 

Humanos e Gestão 

do Conhecimento 

Devem prover e assegurar que os recursos humanos disponíveis sejam  

adequados e apropriados para a execução dos processos finalísticos e que 

busque a cooperação das pessoas, reconhecendo a capacidade e o potencial 

diferenciado de cada um e a harmonia dos interesses individuais e coletivos, a 

fim de conseguir o engajamento das equipes de trabalho. 
3.3 Recursos de 

Aprendizagem, 

Infraestrutura e 

Ambiente de 

Trabalho 

Devem assegurar que a infraestrutura, recursos de aprendizagem e o ambiente 

de trabalho sejam compatíveis ao apoio e suporte para o desenvolvimento dos 

processos finalístico, com abrangência dos processos administrativos e 

orientados para os serviços de manutenção e reparos, serviços gráficos, 

patrimônio e financeiro. 

4 Operação e Suporte 

Trata-se de um acervo de considerações sobre os requisitos utilizados para a produção, processo e ou 

prestação de serviço inerente à atividade, elencando aqueles que são os aplicáveis ao produto, projeto, 

desenvolvimento, aquisição de materiais e insumos. 
Requisitos Conceitos 

4.1 Projeto e 

Desenvolvimento 

na Instituição de 

Educação 

Orientar a compreensão e segmentação do conjunto das atividades, produtos, 

processos, serviços e desenvolvimento da instituição consolidando o 

alinhamento dos requisitos da gestão da qualidade, para agregar valor às partes 

interessadas, simplificando a tomada de decisões, buscando mapear e conhecer 

o fluxo de produção e a execução de ações interligadas aos seus  processos com 

base na medição e análise do desempenho. 

4.2. Processo 

Institucional 
Todos os processos institucionais devem estar elencados ao processo de 

garantia da qualidade, com critérios e procedimentos utilizados com as 

recomendações para a ação ou requisição de um plano de ação subsequente, 

devendo estar pré-definido o acompanhamento das ações e estar publicamente 

disponível. Os processos devem garantir a qualidade e ser concebidos com a 

premissa principal voltada para o alcance de cumprimento de metas e objetivos 

estabelecidos. 
4.3 Controle de 

Dispositivos de 

Medição e 

Monitoramento 

A métrica é o maior argumento para se atingir o controle dos processos. Os 

procedimentos bem elaborados formam a engrenagem necessária para o 

acompanhamento das ações realizadas, assegurando a conformidade do sistema 

de gestão da qualidade, prestação de contas, auto avaliação, auditoria externa,  

monitoramento das recomendações emitidas pela análise crítica, não 

conformidades e a elaboração efetiva dos relatórios. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Quadro 14 - Requisitos do Meta-Modelo (continuação) 

5 Avaliação de Desempenho 

É preciso consolidar a tendência do processo de avaliação por desempenho que se apresenta 

cada vez mais proativo, alinhado aos requisitos que compõem o sistema de gestão da 

qualidade para instituições de ensino. Ressaltando ainda que os modelos de Avaliação de 

Desempenho Humano é uma atribuição constante na CPA - Comissão Própria de Avaliação 

que faz parte dos procedimentos estabelecidos pelo SINAES. 

Elementos Requisitos  

5.1 Medição e 

Monitoramento 

A manutenção da conformidade do sistema de gestão da qualidade da 

instituição de ensino com os requisitos atribuídos aos processos e 

procedimentos, promoverão o monitorando dos objetivos e metas 

atribuídas aos processos, buscando consolidar as melhores práticas e 

melhoria continua que trarão o reconhecimento público para acreditar na 

eficiência e eficácia do sistema. 

5.2 Avaliação de 

alunos 

Os alunos devem ser avaliados através de critérios divulgados, 

regulamentos e procedimentos que são aplicados de forma consistente e 

que devem constar do Manual do Aluno de forma clara para não gerar 

ambiguidade de entendimento. Também é uma atribuição da CPA, 

acompanhar os resultados da avaliação de alunos. 

5.3 Resultados 

dos Processos 

Finalísticos e dos 

Processos de 

Apoio 

O estabelecimento de pontos de controle para acompanhar e monitorar os 

resultados dos processos finalístico e de apoio se faz necessário, pois, 

relacionam-se entre si para constituírem os sistemas. É através de 

abordagem sistêmica para o gerenciamento que se fortalece a 

contribuição para a orientação da instituição na identificação, avaliação e 

alcance dos objetivos e metas, utilizando os indicadores da qualidade  

5.4 Resultados 

Orçamentários e 

Financeiros 

Através das ferramentas da qualidade acompanhar e monitorar os 

resultados orçamentários e financeiros para se atingir os objetivos 

institucionais. Os recursos devem ser tratados em conformidade com as 

atividades, entendendo que são parte integrante dos processos, produtos e 

serviços. 

5.5 Controle do 

Produto Não-

Conforme e 

Análise de Dados 

A instituição deve ter em seu check List de exigências quando traçar seus 

procedimentos, uma atuação permanente da instituição no que diz 

respeito ao controle do produto não-conforme e na análise de dados 

oriundos das atividades, a fim de garantir que a partir de ações de 

correção e de prevenção, mantenha-se a busca da excelência de seus 

processos, produtos e serviços. 

5.6 Análise de 

Desempenho da 

Organização 

A ação da análise de desempenho da organização deve ser realizada para 

se determinar a pertinência, a adequação, a eficácia e eficiência do 

sistema de gestão da qualidade da instituição, produzindo regularmente 

relatórios, descrevendo e acompanhando os resultados de seus objetivos, 

metas, revisões, opiniões, avaliações e auditorias. 

5.7 Melhorias da 

Organização de 

Educação 

Promover a criação de modelos que definam os procedimentos para a 

obtenção de dados relevantes para a melhoria do sistema de gestão da 

qualidade, através de um conjunto de atividades integradas que geram as 

informações que serão aproveitadas como metodologia para a melhoria 

da gestão do processo, produto e/ou serviço. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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O Meta-Modelo é empregado com a finalidade de disseminar práticas e a 

cultura da qualidade de um conjunto de modelos de referência dentro da organização, 

com uma metodologia simples e eficaz. Introduz-se as mudanças necessárias que 

proporcionam a participação efetiva de todos os colaboradores, servindo como 

alicerce do Meta-Modelo. 

A gestão da qualidade em uma organização, apresenta-se como um 

instrumento motivador, baseado na inclusão, reconhecimento e resultados visíveis no 

ambiente de trabalho que estão vinculados à competitividade e ao nível da qualidade 

alcançada pelo processo como um todo. 

Apresenta-se no capitulo 4, a análise da aderência do Meta-Modelo 

desenvolvido com o modelo de gestão atual do Cefet/RJ. Esta análise visa identificar 

o grau de concordância da gestão do Cefet-RJ, entre os requisitos do modelo proposto 

e a prática dos procedimentos adotados pelo modelo da atual de gestão, identificada 

através do estudo de caso. Os requisitos do Meta-Modelo foram construídos com base 

nos quatro modelos de referência MEGP, ABNT NBR 15419; ISO IWA 2:2007, ESG 

2009, como mencionado anteriormente. 

Esta análise apontará os pontos críticos da gestão da organização estudada, em 

relação ao Meta-Modelo que foi construído a partir da ótica da qualidade. 

O resultado desta análise será significante para a tomada de decisão com 

relação à constatação da necessidade de utilização de uma nova estrutura de gestão 

que tenha seus procedimentos bem definidos em todas as partes da operação, 

facilitando a sistematização da gestão em todo o processo e demonstrando a 

relevância da particularidade do negócio que é distinto com relação aos demais 

negócios que constituem a cadeia produtiva. A produção do conhecimento tem suas 

especificidades que precisam que os modelos de gestão praticados, sejam adequados 

para cada caso.  
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 3 Método da Pesquisa 

 

A abordagem realizada neste capítulo faz parte da estratégia metodológica adotada de 

acordo com os objetivos propostos para a pesquisa, conforme esquematizado na Figura 5. 

A primeira fase desde capitulo, vai caracterizar a metodologia do Design Science 

Research, com definições, conceitos e condução da pesquisa baseada nesta referida 

metodologia com o delineamento da pesquisa (seção 3.1). Esta abordagem tem por finalidade 

efetuar deduções lógicas e justificadas, referentes ao método de trabalho, aos objetivos da 

pesquisa e às características do caso analisado. 

Na próxima seção (3.2) é apresentado o planejamento para o desenvolvimento da 

pesquisa abordando o método de trabalho, a natureza do material e a questão que procura 

responder o problema da pesquisa com a utilização da análise das operações, entrevistas, 

survey e do estudo de caso de modo a enriquecer os resultados.  

Figura 5 - Estrutura do Capítulo 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para completar a estruturação do capitulo 3, a definição do protocolo do estudo de 

caso, na seção 3.4, apresenta-se um conjunto de técnicas complementares que consistem na 

explicitação e sistematização do conteúdo produzido, ou seja, dos resultados. 

As etapas metodológicas da pesquisa dão robustez a dissertação conduzindo a 

apresentação de resultados, considerações confiáveis, indicações e oportunidades de 
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compartilhamento de conhecimento científico em consonância com o problema da pesquisa, 

conforme apresentado no capitulo 1, seção 1.2. 

 O Problema da Pesquisa: 

Como estruturar um Meta-Modelo de gestão para a instituição pública de ensino que 

esteja articulado pelo conjunto de modelos de referência em qualidade e excelência? 

 

 3.1 Design Science ou Design Science Research 

 

Este estudo incidirá sobre as necessidades e competências dos gestores da instituição 

pública de acordo com o escopo delimitado pela pesquisa, sobre a investigação deste trabalho 

com as premissas da epistemologia de Design Science. 

O resultado sobre o problema declarado no capitulo 1 e o objetivo abrangente deste 

estudo é a construção do artefato para o sistema de gestão da instituição pública de ensino 

com o intuito de estabelecer-se novos conhecimentos, com a proposta de construir uma 

gestão efetiva e sustentável. Consequentemente esta seção busca operacionalizar o tema do 

projeto da pesquisa que foca a metodologia do Design Science ou Design Science Research, 

bem como a fundamentação das escolhas feitas. 

A síntese realizada por Dresch & Lacerda (2015) sobre os principais conceitos de 

Design Science são explicitados no quadro 15 que contribuirão para a instrumentação 

conceitual e epistemológica do Design Science. 

Quadro 15 - Principais Conceitos de Design Science: 

Conceitos Definição 

Design Science 

Ciência que procura consolidar conhecimento sobre o projeto e 

desenvolvimento de soluções para melhorar sistemas existentes resolver 

problemas e criar novos artefatos. 

Artefatos 
Algo que é construído pelo homem; interface entre o ambiente interno e o 

ambiente externo de um determinado sistema. 

Soluções Satisfatórias 
Soluções suficientemente adequadas para o contexto em questão. As 

soluções devem ser viáveis, não necessariamente ótimas. 

Classes de Problemas 
Organização que orienta a trajetória e o desenvolvimento do conhecimento 

no âmbito da Design Science. 

Validade Pragmática 

Busca assegurar a utilidade da solução proposta para o problema. Considera 

custo/beneficio da solução, particularidades do ambiente que será aplicado e 

as reais necessidades dos interessados na solução. 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base em Dresch (2015). 
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 3.1.1 Artefato Conceitual 

 

Segundo Manson (2006), o artefato esperado como resultado do Design Science 

Research, determina saídas mais visíveis, porém não únicas, do processo, contribuindo no 

mínimo com mais dois resultados: o conhecimento como princípio operacional e/ou 

conhecimento reproduzível e o conhecimento como teoria emergente; como uma articulação 

do conhecimento esperado. 

Para Hevner (2004), o princípio do Design Science Research parte das diretrizes que 

são derivadas e compõem o conhecimento e a compreensão de um problema do sistema e que 

a gestão e solução são aquisições na construção e aplicação de um artefato. O Design Science 

Research requer a criação de um inovador artefato proposital e deve produzir utilidade para 

um domínio de um problema especifico, por isso a avaliação minuciosa do artefato é crucial 

para a solução de um problema não resolvido até um dado momento e por outro lado, resolve 

um problema conhecido de uma forma mais eficaz e eficiente. 

 De acordo com March-Smith, (1995), o resultado do Design Science Research tem 

como saídas os artefatos que são classificados e descritos conforme o quadro 16: 

Quadro 16 – Tipos de Artefatos. 

Descrição 

T
ip

o
s 

d
e 

A
rt

ef
at

o
 

C
o
n
st

ru
ct

o
s Constructos ou conceitos, formam o vocabulário de um domínio. Eles constituem uma 

conceituação utilizada para descrever os problemas dentro do domínio e para especificar 

as respectivas soluções. Conceituações são importantes em ambas as ciências, natural e 

de design. Definem os termos usados para descrever e pensar sobre as tarefas. 

Apresenta-se como valiosos para designers e pesquisadores. 

M
o
d
el

o
s 

Um modelo é um conjunto de proposições ou declarações que expressam as relações entre 

os constructos. Em atividades de design, modelos representam situações como problema e 

solução. Visto como uma descrição, ou seja, como uma representação de como as coisas 

são. Cientistas naturais muitas vezes usam o termo ‘modelo’ como sinônimo de ‘teoria’, ou 

‘modelos’ como as teorias ainda incipientes. No Design Science, no entanto, a preocupação 

é a utilidade de modelos, não a aderência de sua representação à Verdade. Não obstante, 

embora tenda a ser impreciso sobre detalhes, um modelo precisa sempre capturar a 

estrutura da realidade para ser uma representação útil. 

M
ét

o
d

o
s 

Um método é um conjunto de passos (um algoritmo ou orientação) usado para executar 

uma tarefa. Métodos baseiam-se em um conjunto de constructos subjacentes (linguagem) e 

uma representação (modelo) em um espaço de solução. Os métodos estando ligados aos 

modelos, nos quais a etapa do método utiliza partes do modelo, como uma entrada que o 

compõe. Além disso, os métodos são, muitas vezes, utilizados para traduzir um modelo ou 

representação em um curso para resolução de um problema. Os métodos são criações 

típicas das pesquisas em Design Science. 

In
st

an
ci

aç
õ

es
 

Uma instanciação é a concretização de um artefato em seu ambiente. Instanciações 

operacionalizam constructos, modelos e métodos. No entanto, uma instanciação na prática, 

precede a articulação completa de seus constructos, modelos e métodos. Instanciações 

demonstram a viabilidade e a eficácia dos modelos e métodos que elas contemplam. 

Fonte: Adaptado pelo Autor de March e Smith (1995).  
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 3.1.2 O Processo do Design Science Research 

 

Segundo Manson (2006), Design Science Research é um processo baseado no 

conhecimento para a concepção e desenvolvimento de artefatos adequados às classes de 

problemas que se apropriam de métodos para questionar por que razão, ou por que não, um 

artefato é eficiente e eficaz. 

Para Dresch (2015), a avaliação da validade dos artefatos, que precisam ter 

declarações de como os resultados são criados, precisa: 

i) Explicitar o ambiente interno, o ambiente externo e os objetivos de forma clara 

e especifica; 

ii) Explicitar o artefato que deve ser testado; 

iii) Descrever os mecanismos que medem os resultados. 

E ainda, demonstrar a importância da efetividade nas organizações, agregando valor 

ao conhecimento teórico, contribuindo para o avanço do conhecimento com rigor na 

concepção e condução da pesquisa, promovendo a formalização do processo e com 

explanação do que foi construído e das implicações dos resultados da pesquisa para o campo 

prático. 

Por fim, Dresch (2015), baseado em Hevner (2004), March (1995) e PARK et 

al.(2004), sintetiza que os aspectos e os critérios para condução das pesquisas que utilizam o 

Design Science Research contribuem com as instruções gerais e a avaliação dos modelos, de 

acordo com o Quadro 17: 

Quadro 17 – Instruções Gerais para a Condução /Avaliação do Design Science Research: 

Instrução Descrição 

Design como 

Artefato 

A pesquisa fundamentada em Design Science deve produzir um artefato viável, na forma 

de um constructo, modelo, método e/ou uma instanciação. 

Relevância do 

Problema 

O objetivo da pesquisa fundamentada em Design Science é desenvolver soluções 

baseadas em tecnologia para problemas gerenciais importantes e relevantes para a 

avaliação. 

Avaliação do 

Design 

A utilidade, qualidade e eficácia do artefato devem ser, rigorosamente demonstradas por 

meio de métodos de avaliação bem executados. 

