Paulo Estevão Medeiros dos Santos

PERFIL, SATISFAÇÃO E NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS
DA DECANIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
DA UFRJ: um estudo avaliativo

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação da Fundação Cesgranrio,
como requisito para a obtenção do título
de Mestre em Avaliação

Orientador: Prof. Dr. Roberto Guimarães Boclin

Rio de Janeiro
2014

S237p

Santos, Paulo Estevão Medeiros dos Santos.
Perfil, satisfação e necessidades de capacitação e
qualificação dos servidores técnicos-administrativos da
Decania do Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas da UFRJ: um estudo avaliativo / Paulo
Estevão Medeiros dos Santos – 2014.
96 f. ; 30 cm.
Orientador: Prof. Dr. Roberto Guimarães Boclin
Dissertação (Mestrado Profissional em Avaliação) –
Fundação Cesgranrio, Rio de Janeiro, 2014.
Bibliografia: f. 82-83.
1. Pesquisa de avaliação 2. Universidade Federal do
Rio de Janeiro 3. Decania do Centro de Ciências
Jurídicas e Econômicas I. Boclin, Roberto Guimarães
Boclin. II. Título.
CDD 361.765

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial
desta dissertação.

_______________________________________
Assinatura

_____________________
Data

Dedico esta dissertação a minha família,
em especial a minha querida esposa e
aos meus amigos, professores e colegas
de turma, pelo incentivo e apoio em todos
os momentos.

AGRADECIMENTOS
Ao querido Prof. Dr. Roberto Guimarães Boclin, pela sua orientação, exemplo de
profissionalismo e dedicação, possibilitando construir e realizar as etapas desta
dissertação.
À querida Profª Drª Ligia Gomes Elliot, pela coordenação e auxílio prestado na
realização de mais uma turma do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação da
Fundação Cesgranrio e pela participação na banca examinadora.
À querida Profª Drª Maria Lucia Teixeira Werneck Vianna, pela sua participação na
banca examinadora, na qual havia aceitado de pronto, o que me deixou muito
honrado pela sua presença, numa etapa fundamental da minha vida.
À querida Profª Drª Lucí Mary Araujo Hildenbrand pela sua ajuda, colaboração e
contribuição para o estudo avaliativo.
À querida Profª Drª Maria de Lourdes Sá Earp de Mello e Silva, pela sua ajuda,
colaboração, contribuição e análise especialista do instrumento de avaliação.
À querida Profª Ms. Sonia Maria Goulart Gonçalves, pela sua ajuda, apoio,
contribuição e análise especialista do instrumento de avaliação.
Aos queridos Docentes do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação da
Fundação Cesgranrio, na qual sentirei muitas saudades pela amizade e pela
oportunidade de aprendizagem do conhecimento.
Ao querido Valmir Marques de Paiva, colega de turma e funcionário do Curso de
Mestrado Profissional em Avaliação, pela sua amizade, paciência, ajuda e
cordialidade no atendimento.
À querida Nilma Gonçalves Cavalcante, Secretária do Curso de Mestrado
Profissional em Avaliação, pela sua paciência, ajuda e cordialidade no atendimento.
Às queridas Alessandra Hermógenes Rodrigues e Anna Karla Souza da Silva,
bibliotecárias do Mestrado, muito atenciosas e cordiais e pela ajuda recebida
durante o curso.
Aos demais funcionários da Fundação Cesgranrio envolvidos no Curso de Mestrado
Profissional em Avaliação, em especial ao Sr. Ivan Barbosa e a Sra. Maria Cristina
Nascimento dos Santos.
Aos queridos e às queridas colegas de turma, na qual deixaram muitas saudades
pelo convívio e pelas trocas de conhecimentos multidisciplinares em sala de aula.
À Universidade Federal do Rio de Janeiro, representada pelo Magnífico Reitor Prof.
Dr. Carlos Antônio Levi da Conceição, Pró-Reitor de Planejamento,
Desenvolvimento e Finanças, Prof. Dr. Carlos Rangel Rodrigues, Pró-Reitor de
Pessoal Sr. Roberto Antonio Gambine Moreira e Superintendente Geral de Pessoal

Sr. Agnaldo Fernandes, pelo apoio e auxílio recebido, viabilizando a participação no
Curso de Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação Cesgranrio.
À Decania do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, representada pela Decana Profa. Dra. Maria Lucia Teixeira
Werneck Vianna e Superintendente Sr. José Carlos Pereira, pelo apoio, incentivo e
ajuda para a realização do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação da
Fundação Cesgranrio, pela validação técnica do instrumento de avaliação e
autorização de sua aplicação no ambiente de trabalho.
Aos meus queridos colegas de trabalho, pela ajuda em todos os momentos difíceis e
pela participação na construção desta dissertação, em especial José Pereira Lima
Neto, Heliton Carau da Cunha Junior e Letícia Fraga Sias.
Ao meu querido pai José Francisco dos Santos e minha querida mãe Teresinha
Medeiros dos Santos, pelos seus ensinamentos e por direcionar-me na formação
educacional, acadêmica e profissional.
À minha querida esposa Maria Lúcia L. F. dos Santos, pela sua ajuda, compreensão
e paciência em todos os momentos difíceis, proporcionando-me realizar o Curso de
Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação Cesgranrio.
Meus sinceros agradecimentos!

RESUMO
O presente estudo teve como objetivo realizar uma avaliação sobre satisfação e
necessidades de capacitação e qualificação dos servidores técnicos-administrativos
ligados à Decania do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. O estudo avaliativo foi autorizado pelo Superintendente
da Decania do CCJE. A abordagem utilizada no estudo avaliativo foi a centrada nos
participantes. Para a obtenção dos dados utilizou-se um questionário, englobando
atender às questões avaliativas, bem como ao objetivo deste estudo avaliativo. O
Instrumento de avaliação foi elaborado na forma de questionário do tipo misto, ou
seja, foram utilizadas questões fechadas, em sua maioria, dicotômicas, questões
fechadas de múltipla escolha, e questões abertas. O questionário conteve 40
questões e foi organizado em quatro categorias. O processo de validação do
questionário foi realizado por quatro especialistas, sendo dois na área de gestão
administrativa da instituição avaliada, por um especialista na área de avaliação e por
um especialista na área de gestão de pessoas. Dos 34 questionários enviados, 26
foram respondidos pelos servidores técnicos-administrativos, o que evidenciou o
interesse do público-alvo sobre o tema. O público-alvo apontou melhorias
construtivas em relação ao setor responsável pela capacitação e qualificação. Dos
26 respondentes, 25 manifestaram suas sugestões. A maioria (14), representada por
mais da metade dos servidores respondentes, preferem “Mais cursos de
capacitação, qualificação, entre outros, bem estruturado, de qualidade e que
atendam à real necessidade do servidor”. Cabe ressaltar, que não se deve
menosprezar os oito servidores respondentes (1/3 do total), que consideraram como
principal melhoria: “Mais cursos de capacitação, qualificação, entre outros, próximo
ao local de trabalho (Campus da Praia Vermelha)”.
Palavras-chave: Avaliação. Decania do CCJE. Respondentes. Capacitação.
Qualificação.

ABSTRACT
The present study aimed to perform a review of satisfaction and needs for training
and qualification of technical and administrative staff linked to Deaconry the Center
for Law and Economic Sciences, Federal University of Rio de Janeiro. The
evaluation was authorized by the Superintendent of Deaconry CCJE. The approach
used in the evaluation study was focused on the participants. To obtain the data we
used a questionnaire comprising meet evaluative questions, and the purpose of this
evaluation study. The Assessment Tool was developed as mixed-type questionnaire,
ie, closed questions were used, mostly dichotomous, closed questions multiple
choice and open questions. The questionnaire contained 40 questions and was
divided into four categories. The validation process of the questionnaire was
conducted by four experts, two in the area of administrative management of the
institution evaluated by a specialist in the area of assessment and an expert in the
field of people management. Of the 34 questionnaires sent, 26 were completed by
technical and administrative staff, which showed the interest of the audience on the
topic. The audience pointed constructive improvements over the responsibility for
training and qualification sector. Of the 26 respondents, 25 expressed their
suggestions. The majority (14), represented by more than half of respondents
servers, prefer "More training courses, qualification, among others, well structured,
quality and meet the real needs of the server". It should be emphasized that one
should not overlook the eight respondents servers (one third of total), who
considered major improvement: "More training courses, qualification, among others,
close to the workplace (Campus Red Beach)".
Keywords: Evaluation. Deaconry the CCJE. Respondents. Training. Qualification.
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1 GESTÃO DE PESSOAS
Nesta introdução, o autor procurou enfatizar os aspectos pertinentes à gestão
de pessoas, bem como os inerentes ao próprio estudo avaliativo.
Como o assunto engloba vasta literatura, faz-se necessário ir de encontro ao
propósito da avaliação, no que diz respeito ao entendimento sobre a questão da
motivação e seus estímulos, a abordagem de algumas teorias motivacionais, que
serviram de base para as variadas técnicas e práticas utilizadas em gestão de
pessoas, bem como alguns aspectos que fundamentam o estudo em relação à
compreensão da satisfação das pessoas com o ambiente de trabalho e com o seu
desempenho profissional.

1.1 TEORIAS MOTIVACIONAIS E GESTÃO DE PESSOAS
A questão motivacional das pessoas está relacionada às necessidades de
caráter interior ou intrínseca, enquanto que os estímulos utilizados para obter
motivação, são especificamente fatores externos ou extrínsecos, conforme assim
define Vergara (2013, p. 42), “[...], a diferença entre motivação e estímulo é que a
primeira está dentro de nós e o segundo, fora”.
De acordo com Macêdo, Rodrigues, Johann e Cunha, os termos motivação e
estímulo abrangem o seguinte,

A motivação está relacionada ao trabalho em si, ao prazer de fazer
algo e aos desafios enfrentados para alcançar a excelência em
resultados naquilo que se gosta de fazer. Em contraste,
recompensas
extrínsecas
são
capazes
de
condicionar
comportamentos que poderão resultar na satisfação do funcionário,
[...]. (MACÊDO; RODRIGUES; JOHANN; CUNHA, 2012, p. 58).

Alguns autores associam estímulo como comportamento condicionado e
outros criticam essa relação como Bergamini (2008, apud MACÊDO; RODRIGUES;
JOHANN; CUNHA, 2012, p. 55),

[...], ao asseverar que, nas organizações, os estímulos, tais como
salário, segurança, políticas, qualidade da ambiência, condições
físicas do ambiente de trabalho, promovem apenas a satisfação das
pessoas, mas não desenvolvem a motivação.
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Em se tratando pela abordagem das teorias motivacionais, uma das que
merecem atenção, relaciona-se com a hierarquia de necessidades, enfatizada por

Abraham Maslow, na década de 50 do século passado, desenvolveu
uma teoria, tomando como eixo a questão das necessidades
humanas. Para ele, tais necessidades estão organizadas
hierarquicamente e a busca de satisfazê-las é o que nos motiva a
tomar alguma direção. Distingue dois tipos de necessidades:
primárias e secundárias. As primeiras formam a base da hierarquia.
(VERGARA, 2013, p. 44).

Segundo Vergara (2013, p.44), “Necessidades primárias são as fisiológicas e
as de segurança. [...] Necessidades secundárias são as afetivo-sociais, as de estima
e as de autorrealização, estas últimas constituindo o topo da hierarquia”.
Sobre a teoria de Maslow, de acordo com Vergara (2013, p. 44),

Necessidades fisiológicas dizem respeito à sobrevivência das
pessoas. Exemplo: fome, sede, sono, sexo. São as necessidades
mais baixas na hierarquia. As segundas estão relacionadas à
necessidade de proteção contra alguma ameaça real ou imaginária.
Exemplo: salário, casa própria, seguro-saúde, aposentadoria e até
emprego. [...] Necessidades afetivo-sociais falam do desejo de amar
e de ser amado, de pertencer a um grupo. Necessidades de estima
relacionam-se à autoestima, desejo de ser reconhecido, prestígio,
status. Necessidades de autorrealização dizem respeito à realização
de nosso próprio potencial. Exemplo: tarefas desafiadoras.

Uma outra teoria, chamada de motivação / higiene ou teoria dos dois fatores,
a de

Frederick Herzberg, na década de 60 do século passado, focalizou a
questão da satisfação para formular sua teoria. Segundo ele, existem
dois fatores que explicam o comportamento das pessoas no trabalho:
os higiênicos e os motivacionais. (VERGARA, 2013, p. 45).

Conforme Macêdo, Rodrigues, Johann e Cunha (2012, p. 66), “Frederick
Herzberg afirmava que satisfação e desempenho elevados no cargo estão
relacionados com o atendimento das necessidades motivacionais do funcionário”.
Sobre a teoria de Herzberg, segundo Vergara (2013, p. 45),
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Fatores higiênicos localizam-se no ambiente de trabalho. São
extrínsecos às pessoas. Nessa categoria estão elencados: salário,
benefícios sociais, condições físicas de trabalho, modelo de gestão,
relacionamento com os colegas. Os fatores higiênicos, se presentes,
deixam de causar insatisfação às pessoas, mas não chegam a
causar satisfação. Um bom salário pode não ser garantia de
satisfação no trabalho, por exemplo. Se ausentes, os fatores
higiênicos causam insatisfação. Faço greve.
Fatores motivacionais são intrínsecos. Dizem respeito aos
sentimentos de autorrealização e reconhecimento. Se presentes,
causam satisfação. Se ausentes, deixam de causar satisfação, mas
não chegam a causar insatisfação.

Na teoria de Herzberg, “A insatisfação e a satisfação não são extremidades
de um contínuo; em verdade são conceitos diferentes” (MACÊDO; RODRIGUES;
JOHANN; CUNHA, 2012, p. 66).
Nesse aspecto, pode-se destacar também, a teoria das necessidades
secundárias, defendida por

David McClelland tomou como eixo novamente a questão das
necessidades. Identificou três: poder, afiliação e realização. Ele
argumenta que não nascemos com tais necessidades; elas são
adquiridas socialmente. Poder refere-se a relações com pessoas,
status, prestígio, posições de influência. Afiliação diz respeito ao que
Maslow chamou de afeto. Realização é concernente à autoestima e à
autorrealização. (VERGARA, 2013, p. 45, grifo do autor).

Conforme Vergara (2013, p. 46), mais uma teoria merece destaque, a das
expectativas,
[...], apresentada na década de 60 do século passado por Victor
Vroom, relaciona desempenho com recompensa. A teoria argumenta
que você se sente motivado a esforçar-se em fazer alguma coisa,
quando acredita que será bem avaliado pelo seu desempenho e que
esta avaliação resultará em recompensas que atendem às suas
metas pessoais. Se você considera que se varar a noite na frente de
um computador seu chefe o elogiará (e isto é o que você quer),
então, você vai varar a noite. Se considera que o chefe não dará a
menor bola, então, você não fará isso.

Mais uma teoria, a de Adams, chamada de teoria da equidade, preconiza que

Segundo essa teoria, desenvolvida por J. Stacy Adams na década de
60, as pessoas comparam seu trabalho e os resultados obtidos com
os de outras. Elas se sentirão mais ou menos motivadas para o
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trabalho, à medida que percebam, ou não, a presença da justiça, da
igualdade nas relações de trabalho. Favoritismo, por exemplo, seria
considerado iníquo, injusto; logo, a pessoa que o percebesse se
sentiria desmotivada (VERGARA, 2013, p. 46).

Ainda sobre essa teoria, de acordo com Macêdo, Rodrigues, Johann e Cunha
(2012, p. 63),

As contribuições das pessoas e seus resultados servem de
referência para avaliar subjetivamente a justiça do tratamento
recebido da organização. Alguns exemplos de contribuições são os
seguintes: esforço, tempo, competências e comprometimento. Isso
porque há a crença de que os resultados serão proporcionais às
contribuições dedicadas para a execução das atividades. Já os
resultados, por exemplo, significam: reconhecimento, salário e
incentivos financeiros, benefícios, permanência no emprego e
punições.

Uma outra teoria, a das características da função, enfatizada por

Richard Hackman e Gary Oldham desenvolveram a teoria das
características do cargo. [...] A teoria em tela afirma que a motivação
pode ser elevada com a participação efetiva do funcionário na
concepção de seus processos de trabalho. Também promove efeito
semelhante o alto grau de autonomia na monitoração da execução e
na escolha de ações corretivas para garantir o alcance dos
resultados planejados. Por outro lado, os feedbacks constantes sobre
o desempenho das pessoas são elementos essenciais para a
manutenção da motivação. Assim, os gestores são diretamente
responsáveis pela criação das circunstâncias favoráveis ao
aparecimento e à permanência de comportamentos motivados nos
integrantes de suas equipes. (MACÊDO; RODRIGUES; JOHANN;
CUNHA, 2012, p. 69).

Mais uma outra teoria, segundo Macêdo, Rodrigues, Johann e Cunha (2012,
p.76), a teoria do processamento social da informação, criada por

Salancik e Pfeffer (1978) elaboraram uma teoria cuja ideia central é
que as pessoas adotam determinados comportamentos em função
de como percebem suas atividades, e não de como elas são
realmente. Os funcionários controem suas percepções a partir das
informações sociais emitidas pelas pessoas da sua rede de contatos.
Portanto, os gestores devem investir tempo para construir e reforçar
a percepção positiva que seus empregados possuem de suas
atividades. Para isso, é preciso reforçar a importância delas, por
exemplo, deixando explícito que a garantia da sustentabilidade
organizacional e o próprio desenvolvimento pessoal e profissional
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estão intimamente relacionados com o desempenho de suas atuais
atividades.

Para Spector (2010, apud MACÊDO; RODRIGUES; JOHANN; CUNHA, 2012,
p. 77), uma outra teoria, denominada de teoria da definição de objetivos, criada por
Locke, apresenta que “as metas e intenções das pessoas estimulam a prática de
comportamentos específicos”.
Ainda sobre essa teoria, pode-se destacar que

Nesse contexto, o objeto consciente do desejo de uma pessoa é
chamado de meta. Por tratar de algo comum para todo e qualquer
negócio, esta teoria tem larga aplicação no mundo empresarial, visto
que não há organização que não tenha metas. Aqui o cerne da
questão é saber como usar as metas corretamente, mesmo sabendo
que assim condicionamos comportamentos para o trabalho
(MACÊDO; RODRIGUES; JOHANN; CUNHA, 2012, p. 77).

Cabe ainda mencionar os pensamentos de Geertz e de Bergamini, como
contribuições acerca do tema. Segundo Vergara,

Cliford Geertz faz diferenciação entre motivação e disposição.
Motivação é, para ele, um vetor, tem uma direção, dura um período
de tempo mais ou menos extenso. Disposição não leva a coisa
alguma. Surge de certa circunstância, mas não responde a qualquer
fim. É como neblina: surge e desaparece.
Cecília Bergamini afirma que há diferença entre motivação e
condicionamento. [...] O conceito de disposição de Geertz tem
afinidade com o conceito de condicionamento de Bergamini.
(VERGARA, 2013, p. 46-47).

Para Bergamini (2008, apud MACÊDO; RODRIGUES; JOHANN; CUNHA,
2012, p. 86), “nenhuma predisposição psicológica está tão permeada de emoções
como aquela que diz respeito à motivação. O ser humano é motivado no sentido da
busca de emoções positivas, bem como da fuga de emoções negativas”.
Um aspecto merece também destaque. De acordo com Almeida (1993, apud
ROCHA-PINTO, PEREIRA, COUTINHO, JOHANN, 2007, p. 33), “considera que
atualmente é tarefa da gestão de pessoas ajudar os funcionários a descobrir quais
são seus interesses de realização, [...] as condições necessárias para que o trabalho
seja executado em consonância com esses interesses”.
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“Observa-se, então, uma necessidade de expansão do próprio conceito de
gestão de pessoas, levando-o além das atividades tradicionais de avaliação,
recrutamento e seleção, contratação, manutenção e desligamento” (ROCHA-PINTO;
PEREIRA; COUTINHO; JOHANN, 2007, p. 33).
Cabe ressaltar ainda, mais um aspecto, especificamente sobre a questão das
competências. Para McLagan (1997) e Brandão e Guimarães (2001, apud
CARBONE; BRANDÃO; LEITE; VILHENA, 2006, p. 43), “A frequente utilização do
termo competência no campo da gestão organizacional fez com que este adquirisse
variadas conotações, sendo, não raras vezes, empregado de diferentes maneiras”.
Com a união de duas grandes correntes de pensamento, conforme Carbone,
Brandão, Leite e Vilhena, preconizadas por autores norte-americanos: Boyatzis
(1982) e McClelland (1973) e por autores franceses: Le Boterf e Zarifian (1999),

A competência, então, é aqui entendida não apenas como o conjunto
de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para exercer
determinada atividade, mas também como o desempenho expresso
pela pessoa em determinado contexto, em termos de
comportamentos e realizações decorrentes da mobilização e
aplicação de conhecimentos, habilidades e atitudes no trabalho
(CARBONE; BRANDÃO; LEITE; VILHENA, 2006, p. 43).

De acordo ainda com Carbone, Brandão, Leite e Vilhena (2006, p. 45),

O conhecimento [...] Refere-se ao saber que a pessoa acumulou ao
longo de sua vida, algo relacionada à lembrança de conceitos, ideias
ou fenômenos (Bloom et al., 1979; Davis e Botkin, 1994). A
habilidade está relacionada à aplicação produtiva do conhecimento,
ou seja, à capacidade da pessoa de instaurar conhecimentos
armazenados em sua memória e utilizá-los em uma ação. [...] A
atitude, [...] Diz respeito a um sentimento ou à predisposição da
pessoa, que determina a sua conduta em relação aos outros, ao
trabalho ou a situações.

Percebe-se a influência no desempenho e “[...] pode-se observar que a
aplicação sinérgica de conhecimentos, habilidades e atitudes no trabalho – além de
evidenciar a interdependência e a complementaridade entre esses três elementos –
gera um desempenho profissional” (CARBONE; BRANDÃO; LEITE; VILHENA, 2006,
p. 45). Conforme ainda Carbone, Brandão, Leite e Vilhena (2006, p. 45), conclui-se
que “Este desempenho, por sua vez, é expresso pelos comportamentos que a
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pessoa manifesta no trabalho e pelas suas consequências, em termos de
realizações e resultados”.
A utilização de técnicas e práticas voltadas para a Gestão de Pessoas na
Decania do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ainda é pouco disseminada, pelo fato de não
existirem planos específicos voltados para atender às necessidades do seu corpo
técnico-administrativo, sendo um dos motivos que influenciaram o autor na
elaboração deste estudo avaliativo.
Na verdade, nunca foi feito um estudo que pudesse apurar as características
básicas do corpo técnico-administrativo da Decania do CCJE da UFRJ, por meio de
seu perfil e tampouco foram avaliadas as relações de satisfação com o ambiente de
trabalho.
Outro aspecto é que a gestão de pessoas da UFRJ está concentrada na PróReitoria de Pessoal (PR-4), encarregada de elaborar o planejamento da política de
desenvolvimento de pessoal, por meio de sua estrutura organizacional.

1.2 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO AVALIATIVO
O objetivo deste estudo foi realizar uma avaliação sobre satisfação e
necessidades de capacitação e qualificação dos servidores técnicos-administrativos
ligados à Decania do CCJE da UFRJ. Segundo Boclin (2012, p. 27),

Em 1993, com o lançamento pelo MEC do Programa de Avaliação
Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), instalou-se um
grande incentivo à avaliação institucional das universidades com
adesão de grande número de instituições a esse programa.

Neste primeiro momento, buscou-se o propósito de conhecer melhor as
pessoas, as relações com o ambiente de trabalho e expectativas de crescimento
profissional com a instituição avaliada. “Se os avaliadores não dirigirem claramente a
avaliação para seus públicos desde o início, é improvável que os resultados tenham
muito impacto” (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 305).
Existe uma necessidade de avaliação das demandas de capacitação e de
qualificação dos servidores técnicos-administrativos ligados à Decania do CCJE da
UFRJ, “com a edição do Decreto n. 2.026, de 1996, manifestamente instituindo um
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sistema nacional de avaliação da educação superior, passam a vigorar os
indicadores de desempenho [...]” (BOCLIN, 2012, p. 29), e as questões avaliativas
possibilitaram atender a essa expectativa, pois os servidores nunca haviam passado
por um processo formal de avaliação.
Conforme Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 56), “Dados os muitos
usos formativos e somativos que tem, parece quase axiomático afirmar que a
avaliação não é apenas valiosa mas também essencial [...]”.
“A prática da prestação de contas será automaticamente introduzida com a
sensibilização da cultura da avaliação, caminho natural de percepção da importância
maior de processos e resultados, [...]” (BOCLIN, 2012, p. 29, grifo do autor).
Outro fator que justifica a relevância desta avaliação é que com a
identificação da existência das necessidades de capacitação e de qualificação dos
servidores técnicos-administrativos ligados à Decania do CCJE da UFRJ, foi
imprescindível também avaliar as relações de satisfação com o ambiente de
trabalho, o que permitiu conhecer melhor esse público-alvo e ainda propiciou
apresentar uma fonte de dados de apoio para fomentar o planejamento da política
de desenvolvimento de pessoal da UFRJ.
Segundo Robbins (1981, apud FERREIRA, 2003, p. 31),

O simples fato de que um planejamento tenha sido feito e de que
tenha sido construída uma estrutura organizacional para permitir que
sejam atingidos os objetivos no planejamento e que as funções de
liderança sejam desempenhadas não significa que as finalidades da
organização tenham sido atingidas. O mau desempenho de qualquer
função administrativa aumenta a importância dos ajustes a serem
feitos, seja nos meios para atingir os objetivos, seja nos próprios
objetivos. A avaliação é o elo final na cadeia funcional da
administração que permite verificar se as atividades estão ocorrendo
conforme planejadas, bem como propor correções aos desvios.

De acordo com Boclin (2012, p. 32), o processo de avaliação

[...] cumpre importante papel não apenas do ponto de vista do
controle social da utilização dos recursos, cuja distribuição passa a
depender de resultados, mas também do controle finalístico, cuja
determinação passa a regular a formulação de políticas e a criação
de normas para o sistema educacional.
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Outro aspecto é que a avaliação realizada também é importante para que se
possa elucidar, fundamentar e evidenciar os resultados, com ênfase nos dados e
indicadores de gestão, “[...] pretende aumentar a compreensão do valor de qualquer
coisa que esteja sendo avaliada” (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p.
272), possibilitando ainda gerar iniciativas e decisões que possam atender aos
anseios da organização.
“A avaliação pode ser definida como o processo de monitoramento de
atividades para determinar se as unidades individuais e a própria organização estão
obtendo e utilizando seus recursos eficaz e eficientemente, [...]” (ROBBINS, 1981, p.
451).
Desta forma, o estudo poderá possibilitar aos gestores tomarem decisões que
atendam aos anseios da organização, especificamente no tocante às necessidades
de capacitação e de qualificação dos servidores técnicos-administrativos ligados à
Decania do CCJE da UFRJ.
O público interessado no estudo avaliativo está diretamente relacionado à
gestão da organização: Decana do CCJE da UFRJ e o Superintendente do CCJE da
UFRJ (ambos representantes legais da organização).

2 A ESTRUTURA DA UFRJ E DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAL
Neste capítulo serão abordados o contexto da UFRJ e a estrutura do setor
responsável pela política de desenvolvimento de pessoal da instituição.

2.1 O CONTEXTO AVALIADO E SUA ESTRUTURA
A UFRJ é composta por órgãos colegiados superiores, por órgãos de direção
superior e por órgãos com estrutura acadêmica (UFRJ, 2013).
Segundo a UFRJ (2013), em seu relatório de autoavaliação institucional,
realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA),
A instância superior de decisões da Universidade é exercida através
de seus órgãos colegiados, com funções deliberativas ou de
coordenação. São eles: Conselho Universitário, instância deliberativa
máxima, que exerce a jurisdição superior da Universidade; Conselho
Superior de Coordenação Executiva, formado pelos pró-reitores e
decanos dos centros universitários, cuja função é coordenar a
estrutura superior da Universidade; Conselho de Curadores, com
competência sobre assuntos de natureza orçamentária, financeira e
patrimonial; Conselho de Ensino de Graduação, com atribuições de
planejamento e deliberação no campo do ensino de graduação;
Conselho de Ensino para Graduados e Pesquisa, com atribuições de
planejamento e deliberação no campo do ensino de pós-graduação e
da pesquisa. (UFRJ, 2013, p. 90).

Na UFRJ, os órgãos de direção superior são integrados à estrutura da
Reitoria (UFRJ, 2013) e conforme seu relatório de autoavaliação institucional,

[...] a Reitoria, assim entendido o conjunto de funções e instâncias da
administração central da Universidade. Compõem-na: o Reitor; ViceReitor; Pró-Reitoria de Graduação; Pró-Reitoria de Pós-Graduação e
Pesquisa; Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento; PróReitoria de Pessoal; Pró-Reitoria de Extensão; Pró-Reitoria de
Gestão e Governança; Superintendência Geral de Política Estudantil;
Superintendência Geral de Atividades Fora da Sede; Prefeitura
Universitária; Escritório Técnico da Universidade (ETU). Além
desses, integram também a estrutura da Reitoria os seguintes
órgãos: Fórum de Ciência e Cultura; Sistema de Bibliotecas e
Informação; Colégio Brasileiro de Altos Estudos. (UFRJ, 2013, p. 95).

O Fórum de Ciência e Cultura (FCC) da UFRJ integra também, em sua
estrutura, o Museu Nacional, a Casa da Ciência e a Editora da UFRJ (UFRJ, 2013).
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Os órgãos com estrutura acadêmica da UFRJ são formados por faculdades,
escolas e institutos (UFRJ, 2013) e, de acordo com seu relatório de auto avaliação
institucional,

Os órgãos da estrutura acadêmica da UFRJ são as faculdades,
escolas e os institutos, destinando-se as duas primeiras à formação
profissional, à pesquisa e a extensão, e os últimos, à pesquisa
básica, à extensão e ao ensino em uma área fundamental do
conhecimento. Além desses, dispõe a UFRJ de órgãos
suplementares, os quais de acordo com sua natureza e objetivos
podem se constituir como núcleos, organizações de prestação de
serviços ou institutos especializados. De modo geral as unidades
acadêmicas e órgãos suplementares integram-se em centros
universitários, [...]. (UFRJ, 2013, p. 96).

O Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) é um dos seis centros
universitários que compõe a estrutura média da UFRJ (UFRJ, [2011a]).

Os centros universitários foram instituídos pelo Decreto no. 60.455-A,
de 13 de Março de 1967, que aprovou o Plano de Reestruturação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, parte integrante da reforma
universitária que teve início em 1966. (UFRJ, [2011a], p. 2).

Segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 305), “Essa descrição
estabelece os limites do que vai ser avaliado, seja o que for”. E ainda: “A importância
de uma boa descrição aumenta em proporção à complexidade e ao alcance do
objeto da avaliação” (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 306).
“Descrições mal feitas ou incompletas podem levar a conclusões errôneas –
às vezes sobre entidades que nunca existiram realmente” (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004, p. 305).
Os centros universitários são órgãos de coordenação das atividades
universitárias nas suas grandes áreas de ensino, pesquisa, extensão e de
articulação com a estrutura superior da UFRJ e agrupam unidades acadêmicas e
órgãos suplementares cujos objetivos de ensino, pesquisa, extensão e prestação de
serviços abrangem setores afins de conhecimento (UFRJ, [2011a]). São os
seguintes:
- Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN);
- Centro de Letras e Artes (CLA);
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- Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH);
- Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE);
- Centro de Ciências da Saúde (CCS) e;
- Centro de Tecnologia (CT).
A Decania do CCJE é uma unidade organizacional da UFRJ e coordena três
unidades acadêmicas e dois órgãos complementares (UFRJ, [2011a]), na qual
fazem parte de sua estrutura organizacional:
- Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC);
- Instituto de Economia (IE);
- Faculdade Nacional de Direito (FND);
- Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (COPPEAD);
- Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR).
A direção do CCJE é exercida atualmente pela Decana, que preside o
Conselho de Coordenação do Centro, órgão colegiado que delibera sobre questões
de natureza didático-pedagógica e é formado por representantes docentes,
discentes e técnicos-administrativos do CCJE (UFRJ, [2011a]).
A Decana representa o CCJE no Conselho Universitário (CONSUNI), que por
sua vez é o órgão máximo de deliberação da UFRJ (UFRJ, [2011a]). A descrição da
estrutura da UFRJ se tornou necessária pois, de acordo com Worthen, Sanders e
Fitzpatrick (2004, p. 306), “Só se pode avaliar adequadamente aquilo que se
consegue descrever acuradamente”.

2.2 A ESTRUTURA DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
Com o advento do Decreto n. 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que instituiu
a Política e as Diretrizes para o desenvolvimento de Pessoal da administração
pública federal, formalizou-se a criação de sistemas de gestão por competências,
sendo um dos instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal.
O Decreto n. 5.707/2006, em seu Art. 5º, enumera os instrumentos da
seguinte forma: “São instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de
Pessoal: I – plano anual de capacitação; II – relatório de execução do plano anual de
capacitação; e III – sistema de gestão por competência” (BRASIL, 2006, p. 2).
Conforme o Decreto n. 5.707 (BRASIL, 2006), em seu Art. 1º,
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Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, a
ser implementada pelos órgãos e entidades da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional, com as seguintes
finalidades: I – melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos
serviços públicos prestados ao cidadão; II – desenvolvimento
permanente do servidor público; III – adequação das competências
requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo como
referência o plano plurianual; IV – divulgação e gerenciamento das
ações de capacitação; e V – racionalização e efetividade dos gastos
com capacitação. (BRASIL, 2006, p. 1).

A partir daí, muitos órgãos públicos implantaram em seus setores de Pessoal,
formas de melhorar a capacitação e qualificação de seus servidores e funcionários
públicos.
O objeto desse estudo avaliativo está baseado em dados de apoio para a
Política de Desenvolvimento de Pessoal da UFRJ. As ações de capacitação,
qualificação e de extensão são concentradas na estrutura da Pró-Reitoria de
Pessoal, e porventura disseminadas para os responsáveis pelo Setor de Pessoal de
todas as unidades organizacionais.
A Pró-Reitoria de Pessoal da UFRJ, em sua estrutura atual, é dividida por seu
Gabinete e por três coordenações, a saber: Coordenação de Gestão de Pessoal;
Coordenação de Políticas de Pessoal; e Coordenação de Políticas de Saúde do
Trabalhador. A política de desenvolvimento de pessoal da UFRJ está diretamente
ligada à coordenação de políticas de pessoal da Pró-Reitoria de Pessoal, que por
sua vez divide-se em três subcoordenações e duas seções (UFRJ, 2012a):
- Subcoordenação de formação profissional;
- Subcoordenação de dimensionamento e alocação (SDA);
- Subcoordenação de seleção e admissão;
- Seção de acompanhamento funcional (SEAF); e
- Seção de análise de capacitação (SEAC).
A Subcoordenação de Formação Profissional, um dos setores responsáveis
pelo planejamento da Política de Desenvolvimento de Pessoal da UFRJ, é
[...] responsável por planejar e desenvolver as ações necessárias de
capacitação e de qualificação do corpo funcional – docentes e
técnicos administrativos – objetivando a valorização e a qualificação
permanente, pessoal e profissional, buscando o aperfeiçoamento e o
desempenho das suas funções, favorecendo assim a prestação de
serviços com maior nível de qualidade à comunidade universitária e à
sociedade em geral. (UFRJ, 2012b p. 2).
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A Subcoordenação de Dimensionamento e Alocação de Pessoal é também

[...] o ponto de partida para o desenvolvimento da missão de
identificar as necessidades de pessoal da UFRJ; de planejar a sua
melhor alocação, considerando as variáveis relacionadas aos perfis
das atividades e dos perfis dos Servidores, a partir da constante
interação com os atores envolvidos; e de produzir informações para
orientar o desenvolvimento das atividades de seleção e de
capacitação de pessoal. Entre as suas atividades estão: o
planejamento de pessoal; a remoção; a requisição; a redistribuição; a
alocação de pessoal concursado; a lotação provisória; a licença sem
vencimentos; e o controle das pastas funcionais. (UFRJ, 2012c, p. 3).

A Subcoordenação de Seleção e Admissão de Pessoal engloba os estágios
iniciais do processo de gestão de pessoas e

[...] tem como atribuições: planejamento do processo de seleção,
com a indicação dos perfis e das atribuições de cada cargo,
pesquisando e acompanhando as atualizações dos diplomas legais
pertinentes a essa atividade; admissão de pessoal efetivo, que
ingressa a partir de concursos públicos, regidos pela Lei Federal No.
8.112/90; admissão de pessoal temporário, que ingressa a partir de
processos de seleção simplificada, regidos pela Lei Federal No.
8.745/93, nos casos de Professores Substitutos e de Professores
Visitantes; e admissão de Médicos Residentes, selecionados com
base no Decreto Federal No. 80.281/77. (UFRJ, 2012d, p. 4).

A Seção de Acompanhamento Funcional monitora o desenvolvimento
profissional do servidor e

[...] tem como atribuições: acompanhamento e homologação do
estágio probatório; acompanhamento da avaliação de desempenho;
progressão por mérito; revisão de situação funcional; hierarquização
do servidor na carreira quando ocorrem: alteração na data de
admissão; revisão/concessão de pensão e de aposentadoria;
reintegração; reversão da aposentadoria; e redistribuição; e
concessão/alteração da gratificação de Incentivo à Qualificação.
(UFRJ, 2012e, p. 5).

A Seção de Análise de Capacitação envolve desde a formalização aos
resultados dos procedimentos das ações de capacitação do servidor, e ainda

[...] tem como atribuições: analisar os processos administrativos
referentes à: participação em eventos de capacitação externos; apoio
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financeiro para a realização de cursos de pós-graduação externos à
UFRJ; solicitação de bolsa em cursos de pós-graduação Lato sensu
da UFRJ; licença capacitação; e progressão por capacitação
profissional. (UFRJ, 2012f, p. 6).

A descrição da estrutura da política de desenvolvimento de pessoal da UFRJ
complementou a identificação do contexto do presente estudo.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os procedimentos metodológicos apresentados neste capítulo são: a
abordagem avaliativa, seleção dos participantes do estudo avaliativo, as questões
avaliativas, o instrumento aplicado na avaliação e os métodos utilizados para a
coleta e a análise dos dados, bem como as delimitações do estudo avaliativo.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
A abordagem utilizada no presente estudo avaliativo é a centrada nos
participantes, ou seja, a avaliação concentrou-se nos servidores técnicosadministrativos ligados à Decania do CCJE da UFRJ.
A abordagem com foco nos participantes surge na segunda metade da
década de 1960 e na época foi considerada uma “revolução” sobre o pensamento
dos teóricos da avaliação, segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 223),
em face do predomínio “de abordagens mecanicistas e insensíveis da avaliação no
campo da educação”. Os avaliadores começaram a questionar “se muitos deles
compreendiam realmente os fenômenos que estavam na base de seus números,
diagramas, gráficos e tabelas” e “que o elemento humano, que se refletia nas
complexidades da realidade cotidiana, assim como as diferentes perspectivas dos
envolvidos na prestação de serviços, estava faltando na maioria das avaliações”
(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 224).
Sobre a teoria de Stake, considerado o criador desta abordagem,

Num sentido importante, Stake (1967) foi o primeiro teórico da
avaliação a dar impulso significativo a essa abordagem no campo da
educação. Sua monografia intitulada “A Face da Avaliação
Educacional”, com foco na descrição e no processamento dos
julgamentos dos participantes, viria a alterar dramaticamente o
pensamento dos avaliadores na década seguinte. (WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 225).

A avaliação sobre expectativas e necessidades de capacitação e qualificação
dos servidores técnicos-administrativos ligados à Decania do CCJE da UFRJ,
baseou-se nessa abordagem avaliativa, com a intenção de focalizar vários fatores
organizacionais e pessoais, originados da interação significativa dos participantes,
além de suas preocupações, anseios, expectativas, necessidades.
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Essa abordagem geral, que se desenvolveu rapidamente depois do
início da década de 1970, tem por finalidade observar e identificar
todas (ou tantas quantas for possível) as preocupações, problemas e
consequências que são elementos integrantes das ações na área
social. [...] Além disso, a maioria dos defensores dessa abordagem
considera crucial o envolvimento significativo na avaliação daqueles
que são participantes da atividade que está sendo avaliada, por isso
o termo centrado nos participantes foi escolhido para identificá-la
(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 224, grifo do
autor).

Com isso, podem-se enumerar algumas das características que evidenciam a
abordagem centrada nos participantes, conforme descrito por Worthen, Sanders e
Fitzpatrick (2004):

[...]. 2. Usam multiplicidade de dados. A compreensão decorre da
assimilação dos dados de um grande número de fontes. São
usadas representações subjetivas e objetivas, qualitativas e
quantitativas dos fenômenos que estão sendo avaliados. 3. [...].
4. Representam realidades múltiplas, não realidades simples. As
pessoas vêem as coisas e as interpretam de formas diferentes.
[...]. Como só o indivíduo pode saber realmente qual foi sua
experiência, todas as perspectivas são aceitas como corretas, e
uma tarefa crucial do avaliador é captar essas realidades e
retratá-las [...] (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p.
226, grifo do autor).

Em 1970, a teoria de Stake foi aperfeiçoada resultando na avaliação
responsiva, cujo objetivo fundamental é “a melhoria da comunicação com os
interessados” (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 231).
Apesar de o foco principal da avaliação responsiva apontar as preocupações
e os problemas do público-alvo, “Uma razão de peso para propor a avaliação
responsiva é a percepção de Stake de que o teste supremo da validade de uma
avaliação é a extensão com que ela aumenta a compreensão da entidade avaliada
por parte de seu público” (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 231).

3.2 PARTICIPANTES DO ESTUDO
Os participantes envolvidos neste estudo avaliativo estão inseridos no
contexto da UFRJ, instituição pública de ensino superior localizada no município do
Rio de Janeiro. O autor limitou-se a identificar, nos cadastros pessoal e funcional, os
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servidores técnicos-administrativos ligados à Decania do CCJE, principalmente pelo
fato de fazer parte da mesma categoria e da mesma instituição.
O estudo avaliativo foi precedido de autorização junto ao representante legal
da organização, Superintendente da Decania do CCJE da UFRJ, durante o mês de
dezembro de 2013. (ANEXO A).
Tabela 1 – Distribuição dos servidores técnicos-administrativos por setores de trabalho
ligados à Decania do CCJE
Setores de trabalho
Decania do CCJE
Gabinete do Superintendente
Núcleo de Estudos Internacionais
Secretaria Acadêmica do Curso de Defesa e Gestão
Estratégica Internacional
Seção de Pessoal
Administração da Sede
Seção de Comunicação e Protocolo
Seção de Arquivo
Seção de Almoxarifado
Biblioteca
Seção de Compras e Serviços
Seção de Contabilidade e Finanças
Seção de Ensino
Seção de Informática
Total

Número de servidores
2
1
3
1
2
2
2
2
1
11
3
2
1
2
35

Fonte: O autor (2014).

A Decania do CCJE conta atualmente com 35 servidores técnicosadministrativos, ligados sob sua gestão e estruturado na composição de diferentes
setores (Tabela 1). Os servidores do Núcleo de Estudos Internacionais e da
Secretaria Acadêmica do Curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional são
ligados ao Gabinete do Superintendente. Na Biblioteca, alguns servidores são
cedidos pelo Sistema de Bibliotecas do Fórum de Ciência e Cultura e, na Seção de
Informática, alguns são cedidos pela Superintendência de Tecnologia da Informação
e Comunicação (TIC) da Pró-Reitoria de Gestão e Governança (PR-6).
Dos 35 servidores, 26 devolveram os questionários preenchidos, tornando-se
participantes do estudo.
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3.3 QUESTÕES AVALIATIVAS E CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO
Para atender ao objetivo do estudo, foram formuladas três questões
avaliativas:
1) Até que ponto os servidores técnicos-administrativos da Decania do CCJE
da UFRJ possuem conhecimento técnico e estão satisfeitos com o ambiente de
trabalho?
2) Até que ponto os servidores técnicos-administrativos da Decania do CCJE
da UFRJ possuem habilidades inerentes ao desempenho profissional?
3) Até que ponto as expectativas e necessidades de capacitação e de
qualificação dos servidores têm sido atendidas nos respectivos ambientes de
trabalho?
Quadro 1 – Quadro de Critérios
Questão
Avaliativa

Categoria

Conhecimento
técnico

1
Satisfação no
ambiente de trabalho

2

3

Habilidades (saber
fazer)

Expectativas e
necessidades

Fonte: O autor (2014).

Indicadores
grau de instrução para ocupar o cargo na UFRJ
missão da Decania do CCJE
missão da UFRJ
direito à progressão por capacitação
direito à progressão por qualificação
desvio de atribuição inerente ao seu cargo
satisfação com o setor de trabalho
satisfação no ambiente de trabalho
compatibilidade salarial
fatores de desempenho profissional
percepção sobre reconhecimento e valorização de
sua atribuição
inovações tecnológicas no trabalho
mudanças na estrutura e condições de trabalho
avaliação da chefia imediata ou mediata
utilização do micro-computador
trabalho em equipe
avaliação da equipe
liderança de pessoas
integração e companheirismo
de capacitação
de qualificação
de cursos de extensão
fatores que exercem influência dentro da estrutura
organizacional
atendimento das necessidades específicas de
capacitação e de qualificação
alinhamento com a política de desenvolvimento de
pessoal da UFRJ
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Os critérios estabelecidos para a realização do estudo sobre as expectativas
e

necessidades

de

capacitação

e

qualificação

dos

servidores

técnicos-

administrativos ligados à Decania do CCJE da UFRJ, foram elaborados pelo autor,
com base no objetivo e nas questões avaliativas. O Quadro 1 apresenta categorias e
indicadores que serviram de base para a elaboração do instrumento do estudo.
Em relação à caracterização do perfil dos respondentes, foram incluídos os
seguintes indicadores: cargo ocupado na UFRJ, idade, sexo, estado civil, tempo de
serviço na UFRJ, grau de instrução, formação básica e formação superior.
Como dos 35 servidores identificados, 26 devolveram o instrumento do
estudo, os critérios de julgamento foram baseados nesse total para as questões de
resposta dicotômica, com opções sim e não (Quadro 2).
Quadro 2 – Critérios de julgamento das respostas
Critério

Condição
21 a 26 respondentes indicaram a mesma resposta ou
Ótimo
assinalaram sim ou consideraram preditivo negativo
14 a 20 respondentes indicaram a mesma resposta ou
Bom
assinalaram sim ou consideraram preditivo negativo
7 a 13 respondentes indicaram a mesma resposta ou
Regular
assinalaram sim ou consideraram preditivo negativo
1 a 6 respondentes indicaram a mesma resposta ou
Insuficiente
assinalaram sim ou consideraram preditivo negativo
Fonte: O autor (2014).