Contribuições 

do Design 

Uma pesquisa fundamentada em Design Science deve prover contribuições claras e 

verificáveis nas áreas específicas dos artefatos desenvolvidos, e apresentar 

fundamentação clara em fundamentos de design e/ou metodologias de design. 
Rigor da 

Pesquisa 

A pesquisa em Design Science é baseada em uma aplicação de métodos rigorosos, tanto 

na construção como na avaliação dos artefatos. 

Design como 

um Processo 

de Pesquisa 

A busca por um artefato efetivo exige a utilização de meios que sejam disponíveis, para 

alcançar os fins desejados, ao mesmo tempo que satisfaz as leis que regem o ambiente 

em que o problema está sendo estudado. 

Comunicação 

da Pesquisa 

A pesquisa em Design Science deve ser apresentada tanto para o público mais orientado 

à tecnologia quanto para aquele mais orientado à gestão. 

Fonte: Dresch (2015).  
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Para Lacerda (2015), compreender a validade do conjunto de procedimentos adotado 

no Design Science Research, convém explicitar-se com base no modelo proposto por Manson 

(2006), que afirma que cada uma das etapas e as saídas associadas, que são geradas na 

condução da Design Science Research, visam garantir os resultados gerados, conforme  

Quadro 18: 

Quadro 18 – Etapas de Condução, Saídas e Pontos a Explicitar em Design Science Research 

Etapa de 

condução 

Saídas da 

DSR 

Pontos a Explicitar 

Conscientização Proposta 

 Evidenciar a situação problemática;  

 Explicitar o ambiente externo e seus principais pontos de 

interação com o artefato; 

 Explicitar as métricas e os critérios para a aceitação da 

solução do artefato (quando não for possível a obtenção de 

uma solução ótima); 

 Explicitar os atores que se interessam pelo artefato; 

 Explicitar as Classes de Problemas, os artefatos existentes e 

suas limitações. 

Sugestão Tentativa 

 Explicitar as premissas e requisitos para a construção do 

artefato; 

 Registrar todas as tentativas de desenvolvimento do artefato; 

 Registrar as razões que fundamentaram a exclusão da 

tentativa de artefato do Desenvolvimento; 

 Verificar possíveis implicações éticas da aplicação do 

artefato. 

Desenvolvimento Artefato 

 Justificar a escolha das ferramentas para o desenvolvimento 

do artefato; 

 Explicitar os componentes do artefato e as relações causais 

que geram o efeito desejado para que o artefato realize seus 

objetivos; 

 Explicitar as formas pelas quais o artefato será testado. 

Avaliação 
Medidas de 

Desempenho 

 Explicitar, em detalhes, os mecanismos de avaliação do 

artefato; 

 Evidenciar os resultados do artefato em relação às métricas 

inicialmente projetadas; 

 No caso de avaliações qualitativas do artefato, explicitar as 

partes envolvidas e as limitações de viés; 

 Evidenciar o que funcionou como o previsto e os ajustes 

necessários no artefato. 

Conclusão Resultados 

 Sintetizar as principais aprendizagens em todas as fases do 

projeto; 

 Justificar a contribuição do trabalho para a Classe de 

Problemas em questão. 
Fonte: Dresch (2015). 
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 3.2 Método do Trabalho 

 

A condução da pesquisa em Design Science Research segundo Manson (2006), que a 

dividi em 5 etapas (conforme figura 6), determina que a correlação das etapas com a 

capitulação da pesquisa em questão, explicitada neste capítulo. Esta etapa apresenta a 

sugestão do método adotado para o desenvolvimento da pesquisa que gerou a construção do 

Meta-Modelo, a partir do artefato construído. 

Figura 6 - Correlação das Etapas de Condução Design Science Research 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

A segunda parte do enquadramento metodológico formulado, com a abordagem do 

Estudo de Caso que contribuirá para responder o problema da pesquisa, evidencia 

procedimentos que robustecem os resultados e promove a avaliação da comunidade 

cientifica. Na figura 7 apresenta-se a estrutura teórico-conceitual de etapas fundamentais para 

a condução de um estudo de caso. 
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Figura 7 – Procedimento do Estudo de Caso 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

A evolução do desenvolvimento desta etapa da pesquisa seguirá nas explanações das 

próximas seções deste capitulo, entretanto para melhor enfatizar o marco da pesquisa, a seção 

1.4 apresenta os recortes tanto de limite de escopo de análise, quanto do objeto analisado. 

Segundo Yin (2009) embora a abordagem de estudos de caso requeira a coleta de 

dados de múltiplas fontes, possibilitando uma abordagem total e intensiva das variáveis 

selecionadas dentro da organização, esse método caracteriza-se por estar restrito à situação 

especifica da instituição pesquisada, gerando um problema que é complexo, ou seja, difícil 

avaliar a partir de um caso especifico, não permitindo a generalização das conclusões para 

outras organizações. 

 

 3.3 Unidade de Análise 

 

Para Scheuing-Johnson (1989), o objetivo de coletar informações que sejam 

colaborativas sobre as estratégias da organização, no contexto de atuação, consideram os 

atores influentes, bens físicos e serviços. O desenvolvimento da análise da organização, 
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Cefet-RJ, inicia-se pela definição ou explicitação dos objetivos estratégicos. A análise da 

organização deve ser nos ambientes externo e interno, identificando tendências, ameaças e 

oportunidades, forças e fraquezas, adequados à organização antevendo quais serão os 

impactos no processo (BITRAN, PEDROSA, 1998). 

Os dados coletados para o presente estudo foram obtidos por meio do uso de métodos 

mistos, combinando técnicas, abordagens e conceitos de natureza predominantemente 

qualitativa. Neste contexto, a estratégia de análise dos resultados será conduzida por meio da 

analogia da lógica utilizada em estudos de caso (YIN, 2010). 

 

 3.4 Protocolo do Estudo de Caso 

 

Para Van Aken (2004), o uso do estudo de caso na estruturação de artefatos que 

estejam de acordo com o problema, remetem ao entendimento destes artefatos, desde que, 

formalizados e avaliados em variados contextos. Atendendo a ênfase da Design Science 

Research justificam-se as abordagens com objetivos distintos em função do enfoque que 

orienta a relevância da pesquisa. 

“Estudos de Caso, quando o objetivo é prescritivo ou para o 

desenvolvimento de tecnologias (artefatos), ser úteis para compreender os 

artefatos existentes e em funcionamento em um determinado contexto. A 

formalização do ambiente interno, dos resultados que produz e do ambiente 

externo em que funciona, contribuirá no avanço do conhecimento em Design 

Science. O fato de o artefato estar em uso e produzindo resultados superiores 

aos artefatos precedentes, nesse caso, informar a fase de avaliação” 

(LACERDA et al., 2013, p. 20). 

Na condução do estudo de caso, apresenta-se o protocolo sintetizado no quadro 19, 

utilizado como documento formal que contém os procedimentos de abordagem, fonte de 

dados, forma de coletas, procedimento de análise de dados que auxiliaram no 

desenvolvimento da pesquisa. 

Quadro 19 - Protocolo Sintetizado da Pesquisa 

Abordagem Fonte de Dados Forma de Coleta Procedimento de 

Análise dos dados 

Descritiva Documentos 

Disponibilizado pela 

instituição; Coletado na 

internet Site Cefet-RJ 

Análise documental 

Qualitativa 

Gestores, Coordenadores de 

Curso (pós-graduação, 

graduação, técnico/médio) 

Entrevistas 

Semiestruturadas 
Análise de Conteúdo 

Quantitativa 
Docentes e Técnico 

Administrativo 
Survey 

Modelo estatístico 

Qui-quadrado 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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 3.4.1 Questionário e Entrevista 

 

O questionário segundo Gray (2012), é uma das ferramentas mais utilizadas para a 

coleta de dados. Fácil de desenhar, para alguns pesquisadores, reflete a visão do mundo de 

quem fez o seu desenho, tendo como base algumas vantagens inerentes. 

A importância atribuída ao roteiro de questões de que deve servir apenas como uma 

orientação geral para as entrevistas, nas quais o pesquisador deverá ter a habilidade de fazer 

perguntas adicionais, com o intuito de aprofundar a discussão, de acordo com as informações 

provenientes de cada entrevistado (GRAY, 2012). 

O roteiro de questões adotado nas entrevistas e survey a serem realizadas têm a 

seguinte estrutura: introdução que explica os objetivos da pesquisa e confirma o interesse na 

participação, alertando sobre o sigilo das informações. Abordam questões básicas; 

confirmando-se as anotações que são ou não fiéis; questionamento se há mais alguma 

informação a ser acrescentada e o agradecimento pela participação. 

As perguntas procuram responder os objetivos segundo a correlação apresentada no 

quadro 20. (O questionário encontra-se no APÊNDICE) 

Quadro 20 – Relação Objetivos versus Perguntas 

Objetivos a serem respondidos Perguntas 

Classificação do perfil do respondente C1; C2; C3; C4 

Contexto Organização D1;D6;E1;E6;F1;F6; 

Gestão e Liderança D2;D3;E2;E3;F2;F3 

Planejamento D4;D5; E4;E5;F4;F5 

Operação e suporte D8; D9; E8;E9;F8;F9 

Avaliação de desempenho D7;D10;E7;E10;F7;F10 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 3.4.2 População e Amostra 

 

O critério e seleção da amostra de acordo com Lakatos e Marconi (2001), é definido 

pelo universo ou população que forma o conjunto de membros de uma determinada 

organização, que possuem no mínimo uma característica em comum. A delimitação do 

universo, de acordo com os autores, consiste em explicitar quais elementos desse conjunto 

será objeto da pesquisa, relacionando suas características comuns. 

A determinação do tamanho real da amostra que é necessária para que seja 

representativa da população como um todo, ou seja, as principais características da amostra 

são semelhantes, ou idênticas, às da população gerando uma estrutura de amostragem, a qual 
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se espera que esteja com o parâmetro populacional que contém o tamanho do intervalo de 

confiança (GRAY, 2012). 

O intervalo de confiança estabelecido, para a pesquisa em questão é de 90% (noventa 

por cento) que é um limite aceitável para a pesquisa, representado na curva normal pelo valor 

de 1,65, tendo em vista o tamanho da população (SWEENEY, 2013). 

A seleção das pessoas que participarão desta pesquisa, será realizada por análise ao 

organograma da instituição pesquisada, buscando obter respostas do maior número de 

servidores que se enquadrem em um ou mais dos perfis elencados no objetivo da pesquisa em 

questão no período de realização das entrevistas estabelecido no período de junho a julho de 

2016. 

O critério de escolha baseou-se no fato de que os servidores enquadrados nos perfis 

elencados são detentores de alguma experiência nas atividades relacionadas à gestão e/ou 

estarem em função de gestores na instituição, dessa forma, habilitados a fornecer respostas às 

questões formuladas no instrumento da pesquisa e assim contribuir, significativamente, para 

o alcance dos objetivos propostos. 

Na pesquisa desenvolvida junto a comunidade, a amostra compôs um total de 54 

respondentes, entre gestores, coordenadores de cursos, docentes, técnicos administrativos. 

Todos colaboraram com o fornecimento de dados através do método de entrevistas e também 

utilizou-se dos recursos tecnológicos da informática para a realização da aplicação do 

questionário que foi dividido em três grupos que resultou no número de respostas (por 

grupo), conforme descrição no quadro 21:  

 

Quadro 21 - Composição do Grupo de Respondentes e Número de Respostas recebidas por 

Grupo 

Grupo Componentes Número de respondente por grupo 

01 Diretores/Coordenadores/Membros de conselho 12 

02 Docentes 18 

03 Técnicos administrativos 24 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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 4 Desenvolvimento do Estudo de Caso 

 

O enquadramento metodológico utilizando a abordagem do Estudo de Caso, 

contribuirá para responder o problema formulado a partir da pesquisa, o que ficou evidente 

no capitulo 3, quando percebe-se que os procedimentos sugeridos pela metodologia 

robustecem os resultados esperados para a avaliação pela comunidade científica. A figura 8 

apresenta a estrutura de etapas adotada para a condução do estudo de caso da pesquisa em 

questão. 

Figura 8 – Desenvolvimento do Estudo de Caso 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A evolução do desenvolvimento desta etapa seguirá nas explanações das próximas 

seções deste capitulo, entretanto, para melhor enfatizar o marco da pesquisa, na primeira 

seção, descreve-se uma breve história do CEFET-RJ e nas próximas seções ressalta-se os 

pontos da análise documental e os dados obtidos pelas entrevistas e questionário. 
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 4.1 História do Cefet-RJ 

 

Através de uma parceria entre o governo da União e o da Prefeitura do Distrito 

Federal, foi criada a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz , versão primária do 

que vem a ser o CEFET/RJ contemporaneamente. Segundo CEFET/RJ (2007 pág. 14) os 

principais objetivos da escola eram de criar professores, mestres e contramestres para as 

instituições e escolas profissionais do Distrito Federal e então Rio de Janeiro, além de 

professores de trabalhos manuais para escolas primárias do Município. 

De acordo com Maruyama (2013), após criação de sua primeira forma, teve seus 

objetivos e estrutura atualizados, transformando-se em Escola Técnica Nacional (ETN), em 

1942. Já em 1965 a Escola recebe o nome Escola Técnica Federal da Guanabara, porém foi 

apenas em 1967 que a Escola passou a ser chamada de Escola Técnica Federal Celso Suckow 

da Fonseca. 

Hoje, através de seu histórico de reconhecimento pela sociedade, a Escola Técnica 

obteve expansão geográfica, passando a atuar com sede matriz, a Unidade Maracanã e demais 

sete outras Unidades descentralizadas e educacional, pelo Rio e Janeiro (Nova Iguaçu, Maria 

da Graça, Petrópolis, Nova Friburgo, Angra dos Reis, Itaguaí e Valença), ofertando cursos 

regulares de ensino médio, educação profissional técnica, graduação, pós-graduação, além de 

atividades de pesquisa e de extensão. 

 4.1.1 Definição de Instituições de Ensino Superior 

De acordo com o artigo 21 da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(9394/96), a educação escolar é formada por duas etapas principais: I - educação básica, 

formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior: 

etapa posterior a educação básica cujo objetivo global é formar profissionais e cidadãos aptos 

a exercerem suas funções e promoverem o desenvolvimento do país. 

A LDB (Lei 9394/1996), assume a coexistência de instituições públicas e privadas 

para a oferta de cursos superiores dizendo no Artigo 45 que a educação superior deverá ser 

ministrada em instituições de ensino superior de caráter público ou privada com variados 

graus de abrangência e particularização. Visando complementar a LDB e a esse artigo, temos 

também, o 7º artigo do Decreto 3860/2001, que classifica as instituições de ensino superior 

quanto à sua organização acadêmica em: 

• Universidades - São caracterizadas pela oferta regular de atividades que articulam três 

principais pilares: de ensino, de pesquisa e de extensão; 
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• Centros Universitários - Os centros universitários são instituições de ensino superior 

pluri-curriculares, comprovadas pelo desempenho nos cursos nas avaliações do MEC e 

que devem atender a comunidade; 

• Centros Federais de Educação Tecnológica - São instituições de ensino superior, 

especializadas na oferta de educação tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de 

ensino.  O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

(CEFET/RJ), instituição alvo do presente estudo encontra-se nesta classificação; 

• Faculdades Integradas, faculdades, institutos ou escolas superiores - orientados 

basicamente para o ensino, são voltadas para a formação de profissionais para o mercado 

de trabalho e não são cobrados de produção científica e não há exigência de oferta cursos 

de pós-graduação. 

Verifica-se que todas as instituições de ensino superior, independente de sua 

classificação e dos cursos ofertados, por estar diretamente submetidas às decisões do MEC, 

devem acatar com as exig|ências de seus decretos e determinações, pois, estão sob uma 

mesma legislação e regime. Dentro das obrigatoriedades das IES destaca-se o documento de 

caráter estratégico, conhecido como PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional). 

 4.1.2 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), é um documento institucional 

exigido pelo Ministério da Educação (MEC) e apresenta as principais estratégicas e 

posicionamento que a instituição de ensino superior (IES) irá adotar em um período de tempo 

pré-definido. É análogo ao Planejamento Estratégico das empresas privadas, porém com foco 

em resultados no sistema educacional, processos internos e desempenho dentro do cenário 

mutável da educação no período de vigência. 

"O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, é um 

documento elaborado para um período de 5 (cinco) anos que 

identifica a Instituição de Ensino Superior (IES), no que diz 

respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às 

diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura 

organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou 

que pretende desenvolver (SAPIEnS, 2007)." 