Neste estudo, foram introduzidas algumas questões com o objetivo de se
evitar a tendenciosidade das respostas. Em alguns resultados “Não”, apontados
pelos participantes, constatou-se como fator positivo, portanto, aferiu-se a este
resultado um padrão positivo. Por exemplo: “Você se encontra em desvio de
atribuição inerente ao seu cargo que ocupa?”.
Porventura, o termo preditivo negativo, comumente empregado em estatística
voltada para a área da saúde, chamada de Regra de Bayes, é usualmente utilizado
para mostrar que o paciente obteve um diagnóstico ou fator positivo, em decorrência
da aferição de algum exame ter sido apontado um resultado negativo, constatandose a ausência da doença ou patologia.
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3.4 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
A partir da necessidade de conhecer melhor as pessoas que convivem no
ambiente de trabalho, ligadas à Decania do CCJE, o autor recorreu-se pela
confecção de um instrumento de avaliação. Foi elaborado um questionário, no
sentido de colher dados de apoio com o propósito de fomentar o planejamento da
política de desenvolvimento de pessoal da UFRJ, “Discutir quem vai usar os
resultados da avaliação, e como, é essencial para esclarecer a finalidade do estudo”
(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 305).
O questionário foi escolhido como instrumento de coleta de dados, buscando
atender às questões avaliativas, bem como ao objetivo deste estudo avaliativo.
Segundo Elliot, Hildenbrand e Berenger (2012, p. 32), “Os questionários podem ser
compostos por perguntas ou declarações e estas devem corresponder ao que se
deseja investigar, ou avaliar, no estudo”.
O Instrumento de avaliação foi elaborado na forma de questionário do tipo
misto, ou seja, foram utilizadas questões fechadas, dicotômicas, isto é, no formato
de opções (sim ou não), bem como questões fechadas de múltipla escolha. “A
vantagem desse tipo de pergunta consiste no processamento mais rápido das
respostas, pelo enquadramento das escolhas feitas pelos respondentes” (ELLIOT;
HILDENBRAND; BERENGER, 2012, p. 35). Foram incluídas, ainda, questões
abertas, que “destinam, ao respondente, espaço em branco para que nele registre a
sua resposta livre de qualquer restrição” (ELLIOT; HILDENBRAND; BERENGER,
2012, p. 36), de modo que o servidor técnico-administrativo pudesse expor sua
opinião e também dar suas sugestões.
O questionário contém 40 questões e foi organizado em quatro partes, para
facilitar o entendimento e a compreensão dos respondentes. As questões 1 a 7
compuseram a primeira parte do questionário (caracterização dos respondentes), as
de números 8 a 23 faziam parte da segunda (conhecimento técnico e ambiente de
trabalho), sendo as de número 9 a 18, 20 a 22, dicotômicas. A terceira parte do
instrumento, sobre habilidades no trabalho, incluiu questões 24 a 28, sendo
dicotômicas as de número 24, 25, 27 e 28. Na quarta parte, o questionário era
composto pelas questões 29 a 40, sendo apenas a 33 do tipo dicotômica. Cada
pergunta-resposta está associada ao respectivo critério e com isso facilitou a análise
dos dados. “Os instrumentos são compostos por um conjunto de partes que,
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integradas umas as outras, garantem a unidade necessária para que cumpram sua
função” (ELLIOT; HILDENBRAND; BERENGER, 2012, p. 44).
O processo de validação do questionário foi realizado por quatro
especialistas, sendo dois na área de gestão administrativa da instituição avaliada,
um na área de avaliação e um especialista na área de gestão de pessoas.
Neste processo foram sugeridas algumas alterações, inclusões e exclusões,
para atender ao objetivo do estudo avaliativo, que foram aceitas. A versão final do
instrumento do estudo encontra-se no Apêndice A.

3.5 COLETA DE DADOS
A solicitação para a aplicação do questionário dentro do ambiente de trabalho
foi feita para os representantes da instituição avaliada. A autorização foi concedida
pela Decana do CCJE e pelo Superintendente do CCJE.
Não houve necessidade de se elaborar o termo de consentimento livre e
esclarecido, tendo em vista de que os servidores técnicos-administrativos ligados à
Decania do CCJE já haviam sido comunicados da realização do estudo avaliativo. A
eminência da deflagração do estado de greve foi outra justificativa.
O questionário foi enviado no dia 13 de março de 2014 aos servidores
técnicos-administrativos, eletronicamente por

E-mail, através da ferramenta

tecnológica Google Docs, com prazo de devolução de 30 dias, vigorando até o dia
12 de abril de 2014. Apesar do estado de greve, dos 34 questionários enviados, 26
foram respondidos pelos servidores técnicos-administrativos, o que evidencia o
interesse do público-alvo sobre o tema.

3.6 ANÁLISE DOS DADOS
A apuração dos dados baseou-se nos 26 questionários respondidos pelos
servidores técnicos-administrativos ligados à Decania do CCJE da UFRJ.
Inicialmente foi realizada a tabulação dos dados; a seguir, foram elaboradas tabelas
para facilitar a análise dos resultados; finalmente, os dados foram interpretados.
As tabelas elaboradas representam e agrupam as respostas obtidas, com a
finalidade de facilitar a visualização e a compreensão por parte dos leitores.
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O autor, apesar de fazer parte do corpo técnico administrativo da instituição
avaliada, foi excluído deste processo de coleta de dados, de modo que a ética e a
imparcialidade na apuração e análise dos dados deste estudo fossem mantidas.
A análise dos dados se concentrou nos resultados e a sua consistência foi
procedida pela avaliação quantitativa e qualitativa das respostas, sempre que
possível, sendo as mesmas categorizadas e apresentadas em grupos.
Para preservar o anonimato, os respondentes foram identificados pela sigla
TA, que significa técnico-administrativo, na forma representativa de TA-1, TA-2, TA-3
e assim sucessivamente até o TA-26.

3.7 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO AVALIATIVO
O estudo ficou restrito aos servidores técnicos-administrativos ligados à
Decania do CCJE da UFRJ por ser pouco viável, no tempo disponível para a
conclusão do estudo, incluir todos os servidores de outras unidades administrativas
e acadêmicas da Decania.
Portanto, o autor limitou-se a realizar um estudo sobre as expectativas e
necessidades de capacitação e qualificação dos servidores mencionados, com a
finalidade de agregar esses dados de apoio na futura elaboração de um
planejamento específico voltado para a política de desenvolvimento de pessoal da
UFRJ.

4 RESULTADOS
Os resultados apontados neste capítulo são apresentados e organizados em
quatro seções, a saber: características dos respondentes; conhecimento técnico e
ambiente de trabalho; habilidades (saber fazer) no trabalho; expectativas e
necessidades de capacitação e qualificação, e atitudes (querer fazer) dos
respondentes.
Cabe ressaltar ainda que foram mantidos os resultados por ordem numérica
sequencial de perguntas e respostas, conforme o instrumento de avaliação. Os
respondentes

foram

identificados

pela

sigla

TA-1,

TA-2,

TA-3

e

assim

sucessivamente.

4.1 CARACTERÍSTICAS DOS RESPONDENTES
Nesta primeira seção, buscou-se identificar o perfil dos 26 respondentes,
servidores técnicos-administrativos ligados à decania do CCJE da UFRJ, incluindose os indicadores de cargo, idade por intervalo em anos, sexo, estado civil, tempo de
serviço na UFRJ por intervalo em anos, grau de instrução, formação básica em
instituição pública ou privada e formação superior, quando for o caso, em instituição
pública ou privada.

4.1.1 Cargo ocupado na UFRJ
A partir da restruturação do plano de carreira dos servidores técnicosadministrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES),
por meio da Lei n. 11.091 (BRASIL, 2005), percebe-se uma maior distribuição de
vagas em concursos públicos para o cargo de Assistente em Administração,
realizados nos anos de 2012 e 2014.
Constatam-se evidências através do Edital de Concurso Público n. 21, de 10
de fevereiro de 2012 – Quadro de vagas (ANEXO B) e do Edital de Concurso
Público n. 70, de 31 de março de 2014 – Quadro de vagas (ANEXO C), realçando o
fato de atualmente existir uma concentração maior do número de cargos ocupados
de Assistente em Administração na UFRJ.
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Tabela 2 – Distribuição dos respondentes por cargo ocupado na UFRJ
Cargo ocupado na UFRJ
Almoxarife
Arquivista

Número de técnicos-administrativos
1
1

Assistente em Administração
Auxiliar de Eletricista
Auxiliar em Administração
Bibliotecário/Documentalista
Contador
Contínuo
Servente de Obras
Técnico de Tecnologia da Informação
Tecnólogo em Informação
Total

9
1
4
3
1
1
2
2
1
26

Fonte: O autor (2014).

Nota-se na Tabela 2 que o maior número de respondentes está concentrado
no cargo de Assistente em Administração (9). Pressupõe-se que as atribuições
inerentes a este cargo estão mais presentes nas atividades da organização.

4.1.2 Idade dos respondentes por intervalo em anos
Tabela 3 – Distribuição dos respondentes por idade
Idade
18  ׀▬׀22
23  ׀▬׀27
28  ׀▬׀32
33  ׀▬׀37
38  ׀▬׀42
43  ׀▬׀47
48  ׀▬׀52
53  ׀▬׀57
Mais de 57 anos
Total

Frequência (f)
1
3
2
1
1
5
6
3
4
26

Fonte: O autor (2014).

A maior quantidade dos servidores técnico-administrativos participantes do
estudo (11) se concentra nas faixas etárias entre 43 e 52 anos. Se a faixa etária de
mais de 57 anos for também agregada, tem-se o total de 18 servidores, o que
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equivale a mais da metade dos 26 respondentes, revelando o envelhecimento da
categoria.
Sendo assim, torna-se relevante que seja feito planejamento de pessoal
voltado à substituição gradual dos servidores técnico-administrativos, por meio de
concursos públicos, antes que os mesmos sejam aposentados por idade e também
por tempo de serviço.

4.1.3 Sexo
Os respondentes se distribuem equilibradamente em relação à quantidade de
servidores técnicos-administrativos do sexo masculino (12) com os do sexo feminino
(14).
Um aspecto importante a frisar é que as servidoras técnicas-administrativas
do sexo feminino estão ocupando gradativamente e necessariamente o seu espaço,
dentro do contexto da UFRJ, por meio de concurso público, pelo nível de instrução e
capacidade profissional em todos os setores de trabalho.

4.1.4 Estado civil dos respondentes
Tabela 4 – Distribuição dos respondentes por estado civil
Estado Civil
Solteiro(a)
Casado(a)
Separado(a)
Divorciado(a)
Viúvo(a)
Total

Frequência (f)
9
13
1
3
26

Fonte: O autor (2014).

Os dados da Tabela 4 permitem dizer que a maioria dos servidores técnicosadministrativos participantes do estudo são casados (13), o que representa a
metade dos respondentes (26).
O segundo aspecto aponta que dentro dos respondentes pertencente ao
estado civil solteiro (9), em sua maioria, é composta por servidores técnicosadministrativos mais jovens, provenientes de recentes concursos públicos, o que
pode ser constatado na Tabela 3.
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4.1.5 Tempo de serviço na UFRJ
Tabela 5 – Distribuição dos respondentes por tempo de serviço na UFRJ
Tempo de serviço (anos)
00  ׀▬׀05
06  ׀▬׀10
11  ׀▬׀15
16  ׀▬׀20
21  ׀▬׀25
26  ׀▬׀30
31  ׀▬׀35
Mais de 35 anos
Total

Frequência (f)
8
2
2
1
10
2
1
26

Fonte: O autor (2014).

Os dados mostram que a maioria dos servidores técnicos-administrativos (10)
está compreendida na faixa de tempo de serviço entre 26 a 30 anos. Porém, se for
considerada a faixa de tempo de serviço entre 26 e mais de 35 anos, a metade dos
respondentes (13) está comprometida com um futuro próximo de aposentadoria por
tempo de serviço e também por idade, conforme evidenciado na Tabela 3.
Nota-se ainda que os recentes concursos públicos realizados pela UFRJ têm
acrescentado à categoria servidores que ainda se encontram com até 5 anos de
tempo de serviço (8).

4.1.6 Grau de instrução dos respondentes
Tabela 6 – Distribuição dos respondentes por grau de instrução
Grau de instrução
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Superior Incompleto
Superior Completo
Especialização Incompleta
Especialização Completa
Mestrado Incompleto
Mestrado Completo
Doutorado Incompleto
Doutorado Completo
Total
Fonte: O autor (2014).

Frequência (f)
1
4
5
3
1
7
2
3
26
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A quantidade maior de respondentes (10) possui pós-graduação, incluindo-se
nesta categoria a conclusão de especializações e mestrados, sendo que a maior
parte (7) possui especialização completa.
Cabe ressaltar que existe ainda no corpo técnico-administrativo um servidor
que está concluindo o curso de especialização e dois que se encontram em fase de
conclusão do Mestrado. A busca por cursos de pós-graduação, lato e stricto sensu,
caracteriza avanços na política de desenvolvimento de pessoal da UFRJ,
principalmente a partir da reestruturação do plano de carreira mediante a aprovação
da Lei n. 11.091 (BRASIL, 2005).

4.1.7 Formação básica dos respondentes
Tabela 7 – Distribuição dos respondentes por formação básica
Instituição
Pública
Privada
Total

Frequência (f)
15
11
26

Fonte: O autor (2014).

A maioria dos servidores técnicos-administrativos que participaram do estudo
(15), correspondendo a mais da metade dos 26 respondentes, fizeram a sua
formação básica numa instituição pública.
Atualmente, o corpo técnico-administrativo conta com apenas 5 servidores
respondentes com formação básica (Tabela 6), um aspecto relevante se comparado
com a maioria, 21 servidores respondentes que possuem ou estão concluindo a
formação superior.

4.1.8 Formação superior dos respondentes
Na Tabela 8 os dados indicam que mais que o dobro dos servidores técnicosadministrativos respondentes (14) concluíram ou estão concluindo a sua formação
superior numa instituição pública, considerando nesta categoria formação a partir da
graduação.
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Tabela 8 – Distribuição dos respondentes por formação superior
Instituição
Pública
Privada
Não se aplica
Total

Frequência (f)
14
7
5
26

Fonte: O autor (2014).

Um aspecto importante mencionado anteriormente é que 21 servidores, dos
26 respondentes, concluíram ou estão concluindo a formação superior (Tabela 6).
Outro dado importante é que dos 21 servidores respondentes, sete
concluíram ou estão concluindo sua formação a partir da graduação, em instituição
privada e os restantes (14), ou seja, a maioria, em instituição pública.
Com relação ainda à fidedignidade dos dados, cinco servidores respondentes
declararam “Não se aplica”, o que corresponde aos mesmos cinco servidores que
declararam possuir grau de instrução pertencente à categoria: formação básica de
ensino, elucidados na Tabela 6.

4.2 CONHECIMENTO TÉCNICO E AMBIENTE DE TRABALHO
Nesta segunda seção, buscou-se avaliar conhecimento técnico e as relações
dos respondentes com o ambiente de trabalho, de acordo com as suas atribuições e
nível de satisfação.
Os indicadores estudados foram: requisito relativo ao grau de instrução para
ocupar o cargo, conhecimento acerca da missão da Decania do CCJE, sobre a
missão da UFRJ e o conhecimento quanto à capacitação e à qualificação dos
respondentes, relações sobre o desvio de atribuição no setor de trabalho, bem como
as relações que influenciam no nível de satisfação dos respondentes com o
ambiente de trabalho.
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4.2.1 Grau de instrução para ocupar o cargo na UFRJ
Tabela 9 – Grau de instrução como requisito para ocupar o cargo na UFRJ
Grau de instrução
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Médio Técnico
Ensino Médio Completo com Técnico
Superior Completo
Não Lembro
Não Procurei Informação
Outros
Total

Frequência (f)
2
1
12
3
1
5
1
1
26

Fonte: O autor (2014).

Os dados elucidam que 19 servidores técnicos-administrativos ocuparam os
seus respectivos cargos atendendo ao requisito da formação básica, incluindo-se
nesta categoria a conclusão do ensino fundamental e a conclusão, ou não, do
ensino médio e do ensino médio técnico ou profissionalizante. Um servidor
respondente informou não lembrar do requisito e outro não procurou informação.
Na UFRJ, a maioria dos requisitos inerentes ao grau de instrução é de nível
médio e de nível médio técnico ou profissionalizante. São 16 os servidores técnicosadministrativos nesses níveis de instrução, o que representa mais que o dobro (16)
dos total de respondentes.
Um outro dado relevante aponta que dos 19 servidores técnicosadministrativos que declararam ocupar os seus respectivos cargos atendendo ao
requisito da formação básica de ensino, apenas cinco servidores respondentes
ainda continuam nesta categoria (Tabela 6). Isto evidencia melhorias na política de
desenvolvimento de pessoal da UFRJ.

4.2.2 Percepção dos respondentes sobre a Missão da Decania do CCJE
Tabela 10 – Conhecimento dos respondentes sobre a Missão da Decania do CCJE
Conhecimento sobre a Missão
Sim
Não
Total
Fonte: O autor (2014).

Frequência (f)
19
7
26
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Os dados apontam que 19 servidores respondentes afirmaram conhecer a
missão da Decania do CCJE, o que representa um número relevante em face dos 7
servidores que admitiram não ter conhecimento acerca do assunto.
O conhecimento acerca da missão de qualquer instituição, principalmente na
área da educação superior, situa o indivíduo no contexto da organização, agregando
valores e estabelecendo prioridades, com a definição de objetivos e metas a serem
alcançadas. A missão da Decania do CCJE está baseada em

Promover a coesão política e administrativa das Unidades do Centro
de Ciências Jurídicas e Econômicas e garantir o acesso aos serviços
prestados com qualidade, valorizando a comunidade acadêmica,
considerando os valores éticos, legais e humanos. (UFRJ, [2011b], p.
3).

A pergunta foi seguida de justificativa e dos 19 servidores técnicosadministrativos que afirmaram ter conhecimento acerca da missão da Decania do
CCJE, oito servidores explanaram suas observações, algumas transcritas a seguir:
TA1- “O CCJE tem como missão dar apoio as políticas
administrativas das Unidades do Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas e garantir o acesso aos serviços prestados com
qualidade, valorizando a comunidade acadêmica, considerando os
valores éticos, legais e humanos”.
TA6- “As Decanias dentro da universidade tem o papel de centralizar
assuntos acadêmicos e administrativos inerentes as unidades a ela
vinculadas”.
TA18- “Procurei saber quando cheguei aqui na Universidade”.
TA20- “Por ser parte de estrutura superior da UFRJ, desempenha
função importante tanto a nível administrativo quanto acadêmico”.
TA21- “É importante para observar se meu setor está contribuindo
para o cumprimento desta missão”.
TA22- “Normatizar e Gerenciar as unidades acadêmicas ligadas a
ela, fornecendo suporte técnico e administrativo para a realização da
suas atividades finais de ensino e extensão”.

Alguns dos sete servidores técnicos-administrativos que admitiram não ter
conhecimento acerca do assunto, quatro colocaram também suas observações.
A justificativa reside no ingresso recente na universidade e na falta de informação.
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TA4- “Além de ter pouco tempo de trabalho na UFRJ, meu setor é
um pouco mais distante da Decania, então acabo tendo um pouco
menos de contato com o órgão”.
TA9- “Nunca me foi apresentada pela perspectiva de uma missão a
cumprir. Apenas de função, e não finalidade”.
TA14- “Porque desde que cheguei nunca fui apresentada a Decania
de maneira formal sobre a missão da unidade que iria trabalhar”.
TA23- “Nunca tive a informação”.

Diante dessas considerações, cabe ressaltar a falta de informação e
divulgação explícita do conteúdo sobre a missão da Decania do CCJE, em pontos
estratégicos dentro da organização e para os servidores.

4.2.3 Percepção dos respondentes sobre a Missão da UFRJ
Tabela 11 – Conhecimento dos respondentes sobre a Missão da UFRJ
Conhecimento sobre a Missão

Frequência (f)

Sim

23

Não

3

Total

26

Fonte: O autor (2014).

Os dados indicam que 23 servidores técnicos-administrativos respondentes
afirmaram conhecer a missão da UFRJ, o que representa um número bem
expressivo,

considerando

que

apenas

três

servidores

admitiram

não

ter

conhecimento acerca do tema. A missão da UFRJ está compreendida em

[...] proporcionar à sociedade brasileira os meios para dominar,
ampliar, cultivar, aplicar e difundir o patrimônio universal do saber
humano, capacitando todos os seus integrantes a atuar como força
transformadora. Mais especificamente, a Universidade destina-se a
completar a educação integral do estudante, preparando-o [...]
(UFRJ, 2013, p. 9).

Na justificativa, 23 servidores técnicos-administrativos que afirmaram ter
conhecimento acerca da missão da UFRJ, e desses, nove servidores apresentaram
suas considerações, que vão de um texto próximo à definição legal da missão a
outros mais gerais.
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TA1- “A UFRJ tem como missão proporcionar à sociedade brasileira
os meios para dominar, ampliar, e difundir o patrimônio universal do
saber humano, capacitando todos os seus integrantes a atuar como
força transformadora”.
TA4- “Reconheço a missão da UFRJ de uma maneira global, como
instituição federal de ensino superior perante à sociedade”.
TA6- “A UFRJ tem a missão de formar cidadãos e pesquisar novas
tecnologias em diversas áreas diminuindo nosso atraso em relação a
outros países”.
TA20- “A missão da UFRJ esta voltada para o ensino, a pesquisa e a
extensão”.
TA21- “Porque, afina, minha Biblioteca precisa estar inserida e
sintonizada com esta missão”.
TA9- “Acredito que seja proporcionar acessibilidade à todos os
brasileiros ao ensino superior, de forma gratuita e de qualidade”.
TA22- “Ampliar, cultivar, aplicar e difundir o patrimônio universal do
saber humano, capacitando todos os seus integrantes a atuar como
força transformadora”.

Somente um, dos três servidores técnicos-administrativos que admitiram não
ter conhecimento acerca do tema, reforçou sua resposta afirmando que “Idem à
anterior: nunca tive a informação” (TA 23).
Mais uma vez, cabe destacar a falta de informação e divulgação explícita do
conteúdo sobre a missão da UFRJ, em pontos estratégicos dentro da organização e
também direcionado aos servidores.

4.2.4 Percepção dos respondentes sobre seu direito à progressão por
capacitação
Tabela 12 – Conhecimento dos servidores sobre direito à progressão por capacitação
Entrega documento para progressão
por capacitação
Sim
Não
Total
Fonte: O autor (2014).

Frequência (f)
18
8
26
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A Tabela 12 mostra um dado relevante e ao tempo preocupante: metade dos
respondentes, oito servidores técnicos-administrativos ligados à Decania do CCJE
não entregam seus documentos para obtenção da progressão por capacitação.
Em 2005, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (SINTUFRJ) elaborou uma cartilha explicativa sobre o
novo plano de carreira dos servidores técnicos-administrativos em educação das
IFES, proporcionada pela Lei n. 11.091 (BRASIL, 2005), sendo também
disponibilizada a mesma em sua página eletrônica. Segundo SINTUFRJ (2005), as
necessidades de capacitação englobam cursos com certificação obtidos pelo
servidor e compatíveis com o cargo ocupado, ambiente organizacional e carga
horária mínima exigida.
Com base nestes dados, cabe destacar que a falta de informação e a
divulgação explícita do conteúdo continua sendo um fator relevante para a adoção
de medidas corretivas por parte da instituição.
A divulgação sobre a progressão por titulação, em pontos estratégicos dentro
da organização, bem como por meio da internet, por meio da página eletrônica,
colabora para a absorção do conhecimento em prol dos respondentes.
Na justificativa, dos 18 servidores técnicos-administrativos que afirmaram ter
conhecimento sobre a progressão por capacitação, mediante a entrega de
documentos, oito apresentaram suas ponderações. Alguns foram capazes de
associar o procedimento ao benefício financeiro.
TA6- “Para agregar tanto
enriquecimento de curriculum”.

vantagens

financeiras,

quanto

TA8- “Porque é de competência do Setor de Pessoal receber esse
tipo de documentação”.
TA23- “Para ter o benefício do incentivo à capacitação”.

Outros associaram a entrega do documento à progressão funcional:
TA18- “Porque tenho interesse na Pogressão”.
TA22- “É norma para a sua avaliação”.
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Dos

oito

servidores

técnicos-administrativos

que

admitiram

não

ter

conhecimento acerca do tema, dois colocaram também suas observações:
TA4- “Ainda não possuo cursos de capacitação”.
TA9- “Ainda não participei de nenhum curso de capacitação”.

4.2.5 Percepção dos respondentes sobre seu direito à progressão por
qualificação
Tabela 13 – Conhecimento dos servidores sobre direito à progressão por qualificação
Entrega documento para progressão
por qualificação
Sim
Não
Total

Frequência (f)
19
7
26

Fonte: O autor (2014).

O direito à progressão por qualificação não é de conhecimento de sete, dos
26 respondentes.
Conforme o SINTUFRJ (2005), as necessidades de qualificação englobam
cursos com aquisição de título em educação formal superior ao exigido para o cargo
ocupado (requisito), em áreas de conhecimento com correlação direta e indireta.
Com base nestes dados, parece continuar existindo falta de informação e de
divulgação explícita do conteúdo sobre cursos de qualificação, chamando a atenção
para a adoção de medidas corretivas por parte da organização e em prol dos
respondentes.
As mesmas justificativas dadas à questão anterior foram mencionadas pelos 9
respondentes que afirmaram ter conhecimento sobre a progressão por qualificação,
mediante a entrega de documentos.
Dos

sete

servidores

técnicos-administrativos que

admitiram não

ter

conhecimento acerca do assunto, três justificaram que:
TA2- “Porque ainda não conclui o curso de qualificação”.
TA9- “Ainda não conclui meu curso superior”.
TA17- “Foram poucos os cursos de capacitação oferecidos na minha
área”.
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4.2.6 Relação dos respondentes com o desvio de atribuição inerente ao seu
cargo
Tabela 14 – Desvio de atribuição dos servidores
Encontra-se em desvio de atribuição

Frequência (f)

Sim

7

Não

19

Total

26

Fonte: O autor (2014).

Os dados evidenciam que dos 26 servidores técnicos-administrativos
participantes do estudo, sete encontram-se em desvio de atribuição inerente ao seu
cargo, o que representa mais de 1/3 do total.
Dos sete servidores que afirmaram estar em desvio de atribuição, quatro
informaram que:
TA7- “Aptidões pessoais fazem com que me encaixe melhor em setor
que não estava previsto no edital para o meu cargo”.
TA14- “Porque desde quando entrei na UFRJ só tinha diploma de
nível médio. Hoje já tenho o nível de especialização”.
TA17- “Porque não existe cargo de Técnico sem Biblioteconomia na
UFRJ”.

Alguns cargos do governo federal foram extintos e terceirizados, fazendo com
que o público-alvo se adequasse a novas atribuições, um dado que merece ser
mencionado e que repercutiu na UFRJ.
Quatro servidores explanaram suas considerações sobre o assunto:
TA4- “Meu cargo corresponde à função que exerço”.
TA6- “Meu cargo é um dos mais flexíveis dentro do organograma da
universidade”.
TA22- “A questão do TI hoje faz parte de todas as áreas da
Administração”.
TA23- “Porque me enquadro nas funções descritas para o meu
cargo”.
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Todos os sete respondentes que informaram estar em desvio de atribuição,
declararam estar satisfeitos em desempenhar as novas atribuições inerentes ao
cargo ocupado. Dois assim justificaram a satisfação:
TA7- “Aptidões pessoais fazem com que me encaixe melhor em setor
que não estava previsto no edital para o meu cargo”.
TA14- “Porque estudei para exercer a profissão que ocupo, que é de
Bibliotecária”.

A princípio esse dado é relevante para a instituição, pois se baseia na
constatação de que não seja necessário realizar alocação de servidores técnicosadministrativos, em desvios de atribuição, por se constatar a satisfação dos
respondentes no desempenho de suas novas atribuições.

4.2.7 Satisfação dos respondentes com o setor de trabalho
Tabela 15 – Satisfação dos servidores com o setor de trabalho
Encontra-se satisfeito no setor
Sim
Não
Total

Frequência (f)
24
2
26

Fonte: O autor (2014).

Quase a totalidade dos 26 servidores técnicos-administrativos estão
satisfeitos nos setores de trabalho em que atuam. Os dados evidenciam que 24
estão satisfeitos e apenas dois servidores respondentes declararam insatisfeitos.
A justificativa de nove, dos 24 servidores técnicos-administrativos que
afirmaram estar satisfeitos com os respectivos setores de trabalho, incluem o
ambiente, a atividade e a formação:
TA4- “O ambiente de trabalho é ótimo”.
TA23- “Bom relacionamento com os colegas, trabalho satisfatório,
ambiente bom”.
TA6- “Gosto de exercer minhas atividades, porem preciso de novos
desafios”.
TA13- “Pois faço o que eu gosto”.
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TA14- “Porque gosto da equipe e gosto do trabalho que
desempenho”.
TA17- “É uma atividade tranquila!”.
TA21- “Faço aquilo de que gosto e dentro da minha formação”.
TA22- “Se aplica a resposta anterior: não se trata de nova atribuição
mais sim de ter sido formado pela UFRJ e demais entidades do
Governo Federal para atuar nas áreas de Orçamento e Finanças
assim como na logística de compras”.

No entanto, os dois servidores que admitiram não estar satisfeitos com os
seus setores de trabalho, enfatizaram os seguintes motivos:
TA1- “Estou desmotivado, uma vez que não tive apoio da direção do
CCJE quando precisei para desempenhar minha atividade com
controle, pois meu cargo exige que eu respeite esse principio”.
TA9- “A falta de visão da liderança talvez seja o principal. Acredito
que, por ter pouco tempo de serviço na universidade, não gozo da
necessária confiança dos líderes imediatos, o que caracteriza um
julgamento retrógrado”.

Tabela 16 – Preferência dos servidores em trabalhar em outro setor
Gostaria de trabalhar em outro setor
dentro da instituição
Sim
Não
Total

Frequência (f)
4
22
26

Fonte: O autor (2014).

Com os dados da Tabela 16, percebe-se que os servidores técnicosadministrativos ligados à Decania do CCJE estão de fato, em sua marioria,
satisfeitos com o setor de trabalho onde atua. Dos 26, 22 servidores respondentes
preferem continuar nos setores de origem e somente quatro manifestaram interesse
em trabalhar em outro setor dentro da instituição.
Os dados permitem constatar um baixo fluxo de movimentação de saída de
pessoal, o que indica um fator positivo para a organização realizar um bom
planejamento, a médio e a longo prazos, sobre a política de desenvolvimento de
pessoal, com a finalidade de atender às necessidades de capacitação e de
qualificação dos respondentes.
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Dos quatro servidores técnicos-administrativos que afirmaram não estar
satisfeitos com os respectivos setores de trabalho, três apresentaram suas
justificativas, a seguir detalhadas:
TA4- “Gostaria de crescer dentro da universidade, realizando funções
mais avançadas e cargos de chefia”.
TA6- “Pelo mesmo motivo da questão 15: gosto de exercer minhas
atividades, porém preciso de novos desafios”.
TA9- “Acredito que seria melhor aproveitado em setores em que a
questão citada não influenciasse tanto. Poderia ser o Departamento
de Pessoal”.