 

A lei 10.861 (2004), instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES). Este sistema tem como objetivo buscar a melhoria da qualidade da educação 

superior, monitorar a expansão da oferta e aumento da eficiência e eficácia institucional no 

âmbito de ensino e impacto na sociedade. Apresenta-se ainda, como um sistema supervisor 

das IES no cumprimento de seus deveres institucionais, como identidade, respeito a 
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diversidade e afirmação da autonomia. Esta lei promoveu em 2006 a edição do decreto Nº 

5.773 que legitima a relevância e obrigatoriedade do PDI nas IES. 

O decreto Nº 5.773 (2006), discorre sobre as funções de regulamentação, 

acompanhamento e avaliação das IES e cursos superiores de graduação e sequenciais no 

sistema de ensino federal. No Art. 15, são descritas as exigências para uma instituição ser 

credenciada ao MEC. É responsabilidade da IES possuir além de documento padrão como 

cumprimento de exigências fiscais legais e regimento ou estatuto, o PDI que é exigido devido 

ao seu caráter de avaliação de potencial, capacidade e objetivos de longo prazo, como 

instituição provedora de ensino superior. O Art. 16 apresenta ainda um roteiro de subsídio na 

elaboração do PDI com as exigências que o MEC determina. 

Neste contexto é possível identificar a importância desta instituição de ensino superior 

do estado do Rio de Janeiro, o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca (CEFET/RJ). É uma instituição com tradição e que ao longo dos anos diversificou- 

se, fortalecendo o escopo do ensino com a oferta de cursos médio, técnico, cursos de 

graduação e pós-graduação, direcionados para tecnologia e inovação, utilizando-se de fatores 

que influenciaram a consolidação da sua marca que se mantém sólida no cenário atual. 

 4.1.4 O Estatuto e o PDI do Cefet-RJ 

O Estatuto do CEFET/RJ foi aprovado em 2005 pelo Ministro da Educação, Fernando 

Haddad, e instaurou a portaria nº 3.796. No capítulo III deste estatuto, sobre a Estrutura 

Organizacional na Subseção VIII é estabelecida a criação da Diretoria de Gestão Estratégica 

(DIGES), órgão responsável por conduzir o processo de elaboração, validação e publicação 

dos DPI a cada quatro anos, bem como acompanhar a execução dos planos e projetos 

definidos e ser o principal fornecedor de informações sobre o desempenho da instituição 

perante a sociedade, ministério da educação, União e demais órgãos públicos a que a IES está 

submetida.  

A construção do PDI é feita de maneira colaborativa e participativa por todos os 

departamentos e secretarias que integram a instituição. Os entendimentos entre todas as 

partes e consensos provisórios devem ser estabelecidos para definir objetivos comuns a todos 

que deverão ser registrados e amplamente divulgados e cascateados a todos os níveis da 

instituição. Com isso, o PDI deve ser apresentado pela DIGES em um prazo de 60 a 150 dias 

à Comissão para validar o produto final, conforme estabelecido na legislação. O processo 

deve ser concluído dentro do ano anterior ao período de vigência do PDI em elaboração. 
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Ao analisar o Estudo de Caso, percebe-se que há desencontros com o que se considera 

como resultado ideal para o processo de comunicação com relação aos relatórios que 

compõem os melhores indicadores que mensuram o processo de comunicação das 

informações, necessários para se fortalecer a gestão com excelência. 

Chega-se a esta conclusão após a análise da utilização do roteiro das entrevistas com 

membros da diretoria, conselheiros e coordenadores (Apêndices B, D e E), que serviu para 

buscar o entendimento de qual é o modelo de gestão adotado na instituição Cefet-RJ e para 

redimir as dúvidas com relação aos quesitos descritos no Meta-Modelo e na verificação da 

aderência entre esta gestão atual e a gestão proposta pelo artefato construído.  

Algumas informações colhidas durante as entrevistas, tornaram-se relevantes para o 

entendimento do contexto que se busca com o desenvolvimento desta pesquisa. 

O resultado da análise do questionário aplicado e respondido pela comunidade 

(Apêndice F), é apresentado nos gráficos que compõem o item 4.1.5. 

 

 4.1.5 Análise Gráfica dos Dados Coletados 

 

Gráfico 1 - Conhecimento da Visão, Missão e Política do Cefet-RJ 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Dentro do contexto da gestão da qualidade, a divulgação e conhecimento da visão, 

missão e política é vital para os quesitos de gestão da qualidade. Desta forma busca-se saber 

se a comunidade (docentes, técnico administrativos), conhece a Visão, Missão e Política de 

gestão do Cefet-RJ. Analisando o resultado pelo gráfico, identifica-se que 45% (quarenta e 

45%

41%

14%

Visão, Missão e Politica do Cefet-RJ

Sim Não Não Sabe/Não Opinou
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cinco por cento), conhece a visão missão e política de gestão do Cefet-RJ, 41% (quarenta e 

um por cento), não conhece e 14% (quatorze por cento), não soube opinar. 

Para um modelo de gestão que tem o PDI como um instrumento de apoio à 

governança ideal sugerida pela Gespública, a grande maioria dos envolvidos no processo, não 

tem conhecimento deste tópico, o que não combina com as premissas estabelecidas pelo PDI, 

ou seja, não há uma comunicação efetiva neste quesito que contribua com uma gestão de 

excelência. 

Gráfico 2 - Conhecimento do PDI 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A comunicação é um tópico importante dentro da instituição pública de ensino que 

atende à demanda relativa ao atendimento da legislação para a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI. O resultado identifica que 70,45 % (setenta, quarenta e 

cinco por cento), da comunidade não participa da elaboração do documento, premissa que 

considera o engajamento da comunidade como de suma importância para o alcance de 

resultados positivos, constatando-se que a comunidade está longe deste alcance, uma vez que 

apenas 15,91 % (quinze, noventa e um por cento), declarou-se participante e 13,64% (treze, 

sessenta e quatro por cento), que não sabe ou não opinou, sobre o PDI. 
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Gráfico 3 - Existência de Comunicação Interna 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

A comunicação dentro dos modelos de referência é relevante para o desenvolvimento 

do modelo de gestão com relação a cultura da comunicação. No Cefet-RJ, 59% (cinquenta e 

nove por cento), da comunidade relata que não existe boa comunicação interna na instituição 

e que apenas 9% (nove por cento),considera que tenha uma boa comunicação e 32% (trinta e 

dois por cento), não opinou a respeito da questão de comunicação. 

O CEFET/RJ conta com dois PDIs (2005 a 2009 e 2010 a 2014) divulgados e 

disponíveis no seu portal e passa pelo processo de elaboração das diretrizes que irão nortear o 

planejamento estratégico que se aplicará ao período de 2015 a 2019. Todos os dados obtidos 

nesta seção foram provenientes do site do CEFET-RJ e de contribuições obtidas junto a 

Diretoria de Gestão Estratégica. 

No presente estudo promoveu-se uma análise do PDI elaborado em 2009 cuja vigência 

contempla os anos de 2010-2014. 
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 4.1.6 Planejamento Estratégico 

Em um mercado cada vez mais competitivo e complexo, as organizações necessitam 

utilizar mecanismos de sobrevivência para garantir o sucesso empresarial.  Segundo 

Mintzberg e Quinn (2001), a estratégia será definida como: 

“É o padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e sequência 

de ações de uma organização em um todo coerente. Uma estratégia bem 

formulada ajuda a ordenar e alocar os recursos de uma organização para uma 

postura singular e viável, com base em suas competências internas e 

relativas, mudanças no ambiente antecipadas e providências contingentes 

realizadas por oponentes inteligentes.” (MINTZBERG e QUINN 2001, p. 

20) 

Atualmente as estratégias corporativas são primordiais para as empresas manterem 

suas posições de mercado ou galgarem maiores patamares. Uma empresa precisa organizar- 

se internamente realizando a correta alocação de seus recursos produtivos para gerar seus 

resultados. Além disso, a grande preocupação atual das empresas é antecipar o movimento do 

ambiente externo, ou seja, conseguir tomar atitudes antes da concorrência. Schermerhorn 

(2006 p. 70), diz resumidamente que a estratégia é um plano de ação bastante amplo que 

identifica o direcionamento de longo prazo e guia a utilização de recursos para atingir sua 

missão e seus objetivos a fim de garantir uma vantagem competitiva sobre seus concorrentes. 

O planejamento estratégico é o processo de estabelecer objetivos e determinar uma 

maneira de alcançá-los. Schermerhorn (2007 p. 173), relata que o planejamento estratégico 

estabelece as diretrizes de ação amplas e de longo prazo que serão adotadas nas empresas. 

Durante esse planejamento a empresa busca traçar objetivos estratégicos para todos os níveis 

da organização. Os gestores costumam utilizar metas, indicadores e outros mecanismos 

internos para mensurar os resultados e verificarem a aderência com seus objetivos e traçar os 

próximos passos até atingi-los por completo.  

Para nortear o planejamento estratégico de uma empresa o primeiro passo é conhecer 

de maneira clara sua visão, sua missão e seus valores. Hitt-Ireland-Hoskisson (2008 p.18), 

explicitam que a missão é a descrição do propósito principal da existência de determinada 

organização e determina como ela realizará suas ações, traduzindo a essência de uma 

organização. Já a visão é uma meta mensurável que a empresa busca alcançar em um 

determinado horizonte de tempo, previamente definido e os valores são as posturas que a 

empresa preconiza ao tomar suas decisões e realizar suas ações.  

Como forma mais específica, o planejamento estratégico determina suas ações em 

objetivos e metas que são importantes para a concretização da estratégia traçada no 

Planejamento Estratégico. 
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Os planos estratégicos e os relatórios de gestão que para um modelo efetivo de gestão, 

baseado na qualidade, precisa ser divulgado e de conhecimento da comunidade, a pesquisa 

responde que no Cefet-RJ, 58 % (cinquenta e oito por cento), não conhece o relatório de 

gestão nem os planos estratégicos e 16% (dezesseis por cento), conhece  e 26% (vinte e seis 

por cento), não soube opinar. 

Gráfico 4 - Conhecimento do Relatório de Gestão e Planos Estratégicos 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Outro dado relevante apresentado na análise documental dos relatórios de gestão do 

período de 2005 a 2015, é o indicativo de falhas nos dados relativos aos processos 

finalísticos. O PDI aprovado contém recomendações do processo de auditoria interna 

sugerindo contratação de consultoria externa para buscar-se soluções para os pontos fracos do 

processo, ou seja, aqueles que não se consegue mensurar os dados ou não têm metodologia de 

coleta. Quando perguntado a comunidade sobre a existência de relatórios de auditoria, 16% 

(dezesseis por cento), respondeu que conhece, 21% (vinte e um por cento), que não conhece e 

61 % (sessenta e um por cento), não soube opinar. 
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Gráfico 5 - Existência de Auditoria de Gestão 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Nas verificações das auditorias internas e externas são apontadas a não conformidade, 

ou seja, falhas no cumprimento dos procedimentos e o plano de ação e ferramenta utilizada 

para controlar e acompanhar as recomendações dos relatórios, onde constam as 

responsabilidades e prazos para atender as recomendações. A pergunta realizada a 

comunidade foi se conheciam a existência de um plano de ação para atender as 

recomendações dos relatórios e 7% (sete por cento) respondeu conhecer, 16% (dezesseis por 

cento), respondeu não conhecer a existência de um plano de ação e 77% (setenta e sete por 

cento), não soube opinar. 

Gráfico 6 - Existência de Plano de Ação 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

16%

23%

61%

Auditoria de Gestão

Sim

Não

Não Sabe/Não Opinou

7%

16%

77%

Plano de Ação

Sim

Não

Não Sabe/Não Opinou



104 
 

A avaliação do desempenho profissional faz parte dos requisitos para o modelo de 

gestão e também é um requisito cobrado pela CPA e 41% (quarenta e um por cento), dos 

respondentes não souberam dizer se os resultados do seu desempenho são analisados e 

divulgados e 57% (cinquenta e sete por cento), não souberam opinar ou não sabem se existe a 

análise e divulgação e 2% (dois por cento), sabe que o desempenho profissional é analisado. 

Gráfico 7 - Existência de Avaliação do Desempenho Profissional 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Quando perguntado se os processos finalísticos são atendidos dentro dos objetivos 

propostos, 77% (setenta e sete por cento), não souberam responder, pois não conhecem os 

objetivos, 18% (dezoito por cento), responderam não e 5% (cinco por cento), responderam 

que são atendidos. 

Gráfico 8 - Conhecimento do Objetivo do Processo Finalístico 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Este resultado demonstra a necessidade da busca de um novo modelo de gestão que 

atue no processo para resolver a falta de integração entre a comunicação do modelo de gestão 

atual e as principais metas, políticas e as ações como um todo, de maneira estratégica para 

englobar a alocação de recursos de forma coerente, sem subestimar competências e com 

qualidade, ou seja, a adoção de um Meta-Modelo. 

 

 4.1.7 Filosofia, Missão e Objetivos Institucionais 

 

Os princípios norteadores da filosofia são expressos através de seu Projeto 

Pedagógico, integrando: 

A defesa das condições garantidoras de qualidade social para a educação pública 

viabilizada pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em sua 

diversidade institucional; reafirmação da identidade institucional vinculada à formação de 

profissionais de diferentes níveis no projeto de transformação do Centro Federal de Educação 

Tecnológica em Universidade Tecnológica Federal; adoção de projetos de verticalização e 

integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão, da educação básica à pós-

graduação, como característica metodológica de formação na área tecnológica; consolidação 

de políticas de ensino, pesquisa e extensão que, compromissadas com o desenvolvimento 

nacional e regional, a disseminação e produção de conhecimento, a formação de pessoas, e a 

responsabilidade social e ética, continuem a legitimar a atuação institucional junto à 

sociedade; preservação e sustentação da autonomia institucional definida em lei; 

aperfeiçoamento permanente dos processos de gestão democrática e descentralização 

gerencial nas instâncias acadêmicas e administrativas, mediante adoção de estruturas 

colegiadas, mecanismos de participação de todos os segmentos da comunidade interna, 

socialização de informações e transparência na utilização de recursos; observância de 

aspectos inerentes ao caráter público e de identidade formadora da Instituição: valorização do 

ser humano e do trabalho; respeito à pluralidade e divergências de ideias, sem discriminação 

de qualquer natureza; adesão à tecnologia a serviço da promoção humana; compromisso 

social; diálogo constante e parcerias com instituições/entidades representativas da sociedade; 

responsabilidade funcional e ética (PDI, 2010). 

No que se refere a sua missão institucional, levando-se em consideração à RS 

assumida perante a sociedade, cabe ao CEFET/RJ: 

Promover a educação mediante atividades de ensino, pesquisa e extensão que 
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propiciem, de modo reflexivo e crítico, na interação com a sociedade, a formação integral 

(humanística, científica e tecnológica, ética, política e social) de profissionais capazes de 

contribuir para o desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico dessa mesma sociedade 

(PDI, 2010). 

Neste sentido, seus principais objetivos são: 

 Ministrar educação profissional técnica de nível médio, de forma 

articulada com o ensino médio, destinada a proporcionar habilitação 

profissional para diferentes setores da economia; 

 Ministrar ensino superior de graduação e de pós-graduação Lato Sensu 

e Stricto Sensu, visando à formação de profissionais e especialistas na 

área tecnológica; 

 Ministrar cursos de licenciatura, bem como programas especiais de 

formação pedagógica, nas áreas científica e tecnológica; 

 Ofertar educação continuada, por diferentes mecanismos, visando à 

atualização, ao aperfeiçoamento e à especialização de profissionais na 

área tecnológica; 

 Realizar pesquisa, estimulando o desenvolvimento de soluções 

tecnológicas de forma criativa e estendendo seus benefícios à 

comunidade; 

 Promover a extensão mediante integração com a comunidade, 

contribuindo para o seu desenvolvimento e melhoria da qualidade de 

vida, desenvolvendo ações interativas que concorram para a 

transferência e o aprimoramento dos benefícios e conquistas auferidos 

na atividade acadêmica e na pesquisa aplicada;  

 Estimular a produção cultural, o empreendedorismo, o 

desenvolvimento científico e tecnológico, o pensamento reflexivo, 

com responsabilidade social (PDI, 2010). 

Para se atingir estes objetivos ainda há o desafio maior de saber lidar com o processo 

orçamentário, financeiro e de suprimento com suas particularidades e trâmite burocrático e de 

entendimento confuso. Também neste quesito a pesquisa não acena para um melhor 

resultado, mesmo sendo uma diretriz estabelecida no PDI, percebendo o descompasso entre a 

ação e as premissas constantes nos relatórios que compõem o Planejamento Estratégico. 