Dos 22 servidores técnicos-administrativos que afirmaram estar satisfeitos
com os seus setores de trabalho, 10 apresentaram motivos relacionados à
satisfação com o setor, ou pertinência de formação com o trabalho, e até a
promoção de cargo:
TA5- “Estou satisfeita com o meu local de trabalho”.
TA8- “Estou satisfeita com meu trabalho dentro do Setor”.
TA17- “Gosto do meu setor”.
TA18- “Estou satisfeita no meu ambiente”.
TA23- “Sinto-me bem no setor em que trabalho”.
TA14- “Porque já estou na biblioteca,
biblioteconomia”.

sendo formada em

TA22- “A minha competência se limita a que eu fui formado”.
TA21- “Estou exercendo a chefia, depois de anos atuando como
técnica na minha área de conhecimento”.

Apenas um servidor assinalou certa insatisfação:
TA1- “Como não obtive o apoio nesse setor em que trabalho,
certamente não terei em outro setor na mesma unidade”.
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Tabela 17 – Satisfação dos servidores técnicos-administrativos com o ambiente de trabalho
Gostaria de trabalhar em outro setor
fora da instituição
Sim
Não
Total

Frequência (f)
8
18
26

Fonte: O autor (2014).

A Tabela 17 evidencia que 18 servidores respondentes preferem continuar
nos setores de origem e dentro da mesma instituição, enquanto que 8 servidores
manifestaram interesse em trabalhar em outro setor fora da instituição.
Permanece evidenciada que a maioria dos respondentes está satisfeita em
trabalhar em seus respectivos setores de trabalho dentro da instituição avaliada.
Dos oito servidores que afirmaram não estar satisfeitos com os seus setores
de trabalho, manifestando interesse em trabalhar em outra instituição, seis
apresentaram suas justificativas:
TA4- “Caso tenha mais possibilidades de crescimento em outro setor
fora da unidade”.
TA6- “Pelo mesmo motivo das questões 15 e 16: gosto de exercer
minhas atividades, porém preciso de novos desafios.
TA8- “Conclui recentemente o curso de Especialização na UFRJ
(Gestão Pública) oferecido pela UFRJ, por isso estou em condições
para exercer melhor minhas atividades dentro do ambiente de
trabalho”.
TA9- “Devido à distância da minha residência, gostaria de atuar
numa das unidades do Centro”.
TA13- “Talvez conhecer outras bibliotecas”.
TA20- “Penso na importância de conhecer melhor o órgão público em
que trabalho”.

Dos 18 servidores que afirmaram estar satisfeitos com os seus setores de
trabalho, cinco informaram o motivo.
TA1- “Quero trabalhar no mesmo Setor em outra unidade, pois meu
problema não é o setor, mas sim a unidade”.
TA18- “Não tenho outros interesses dentro da UFRJ”.
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TA21- “Estou muito bem fazendo o que faço”.
TA22- “A minha competência se limita a que eu fui formado”.
TA23- “Idem à anterior: sinto-me bem no setor em que trabalho”.

4.2.8 Satisfação dos respondentes com a questão salarial e com o ambiente
de trabalho
Tabela 18 – Satisfação dos servidores com a remuneração
Sua remuneração está compatível
com o cargo ocupado na instituição
Sim
Não
Total

Frequência (f)
6
20
26

Fonte: O autor (2014).

Os dados evidenciam a insatisfação da maioria dos servidores participantes
do estudo com a remuneração salarial inerente ao cargo ocupado na UFRJ. Dos 26
servidores respondentes, 20 se declararam insatisfeitos com a remuneração e
somente seis alegaram estar satisfeitos.
A insatisfação salarial repercute em toda a categoria dos servidores técnicosadministrativos da UFRJ, sendo um dos fatores relevantes que motivou a
deflagração da greve, ocorrida a partir do dia 20 de março de 2014. De acordo com
o SINTUFRJ,

A greve dos trabalhadores técnicos-administrativos em educação da
UFRJ começou na quinta-feira, dia 20, e não tem data para acabar. A
categoria reivindica que o governo cumpra integralmente o acordo
assinado com a Fasubra em 2012, que pôs fim à greve de cem dias,
e reajuste o salário, step e benefícios. (SINTUFRJ, 2014, p. 2).

Ao se justificarem, dos seis servidores técnicos-administrativos que afirmaram
estar satisfeitos com a sua remuneração salarial, apenas dois apresentaram como
respostas:
TA6- “Dentro do meu cargo sim, da minha capacidade não, mais
essa questão é puramente pessoal”.
TA22- “O mercado demonstra esta valorização”.
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Dos 20 servidores técnicos-administrativos que afirmaram estar insatisfeitos
com a remuneração salarial, 11 explanaram suas justificativas. Sete enfatizaram a
defasagem do salário em relação a outros órgãos públicos. Por exemplo:

TA1- “Não, porque o meu cargo em outras entidades públicas da
mesma esfera de poder, a remuneração é maior”.
TA9- “Pela simples comparação com cargos equivalentes em outras
instituições, principalmente de outros Poderes”.
TA13- “Poderia ser melhor, já que há uma diferença entre a
remuneração da UFRJ e outras instituições de outros Ministérios”.
TA23- “A remuneração sofreu defasagens históricas e é baixa se
comparado a cargos equivalentes de outras instituições públicas”.

A elevação do custo de vida também foi lembrada:
TA4- “Levando-se em consideração o custo de vida em nossa
cidade, e comparando-se com outras funções dentro do
funcionalismo público, a remuneração deveria ser maior”.

Outros respondentes ainda mencionaram que:
TA5- “Para cargo de nível superior o salário base é baixo”.
TA14- “Porque trabalho como nível superior e ganho como nível
médio”.
TA18- “Porque os salários, de forma geral, estão defasados”.
TA21- “Especialmente a gratificação não está à altura do cargo”.

As comparações das remunerações salariais dos cargos com as de outros
órgãos públicos, citadas pelos respondentes, encontram eco no relatório de
autoavaliação institucional, realizada pela CPA da UFRJ (2013, p. 89):

A carreira dos técnicos administrativos em educação das
universidades ocupa patamares inferiores dentre a remuneração das
diferentes carreiras que compõem a Administração Pública Federal,
sendo que em alguns casos o teto da remuneração da classe E,
onde estão os servidores de nível superior, equivale a da classe
intermediária de outra carreira.
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Tabela 19 – Fator mais relevante ao desempenho no ambiente de trabalho
Fator mais relevante
Relacionamento sadio entre os colegas
de trabalho
Uma boa estrutura de máquinas e
equipamentos
Uma boa remuneração condizente às
suas atribuições
Horário flexível, inclusive para a
realização de cursos
Local de trabalho estruturado,
apresentando boa iluminação, conforto,
segurança e bem-estar e com mobiliários
novos e ergométricos
Outro: Todas as opções anteriores
Total

Frequência (f)
13
1
4
6

2
26

Fonte: O autor (2014).

Para os respondentes, o fator mais relevante ao desempenho no ambiente de
trabalho é o relacionamento sadio entre os colegas de trabalho, opção assinalada
por 13 dos 26 servidores técnicos-administrativos.
Destaca-se a importância do ambiente sadio de trabalho como fator de
extrema relevância para a instituição avaliada, no sentido de que interfere no
desempenho das atribuições dos servidores. Com essa informação, torna-se
evidente a necessidade de agregar valores e preservar formas sadias de interação,
como medidas de manutenção de práticas motivacionais que deram certo para o
desempenho favorável dos respondentes com o ambiente de trabalho.
Tabela 20 – Percepção dos servidores sobre valorização e reconhecimento
no ambiente de trabalho
Está estimulado e percebe ser
valorizado e reconhecido no
desempenho de sua atribuição
Sim
Não
Total

Frequência (f)
18
8
26

Fonte: O autor (2014).

A Tabela 20 evidencia que 18 servidores técnicos-administrativos estão
estimulados e percebem ser valorizados e reconhecidos no desempenho de suas
atribuições no ambiente de trabalho, o que representa mais de 2/3 do total.
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Os oito servidores respondentes que não estão estimulados, valorizados e
reconhecidos no desempenho de suas atribuições, para que a instituição avaliada
possa implementar novos fatores motivacionais com o objetivo de agregar valores
ao desempenho favorável dos respondentes.
Ao apresentarem suas justificativas, os servidores que responderam
positivamente, evidenciaram o reconhecimento que a chefia imediata tem pelo
funcionário e vice-versa.
TA4- “Minha chefia imediata sempre dialoga e estimula o ambiente
de trabalho, tecendo elogios e incentivos ao meu trabalho”.
TA21- “Pelo retorno que recebo do grupo que chefio”.
TA22- “Sou respeitado como profissional da minha área”.
TA23- “Acredito que o modo como desempenho meu trabalho é bem
visto e agrada à Chefia”.

Cabe destacar a influência que o relacionamento sadio entre os colegas de
trabalho (Tabela 19) deve ter sobre a valorização e o reconhecimento do
desempenho dos servidores, atribuídos aos chefes de setores e vice-versa.
No entanto, os servidores que afirmaram estar insatisfeitos com o estímulo,
valorização e reconhecimento para o desempenho de suas atribuições, assim se
justificaram:
TA1- “Não, estou desestimulado por não ter liberdade de exigir os
procedimentos corretos. Existem muitas questões de natureza
politica que engessa a UFRJ”.
TA6- “Esse é um problema intrínseco dentro do serviço público em
geral”.
TA9- “Não há qualquer tipo de interesse da liderança na matéria de
estímulo e reconhecimento”.
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Tabela 21 – Conhecimento de mudanças tecnológicas
Houve alguma mudança com
inovações tecnológicas
Sim
Não
Total

Frequência (f)
12
14
26

Fonte: O autor (2014).

A Tabela 21 evidencia que 12 respondentes perceberam alguma mudança
com a introdução de inovações tecnológicas no seu ambiente de trabalho, enquanto
que 14 manifestaram não ter percebido nenhuma mudança.
A avaliação torna-se relevante para a instituição no sentido de identificar os
setores de trabalho que ainda necessitam de inovações tecnológicas, com a
finalidade de melhorar o desempenho do servidor técnico-administrativo em prol da
organização, que repercute no atendimento dos serviços prestados à comunidade
universitária e ao público externo.
Os servidores técnicos-administrativos que perceberam alguma mudança com
inovações tecnológicas em seu ambiente de trabalho, apresentaram suas
justificativas:
TA4- “Aquisição de novos equipamentos melhorando o dia-a-dia do
trabalho”.
TA13- “Implementação de serviços no software que trabalhamos”.
TA21- “É um setor que foi amplamente contemplado pelas novas
tecnologias e não sobrevive sem elas”.
TA22- “Criação de plataforma de trabalho criado pelo Governo
Federal, que se atualiza conforma a legislação se atualiza”.
TA25- “A área de TI sempre está se inovando”.

Mas os servidores que manifestaram não ter percebido mudança com
inovações tecnológicas no ambiente de trabalho, informaram que:
TA18- “Não preciso de inovações tecnológicas para executar o meu
trabalho”.
TA20- “Há carência de investimento na formação de pessoas para o
uso de novas tecnologias”.
TA23- “Acredito que não houve necessidade”.
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Tabela 22 – Conhecimento sobre mudança de estrutura física e condições de trabalho
Houve alguma mudança com
estrutura e condições de trabalho
Sim
Não
Total

Frequência (f)
12
14
26

Fonte: O autor (2014).

A mudança com a estrutura e condições de trabalho foi percebida por 12, dos
26 respondentes.
A avaliação torna-se relevante para a instituição no sentido de identificar os
setores de trabalho que ainda necessitam de alguma mudança com a estrutura e
condições de trabalho, com a finalidade de melhorar também o desempenho do
servidor técnico-administrativo em prol da organização.
Ao justificarem suas percepções, os servidores respondentes apresentaram
aspectos positivos:
TA4- “Aquisição de novos equipamentos que melhoraram as
condições de trabalho”.
TA13- “Mudamos do acesso aberto para acesso fechado ao acervo”.
TA16- “Sim, com a retirada do carpete o ambiente ficou bem melhor”.
TA17- “Reforma e equipamentos melhores”.

Alguns pontos que precisam de melhoria também foram lembrados:
TA18- “Mudou para pior. Condições insalubres, por conta do excesso
de umidade, só piorando com o passar do tempo”.
TA21- “Houve investimento em mobiliário, equipamentos e ar
condicionado. Precisa avançar em relação às questões de
manutenção e infraestrutura do próprio ambiente (sujeito à
goteira/chuva; obras no telhado, etc...)”.

Alguns servidores não perceberam mudança com a estrutura e condições de
trabalho na instituição:
TA1- “O espaço é pequeno, há congregação de setores o que é
prejudicial à própria administração”.
TA22- “O Palácio Universitário não permite tais adequações”.
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Gráfico 1 – Avaliação do chefe imediato ou mediato

Fonte: O autor (2014).

A soma das avaliações bom e ótimo para as chefias totaliza 21, dos 26
respondentes, um julgamento bem positivo para a instituição.

4.3 HABILIDADES (SABER FAZER) DOS RESPONDENTES
Nesta terceira parte do questionário, buscou-se avaliar algumas habilidades
(saber fazer) dos servidores técnicos-administrativos ligados à Decania do CCJE.
Os indicadores para a avaliação foram: habilidade para utilizar o microcomputador, relação com trabalho em equipe, habilidade para liderança de pessoas,
bem como as relações de integração e companheirismo no ambiente de trabalho.

4.3.1 Habilidade dos respondentes para utilização do microcomputador
Por unanimidade, os 26 respondentes declararam ter habilidade para a
utilização do micro-computador.
Esse dado é de suma relevância para a instituição avaliada, tendo em vista
que não serão necessários cursos introdutórios de capacitação para o uso do
computador, o que representa economia de investimento, que pode ser aplicado a
cursos voltados para o aperfeiçoamento e a atualização dos servidores, em face das
novas tecnologias.
A declaração de dois dos servidores sintetiza o domínio da habilidade
computacional:
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TA4- “Estou acostumado a usar computador há muitos anos em
casa”.
TA6- “Procuro sempre me atualizar tecnologicamente, e opero bem
os sistemas atuais dos pacotes de software existentes”.
TA14- “Porque já fiz cursos e treinamentos”.
TA18- “Não tenho nenhuma dificuldade em utilizá-lo, nem as suas
ferramentas”.
TA21- “É o meu instrumento de trabalho”.

4.3.2 Habilidade dos respondentes para trabalhar em equipe
Tabela 23 – Habilidade dos servidores para trabalhar em equipe
Gosta de trabalhar em equipe
Sim
Não
Total

Frequência (f)
25
1
26

Fonte: O autor (2014).

A quase totalidade dos servidores técnicos-administrativos gostam de
trabalhar em equipe (Tabela 23).
Esse dado é de suma relevância para a instituição avaliada, pois aponta que
o trabalho em equipe possibilita o desempenho favorável dos respondentes na
instituição, na harmonização da divisão de tarefas e atividades, para o alcance dos
objetivos almejados pelo grupo.
As justificativas corroboram a habilidade dos servidores:
TA4- “A interação entre os funcionários é importante para compor um
ambiente sadio de trabalho”.
TA6- “Muitas cabeças pensam melhor que uma, e uma equipe tende
a cometer menos erros que uma pessoa só”.
TA8- “Facilita o trabalho”.
TA18- “Sempre acho que o trabalho rende mais e dá melhores frutos,
além de ser mais agradável”.
TA20- “Porque numa equipe, a solução de determinado problema na
discussão da equipe sempre é a mais adequada”.
TA21- “Propicia crescimento profissional e pessoal”.
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TA22- “Porque sempre é possível aprender e também ensinar com
outras pessoas e nada se faz sem a coletividade”.
TA23- “Enriquece o trabalho”.

Gráfico 2 – Avaliação sobre a equipe de trabalho

Fonte: O autor (2014).

Os dados do Gráfico 2 evidenciam que dos 25 servidores técnicosadministrativos que gostam de trabalhar em equipe, 16 avaliaram sua equipe como
“Bom” e seis, como ótimo, expressando o nível de satisfação, o que representa mais
de dois terços do total.
Esse dado é de suma relevância para a instituição avaliada, pois aponta que
o trabalho em equipe possibilita o desempenho favorável dos respondentes na
organização.

4.3.3 Habilidade dos respondentes para liderança de pessoas

Tabela 24 – Habilidade dos servidores para liderar pessoas
Possui habilidade de liderança
Sim
Não
Total
Fonte: O autor (2014).

Frequência (f)
18
8
26
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A habilidade para liderança de pessoas foi afirmada por 18 dos 26
respondentes (Tabela 24).
Esta é uma habilidade relevante para a instituição, pois aponta que existem
pessoas com capacidade de resolver problemas em equipe, agregando valores e
potencialidades, diminuindo conflitos e possibilitando atender com rapidez aos
objetivos da organização.
Os servidores técnicos-administrativos que possuem habilidade de liderar
pessoas assim justificaram suas respostas:
TA1- “Sim, quando é necessário realizar tarefas desafiadoras
consigo desempenhar”.
TA4- “Já exerci a função de chefe de equipe em meu antigo emprego
na área privada”.
TA6- “Procuro sempre a harmonia entre as partes, fazendo que o
trabalho seja prazeroso”.
TA18- “Já exerci "cargos" de liderança em outras ocasiões e sempre
me saí bem”.
TA21- “Porque procuro ouvir as pessoas e respeitar as diferenças”.
TA23- “Acredito que consigo agregar pessoas em torno de um
objetivo e distribuir tarefas de modo a organizar o trabalho”.

Os 8 servidores que declararam não possuir habilidade para liderar pessoas
não quiseram manifestar o motivo.

4.3.4 Habilidade dos respondentes para integração e companheirismo entre
pessoas
Segundo os 26 respondentes, existe total habilidade para promover
integração e companheirismo entre pessoas.
Esse dado é de suma relevância para a instituição avaliada, pois um ambiente
de trabalho onde agrega valores e possibilita uma integração e companheirismo
entre as pessoas, geram possibilidades favoráveis como um todo, tornando as
pessoas satisfeitas e motivadas no desempenho de suas atribuições, apesar das
diferenças salariais apontadas pelos respondentes.
Cabe destacar a influência do fator: relacionamento sadio entre os colegas de
trabalho, sob o estímilo, valorização e reconhecimento do desempenho dos
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respondentes, atribuídos aos chefes de setores e vice-versa, apontado na Tabela
19.
As justificativas apresentadas ressaltam as características do trabalho
intergado e que cultiva as boas relações entre todos.
TA1- “Sim, uma vez que sou leal e sincero aos meus colegas de
trabalho”.
TA4- “Experiência adquirida com experiências anteriores na iniciativa
privada, além de possuir características pessoais que facilitam a
integração e o companheirismo”.
TA6- “Integração entre os membros da equipe, é o principal para que
o trabalho seja executado com qualidade”.
TA21- “Porque acho fundamental agregar, valorizando a presença da
afetividade nas relações”.
TA23- “Procuro envolver todos no processo de elaboração do
trabalho, de modo que todos participem”.

4.4 ATITUDES (QUERER FAZER): EXPECTATIVAS E NECESSIDADES DE
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RESPONDENTES
Nesta quarta e última parte do questionário, buscou-se avaliar algumas
atitudes (querer fazer) dos servidores técnicos-administrativos que participaram do
estudo.
Os indicadores avaliados foram: expectativas e necessidades de capacitação
dos respondentes, expectativas e necessidades de qualificação, necessidades de
cursos de extensão dos respondentes, fatores que exercem influência ao públicoalvo dentro da estrutura organizacional, atitudes (querer fazer) dos respondentesem
relação ao atendimento das necessidades específicas de capacitação e de
qualificação, e atitudes (querer fazer) dos respondentes alinhado à política de
desenvolvimento de pessoal da UFRJ.
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4.4.1 Expectativas e necessidades de capacitação dos respondentes
Tabela 25 – Expectativas e necessidades de capacitação dos servidores
Expectativa em realizar cursos de
capacitação
Neste ano
Próximo ano
Sem ano definido
Não pretendo realizar
Total

Frequência (f)
7
10
6
3
26

Fonte: O autor (2014).

Os dados da Tabela 25 evidenciam que dos 26 servidores técnicosadministrativos ligados à Decania do CCJE, que expressaram suas expectativas
para a realização de cursos de capacitação, sete servidores pretendem realizar
cursos de capacitação ainda neste ano, e 10 no próximo ano. Os 17 servidores
técnicos-administrativos representam 2/3 dos respondentes e torna-se relevante,
que a instituição avaliada, possibilite condições necessárias, para que o público-alvo
realize os cursos de capacitação.
Pode-se visualizar ainda que três servidores respondentes não pretendem
realizar cursos de capacitação e outros seis servidores informaram não haver um
ano definido, ou não decidiram ainda em realizar cursos de capacitação. Esse total
de nove servidores técnicos-administrativos equivale a 1/3 dos respondentes.
A pergunta seguinte “Quais são os cursos de capacitação que gostaria de
realizar?”, permitia que fossem apontadas as necessidades reais dos respondentes.
Dos 26 servidores técnicos-administrativos, 13 indicaram suas necessidades.
Neste ano de 2014, cinco indicações mostram necessidades de cursos na
área de trabalho e idiomas:
TA1- “Sistema de Administração Financeira: SIAFI, específico para
área financeira, Siafi Gerencial”.
TA4- “Cursos de gestão administrativa de um modo geral, que me
traga benefícios no meu ambiente de trabalho e no serviço público”.
TA9- “Inglês e Português Instrumental”.
TA13- “Na área de línguas e gestão”.
TA17- “Todos dentro da minha área”.
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No próximo ano (2015), as necessidades de cursos se concentraram em
idiomas e gestão:
TA2- “Inglês instrumental”.
TA5- “Curso de informática, tutor, línguas, etc”.
TA6- “Língua estrangeira”.
TA11- “Inglês Técnico e Conversação”.
TA23- “Gostaria de realizar curso de idiomas, dança e informática”.
TA20- “Planejamento estratégico”.
TA21- “Curso de curta duração ligado à gestão”.

Sem ano definido, foi apontado curso na área de idiomas no local de trabalho:
TA18- “Conversação de Língua estrangeira no campus da Praia
Vermelha”.

4.4.2 Expectativas e necessidades de qualificação dos respondentes
Tabela 26 – Expectativas e necessidades de qualificação dos servidores
Expectativa em realizar cursos de
qualificação
Neste ano
Próximo ano
Sem ano definido
Não pretendo realizar
Total

Frequência (f)
8
7
8
3
26

Fonte: O autor (2014).

A Tabela 26 evidencia que dos 26 servidores técnicos-administrativos que
expressaram suas expectativas para a realização de cursos de qualificação, oito
servidores pretendem realizá-los ainda neste ano, e sete no próximo ano.
Os 15 servidores técnicos-administrativos representam um pouco menos de
2/3 dos respondentes e torna-se relevante, que a instituição, possibilite condições
necessárias, para que realizem os cursos de qualificação tanto almejados.
Há três servidores que não pretendem realizar cursos de capacitação e outros
oito informaram não haver um ano definido ou não decidiram ainda em realizar
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cursos de qualificação, o que totaliza 11 servidores técnicos-administrativos, um
pouco mais de 1/3 dos respondentes.
Perguntados sobre “Quais são os cursos de qualificação que gostaria de
realizar?”, 10 dos 26 servidores técnicos-administrativos, apresentaram suas
necessidades.
Neste ano de 2014, as necessidades se voltaram para cursos de pósgraduação:
TA9- “Já curso Direito, mas pretendo fazer especializações e
mestrado na área”.
TA11- “Doutorado”.
TA23- “Pós-graduação”.

No próximo ano (2015), os cursos de pós-graduação continuam em pauta e
aparecem:
TA1- “Auditoria, Contábeis, Tributárias”.
TA2- “Pós-graduação em Direito”.
TA5- “Mestrado”.

Sem ano definido, as necessidades de pós-graduação prevalecem:
TA4- “Mestrado e doutorado na área de Direito Administrativo”.
TA6- “Mestrado em gestão publica”.
TA8- “Mestrado”.

4.4.3 Necessidades de cursos de extensão dos respondentes
Tabela 27 – Necessidades de cursos de extensão dos servidores
Necessidade em realizar cursos de
extensão
Sim
Não
Total
Fonte: O autor (2014).

Frequência (f)
21
5
26
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Os dados evidenciam que dos 26 servidores técnicos-administrativos
participantes, 21 possuem necessidade de realizar cursos de extensão. Este número
representa quase a totalidade dos respondentes (Tabela 27).
As justificativas foram dadas por 12, dos 21 servidores. Saúde e qualidade de
vida foram mencionadas por cinco respondentes:
TA1- “Sim, bom para saúde e também com certeza, aumentará a
integração com os colegas de trabalho”.
TA4- “Tais atividades elevariam a qualidade de vida”.
TA8- “Pela melhor qualidade de vida”.
TA11- “Compensa perdas financeiras, estimula a criatividade, motiva
o trabalhador e contribui para uma boa saúde”.
TA23- “Acredito que faz bem à saúde do funcionário e melhora o
desempenho no trabalho”.

Outros três associaram a atividade de extensão ao bem estar:
TA6- “É de total relevância que uma atividade paralela seja exercida
junto com as atividades profissionais, é um estímulo”.
TA17- “Ajuda a relaxar, destrai e melhora o desempenho no
trabalho”.
TA19- “Na minha opinião a atividade física contribui para o bem estar
físico e mental”.

4.4.4 Fatores que exercem influência ao público-alvo dentro da estrutura
organizacional
Tabela 28 – Fatores que exercem influência nos servidores dentro
da estrutura organizacional
Fatores
Chefia imediata
Chefia mediata
Equipe de trabalho
Ambiente de trabalho
Comportamento e atitude
Cursos de capacitação
Cursos de qualificação
Está adequado
Outro
Total
Fonte: O autor (2014).

Frequência (f)
2
1
2
5
2
3
6
5
26
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A Tabela 28 dimenciona alguns dos fatores que podem exercer influência na
atuação dos servidores técnicos-administrativos participantes do estudo.
Pelo menos um fator merece atenção - “comportamento e atitude”, por ter
sido apontado por maior número de respondentes. Este fator deve merecer uma
atenção especial no setor de trabalho.
Cabe ressaltar que apesar de o item “Está adequado” ter sido inserido nas
opções de resposta, a escolha por seis servidores, demonstrou que alguns setores
de trabalho não precisam de mudanças.
No questionário, cinco respondentes explanaram a possibilidade de outros
fatores, tais como: maior espaço físico, material, condições físicas do ambiente, local
mais saudável e conclusão da obra na biblioteca.
Tabela 29 – Fatores que afetam os servidores no desempenho profissional
Fatores que influenciam no conhecimento técnico,
Frequência (f)
habilidade e atitude dos respondentes
Estilo da liderança e companheirismo
7
Clima organizacional e ambiente de trabalho
14
Estrutura e espaço físico
5
Outros
Total
26
Fonte: O autor (2014).

O fator “Clima organizacional e ambiente de trabalho” foi o fator mais
apontado por 14 respondentes, como influenciando o conhecimento técnico,
habilidades (saber fazer) e atitudes (querer fazer) dos respondentes (Tabela 29).
Ao justificarem sua escolha, sete servidores se manifestaram, como por
exemplo:
TA1- “Acredito que todos fatores acima são importantes, mas o Clima
organizacional e ambiente de trabalho tem um peso maior, um vez
que sem clima é impossível se concentrar para desenvolver
qualquer atividade intelectual”.
TA4- “O ambiente de trabalho em um clima bom é um fator essencial
para um efetivo cumprimento do dever público”.
TA5- “Porque um ambiente de trabalho saudável faz com que as
pessoas trabalhem mais felizes”.
TA6- “Um ambiente desorganizado não vai a lugar nenhum”.
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TA20- “Qualquer trabalho necessita de planejamento, logo precisa de
organização e um ambiente propício ao desenvolvimento laboral”.
TA22- “A empresa e o ambiente de trabalho ditam as regras de
conduta do Servidor”.
TA23- “Um bom ambiente de trabalho é fundamental para o bemestar do funcionário”.

Sobre o fator “Estilo da liderança e companheirismo”, apontado por sete dos
respondentes, merecem algumas justificativas como:
TA8- “Na maioria das vezes é necessário ter uma boa liderança e
melhor desempenho dos colegas”.
TA9- “Situações adversas concernentes a espaço físico, estrutura e
equipamentos são possivelmente sanadas ou contornadas com uma
postura de liderança voltada ao bom senso, companheirismo e
motivação”.
TA18- “Se a chefia fizer um trabalho "mal-feito" e a equipe não
estiver em unidade (ou pelo menos grande parte) tudo pode ser
posto a perder”.
TA21- “Por ser um fator que pode estimular ou desmotivar o
crescimento profissional do Servidor”.

4.4.5

Atitudes (querer fazer) dos respondentes em relação ao atendimento
das necessidades específicas de capacitação e de qualificação
Tabela 30 – Preferência dos servidores sobre modalidade de aprendizagem
Modalidade de aprendizagem mais
interessante para o público-alvo
Presencial, no local de trabalho
Presencial, na cidade onde trabalho
Presencial, fora da cidade onde trabalho
Presencial conjugado com módulos à
distância
Totalmente à distância
Outros
Total

Frequência (f)
14
3
6
3
26

Fonte: O autor (2014).

Sobre as modalidades de cursos de capacitação e qualificação mais
interessantes para os servidores, a modalidade “Presencial, no local de trabalho”
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recebeu 14 indicações, englobando mais que a metade do total de respondentes
(Tabela 30).
Cabe ressaltar que esse é um dado de suma importância para a política de
desenvolvimento de pessoal da UFRJ, tendo em vista atender às necessidades
específicas

de

capacitação

e

de

qualificação

dos

servidores

técnicos-

administrativos.
Tabela 31 – Preferência dos servidores sobre o período de aprendizagem
Período de aprendizagem mais rentável
Meio período, pela manhã
Meio período à tarde
Dia inteiro
Outro: período da noite
Total

Frequência (f)
15
9
1
1
26

Fonte: O autor (2014).

O período de aprendizagem mais interessante para a realização de cursos de
capacitação e qualificação, segundo os servidores técnicos-administrativos, é o
“Meio período, pela manhã”, indicado por mais da metade dos respondentes
(Tabela 31).
Esse dado também é de importância para a política de desenvolvimento de
pessoal da UFRJ, de modo a atender às necessidades específicas de capacitação e
de qualificação dos servidores técnicos-administrativos.
Tabela 32 – Preferência dos servidores sobre cursos
Opções de Curso mais interessante
Cursos técnicos relacionados às minhas
atividades
Cursos comportamentais relacionados às
minhas atividades
Cursos técnicos sobre temas gerais
relacionados à Decania do CCJE
Cursos comportamentais sobre temais gerais
relacionados à Decania do CCJE
Outro: Curso técnico relacionado à UFRJ e
Curso de mestrado
Total

Frequência (f)
22
1
1
2
26

Fonte: O autor (2014).