No Meta-Modelo construído neste trabalho, um dos indicadores de desempenho 

aponta para resultados financeiros, orçamentário e de suprimento com a divulgação dos 

mesmos. Quando questionada a comunidade sobre o conhecimento destes resultados, as 

respostas confirmaram uma leitura inadequada para um modelo de gestão da qualidade. Os 

respondentes apresentaram os seguintes percentuais: 50% (cinquenta por cento), não 

souberam opinar e 36% (trinta e seis por cento), responderam que estes quesitos não são 

analisados e divulgados e apenas 14% (quatorze por cento), acreditam que os resultados são 

analisados e divulgados.  
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Gráfico 9 - Conhecimento dos Resultados 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

A avaliação de desempenho que segundo os modelos de gestão é um indicador que 

gera a motivação necessária para o desenvolvimento e consolidação de um modelo de 

qualidade, os resultados apontam que 66% (sessenta e seis por cento), da comunidade não 

recebe feedbacks sobre seu desempenho e 16% (dezesseis por cento), não opinou e apenas 

18% (dezoito por cento), respondeu que recebeu os feedbacks sobre o seu desempenho. 

Gráfico 10 - Feedbacks Sobre Desempenho Profissional 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

As Instituições de Ensino Superior (IES), são autarquias vinculadas ao Ministério da 

Educação (MEC) que têm como atividade fim, prover educação de qualidade e desenvolver a 
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sociedade como um todo, sempre em consonância com políticas, leis e decretos vigentes. As 

IES devem a cada quatro anos apresentar o seu Planejamento Institucional (PDI) que é 

análogo ao Planejamento Estratégico Empresarial e documento obrigatório exigido pelo 

MEC. 

Em suma, o CEFET/RJ é uma Instituição que atua nos diferentes níveis da educação e 

tem por objetivo a formação de profissionais capazes de atuar, intervir e aplicar 

conhecimentos técnicos e científicos, sem desconsiderar a dinâmica econômica e social, bem 

como o desenvolvimento das regiões onde suas unidades estão inseridas. 

 4.1.8 Governança Cefet-RJ 

A proposta de modelo de integração entre nação e atores dentro do estado com base 

na melhoria da eficiência e da eficácia administrativa, considera o respeito aos valores da 

sociedade democrática, a qual cabe a condução política da instituição, o que leva a opinião de 

diversos autores que classifica esta integração, como governança.  

A estrutura de Governança do Cefet-RJ apresenta-se na figura 9. Esta estrutura foi 

utilizada para análise do modelo de gestão atual adotado pela instituição de ensino, foco do 

estudo de caso e parte integrante da pesquisa. 

Figura 9 - Estrutura de Governança do CEFET-RJ 

 
Fonte: Adaptação pelo Autor do Estatuto do Cefet-RJ 

As atribuições dos conselhos encontram-se descritas no estatuto do Cefet-RJ, do 

CODIR e dos demais conselhos. Os regulamentos internos de cada conselho contendo suas 
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atribuições estão apresentados nos Anexos. 

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca é uma 

instituição autárquica de regime especial vinculada ao Ministério da Educação (MEC), que 

segundo a Lei no 6.545, de 30 de junho de 1978, tem por finalidade o oferecimento de 

educação tecnológica. Configura-se, nos termos da Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, como instituição de ensino superior pluricurricular, especializada na oferta de educação 

tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de ensino, caracterizando-se pela atuação 

prioritária na área tecnológica. 

Para realizar o desenvolvimento das ações propostas no Planejamento Estratégico 

Institucional – PDI, documento no qual estão descritos os objetivos, metas, faz-se necessário 

a operacionalização da estrutura de governança para a condução desta a direção geral, que é 

escolhida por votação direta, tem constituído um organograma funcional, que com as 

competências das unidades e as atribuições de seus dirigentes, são os responsáveis pela 

execução das ações. A figura 10 apresenta o organograma operacional do Cefet/RJ. 

Figura 10 – Organograma Operacional do Cefet-RJ 

 
Fonte: Adaptação pelo Autor do Estatuto do Cefet-RJ 

 4.1.9 Macroprocessos Finalísticos  

O CEFET/RJ apresenta três macroprocessos finalísticos: Ensino, Pesquisa e 

Extensão. Estes macroprocessos são exercidos de maneira indissociável e único, 

apresentando as seguintes características básicas:  

a) Oferta de educação tecnológica, levando em conta o avanço do 

conhecimento tecnológico e a incorporação crescente de novos métodos e 

processos de produção e distribuição de bens e serviços;  
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b) Atuação prioritária na área tecnológica, nos diversos setores da economia;  

c) Conjugação, no ensino, da teoria com a prática;  

d) Articulação verticalizada e integração da educação tecnológica aos 

diferentes níveis e modalidades de ensino, ao trabalho, à ciência e à 

tecnologia;  

e) Oferta de ensino superior de graduação e de pós-graduação;  

f) Oferta de formação especializada em todos os níveis de ensino, levando em 

consideração as tendências do setor produtivo e do desenvolvimento 

tecnológico;  

g) Realização de pesquisas aplicadas e prestação de serviços;  

h) Desenvolvimento da atividade docente, abrangendo os diferentes níveis e 

modalidades de ensino, observada a qualificação exigida em cada caso;  

i) Utilização compartilhada dos laboratórios e dos recursos humanos pelos 

diferentes níveis e modalidades de ensino;  

j) Desenvolvimento do processo educacional que favoreça, de modo 

permanente, a transformação do conhecimento em bens e serviços, em 

benefício da sociedade;  

k) Estrutura organizacional flexível, racional e adequada às suas 

peculiaridades e objetivos;  

l) Integração das ações educacionais com as expectativas da sociedade e as 

tendências do setor produtivo.  

Todos os macroprocessos finalísticos foram orquestrados na execução das ações 

necessárias para o atingimento das metas do exercício. Do ponto de vista da execução 

orçamentária, as Diretorias Sistêmicas e Diretorias de Unidades efetuaram um planejamento 

inicial, onde foram apresentadas as necessidades existentes no exercício e ações efetivas 

foram executadas para o provimento das condições necessárias para o cumprimento dos 

mandatos. Em alguns casos específicos, como aquisição de material de expediente, 

equipamentos de TI e livros, o Centro organizou- se e efetuou compras compartilhadas com o 

foco em ganho de escala e padronização.  

Além das ações de aquisição compartilhada, as Diretorias Sistêmicas trabalharam em 

conjunto para explorar as possíveis sinergias existentes, focando em maximizar os resultados 

atingidos no quadro 22 apresentando a descrições dos macroprocessos do Cefet-RJ..  

Cabe destacar ainda que, por recomendação do TCU, por meio do item 9.7, subitem 

9.7.3 do Acórdão 821/2014 – TCU – Plenário, tendo o objetivo de estruturar um sistema de 
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controle interno do CEFET/RJ, foi solicitado a uma empresa de consultoria externa um 

estudo detalhado para revalidar todos os processos da instituição. Assim, a proposta de estudo 

apresentada pela citada empresa está sob análise, e sujeita a posterior aprovação do Conselho 

Diretor e da Direção-Geral do CEFET/RJ. 

Quadro 22 – Descrições dos Macroprocessos do Cefet-RJ: 

Macroprocessos  Descrição 
Produtos e 

Serviços 

Principais 

Clientes 

Subunidades 

Responsáveis 

Ensino  

Ministrar educação profissional técnica de 

nível médio, de forma articulada com o 

ensino médio, destinada a proporcionar 

habilitação profissional para diferentes 

setores da economia; ministrar ensino 

superior de graduação, ministrar cursos de 

licenciatura.  

Cursos Alunos DIREN 

Pesquisa  

Ministrar cursos de pós-graduação Lato 

Sensu e Stricto Sensu, visando a formação 

de profissionais e especialistas na área 

tecnológica, bem como programas 

especiais de formação pedagógica, nas 

áreas científica e tecnológica. Realizar 

pesquisa, estimulando o desenvolvimento 

de soluções tecnológicas de forma criativa 

e estendendo seus benefícios à 

comunidade. 

Cursos, 

pesquisas 

Alunos e 

Docentes 
DIPPG 

Extensão  

Promover a extensão mediante integração 

com a comunidade, contribuindo para o 

seu desenvolvimento e melhoria da 

qualidade de vida, desenvolvendo ações 

interativas que concorram para a 

transferência e o aprimoramento dos 

benefícios e conquistas auferidos na 

atividade acadêmica e na pesquisa 

aplicada, estimular a produção cultural, o 

empreendedorismo, o desenvolvimento 

científico e tecnológico, o pensamento 

reflexivo, com responsabilidade social.  

Cursos e 

bolsas de 

auxílios 

Alunos DIREX 

Fonte: adaptado pelo Autor do PDI do Cefet-RJ (2010). 

No desenvolvimento do estudo de caso sobre o tema da pesquisa, investigou-se o 

sistema de gestão da instituição, no qual os condicionantes institucionais, regulatórios, legais 

e culturais foram considerados. No que se refere ao contexto do ensino, percebeu-se, com 

base no referencial teórico desenvolvido pela pesquisa que não há limitações legais, 

regulatórias ou institucionais significativas para a implementação de um sistema de gestão da 

qualidade. 

Os princípios da qualidade apresentados pelo Meta-Modelo construído com base nas 

principais modelos de referência em qualidade para instituição de ensino que percebe na 

proposta uma estratégia de melhoria contínua e de maior comprometimento das partes 

interessadas. Desta maneira encontrando subsídios que possibilitem analisar a aderência do 

modelo de gestão utilizado pelo Cefet-RJ ao Meta-Modelo. 
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Neste estudo de caso na coleta de dados e informações, na análise de documentos, 

entrevistas e aplicação do questionário, a proposta sugere que se observe os seguintes tópicos: 

Introdução e Definições; Contexto Organização; Gestão e Liderança; Planejamento; 

Operação e suporte; Avaliação de desempenho. 

A seguinte lista de indicadores da qualidade da educação baseia-se nas sugestões de 

diversos autores citados na revisão bibliográfica, na pesquisa em questão selecionando os 

indicadores de entrada, processo e produto nas variáveis, que se encontram de acordo com os 

tópicos propostos no Meta-Modelo. 

 Indicadores de insumo da qualidade na educação, nas variáveis: 

Estudantes 

 Número de candidatos por vagas disponíveis; 

 Porcentagem de novos candidatos, no total da matricula; 

 

Corpo docente e técnicos administrativos: 

 Porcentagem do pessoal docente em relação ao não docente; 

 

 Indicadores do processo da qualidade na educação, nas variáveis: 

Eficiência e custos 

 Custo por estudante; 

 

 Indicadores da qualidade do produto na educação, nas variáveis. 

Estudantes 

 Índice de Formandos; 

 Número de Formandos por professor; 

 

Missão e objetivos 

 Clareza da missão, objetivos, prioridades e metas (comunicação); 

 

Reputação 

 Classificação pelo conceito, reputação ou imagem da instituição. 

A análise dos dados obtidos foi realizada à luz do Meta-Modelo proposto, 

considerando o macroprocesso do serviço prestado por uma instituição de ensino, levando em 

conta a relevância da identificação dos pontos relativos ao comprometimento dos autores 

envolvidos com os procedimentos que formam as microoperações, ou partes que devem ser 

valorizadas pelo modelo de gestão adequado à uma instituição de educação, com uma 

abordagem voltada para a excelência em gestão. 

A avaliação de indicadores que já existem e a criação de outros indicadores a partir do 

artefato proposto se faz necessário, para que se alcance os resultados acenados pelo Meta-

Modelo. 



113 
 

A finalidade dos indicadores da qualidade contém diferentes valores, conotações que 

mostram a informação das coisas como elas estão sendo utilizadas para a tomada de decisão, 

quando comparados com determinado padrão mínimo de desempenho. O nível de aspiração a 

ser alcançado assume diferentes funções na administração, como formulação das políticas e 

de sistemas direcionados para o acompanhamento de pontos de controle, avaliação e de 

comunicação. 

Para o Meta-Modelo proposto, selecionou-se os indicadores de insumo, processo e 

produto nas variáveis elencadas nos gráficos que representam os dados coletados nos 

relatórios e site do Inep, compreendidos entre o período de 2005 a 2015 para o Cefet-RJ. 

 Constatando-se que diversos pontos não nos permitiram obter informações sobre os 

dados deste período, por esta razão, optou-se por selecionar aqueles de maior relevância para 

a análise, através dos gráficos. 

O indicador de insumo foi utilizado como base para montar os gráficos, o que garantiu 

a verificação da relação com quaisquer tipos de recursos que sejam empregados na educação.  

Utilizando as variáveis número de candidatos por vagas disponíveis, relação de novos 

candidatos por número total de matriculas.  

Gráfico 11 - Relação Número de Candidatos por vagas Disponíveis 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base no Relatório de Gestão do Cefet-RJ 

Conforme mencionado anteriormente, no período estipulado para o levantamento dos 

dados, não se conseguiu os dados anteriores ao ano de 2010. Observou-se que a relação 

Candidato/Vaga quando se passou a aceitar o Enem como processo seletivo via SISU, sofreu 

uma grande procura, por esta razão a relação candidato vaga era alta no período 2010, 2011 e 

2012 e que nos últimos três anos, apresentou uma queda considerável. 

0

20

40

60

80

100

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rel Cand/Vaga Rel Concluinte / Aluno RelIngressos/Aluno



114 
 

Considerando o grau de atividades gerado por essa demanda e ainda o objetivo da 

atual Gestão em transformar o Cefet/RJ em universidade, ocorreu também nos últimos anos, 

a abertura de novos cursos e a autorização para a contratação de docentes e técnicos 

administrativos conforme retrata o gráfico 12. 

Gráfico 12 - Relação entre o Corpo Docente e Técnicos Administrativos 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base no Relatório de Gestão do Cefet-RJ 

Para avaliar o processo no quesito indicador da qualidade, a escolha da variável de 

custo anual discente, notou-se um crescimento do custo por aluno que vai de encontro ao 

crescimento do total do pessoal (docentes e Técnicos Administrativos) e o baixo número de 

alunos que ingressaram no período avaliado. 

Gráfico 13 - Indicadores do Processo da Qualidade, na Educação  - Variáveis: Custo por 

Estudante: 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base no Relatório de Gestão do Cefet-RJ 
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Com relação a quantidade de formandos e o número de matrículas efetivadas, 

verificou-se que houve uma sintonia de variação da curva, mas, não há como avaliar uma 

ocorrência mais precisa pois, não se obtém as informações das novas matrículas que estão 

fora do período analisado e ainda não constam dos relatórios. 

Gráfico 14 - Indicadores da Qualidade na Educação - Variáveis/Índice de Formandos 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base no Relatório de Gestão do Cefet-RJ 

O processo de avaliação é essencial quando se busca a qualidade com excelência no 

ensino. No Brasil o modelo formal desta avaliação fica estabelecido pela pauta do SINAES e 

as instituições adotam o resultado da avaliação para autopromoção, pois acreditam promover 

a robustez na reputação e imagem da instituição. O IGC (Índice Geral de Cursos) é adotado 

como indicador e o grau máximo a ser alcançado é o 5,0 (cinco). 

O Cefet/RJ encontra-se na linha de 3,0 (três) pontos na última avaliação, pois os 

conceitos dos cursos de graduação apresentaram queda nos anos de 2011 até 2013, voltando a 

crescer entre 2014 e 2015, mas, estes resultados só serão representados nas próximas 

avaliações a partir de 2017. 
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Gráfico 15 - Classificação pelo Conceito, Reputação ou Imagem da Instituição 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base no Dados do Inep 

 

Os resultados percebidos a partir destes indicadores foram essenciais para estruturar- 

se o modelo de gestão do Cefet-RJ, para que se fortaleça a necessidade de utilizar-se os 

indicadores retratados pelo artefato proposto, com a premissa de facilitar a comunicação entre 

os relatórios que geram os procedimentos a serem avaliados, a fim de garantir a qualidade e 

excelência na execução dos mesmos. 

 

 4.2 Análise da Aderência da Gestão do Cefet/RJ ao Meta-Modelo Proposto 

 

Para compreender as questões da gestão de uma instituição pública de ensino é 

necessário refletir sobre os caminhos a serem trilhados para que surja uma nova identidade 

que permita uma ação eficaz baseada na qualidade. Nesse sentido a relação entre educação e 

produção começa a ser vista como crucial. A crítica que se dirige ao setor educacional diz 

respeito ao seu caráter abstrato que, de um lado envolve seu aparato estrutural, com vistas à 

sua organização como empresa e por outro lado o seu afastamento da questão social que é 

maior, em detrimento de uma suposta resposta imediata que o mercado de trabalho clama.  

Refletir sobre a educação envolve a face conservadora que se atém ao campo 

econômico e, outra face que necessita de uma aprendizagem contínua, a qual deverá 

favorecer a transformação da própria condição do país. 

Vários movimentos devem ser observados com relação à utilização da gestão da 

qualidade em instituições educacionais. A pesquisa nos faz acreditar que diversas instituições 

de ensino, nacionais e internacionais têm implementado sistemas de gestão da qualidade 

baseados nos modelos de referência que baseou-se em seus parâmetros, para a construção da 
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proposta do Meta-Modelo. 

É preciso saber que a instituição pública de ensino precisa cumprir a legislação por 

tratar-se de normas e procedimentos que segundo o Ministério da Educação, evidenciam sua 

conduta em função de melhorias do processo de obtenção da qualidade na educação nacional, 

ou seja, não deixa de ser uma premissa da Gespública a busca da excelência nos processos do 

segmento da educação. 

 

 4.3 O Artefato Conceitual - Meta-Modelo 

 

A construção do Meta-Modelo de gestão com base nos principais modelos de 

referência da qualidade que são utilizados como parâmetros para se organizar dados, será 

comparado ao modelo de gestão adotado pelo Cefet/RJ, a fim de se avaliar a aderência entre 

o modelo praticado e o modelo proposto. 

Os dados do Cefet/RJ foram coletados através da análise documental, entrevistas e 

questionários aplicados à comunidade, como já citado anteriormente. 

Os requisitos elencados no Meta-Modelo proposto por este trabalho, conforme 

estruturado no capitulo 2, está detalhado no quadro 14 para facilitar o entendimento e a 

articulação das informações que determinaram os resultados apresentados pela análise da 

aderência do modelo de gestão praticado e o Meta-Modelo Proposto:  
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Quadro 23- Análise da Aderência da Gestão atual do Cefet-RJ ao Meta-Modelo 

 

1 - Premissas do Meta-Modelo para a Organização 

A proposta do artefato construído classifica as premissas dos requisitos fundamentais para o 

desenvolvimento do modelo de gestão da qualidade, estabelecendo os procedimentos para cada 

operação que compõe o processo de gestão, para uma instituição do segmento da educação. 

Elementos Requisitos  

1.1 Plano de 

Gestão da 

Qualidade 

A elaboração de Plano de Gestão da Qualidade deve ser traçado de maneira que 

permita uma instituição de educação pública implementar um modelo de gestão 

no nível de compatibilidade e equivalência técnica com o artefato conceitual 

proposto pela pesquisa. 

Análise da Aderência 

O Cefet-RJ implementa algumas estratégias, que classificou-se como uma 

média aderência a este requisito. Não tem plano de gestão da qualidade. As 

ações e decisões estratégicas, são tomadas para atender às exigências legais, 

como a elaboração do PDI, POA, PPC, que são elaborados em conformidade à 

legislação especifica para a gestão pública sem equivalência técnica às normas o 

que ocasiona falhas na macrooperação que provocam desvios nos resultados. 

1.2 Política e 

Documentação 

As instituições devem possuir, alinhado à suas estratégias, uma política de 

procedimentos associada às exigências legais que assegurem o compromisso 

com a manutenção da qualidade, de caráter formal e que seja disponibilizada 

publicamente e constantemente atualizada para, desta forma, contemplar o 

desenvolvimento da cultura da importância da qualidade e o papel dos 

estudantes e de todas as outras partes interessadas que impactam o processo 

educacional. 

Análise da Aderência 

Existe uma política divulgada pela instituição, entretanto ao analisar o quesito 

em toda a sua amplitude, observou-se uma baixa aderência da gestão do Cefet-

RJ que tem uma política estruturada e um acervo de documentos, mas, ambos 

não se comunicam com o todo que impacta o processo finalístico e o 

desenvolvimento da cultura da qualidade ao não contemplar a comunicação 

plena e objetiva as partes interessadas. 

1.3 Relatórios 

Elaborar os relatórios gerenciais escritos de maneira clara, documentando 

decisões, recomendações com visão de futuro baseados nos indicadores 

da qualidade que devem ser analisados e acompanhados e elencados a 

planos de ação para busca da melhoria. Além da publicação dos mesmos, 

é preciso que sejam armazenados de forma acessível ao alcance do 

público interessado e também garantir o desenvolvimento da Gestão do 

Conhecimento. 
Análise da Aderência 

O desenvolvimento do estudo de caso na análise documental utilizou-se dos 

relatórios gerenciais emitidos pelo Cefet-RJ e a análise de aderência realizada 

para este requisito, que dentro de um contexto geral, o relatório é um delineador 

de ações da busca de melhorias, classificou-se como uma baixa aderência, visto 

que, o conteúdo a explorar de um relatório de gestão complementa o plano de 

ação que deve ser utilizado para traçar a métrica dos indicadores e controle 

efetivo das atividades que irá nortear a eficiência e eficácia dos processos 

finalísticos que não são aproveitados pela gestão. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Quadro 23- Análise da Aderência da Gestão atual do Cefet-RJ ao Meta-Modelo 

(continuação) 
 

2 – Gestão e Liderança 

A seção tem a destacar o papel de protagonismo da direção frente à gestão da qualidade nas 

atribuições das responsabilidades, fortalecendo a governança corporativa para o funcionamento 

efetivo do modelo proposto, em todas as etapas. 

Elementos Requisitos  

2.1 

Responsabilida

de da Direção, 

Autoridade 

Assumir a responsabilidade para garantir o pleno funcionamento do sistema de 

gestão da qualidade, cumprindo os requisitos que foram estabelecidos nas 

estratégias, políticas e objetivos da qualidade e indicar um responsável para gerir o 

sistema, acompanhar, atualizar e estabelecer pontos de controle para assegurar o 

resultado. 

Análise da Aderência 

Este quesito tem uma aderência média pela gestão do Cefet-RJ, mesmo sendo esta, 

caracterizada como mista, o sistema de gestão burocrático e de colegiado são 

adotados pela direção geral nas ações de tomada de decisão. O organograma 

funcional é estruturado pela indicação dos responsáveis que assumem 

determinadas áreas estratégicas onde a atuação do indicado não depende apenas da 

competência mais do viés político, sendo a autoridade responsável por todas as 

atribuições da área pela qual foi designado. Entretanto pela falta de um plano 

voltado para a qualidade, acaba realizando, segundo critérios não definidos, 

procedimentos para a qualidade, visando atender com maestria a operação, sem 

uma direção para a busca da melhoria. 

2.2 Atuação 

socioambiental 

Direcionar ações públicas para atender de forma regular e contínua, às 

necessidades dos cidadãos e da sociedade, beneficiários dos serviços públicos e 

entidades públicas, promovendo o fortalecimento dos debates para se garantir a 

Responsabilidade Socioambiental. 

Análise da Aderência 

O Cefet_RJ tem uma alta aderência a este quesito, mesmo não estando 

contemplado de modo absoluto no planejamento estratégico, ocorre um 

engajamento diferenciado dos envolvidos com muita determinação gerando 

retorno com resultados, principalmente com os Projetos, Turma Cidadã, Enactus, 

Empresa Jr e Atlética. 

2.3 Foco no 

Cliente 

Estabelecer relações com as pessoas, comunidade, stakeholders, criando 

condições de melhoria da qualidade nas relações de trabalho, serviços, com o 

desenvolvimento de atividades para se alcançar os objetivos, usando o pleno uso 

das competências a fim de desenvolver sinergia e busca de mecanismos de 

motivação para todos aqueles que interagem com o processo e que estabelecem o 

comprometimento com as ações que agregam valor à gestão. 

Análise da Aderência 

A gestão do Cefet-RJ mantém uma relação distante da comunidade, visto que o 

objetivo principal da atual gestão é o plano de transformação em universidade e a 

comunidade não tomou para si este objetivo devido ao não estabelecimento de 

uma relação para se discutir este objetivo. Este é um ponto relevante que 

caracteriza que a gestão atual, tem uma baixa aderência em relação ao foco no 

cliente que é a parte principal no negócio Cefet-RJ que é o aluno, e para se 

alcançar os objetivos traçados pela gestão, não se deve deixar de mencionar a 

importância dos clientes internos que são diretamente responsáveis para o alcance 

dos resultados. O Cefet-RJ precisa buscar mecanismos de motivação para os 

clientes internos e assim garantir a qualidade do serviço prestado ao cliente 

externo que é o candidato a aluno, a comunidade e a sociedade como um todo. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Quadro 23- Análise da Aderência da Gestão atual do Cefet-RJ ao Meta-Modelo 

(continuação) 

 
2 – Gestão e Liderança 

A seção tem a destacar o papel de protagonismo da direção frente à gestão da qualidade nas 

atribuições das responsabilidades, fortalecendo a governança corporativa para o funcionamento 

efetivo do modelo proposto, em todas as etapas. 

Elementos Requisitos  

2.4 

Comunicação, 

Informação e 

Conhecimento 

Devem garantir que a coleta, análise e utilização de informações que são 

relevantes para que a gestão da qualidade seja efetiva, a publicação regular de 

notificações atualizadas, imparciais e objetivas, quantitativas e qualitativas dos 

seus programas acadêmicos, políticas, indicadores da qualidade e outras atividades 

inerentes. 

Análise da Aderência 

A baixa aderência relacionado a este quesito fica clara no Cefet-RJ que tem 

buscado melhorar o processo de comunicação, mas, ainda está precisando de 

muitos ajustes. O acervo de informação e conhecimento é muito grande e a 

necessidade de divulgação é proporcional, mas, os caminhos que a logística da 

informação precisa percorrer não são definidos em procedimentos de gestão da 

qualidade. 

2.5 Analise 

Crítica pela 

Direção 

Desenvolvimento de atividades de análise dos eventos gerados pelo sistema de 

gestão da qualidade com o objetivo especifico de utilizar plenamente os recursos 

disponíveis e complementar as condições de interação, apontando os pontos fortes, 

fracos e as oportunidades de aprimoramento para efetivação da melhoria da 

qualidade. 

Análise da Aderência 

Nenhuma aderência a este quesito foi encontrada na análise desenvolvida ao longo 

do estudo de caso, pois o Cefet-RJ não tem uma metodologia de análise crítica do 

processo de gestão, o que auxiliaria no aprimoramento da gestão estratégica, pois 

levaria em conta a formação de opinião da comunidade como um todo e também 

da opinião dos stakeholders. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Quadro 23- Análise da Aderência da Gestão atual do Cefet-RJ ao Meta-Modelo 

(continuação) 

 

3 Planejamento 

Promover a gestão estratégica da qualidade com a interação entre as atividades que compõem os 

processos, os recursos, a análise de resultados que gerem métrica para que se alcance a melhoria. 

Esta estratégia deverá ser  norteada para a  superação das expectativas dos clientes e outras partes 

interessadas, ou seja, deverá ser estabelecida em três níveis: Estratégia Corporativa  que traça a 

definição dos objetivos para o Negócio Educação; Estratégia do Negócio que define os objetivos 

para as diversas funções ou partes do processo e a Estratégia Funcional que define os objetivos que 

contribuirão com a Estratégia do Negócio e é neste nível  que se aproveita o expertise de todas as 

pessoas envolvidas com a operação global do processo educação. 

Elementos Requisitos  

3.1 Gestão de 

Recursos 

Deve prover e assegurar que os recursos disponíveis, tanto humano quanto 

financeiro, sejam adequados e proporcionais às necessidades de modo a 

permitir a sistematização e execução dos processos da qualidade com 

efetividade, provendo o suporte e acompanhamento da evolução dos seus 

processos e procedimentos. 

Análise da Aderência 

Verificou-se na análise uma baixa aderência com o atendimento deste quesito 

pela gestão do Cefet-RJ. Não foi detectada a sistematização nem o 

acompanhamento dos processos finalísticos. Os recursos aparentam não serem 

bem utilizados por interferência oriunda do planejamento. 

3.2 Recursos 

Humanos e 

Gestão do 

Conhecimento 

Devem prover e assegurar que os recursos humanos disponíveis sejam e 

apropriados para a execução dos processos finalísticos e que busque a 

cooperação das pessoas, reconhecendo a capacidade e o potencial diferenciado 

de cada um e a harmonia dos interesses individuais e coletivos, a fim de se 

conseguir o engajamento das equipes de trabalho. 

Análise da Aderência 

Observou-se na análise que o Cefet-RJ, tem uma média aderência neste 

requisito, pois fica evidente a harmonia dos interesses individuais e não 

apresenta adesão do engajamento coletivo das equipes de trabalho 

3.3 Infraestrutura, 

Recursos de 

Aprendizagem e 

Ambiente de 

Trabalho 

Devem assegurar que a infraestrutura, recursos de aprendizagem e o ambiente 

de trabalho sejam compatíveis ao apoio e suporte para o desenvolvimento dos 

processos finalísticos, com abrangência dos processos administrativos e 

orientados para os serviços de manutenção e reparos, serviços gráficos, 

patrimônio e financeiro. 

Análise da Aderência 

Verificou-se para este requisito que a gestão do Cefet-RJ apresenta média 

aderência, pois, observou-se poucos pontos em desalinho com o índice 

indicado pelo artefato conceitual. Tem uma estrutura de salas de aula e 

laboratórios que estão adequados ao processo finalístico, porém não existe 

procedimentos documentados para alguns processos de apoio e suporte. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Quadro 23- Análise da Aderência da Gestão atual do Cefet-RJ ao Meta-Modelo 

(continuação) 
 

4 Operação e Suporte 

Trata-se de um acervo de considerações sobre os requisitos utilizados para a produção, processo e 

ou prestação de serviço inerente à atividade, elencando aqueles que são os aplicáveis ao produto, 

projeto, desenvolvimento, aquisição de materiais e insumos. 

Elementos Requisitos  

4.1 Projeto e 

Desenvolvimento 

na Instituição de 

Educação 

Orientar a compreensão e segmentação do conjunto das atividades, produtos, 

processos, serviços e desenvolvimento da instituição consolidando o 

alinhamento dos requisitos da gestão da qualidade, para agregar valor para às 

partes interessadas, simplificando a tomada de decisões, buscando mapear e 

conhecer o fluxo de produção e a execução de ações interligadas aos seus 

processos, com base na medição e análise do desempenho. 

Análise da Aderência 

Na análise do Cefet-RJ, o estudo de caso apontou que o principal projeto de 

desenvolvimento é o da transformação em universidade tecnológica. O 

departamento de ensino médio e técnico tem feito ações atreladas ao projeto 

pedagógico visando uma melhor adequação à LDB. Logo ao realizar a 

avaliação constatou-se que neste quesito a aderência da gestão do Cefet-RJ ao 

Meta-Modelo, é média.  

4.2. Processo 

Institucional 

Todos os processos institucionais devem estar elencados ao processo de 

garantia da qualidade, com critérios e procedimentos utilizados com as 

recomendações para a ação ou requisição de um plano de ação subsequente, 

devendo estar pré-definido o acompanhamento das ações e estar publicamente 

disponível. Os processos devem garantir a qualidade e ser concebidos com a 

premissa principal voltada para o alcance de cumprimento de metas e objetivos 

estabelecidos. 

Análise da Aderência 

O processo institucional do Cefet-RJ não tem nenhuma aderência com este 

requisito do artefato conceitual, apresentando como principal, o processo de 

transformação em universidade tecnológica. 

4.3 Controle de 

Dispositivos de 

Medição e 

Monitoramento 

A métrica é o maior argumento para se atingir o controle dos processos. Os 

procedimentos bem elaborados formam a engrenagem necessária para o 

acompanhamento das ações realizadas, assegurando a conformidade do sistema 

de gestão da qualidade, prestação de contas, auto avaliação, auditoria externa, 

monitoramento das recomendações emitidas pela análise crítica, não 

conformidades e a elaboração efetiva dos relatórios. 

Análise da Aderência 

O relatório de gestão elaborado por obrigatoriedade legal apresenta as métricas 

de controle dos processos que não se encontram atrelados a procedimentos de 

gestão da qualidade. Portanto a análise realizada indica para uma aderência 

regular ao quesito do artefato que aponta para utilização destes dados para o 

monitoramento e controle de medição para a busca da melhoria e correção das 

não-conformidades, dados que são descartados pela gestão do Cefet-RJ, por 

não haver um plano da qualidade e procedimentos atrelados aos objetivos e 

metas. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Quadro 23- Análise da Aderência da Gestão atual do Cefet-RJ ao Meta-Modelo 

(continuação) 

 

5 Avaliação de Desempenho 

É preciso consolidar a tendência do processo de avaliação por desempenho que se apresenta cada 

vez mais proativo, alinhado aos requisitos que compõem o sistema de gestão da qualidade para 

instituições de ensino. Ressaltando ainda que os modelos de Avaliação de Desempenho Humano é 

uma atribuição constante na CPA - Comissão Própria de Avaliação que faz parte dos procedimentos 

estabelecidos pelo SINAES. 

Elementos Requisitos  

5.1 Medição e 

Monitoramento 

A manutenção da conformidade do sistema de gestão da qualidade da instituição 

de ensino com os requisitos atribuídos aos processos e procedimentos, 

promoverão o monitorando dos objetivos e metas atribuídas aos processos, 

buscando consolidar as melhores práticas e melhoria continua que trarão o 

reconhecimento público para acreditar na eficiência e eficácia do sistema. 

Análise da Aderência 

Nenhuma aderência foi identificada neste quesito, pois a gestão do Cefet-RJ em 

seus processos não tem constituído procedimentos de monitoramento dos 

objetivos finalísticos, visto que quando passou a adotar ENEM como critério de 

admissão via SISU, deixou de preencher vagas por não ter o monitoramento das 

relações candidato/vaga/inscritos, perdendo prazo de disponibilizar as vagas para 

reclassificação. Observou-se que por obrigatoriedade legal os dados são gerados 

sem monitoramento e que não localizou evidencia que esteja sendo utilizados 

para consolidar as melhores práticas buscando a melhoria continua do sistema de 

gestão. 

5.2 Avaliação 

de alunos 

Os alunos devem ser avaliados através de critérios divulgados, regulamentos e 

procedimentos que são aplicados de forma consistente e que devem constar do 

Manual do Aluno de forma clara para não gerar ambiguidade de entendimento. 

Também é uma atribuição da CPA, acompanhar os resultados da avaliação de 

alunos. 

Análise da Aderência 

Como Instituição pública que tem obrigatoriedade legal, o Cefet-RJ cumpri este 

quesito com média aderência, ao ser analisado sob a ótica do requisito do 

artefato conceitual que espera que a instituição se aproprie destas avaliações para 

obter uma maior contribuição que encaminhe na busca da melhoria continua da 

gestão da qualidade. 

5.3 Resultados 

dos Processos 

Finalísticos e 

dos Processos 

de Apoio 

O estabelecimento de pontos de controle para acompanhar e monitorar os 

resultados dos processos finalísticos e de apoio se faz necessário, pois, 

relacionam-se entre si para constituírem os sistemas. É através da abordagem 

sistêmica para o gerenciamento que se fortalece a contribuição para a orientação 

da instituição na identificação, avaliação e alcance dos objetivos e metas, 

utilizando os indicadores da qualidade  

Análise da Aderência 

Nenhuma aderência foi estabelecida para este quesito na análise desenvolvida na 

condução do estudo de caso, ficando claro que os dados são lançados para 

cumprir obrigatoriedade legal, sem critério sistêmico de abordagem dos 

processos finalísticos que eram para orientar e verificar se a trajetória definida na 

estratégia levaria ao alcance dos objetivos. A falta de procedimentos faz a gestão 

ser conduzida sem nenhum objetivo para alcançar-se a qualidade. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Quadro 23- Análise da Aderência da Gestão atual do Cefet-RJ ao Meta-Modelo 

(continuação) 

5 Avaliação de Desempenho 

5.4 Resultados 

Orçamentários e 

Financeiros 

Através das ferramentas da qualidade acompanhar e monitorar os resultados 

orçamentários e financeiros para se atingir os objetivos institucionais. Os 

recursos devem ser tratados em conformidade com as atividades, entendendo que 

são parte integrante dos processos, produtos e serviços. 

Análise da Aderência 

Como mencionado em outros quesitos por não haver plano e procedimento da 

qualidade, a análise dos resultados orçamentários e financeiros do Cefet-RJ, tem 

uma média aderência ao artefato conceitual. Observou-se as dificuldades dos 

critérios orçamentários para atender às exigências legais, mas, percebendo 

também que se melhorar a gestão, com a implantação do plano da qualidade, 

gera-se condição de aproveitar melhor os recursos financeiros. 

5.5 Controle do 

Produto Não-

Conforme e 

Análise de 

Dados 

A instituição deve ter em seu check List de exigências quando traçar seus 

procedimentos, uma atuação permanente da instituição no que diz respeito ao 

controle do produto não-conforme e na análise de dados oriundos das atividades, 

a fim de garantir que a partir de ações de correção e de prevenção, mantenha-se a 

busca da excelência de seus processos, produtos e serviços. 

Análise da Aderência 

Na análise verificou-se a não existência no Cefet/RJ de uma metodologia de 

acompanhamento das não-conformidades, sendo tratadas de modo aleatório e de 

acordo com o grau de gravidade que representa para a gestão, sendo tratadas em 

conselhos com soluções que não são utilizadas para melhorar o processo e gerar 

revisão de procedimentos. O caso de jubilamento, por exemplo, como não existe 

procedimento de monitoramento, os alunos ficam ocupando a vaga durante um 

longo período sem estar inserido no processo finalístico de fato e de direito. 

5.6 Análise de 

Desempenho da 

Organização 

A ação da análise de desempenho da organização deve ser realizada para se 

determinar a pertinência, a adequação, a eficácia e eficiência do sistema de 

gestão da qualidade da instituição, produzindo regularmente relatórios, 

descrevendo e acompanhando os resultados de seus objetivos, metas, revisões, 

opiniões, avaliações e auditorias. 

Análise da Aderência 

Este quesito apresenta um grau de média aderência da gestão do Cefet-RJ que 

preenche os relatórios para cumprir com às exigências legais. Este contém dados 

que fazem parte do plano da qualidade, porém, as ações para melhorar o 

desempenho não ocorrem pois, não existe plano de qualidade, onde os 

resultados, objetivos e metas são verificados quando se precisa fazer o relatório 

de gestão, obrigatoriedade legal, e a elaboração não atende a prazos e acaba 

sendo aprovado faltando dados por falta de tempo para finalizar. Mensurou-se 

esta análise pela elaboração do PDI (2015-2019), que ainda não tinha sido 

concluído e aprovado, enquanto a pesquisa estava sendo desenvolvida. 

5.7 Melhorias 

da Organização 

de Educação 

Promover a criação de modelos que definam os procedimentos para a obtenção 

de dados para a melhoria do sistema de gestão, através de um conjunto de 

atividades integradas que geram as informações que serão aproveitadas como 

metodologia para a melhoria da gestão do processo, produto e/ou serviço. 

Análise da Aderência 

O Cefet/RJ ainda não tem um modelo que defina a operação como um todo, 

estabelecendo procedimentos com base em um fluxograma de atividades que 

contemple toda a operação de forma sistêmica e que sirva como instrumento 

para a elaboração de uma estratégia que considere o processo de gestão da 

qualidade para agregar valor aos processos finalísticos de uma instituição de 

educação. Logo considerou-se que não existe nenhuma aderência à gestão do 

Cefet/RJ, com relação a este requisito do artefato conceitual 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Os resultados obtidos na pesquisa, desenvolvidos por meio de análise documental, 

entrevista e questionário determinaram a base para a verificação da aderência do modelo de 

gestão adotado pelo Cefet/RJ com o Meta-Modelo proposto.  

O tema qualidade na gestão da instituição de ensino, torna-se objeto de preocupação 

para a melhoria da qualidade da educação, onde sobram motivos para justificar-se as ações, 

afinal, não esquecer que o cliente principal que sustenta o negócio, é o aluno. Os docentes, 

técnicos administrativos e infraestrutura são recursos para realizar-se um produto que será o 

melhor, se estiver atrelado a um protagonista que precisa permear todo o processo que é a 

gestão com qualidade. 

Gráfico 16 - Análise da Aderência da Gestão Cefet-RJ ao Meta-Modelo 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Através do gráfico 16 ratificou-se a constatação anterior de que não há aderência da 

gestão adotada pelo Cefet/RJ ao Artefato Conceitual do Meta-Modelo proposto, o que 

justifica a necessidade da instituição de forma incisiva promover  discussões com a 

comunidade e seus stakeholders para pensar-se na implantação e implementação de um novo 

modelo de gestão que responda às expectativas da Gespública e tenha em sua estrutura uma 

referência conceitual que atenda aos conceitos estabelecidos, para o alcance da gestão com 

qualidade em uma instituição de educação.  

0

5

10

15

20

25

30

Nenhuma
Aderência

Baixa Aderência

Regular
Aderência

Media
Aderência

Alta Aderência

Premissas do Meta-Modelo

Gestão e Liderança

Planejamento

Operação e Suporte

Avaliação de Desempenho



126 
 

 5 Considerações Finais, Recomendações e Propostas de Novos Trabalhos  

 

A melhoria da qualidade da educação é assunto que desperta um interesse crescente 

na sociedade que discute a qualidade do ensino em todos os níveis e graus, os quais sobram 

motivos para justificar o objeto de preocupação, ou ocorrem pouca discordância sobre o tema 

da melhoria da qualidade da educação. As reclamações e discussões ocorrem em todas as 

esferas da sociedade, pais, estudantes, diretores de escolas, reitores de universidades, 

associações docentes, responsáveis pelo sistema de ensino e políticos; cuja matéria faz parte 

da plataforma eleitoral e continua pesando como dívida pública que transforma a retórica 

como discurso, de ações urgentes e indispensáveis. 

O objetivo desta pesquisa foi investigar os tipos de modelos de referência adequados 

às instituições de ensino para se fazer um comparativo com o modelo de gestão pública, 

adotado pelo governo através da legislação que as organizações públicas precisam seguir, 

realizando a construção de um Meta-Modelo que contribua com algo concreto no campo da 

melhoria da qualidade da educação através do modelo da qualidade da gestão. 

O propósito desta pesquisa aborda principalmente os aspectos internos da instituição 

em comparação aos modelos de gestão da qualidade e excelência identificados para as 

instituições de ensino. A existência de um amplo campo de ação com enorme potencial para 

se investigar, trabalhar e explorar os requisitos de melhoria da qualidade e excelência 

justificam-se, por si só, como sugestão para pesquisas futuras.  

A utilização do Meta-Modelo proposto tem o foco direcionado para a gestão, pois, a 

performance da instituição como um todo deve partir de dentro, de onde surgem as 

responsabilidades e anseios de utilizar-se as oportunidades que gerem o alcance da qualidade 

dos serviços educacionais, pois é nesse contexto que se apresentam a oferta da melhor 

tomada de decisão. 

A utilização do acervo normativo aplicável à estruturação do Meta-Modelo em 

conformidade às melhores técnicas do referencial teórico, com o foco na unidade de análise, 

promoveu o resultado consolidado que confirma que o objetivo formulado originalmente, foi 

alcançado. 

 

 5.1 Considerações finais 

 

Considerando que o objetivo da pesquisa foi alcançado e fazendo uma reflexão sobre 

a análise dos resultados obtidos nas entrevistas, respostas do questionário e na análise 
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documental, no referencial teórico construído com base nos modelos de referência em gestão 

da qualidade para instituição de ensino e o Gespública, definindo subsídios para a elaboração 

de uma proposta que beneficie a melhoria contínua da instituição estudada. 

O desenvolvimento da pesquisa proporcionou a identificação dos principais modelos 

de referência em gestão da qualidade para instituição de ensino e o Gespública para a 

construção do Artefato e a verificação da aderência do modelo de gestão praticado pela 

instituição com o Meta-Modelo construído, o diagnóstico dos resultados obtidos pela 

instituição a partir do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, relatórios de gestão, 

relatórios de auditorias e levantamento das avaliações do SINAES no site do INEP. 

A condução do estudo de caso permitiu a caracterização do modelo de gestão atual do 

Cefet-RJ, através da análise das estratégias, processos, programas, entrevistas, questionários e 

pela investigação documental, promovendo as considerações necessárias para a comparação 

com os requisitos do artefato construído. 

O modelo de gestão da instituição estudada identificou-se como misto, pois tanto o 

sistema de gestão burocrático quanto o do colegiado são utilizados nas ações da instituição, 

entretanto, o político é o de maior relevância para a tomada de decisões. 

O modelo teórico de governança utilizado pelo Cefet-RJ que atende a legislação, não 

permite que os conselhos que constituem esta governança tenham autonomia para deliberar 

os assuntos pertinentes, independente do crivo da direção geral. Como o diretor geral é o 

presidente de todos os conselhos, por mais que os mesmos tenham autonomia por força de 

votação da maioria para a tomada de decisão, sempre haverá a interferência da vontade do 

diretor geral na decisão final. 

No momento em que esta independência seja alcançada, o modelo atual agregará o 

viés da gestão da qualidade, promovendo um bom resultado no atendimento aos objetivos e 

metas, atingindo a conquista de um número considerável de apoiadores e executores do 

processo da qualidade. 

Esta demonstração de poder determinada pelo modelo utilizado, não permite que se 

tenha ideias novas para os debates em prol do desenvolvimento institucional. O debate sobre 

a gestão não ocorrerá enquanto os formadores de opinião que são os membros dos conselhos, 

apoiarem as ideias da atual gestão, sem levar em conta o processo como um todo, pois, 

agindo assim, demonstram não querer sair da zona de conforto, o que não agrega nenhum 

valor ao resultado. 

O resultado obtido com as entrevistas ratificou que o colegiado se mostrou mais eficaz 
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para a adequação à qualidade, devido a particularidade do tipo de serviço oferecido, 

identificando como crucial a relação entre a educação e os processos produtivos. 

A avaliação do SINAES aponta para a média nos resultados obtidos pela instituição 

para os serviços oferecidos que foram qualificados com o conceito “bom”, e “regular”, o que 

justifica que considerando o modelo de gestão adotado pela instituição que apresenta vários 

itens que comprometem o seu desempenho, será muito bem-vinda a adoção de uma nova 

proposta. Adotar o Meta-Modelo desenvolvido, mesmo que aplicado apenas nos pontos 

críticos, já indicaria uma trajetória para ajustar o processo de gestão à uma nova prática de 

melhoria. 

O resultado da pesquisa indicou alguns pontos que fazem parte da espinha dorsal dos 

requisitos do artefato proposto que determinam que o Cefet-RJ está longe de atender estes 

requisitos. Este resultado aponta que é preciso formatar os planos estratégicos para elencar o 

viés da garantia da qualidade com a elaboração de um plano da qualidade e a criação de 

procedimentos da qualidade e também, a definição de um representante da direção para o 

desenvolvimento deste plano. 

A gestão burocrática praticada pelo Cefet-RJ, que tem o objetivo principal com o foco 

no plano de transformação da instituição em universidade, como mencionado anteriormente, 

não tem a seu favor a comunidade que não comunga com o mesmo objetivo, razão pela qual 

o ambiente torna-se desmotivador para a maioria da comunidade. 

Adotar uma ferramenta de análise critica pela direção para o aprimoramento da efetiva 

gestão da qualidade, com a implantação de um novo modelo de gestão, mesmo que seja 

apenas para se buscar alcançar os objetivos propostos no PDI, disponibilizando recursos, 

apontando oportunidade de melhoria da qualidade, condições de interação que auxiliaria a 

gestão estratégica da instituição, já se apresentaria como um grande avanço para mudar o 

panorama atual. 

Os processos institucionais que são exigências da legislação existem, mas são 

desenvolvidos apenas para atender a legislação, ou seja, não são atrelados ao processo de 

garantia da qualidade, com critérios e procedimentos pré-definidos para acompanhamento das 

ações e concebidos com a premissa principal voltada para o alcance de cumprimento de 

metas e objetivos estabelecidos. 

O atendimento às questões legais que é uma prerrogativa das autarquias federais 

geram dados que não são utilizados para a busca da melhoria da qualidade. A constatação da 

falta de procedimento de monitoramento , confirma que não se promovem mecanismos que 
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conduzam estes dados para a elaboração de relatórios que mostrem os pontos fortes, as 

fraquezas e as oportunidades de aprimoramento para se criar um viés com a qualidade, a fim 

de melhorar a gestão atual do Cefet-RJ. 

O aspecto analisado que envolve a nota do IGC, que ao longo dos últimos anos vem 

oscilando entre 2,5 (dois e meio) e 3 (três) pontos, onde a nota máxima para este item é 5 

(cinco); observou-se que alguns cursos de graduação que fazem parte do contexto da 

avaliação da instituição, apresentaram uma queda na classificação, culminando na diminuição 

da nota global da instituição. Assegura-se que esta é uma indicação de que os objetivos 

propostos pelo PDI não estão sendo alcançados. 

O projeto de mudança para universidade tecnológica como principal objetivo dos 

gestores atuais que dedicam a maior quantidade de energia para realizar as ações traçadas 

para este objetivo, deixam as demais tomadas de decisões e metas elencadas pelo PDI em 

segundo plano, o que demonstra que existe a necessidade de estabelecer-se algumas diretrizes 

básicas que servirão de estrutura para buscar melhorar os indicadores da qualidade que são 

traçados pelo SINAES. 

Com base no artefato proposto, a pesquisa indica a adoção de cinco pontos dos 

requisitos que ajudará a formatar a espinha dorsal da gestão do atual do Cefet-RJ, para o foco 

na qualidade, que são os seguintes elementos. 

 Formulação das Estratégias e Planos de Gestão da Qualidade 

As Estratégias e Planos de Gestão da Qualidade devem ser traçadas de maneira 

que permitam uma instituição de educação pública implementar um modelo de 

gestão no nível de compatibilidade e equivalência técnica com as normas de 

referência da qualidade e com uma comunicação com os relatórios normativos 

que são exigências constantes; 

 Desenvolvimento de Processos de Garantia da Qualidade 

Elaborar procedimentos de garantia da qualidade com base nas estratégias 

definidas pela política, que devem levar em conta a efetividade dos processos 

finalísticos para atender as metas e objetivos que devem ser determinados 

anteriormente pelos parâmetros que geram os processos e que precisam ser 

documentados, garantindo a efetivação da Gestão do Conhecimento; 

 Recursos Humanos e Gestão do Conhecimento 

Devem prover e assegurar que os recursos humanos disponíveis sejam 
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adequados à execução dos processos finalísticos e que busque a cooperação 

das pessoas, reconhecendo a capacidade e o potencial diferenciado de cada um 

e a harmonia dos interesses individuais e coletivos, a fim de se conseguir o 

engajamento das equipes de trabalho 

 Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento 

A métrica é o maior argumento para se atingir o controle dos processos. Os 

procedimentos bem elaborados formam a engrenagem necessária para o 

acompanhamento das ações realizadas, assegurando a conformidade do 

sistema de gestão da qualidade, prestação de contas, auto avaliação, auditoria 

externa, monitoramento das recomendações emitidas pela análise crítica, não 

conformidades e a elaboração efetiva dos relatórios 

 Controle do Produto Não-Conforme e Análise de Dados 

A instituição deve ter em seu check List de exigências quando traçar seus 

procedimentos, uma atuação permanente da instituição no que diz respeito ao 

controle do produto não-conforme e na análise de dados oriundos das 

atividades, a fim de garantir que a partir de ações de correção e de prevenção, 

mantenha-se a busca da excelência de seus processos, produtos e serviços 

A pesquisa ressalta que a instituição de ensino estando comprometida com o momento 

histórico de implantação de uma legislação, que requer antes de qualquer mudança, uma nova 

orientação interna que permita implementar o modelo do Gespública, não como um padrão 

global, mas, como o mínimo e ser acrescido aos modelos de qualidade para transformar-se 

em um grande diferencial que nos garantirá que a construção do Meta-Modelo permite esta 

configuração. 

Para que o serviço prestado seja eficiente, a falta de qualidade deve ser percebida e 

administrada de maneira a assegurar a preparação do profissional para o mercado de trabalho. 

Uma das funções das instituições de ensino é contribuir com a melhoria continua do ensino, 

contribuindo com a formação de profissionais com habilidades, competências e ética e que 

atendam às exigências do contexto do mercado e a produção do conhecimento. O 

atendimento dos requisitos do cliente, a legislação educacional; devem estar ligados 

diretamente ao aprimoramento dos processos internos e incentivos à especialização, 

capacitação e atualização do corpo docente. 

A existência dos planos para atender às exigências legais, é um ponto positivo para a 

gestão do Cefet-RJ, incluindo os requisitos da qualidade nos seus planos para reduzir os 
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caminhos críticos que se apresentam para se atingir a aderência do artefato proposto pela 

pesquisa, acreditando que a gestão terá impacto positivo nos aspectos relacionados à 

qualidade, monitoramento, objetivos, metas, elaboração de planos mais eficazes com as 

combinações dos elementos pertinentes à gestão da qualidade. 

A atuação socioambiental tem destaque na gestão do Cefet-RJ, pois o engajamento 

diferenciado dos envolvidos gerando retorno com resultados, através do Enactus, Empresa Jr. 

e Turma Cidadã que servem de elo para a proposta de mudanças sobre a visão estratégica da 

qualidade, com o desenvolvimento e adequação dos procedimentos e plano da qualidade, com 

base nos requisitos do artefato proposto pela pesquisa. 

Os requisitos comunicação, informação e conhecimento, mesmo com uma baixa 

aderência, tornam-se pontos positivos e de relevância para a realização da adequação da 

gestão atual ao artefato proposto, visto que os caminhos que a logística da informação precisa 

percorrer não são bem definidos com relação aos procedimentos, ou seja, será necessária uma 

adequação aos procedimentos da qualidade para efetivamente contribuir para as mudanças na 

busca da melhoria. 

A comunidade do Cefet-RJ precisa tornar-se uma fatia em destaque no planejamento 

da promoção à gestão estratégica da qualidade, estando em situação adequada para a 

execução dos processos finalísticos, com capacidade e potencial para interagir com o plano 

da qualidade e procedimentos. A identificação da falta da interação da harmonia entre os 

interesses, onde o interesse individual está sobreposto ao interesse coletivo, não ocorrendo o 

engajamento das equipes de trabalho, tornou-se determinante no resultado da análise da 

aderência ao artefato proposto. 

Os modelos da qualidade utilizados no contexto educacional, contêm mais variáveis 

do que em outros ramos de atividades, visto que o produto final da educação é o resultado do 

aprendizado adquirido pelo aluno, que possui querer, motivação, sentimentos e pensamentos 

que precisam ser avaliados se estão em desacordo com o modelo de gestão adotado. 

Percebe-se nesta análise que para trilhar o caminho que leve a qualidade e a 

excelência na educação, as ferramentas de gestão devem estar alinhadas com o colegiado e 

envolvida pelo comprometimento de todos os integrantes, gestores, coordenadores, docentes, 

técnicos administrativos e discentes. A implementação de modelos de qualidade 

desenvolvidos pelos grupos de trabalhos, comissões, precisam do envolvimento e a 

compreensão do modelo viabilizando o engajamento de todos. 

Ainda como resultado desta análise, verificou-se que os principais condicionantes 
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institucionais de aderência ao Meta-Modelo são identificados na investigação dos Relatórios 

de Gestão que em contrapartida, não é vislumbrada nas respostas do questionário aplicado, 

que refere-se aos requisitos do Meta-Modelo e que está dividido em 5 (cinco) áreas: Contexto 

da Organização; Gestão e Liderança; Planejamento; Operação e Suporte; Avaliação de 

Desempenho. Cada área tem a composição dos requisitos que foram definidos na construção 

do Artefato. 

Os requisitos Visão, Missão e Política da instituição quando falado em modelo de 

qualidade e excelência, remetem à divulgação e ao conhecimento dos membros destes 

requisitos que são importantes para o desenvolvimento da gestão. Isto fica evidenciado pela 

pesquisa que também ratifica que a maioria da comunidade acadêmica, discente e de técnicos 

administrativos, não têm o conhecimento do que se passa no modelo de gestão atual. 

A participação da comunidade como um todo no desenvolvimento destes requisitos é 

relevante para a divulgação e cumprimento de objetivos e metas. 

Quando citado, o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, na pesquisa 

documental, encontrando apenas planos de anos anteriores, porém o plano que ainda está em 

vigor até a conclusão desta pesquisa não é a última versão, ou seja, durante a pesquisa ainda 

não tinha sido aprovado e divulgado esta versão, sendo assim, há uma defasagem nas 

definições de metas e objetivos de aproximadamente dois anos. A maioria da comunidade, ou 

seja, 70,45% (setenta, quarenta e cinco por cento), da instituição não tem conhecimento e não 

participou da elaboração do relatório (PDI), conforme os dados pesquisados. 

Os três requisitos anteriores remetem ao mais efetivo deles que é o da comunicação. O 

resultado apresentou-se de maneira negativa. A maioria dos respondentes, 59% (cinquenta e 

nove), afirma não receber comunicação formal. A pesquisa acenou também que a falha não 

está no setor de comunicação, pois, este desenvolve um trabalho de excelência. A falha está 

na gestão da comunicação que não define qual é o público-alvo que se quer atingir, e de que 

modo a divulgação deve ser feita pelo setor de comunicação. O foco é apenas o de elencar o 

nome da instituição às noticiais relacionadas aos eventos em destaque, naquele período. 

Ao analisar o planejamento, o questionamento sobre os requisitos de infraestrutura e 

recursos de aprendizagem, gestão do conhecimento e ambiente de trabalho, nas entrevistas as 

reclamações pertinentes, quanto a infraestrutura e utilização dos recursos de aprendizagem, 

apontam para as condições de utilização restrita, ou seja, "eu sou o dono", "só eu posso usar”. 

Para a utilização coletiva dos locais pelo corpo docente, criam-se enúmeras formalidades para 

a liberação do local.  
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O comprometimento da utilização dos recursos de infraestrutura com os clientes fica 

perdido, observou-se que é uma área que contribui para a qualidade do ensino, embora 

subutilizada, fragilizando o processo. 

Nas áreas de operação e suporte os destaques oriundos da análise são os processos 

relacionados a clientes, discentes, o maior contingente encontra-se matriculado no ensino 

médio/técnico e o principal objetivo dos gestores atuais é a mudança para universidade 

deixando este grupo sem objetivos e metas definidos que busquem a melhoria continua, ou 

seja, a valorização da instituição neste segmento; que por outro lado, vai de encontro ao 

projeto de desenvolvimento na organização no segmento acadêmico, que tem como foco a 

transformação da instituição em universidade. 

Não ficou evidente na consulta aos documentos disponíveis, o controle de dispositivos 

de medição e monitoramento. No relatório de gestão consta a contração de consultoria para 

levantar os dados de modo a atender aos itens elencados no Gespública, visto que este 

relatório é baseado neste sistema, demonstrando que a gestão não se apresenta efetiva quanto 

ao controle de dispositivos de medição e monitoramento. 

A avaliação de desempenho foi levantada pelo INEP e as ações de análise e 

melhorias, não ficam evidenciados nos relatórios, nem em planos de ação para esta 

finalidade, estando ligado diretamente ao monitoramento que não foi identificado nas 

entrevistas, questionário e relatórios que alcancem uma aderência plausível entre a estrutura e 

os indicadores que justifiquem a métrica necessária para a excelência da qualidade do ensino. 

 

5.2 Recomendações para a Organização 

 

A qualidade no âmbito institucional não deve ser produzida por apenas alguns agentes 

da organização, ela requer a cooperação e comprometimento dos grupos pertencentes a esta 

organização, fortalecendo o papel dos gestores em prover as adequadas condições para o 

desenvolvimento, tanto na alocação de recursos quanto na fixação das políticas. A excelência 

na qualidade da educação estará diretamente ligada ao alcance da comunidade comprometida 

com o empenho e engajamento de todos, aceitando naturalmente as mudanças produzidas no 

cerne da instituição, onde a responsabilidade coletiva crescente se faz necessária ao colegiado 

em prol da realização da qualidade. 

Considerando como fatores primordiais o compromisso com a missão e os objetivos 

institucionais em conjunto com os processos finalísticos de ensino e aprendizagem, a busca 
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pela qualidade, amplia a nossa compreensão e reduz a sua complexidade, com a consolidação 

da cultura pela qualidade na operacionalização dos processos internos que envolvem a 

comunidade como um todo. 

A adoção dos princípios da qualidade leva a gestão a agir com transparência e ética 

para que a credibilidade seja assegurada, sem dispensar o hábito de proceder em consonância 

com a missão e os objetivos traçados pelo PDI. 

Os objetivos deverão ser alcançados a partir da métrica formada pela base de dados 

dos indicadores da qualidade que a instituição gera com uma frequência que é relevante, 

válida, confiável e que se atualizada, torna-se útil para à tomada de decisão gerencial e 

estratégica, bem como, para se atingir a melhoria da qualidade. 

Métrica, significa controle e controle gera a prática da avaliação que traz o receio 

natural aos membros da comunidade, pois, quando os objetivos não são bem explicitados 

quanto ao seu resultado, promovem resistências que comprometem o seu êxito. A divulgação 

a comunidade e a conscientização dos objetivos, propósitos, procedimentos, metodologias e 

instrumentos, quando bem comunicados, bem explicados, levam a comunidade a superar os 

obstáculos e acabar com as resistências internas. 

Dentro do critério de análise critica, a instituição que busca o aperfeiçoamento precisa 

estar cumprindo as metas, revisando e aprimorando os métodos e os instrumentos de 

verificação, sempre fazendo ajustes necessários aos procedimentos de forma reflexiva, 

enquanto mensura e aperfeiçoa o processo de planejamento e gestão. 

 

 5.3 Limitações do Trabalho 

 

Constatando como limitações deste trabalho principalmente, a preocupação dos 

agentes envolvidos no processo de gestão com relação a liberação de dados para as análises e 

também a dificuldade de dissertar sobre assuntos que envolve a competência dos gestores, 

quando esta competência não está relacionada apenas à questão de atribuição inerente a um 

cargo ou função, mas que também está atrelada a uma abordagem legal que é peculiar aos 

processos que compõem a gestão pública. 

Além das limitações impostas pelos termos de confidencialidade, a dificuldade de 

obter respostas sobre as questões relativas à gestão, tanto nas entrevistas como nas respostas 

obtidas através do questionário, o que ocasionou uma limitação da melhor caracterização do 

modelo de gestão adotado pelo Cefet-RJ. 
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A falta de documentos relativos à gestão dificultou a identificação do grau de 

aderência dos processos finalísticos e processos da qualidade utilizados pela gestão praticada 

pelo Cefet-RJ para auxiliar na justificativa da adoção do Meta-Modelo proposto. 

 Muitas limitações ainda são perceptíveis no artefato conceitual, pois não 

considerou-se as atividades de ensino, diretoria financeira e TI como critérios para a 

composição do objeto da qualidade da gestão, sendo considerado apenas  o viés da gestão 

administrativa para a verificação da análise da aderência, o que remete esta pesquisa a 

transformar-se em uma base para outros pesquisadores que queiram contribuir para o 

aperfeiçoamento do artefato e dos processos já existentes. 

 

 5.4 Propostas para trabalhos futuros 

 

Como proposta de continuidade deste trabalho indica-se alguns pontos que se tornam 

objeto de estudos futuros a fim de se explorar alternativas para se alcançar a melhoria da 

qualidade na educação: 

 A investigação de mecanismos que gerem metodologia de implantação e 

implementação de procedimentos para a excelência em gestão da qualidade na 

Educação; 

 A investigação dos processos de liderança em gestão pública com viés nos 

processos de melhoria da qualidade; 

 A investigação dos processos de comunicação interna nos processos da gestão 

pública na instituição de ensino; 

 A investigação do impacto da comunicação entre todos os envolvidos na 

gestão da instituição de ensino e seus stakeholders. 

Na expectativa de cooperar para o debate sobre modelos de qualidade e diminuir o 

hiato entre a academia e a aplicação nos processos de gestão de uma instituição de ensino, 

conclui-se este trabalho. 
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 ANEXO 

Atribuições dos Conselhos do Cefet-RJ 

 

  

C
O

N
S

E
L

H
O

S
 

ATRIBUIÇÕES 

I. homologar a política geral apresentada pela Direção-Geral nos planos administrativo, 

econômico-financeiro e de ensino, pesquisa e extensão, por meio de resoluções; 

II. submeter à aprovação do Ministério da Educação a proposta de alteração do Estatuto ou do 

Regimento Geral; 

III. acompanhar a execução orçamentária anual; 

IV. fiscalizar a execução do orçamento-programa do CEFET/RJ, autorizar-lhe alterações na forma 

da lei e acompanhar o balanço físico anual e dos valores patrimoniais do CEFET/RJ; 

V. apreciar as contas do Diretor-Geral, emitindo parecer conclusivo sobre a propriedade e 

regularidade dos registros contábeis, dos fatos econômico-financeiros e da execução orçamentária 

da receita e da despesa; 

VI. deliberar sobre valores de contribuições e emolumentos a serem cobrados pelo CEFET/RJ, em 

função de serviços prestados, observada a legislação pertinente; 

VII. autorizar a aquisição e deliberar sobre a alienação de bens imóveis pelo CEFET/RJ; 

VIII. deflagrar o processo de escolha, pela comunidade escolar, do nome a ser indicado ao 

Ministro de Estado da Educação, para o cargo de Diretor-Geral; 

IX. aprovar a concessão de graus, títulos e outras dignidades; 

X. deliberar sobre a criação de novos cursos, observada a legislação vigente; 

XI. autorizar, mediante proposta da Direção-Geral, a contratação, concessão onerosa ou parcerias 

em eventuais áreas rurais e infra-estruturas, mantidas a finalidade institucional e em estrita 

consonância com a legislação ambiental, sanitária, trabalhista e das licitações; 

XII. deliberar sobre outros assuntos de interesse do CEFET/RJ levados a sua apreciação pelo 

Presidente do Conselho. 

C
O

D
IR
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C
O

N
S

E
L

H
O

S
 

ATRIBUIÇÕES 

I. elaborar, aprovar e reformar seu Regulamento Interno para homologação do Conselho Diretor; 

II. elaborar o próprio calendário de funcionamento; 

III. elaborar e encaminhar a Política Institucional de Ensino, Pesquisa e Extensão ouvidas as 

propostas dos respectivos conselhos especializados, para homologação do Conselho Diretor; 

IV. zelar pela execução da Política Institucional de Ensino, Pesquisa e Extensão;  

V. apreciar projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão mediante propostas dos 

respectivos conselhos especializados; 

VI. apreciar e pronunciar-se sobre acordos e convênios destinados ao ensino, pesquisa e extensão; 

VII. aprovar os calendários acadêmicos, mediante propostas dos respectivos conselhos 

especializados; 

VIII. homologar os regulamentos gerais e as normas gerais pertinentes ao ensino, pesquisa e 

extensão, mediante propostas dos respectivos conselhos especializados; 

IX. homologar os Regulamentos do Conselho de Ensino – CONEN, do Conselho de Pesquisa e 

Pós-Graduação – COPEP e do Conselho de Extensão - CONEX; 

X. propor e aprovar diretrizes para criação de novos cursos, ouvidos os respectivos conselhos 

especializados; 

XI. apreciar e pronunciar-se sobre a criação, modificação, suspensão e extinção de cursos, 

mediante propostas dos respectivos conselhos especializados; 

XII. propor e aprovar diretrizes para elaboração dos editais dos processos seletivos para ingresso 

nos cursos ministrados pelo CEFET/RJ, ouvidos os respectivos conselhos especializados; 

XIII. aprovar o número de vagas iniciais e possíveis alterações para cada curso da instituição, 

mediante propostas dos respectivos conselhos especializados; 

XIV. propor e aprovar diretrizes de contratação de servidores, ouvidos os conselhos 

especializados, quando couber; 

XV. aprovar editais de concurso público para contratação de servidores, mediante propostas dos 

respectivos conselhos especializados, quando couber; 

XVI. propor e aprovar normas para regulamentação das atividades acadêmicas dos servidores do 

CEFET/RJ; 

XVII. propor e aprovar normas internas de avaliação e qualificação de docentes, ouvidos os 

conselhos especializados; 

XVIII. propor e aprovar normas para a revalidação e o reconhecimento de diplomas de cursos nos 

limites da legislação vigente, ouvidos os conselhos especializados, quando couber; 

XIX. deliberar sobre questões relativas à avaliação institucional e acadêmica de cursos;  

XX. recomendar diretrizes para ações de suporte administrativo às atividades acadêmicas; 

XXI. deliberar sobre recursos ou representações pertinentes à matéria de ensino, pesquisa ou 

extensão submetidos à sua apreciação. 

C
E

P
E

 



150 
 

 

 

  

C
O

N
S

E
L

H
O

S
 

ATRIBUIÇÕES 

I. Elaborar a proposta de política de ensino do CEFET-RJ, a ser submetida ao Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE); 

II. Acompanhar a implantação e a implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI)  no âmbito das ações acadêmicas, propondo, inclusive, medidas capazes de corrigir 

distorções; 

III. Apreciar e pronunciar-se sobre as propostas de criação, expansão, modificação e extinção de 

cursos, as de ampliação e diminuição de vagas, entre outras inerentes ao cumprimento das 

finalidades e objetivos institucionais; 

IV. Propor, com base no PDI, ações visando ao aprimoramento do atendimento educacional no 

Centro; 

V. Sugerir ao CEPE alterações no Estatuto e no Regimento Geral referentes a assuntos didático-

científicos e de regime escolar; 

VI. Elaborar normas, por meio de Resoluções, referentes a planos, programas, projetos e 

atividades no âmbito da política de ensino; 

VII. Estabelecer critérios para o processo de admissão de docentes e demais servidores 

diretamente relacionados às atividades de natureza acadêmica, bem como para o processo de 

aperfeiçoamento desse quadro funcional; 

VIII. Acompanhar o desenvolvimento e os resultados dos programas de avaliação de cursos, 

atividades docentes e outros instituídos pelo poder público no campo da educação, bem como 

aqueles internos, voltados para a análise do atendimento quantitativo e qualitativo do Centro; 

IX. Apreciar, no âmbito de suas atribuições, as solicitações que lhe forem encaminhadas; 

X. Apreciar e pronunciar-se sobre acordos e convênios destinados ao ensino; 

XI. Apreciar e pronunciar-se sobre as deliberações dos Conselhos de Campus (CONPUS) 

relativas ao ensino; 

XII. Elaborar seu próprio Regulamento e emendá-lo, submetendo-o à aprovação do CEPE; 

elaborar o calendário acadêmico do CEFET/RJ, a ser submetido ao CEPE; 

elaborar seu calendário de funcionamento. 

C
O

N
E

N
 

C
O

N
E

X
 

I. Estabelecer normas, diretrizes e políticas que permitam às demais instâncias do sistema 

CEFET/RJ (unidade sede e campus) a consecução das ações de extensão, em consonância com as 

diretrizes do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras – 

FORPROEX e do Fórum das Instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica e da legislação vigente;  

II. Estimular e garantir a relação dialógica entre o CEFET/RJ e a sociedade civil, o mundo 

produtivo e os poderes públicos constituídos;  

III. Reafirmar a Extensão no CEFET/RJ como um processo educativo indispensável à formação 

dos estudantes, incentivando-os a desenvolverem ações extensionistas;  

IV. Identificar e Apoiar as ações de assistência estudantil em consonância com as diretrizes 

Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis – FONAPRACE;  

V. Estimular e Promover ações no campo do empreendedorismo e inovação, através de 

incubadoras empresariais e de cooperativas populares;  

VI. Estimular a participação de servidores com vistas às ações de extensão;  

VII. Apreciar e aprovar o relatório sistêmico anual das atividades de extensão relativas ao ano 

base anterior.  

VIII. Zelar pela qualidade dos programas de extensão. 
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Fonte: adaptação do autor do Estatuto do Cefet-RJ 

 

  

C
O

N
S

E
L

H
O

S
 

ATRIBUIÇÕES 

I. Propor a política de pesquisa, inovação tecnológica e ensino de Pós-Graduação da instituição; 

II. Propor o Plano de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação da instituição; 

III. Acompanhar e avaliar a execução do Plano de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação da 

instituição; 

IV. Acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas, no âmbito da DIPPG; 

V. Aprovar regulamento para os Programas de Pós-Graduação Stricto-Sensu; 

VI. Aprovar normas e critérios para criação, extinção e alterações dos Programas de Pós-

Graduação Stricto-Sensu; 

VII. Aprovar normas, critérios e propor alterações para a inclusão e exclusão de docentes 

permanentes dos Programas de Pós-Graduação Stricto-Sensu; 

VIII. Aprovar normas e critérios para a concessão de bolsas para os Programas de Pós-Graduação 

Stricto-Sensu, e propor alterações; 

IX. Aprovar regulamento para os Cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu; 

X. Aprovar normas e critérios para criação, extinção e alterações dos Cursos de Pós-Graduação 

Lato-Sensu; 

XI. Aprovar rotinas para os Cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu; 

XII. Aprovar regulamento para as atividades de Pesquisa; 

XIII. Aprovar regulamento para as atividades relativas à Inovação Tecnológica; 

XIV. Aprovar normas e critérios para o credenciamento e descredenciamento de grupos e projetos 

de pesquisa e propor alterações; 

XV. Aprovar calendário acadêmico; 

XVI. Elaborar seu próprio Regulamento e emendá-lo, submetendo-o à aprovação dos conselhos 

Competentes; 

XVII. Apreciar, no âmbito de suas atribuições, as solicitações que lhe forem encaminhadas; 

XVIII. Eleger os seus representantes no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE); 

XIX. Propor convênios e acordos associados às atividades de pesquisa e de pós-graduação. 

C
O

P
E

P
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 APENDICE 

Apêndice A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado (a) na pesquisa de campo 
referente à dissertação intitulada “Proposta de Modelo de Gestão para instituição pública de 
ensino articulado por modelos de Referência: Estudo de caso no Cefet-RJ”, desenvolvida pelo 
mestrando José Francisco Penido Xavier , aluno do Programa de Pós-Graduação em Sistemas de 

Gestão da Universidade Federal Fluminense. Fui informado (a), ainda, de que a pesquisa é orientada 

pelo professor D.Sc Guido Vaz Silva, a quem deve contatar/consultar a qualquer momento que 
julgar necessário através do telefone (21) 2629-5612 ou pelo e-mail guidovazsilva.gpi@gmail.com 
Também fui informado (a) sobre os contatos do pesquisador responsável José Francisco Penido 
Xavier, a quem deve contatar/consultar a qualquer momento que julgar necessário pelo telefone 
(21) 9643-81953 ou pelo e-mail jfpxavier@yahoo.com.br. Afirmo que aceitei participar por minha 
própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro e com a finalidade exclusiva de 
colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do 

estudo, que, em linhas gerais visa conhecer e analisar a aderência do modelo de gestão adotado 
pelo Cefet-RJ ao modelo de referência (artefato) construído articulado pelos modelos de Gestão 
da Qualidade e Excelência e GesPública. Ao término da pesquisa os resultados serão socializados 
através da entrega de uma cópia da dissertação de mestrado para o Cefet-RJ. Fui também 
esclarecido (a) de que os usos das informações por mim oferecidas estão submetidos às normas 
éticas destinadas à pesquisa envolvendo informações, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP). Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de entrevista semi-estruturada a 
ser gravada ou transcrita a partir da assinatura desta autorização. As informações obtidas através 
dessa pesquisa serão confidenciais e fica assegurado o sigilo sobre minha participação. Os dados não 
serão divulgados de forma a possibilitar minha identificação. Fui informado (a) que a gravação visa 
melhorar a qualidade e fidelidade dos dados coletados e que após a gravação a entrevista será 
transcrita e o acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora e/ou 
orientadora. Estou ciente de que, caso eu tenha dúvida ou me sinta prejudicado (a), deve contatar a 
pesquisador responsável ou seu orientador, ou ainda o Programa de Pós-Graduação em Sistema de 
Gestão da Universidade Federal Fluminense, situado na Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói, Rio de 
Janeiro (RJ), telefone (21) 2629-5000. O pesquisador responsável pela pesquisa me ofertou uma 
cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Fui ainda informado (a) de que posso me retirar 
deste estudo a qualquer momento, sem prejuízo para minha relação profissional ou sofrer quaisquer 
sanções ou constrangimentos. 
 
 
 
Rio de Janeiro, ______de ______________de _______. 

 

Assinatura do (a) Participante: ____________________________________________ 

 

Assinatura do Pesquisador: ___________________________________________ 
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Apêndice B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Este questionário e ou entrevista enquadra-se num estudo que está sendo desenvolvido, no âmbito 

da dissertação de Mestrado em Sistema de Gestão da Universidade Federal Fluminense, cujo título 

é: Proposta de modelos de gestão para instituição pública de ensino articulado por modelos de 

referencia: Estudo de Caso no Cefet-RJ, sob a orientação do Professor Doutor Guido Vaz da Silva. 

O objetivo fundamental do estudo é conhecer a percepção dos Gestores do Cefet-RJ(membro da 

diretoria e ou conselho), Coordenadores de Curso (Pós-graduação, Graduação e Técnico/Médio), 

Docentes e Técnicos Administrativo, sobre o macroprocesso da gestão em relação ao modelo de 

gestão da qualidade e coletar dados a fim de realizar um diagnóstico de aderência do modelo de 

gestão adotado pelo Cefet-RJ ao artefato construído com articulado pelos modelos de referencia. 

Gostaria de contar com sua colaboração respondendo a todas as questões, com sinceridade, para 

que a pesquisa em questão retrate a realidade e consiga atingir o objetivo proposto. 

O questionário é confidencial, as respostas serão analisadas de forma global sem menção ao nome 
do respondente.  
Agradeço antecipadamente a valiosa cooperação para que minha pesquisa tenha êxito. 

 

José Francisco Penido Xavier 
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Apêndice C 

Questionário de Classificação de Perfil do Respondente 

Perguntas padrões para todo o grupo entrevistado. (Marque comum X ) 

 

1. Idade 

< 35 anos  De 35 a 50 anos  > 50 anos  

2. Gênero 

Masculino  Feminino  Outro  

 

3.Formação e Tempo de Serviço 

Grau de escolaridade 

 Ensino Fundamental 

 Ensino Médio/Técnico 

 Graduação 

 Mestrado 

 Doutorado 

 

4. Função 

Membro da Diretoria ou Conselho  

Coordenador  

Docente  

Técnico Administrativo  

 

  

Tempo de serviço na Instituição – Cefet-
RJ 

 Menos de 3 anos 

 De 3 a 5 anos 

 De 5 a 10 anos 

 De 10 a 15 anos 

 Mais de 15 anos 
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Apêndice D 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM DIRETORIA/CONSELHEIROS / COORDENADORES DE CURSO 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo/Função: __________________________________________________  

Formação: ______________________________________________________  

1. O que você entende por Sistema de Gestão da Qualidade para a Instituição de Ensino?  

2.Qual o modelo de sistema de gestão da qualidade é utilizado na Instituição? 

3.De que forma é percebida as ações da comunidade em relação ao modelo de sistema da 

qualidade. 

4.Quais foram as mudanças percebidas com o sistema de gestão da qualidade? 

5.Quais foram as maiores dificuldades e como foram superadas? 

6.Quais as iniciativas são promovidas, a fim de incentivar o sistema de gestão da qualidade? 

7.Como é elaborado o plano de desenvolvimento institucional – PDI? 

8.De que forma a comunidade participa da elaboração? 

9.Como ocorre a divulgação dos objetivos e metas da instituição? 

10.Quais os resultados percebidos na instituição em decorrência da Gestão vigente? 
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Apêndice E 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS DOCENTES/TÉCNICOS ADMINISTRATIVO. 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo/Função: __________________________________________________  

Formação: ______________________________________________________  

1. O que você entende por Sistema de Gestão da Qualidade para a Instituição de Ensino?  

2.Voce conhece o modelo de sistema de gestão da qualidade utilizado na Instituição? 

3.Para você a Instituição deve ter um sistema de Gestão da Qualidade? 

4.Quais iniciativas são promovidas, a fim de incentivar a implementação de um modelo de gestão da 

qualidade e excelência? 

5.Quais os principais problemas você identifica na Instituição para a implementação de um modelo 

de gestão da qualidade e excelência? 

6.De que forma é percebida a ação dos docentes em relação ao processo de gestão da qualidade? 

7.Quais foram as mudanças percebidas com o sistema de gestão da qualidade? 

8.Quais foram as maiores dificuldades e como foram superadas? 

9.A direção faz reuniões periódicas para colher informações e avaliar o trabalho que está sendo 

desenvolvido? Como ocorrem essas reuniões? 

10.Quais os resultados percebidos em seu ambiente de trabalho em decorrência da gestão vigente 
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Apêndice F - QUESTIONÁRIO - SURVEY 

1- Marque com um X você conhece a Visão, Missão e Politica de gestão do Cefet-RJ? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não tenho elementos suficientes para responder 

2- Marque com um X se você participa da elaboração do plano de desenvolvimento 

institucional – PDI? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não tenho elementos suficientes para responder 

3- Marque com um X existe uma boa comunicação interna na instituição? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não tenho elementos suficientes para responder 

4- Marque com um X se os resultados de orçamentário, financeiro e suprimento são analisados 

e divulgados? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não tenho elementos suficientes para responder 

5- Marque com um X se você recebe feedbacks sobre seu desempenho? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não tenho elementos suficientes para responder 

6- Marque com X se tem conhecimento do relatório de gestão e os planos estratégicos? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não tenho elementos suficientes para responder 

7- Marque com um X se existe relatório de auditoria de gestão? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não tenho elementos suficientes para responder 

8- Marque com um X se existe plano de ação para atender as recomendações dos relatórios? 

(    ) Sim  

(    ) Não 

(    ) Não tenho elementos suficientes para responder 

9- Marque com um X os resultados de desempenho profissional são analisados e divulgados? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não tenho elementos suficientes para responder 

10- Marque com um X se os processos finalísticos são atendidos dentro dos objetivos 

propostos? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não tenho elementos suficientes para responder 