A Tabela 32 elucida as opções de tipos de cursos de aprendizagem mais
interessantes para os servidores técnicos-administrativos que participaram do
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estudo. Dos 26 servidores, 22 indicaram “Cursos técnicos relacionados às minhas
atividades”, como a mais adequada para a realização de cursos de capacitação e de
qualificação, o que engloba quase que a totalidade dos respondentes.
Cabe

destacar

que

esse

dado,

como

os

anteriores,

servirá

para

complementar o planejamento da política de desenvolvimento de pessoal da UFRJ.
Gráfico 3 – Necessidade de carga horária para os cursos

Fonte: O autor (2014).

O estudo buscou saber as necessidades de carga horária de aprendizagem
para os cursos de capacitação e de qualificação dos servidores técnicosadministrativos. Dos 26 servidores, 18 respondentes indicaram a necessidade de
carga horária, representando mais que 2/3 do total, conforme demonstrado abaixo:
- Até 40 horas – um servidor técnico-administrativo;
- Até 90 horas – um servidor técnico-administrativo;
- Até 120 horas – três servidores técnicos-administrativos;
- Até 150 horas – quatro servidores técnicos-administrativos;
- Até 360 horas – quatro servidores técnicos-administrativos; e
- Acima de 360 horas – cinco servidores técnicos-administrativos.
Cabe ressaltar ainda, que esses dados também são de importância para o
planejamento da política de desenvolvimento de pessoal da UFRJ.
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4.4.6 Atitudes (querer fazer) dos respondentes alinhado à política de
desenvolvimento de pessoal da UFRJ
Tabela 33 – Principais melhorias sobre a política de desenvolvimento de pessoal
Principais melhorias
Maior oferta de vagas
Mais cursos de capacitação, qualificação, entre
outros, bem estruturado, de qualidade e que
atendam à real necessidade do servidor
Mais cursos de capacitação, qualificação, entre
outros, próximo ao local de trabalho (campus da
praia vermelha)
Desempenho profissional
Qualidade e eficiência
Total

Frequência (f)
1
14

8

1
1
25

Fonte: O autor (2014).

Neste estudo, merece também destaque, as atitudes (querer fazer) dos
servidores técnicos-administrativos, alinhadas à política de desenvolvimento de
pessoal da UFRJ.
A maioria dos respondentes apontou mais cursos de capacitação,
qualificação, entre outros, bem estruturado, de qualidade e que atendam à real
necessidade do servidor (Tabela 33).
Os 14 servidores, representados por mais da metade dos respondentes,
relataram o seguinte:
TA1- “Espero que o setor responsável pela capacitação e/ ou
qualificação veja os Técnicos-Administrativos como pessoas que
precisam de cursos de capacitação constantes. Só assim a UFRJ vai
prestar um serviço de excelência para a sociedade”.
TA5- “Espero que seja feita análise das necessidades levantadas
pelos servidores, oferecendo cursos que agreguem valor para o
funcionário e a instituição”.
TA6- “Ofereça opções de cursos, e que seja totalmente voltado para
a qualificação dos servidores, até para que nosso trabalho seja
reconhecido pela comunidade em geral”.
TA8- “Mais cursos de capacitação, qualificação, entre outros”.
TA13- “Cursos de qualidade,
funcionário”.

orientados à necessidade do

TA14- “Oportunidade para aprimorar ainda mais as atividades que
exerce no seu setor”.
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TA15- “Mais cursos de 90 h”.
TA16- “Espero que o setor responsável ofereça para os funcionários
mais cursos”.
TA17- “Um curso bem estruturado, que comece e termine no mesmo
ano”.
TA18- “Atividades interessantes, relacionadas ao ambiente de uma
Universidade, tanto no aspecto pessoal como técnico”.
TA19- “Espero que o setor responsável ofereça um curso de
qualificação à nível de mestrado e doutorado especialmente para o
funcionário”.
TA21- “Ofereça cursos de real interesse do Servidor”.
TA24- “Melhores cursos de capacitação, referente a cada funcionário
do setor”.
TA26- “Cursos que possam realmente capacitar ou qualificar
objetivamente o funcionário para atuar no âmbito da UFRJ, tomando
como base problemas atuais”.

Cabe ressaltar ainda, as considerações de oito respondentes, que apontaram
mais cursos de capacitação, qualificação, entre outros, próximo ao local de trabalho
(Campus da Praia Vermelha), o que equivalem a 1/3 do total.
TA3- “Mais cursos no campus da Praia Vermelha”.
TA4- “Opções de cursos próximos ao ambiente de trabalho que
qualifiquem o Servidor para o pleno exercício de suas funções dentro
da UFRJ”.
TA7- “Maior leque de opções e de horários para cursos no campus
da praia vermelha”.
TA10- “Mais cursos no campus da praia vermelha”.
TA11- “Descentralização dos cursos, ou seja, oferecer em outros
campus, além do Fundão”.
TA12- “Mais opções de cursos no campus da Praia Vermelha”.
TA23- “Variedade de cursos de livre escolha do Servidor e
oportunidade de estudo no local e horário de trabalho”.
TA25- “Promova cursos próximo ao local de trabalho dos servidores”.
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O estudo buscou evidenciar dados de apoio para o planejamento da política
de desenvolvimento de pessoal da UFRJ, apontadas pelos respondentes, de modo a
atender às necessidades específicas de capacitação e de qualificação dos
servidores técnicos-administrativos ligados à Decania do CCJE.

4.5 CONCLUSÕES
Os

resultados

sobre

o

perfil

da

maioria

dos

servidores

técnicos-

administrativos, participantes do estudo avaliativo, constituem-se de pessoas que
ocupam o cargo de assistente em administração, possuem idade entre 48 e 52 anos,
sendo maior quantidade do sexo feminino, são casados (as), com tempo de serviço
na UFRJ entre 26 e 30 anos, grau de instrução com formação superior e que
estudaram ou estudam numa instituição pública.
Tabela 34 – Resumo dos Resultados
Questões
Avaliativas
1
1
2

3

3

Categorias
Conhecimento técnico
Satisfação no ambiente de
trabalho
Habilidades (saber fazer)
dos participantes
Expectativas e
necessidades de
capacitação, qualificação e
extensão
Estrutura organizacional e
atitudes (querer fazer) dos
participantes
Total

Padrões
B R
3
1

Itens do
questionário
8 a 12

Nº.
Indicadores
5

O
1

13 a 23

9

2

3

3

1

24 a 28

5

4

1

-

-

29 a 33

3

1

2

-

-

34 a 40

3

-

2

1

-

33

25

8

11

5

1

I
-

Legenda: O – Ótimo; B – Bom; R – Regular; I – Insuficiente.
Fonte: O autor (2014).

Os dados mostram quantos indicadores obtiveram avaliação ótimo, bom,
regular e insuficiente (Tabela 34). Segundo a ordem das categorias, os oito
indicadores considerados ótimos foram:
- sobre a missão da UFRJ;
- satisfação com o setor de trabalho;
- avaliação da chefia imediata ou mediata;
- habilidade necessária para utilização do micro-computador;
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- habilidade para trabalhar em equipe;
- avaliação da equipe;
- habilidade para integração e companheirismo;
- necessidades de cursos de extensão.
Ressalta-se que, dos cinco indicadores da categoria habilidades (saber fazer)
dos respondentes, quatro foram considerados ótimos, agregando valor sobre a
capacidade profissional dos servidores técnicos-administrativos com o ambiente de
trabalho da instituição.
A maioria dos indicadores foi considerada bom, representando quase a
metade do total. Conforme a mesma ordem, os 11 indicadores assim avaliados
foram:
- sobre a missão da Decania do CCJE;
- sobre o direito à progressão por capacitação;
- sobre o direito à progressão por qualificação;
- desvio de atribuição inerente ao seu cargo;
- satisfação no ambiente de trabalho;
- percepção sobre reconhecimento e valorização de sua atribuição;
- habilidade para liderar pessoas;
- expectativas e necessidades de capacitação;
- expectativas e necessidades de qualificação;
- atitudes (querer fazer) em relação ao atendimento das necessidades
específicas de capacitação e de qualificação;
- atitudes (querer fazer) alinhadas à política de desenvolvimento de pessoal
da UFRJ.
Na categoria “conhecimento técnico”, três dos cinco indicadores foram
avaliados bom, representando mais da metade do total. De certa forma, evidencia-se
a importância do conhecimento dos participantes sobre assuntos ligados à
instituição e à formação profissional. Com igual fundamento, obtiveram destaque os
indicadores das categorias:
- expectativas e necessidades de capacitação, qualificação e extensão;
- estrutura organizacional e atitudes (querer fazer) dos respondentes.
Os indicadores considerados regulares representam 1/5 do total, merecem
também destaque e atenção, com vistas a futuras melhorias. Sob a ordem das
categorias mencionadas (Tabela 34), os cinco indicadores foram:
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- requisito sobre o grau de instrução para ocupar o cargo na UFRJ;
- fatores de desempenho profissional;
- inovações tecnológicas no trabalho;
- mudanças na estrutura e condições de trabalho;
- fatores que exercem influência dentro da estrutura organizacional.
O indicador “requisito sobre o grau de instrução para ocupar o cargo na
UFRJ”, cuja predominância dos participantes consideraram “ensino médio completo”,
apesar de ter sido considerado regular, constata-se atualmente o perfil da maioria
dos respondentes com formação superior.
O fator “relacionamento sadio entre os colegas de trabalho”, considerado pela
metade dos participantes, evidencia a necessidade de propiciar e intensificar a
comunicação interativa dos gestores da instituição com os participantes, e viceversa, consolidando melhorar o desempenho profissional dos servidores.
Os indicadores “inovações tecnológicas no trabalho” e “mudanças na
estrutura e condições de trabalho”, apontados pelos participantes do estudo, propicia
atenção aos gestores, com a finalidade de identificar os setores de trabalho, que
ainda necessitam de melhorias.
Os fatores “comportamento e atitude” e “clima organizacional e ambiente de
trabalho”, considerados pela maioria dos participantes, os que exercem maior
influência dentro da estrutura organizacional, foram considerados um indicador
regular pela média dos dados apurados.
O indicador “compatibilidade salarial”, pertencente à categoria “satisfação no
ambiente de trabalho”, foi considerado insuficiente, em razão das distorções
salariais, apontadas pela maioria dos participantes do estudo.
Em suma, o autor conclui que, dos 25 indicadores, oito foram avaliados ótimo,
11 foram considerados como bom, cinco como regular e um como insuficiente
(Tabela 34), indicando que o conhecimento técnico, o nível de satisfação no
ambiente de trabalho, as habilidades (saber fazer) dos respondentes, as
expectativas e necessidades de capacitação, qualificação e extensão e a estrutura
organizacional e atitudes (querer fazer) dos respondentes, obtiveram, de uma forma
geral, uma avaliação positiva, apesar de apresentar pontos que mereçam ajustes e
melhorias.
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4.5.1 Respostas das questões avaliativas
Este estudo teve como objetivo realizar uma avaliação sobre satisfação e
necessidades de capacitação e qualificação dos servidores técnicos-administrativos
ligados à Decania do CCJE da UFRJ. Foram elaboradas três questões avaliativas,
para que fossem respondidas pelos participantes do estudo.
1) Até que ponto os servidores técnicos-administrativos da Decania do CCJE
da UFRJ possuem conhecimento técnico e estão satisfeitos com o ambiente de
trabalho?
No que diz respeito a essa primeira questão avaliativa, buscou-se evidenciar
dados de apoio para a política de desenvolvimento de pessoal da UFRJ, por meio da
coleta e análise dos resultados, obtidos através do instrumento de avaliação.
De uma forma geral, o conhecimento técnico dos participantes apontado pelo
estudo demonstrou ser bom, principalmente sobre a missão da Decania do CCJE e
sobre o direito à progressão por capacitação e a qualificação dos servidores.
Com relação à satisfação dos participantes com o ambiente de trabalho, os
dados do estudo apontaram uma avaliação entre bom e regular.
A maioria dos participantes do estudo apontou boa satisfação com a
atribuição pertinente ao seu cargo, indicando não estar em desvio para o exercício
de seu desempenho profissional. Ficou evidenciado boa satisfação com o ambiente
de trabalho e boa satisfação com a percepção sobre o reconhecimento e valorização
de sua atribuição.
No apontamento regular ficou demonstrada a importância do relacionamento
sadio entre os colegas de trabalho, como fator relevante ao desempenho
profissional. Sobre a avaliação regular, constatou-se ainda, que alguns setores de
trabalho necessitam de melhorias com inovações tecnológicas e com estrutura física
e condições de trabalho.
2) Até que ponto os servidores técnicos-administrativos da Decania do CCJE
da UFRJ possuem habilidades inerentes ao desempenho profissional?
No que diz respeito a essa segunda questão avaliativa, a finalidade foi
evidenciar dados de apoio que identificassem as habilidades inerentes ao
desempenho profissional dos participantes do estudo.
As habilidades (saber fazer) dos participantes mostraram ser ótimas em
quase todos os indicadores, como a utilização do microcomputador, o trabalho e a
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avaliação em equipe, bem como também habilidade para integrar o grupo de
trabalho.
Esses indicadores são importantes para os gestores perceberem que os
servidores da instituição possuem potencialidades além do seu desempenho
profissional, tornando-se uma característica diferenciada sobre o perfil dos
participantes.
3) Até que ponto as expectativas e necessidades de capacitação e de
qualificação dos servidores têm sido atendidas nos respectivos ambientes de
trabalho?
Com essa terceira e última questão avaliativa, determinou-se avaliar dados de
apoio que representassem as necessidades de capacitação e qualificação dos
participantes, especificamente alinhados ao seu ambiente de trabalho e a sua real
necessidade.
A manifestação expressiva dos participantes identifica que as expectativas e
necessidades específicas de capacitação e de qualificação, em sua maioria, não têm
sido atendidas.
Neste aspecto, o estudo avaliativo foi adequado em apontar melhorias para o
setor responsável pela capacitação e qualificação. Resumidamente, os participantes
consideraram importante ter mais cursos de capacitação, qualificação, entre outros,
bem estruturados, de qualidade e que atendam à real necessidade do servidor.

4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados do estudo avaliativo aqui apresentados apontam subsídios de
apoio para o planejamento da política de desenvolvimento de pessoal da UFRJ,
especificamente voltado para os servidores técnicos-administrativos ligados à
Decania do CCJE.
Espera-se que esse estudo possa fomentar a política de desenvolvimento de
pessoal da UFRJ, com os resultados de apoio aqui expostos e apreciados pelos
respondentes, procedendo-se às melhorias construtivas e necessárias almejadas a
curto prazo.
Com esses dados de apoio pode-se ainda fomentar relatórios de gestão,
principalmente no momento de sucessão de pessoas e de prestação de contas da
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organização à comunidade universitária. Cabe ainda destacar esta utilidade para fins
de complementar o relatório de autoavaliação institucional da UFRJ.
A partir daí, espera-se que seja possível dar continuidade ao estudo
avaliativo, quer seja para fins de Relatório de gestão, quer seja para disseminar a
prática da avaliação, tornando-a consolidada em todas as unidades vinculadas à
Decania, fomentando dados de apoio como sendo estratégicos para o planejamento
da política de desenvolvimento de pessoal da UFRJ.
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APÊNDICE A – Questionário Aplicado aos Servidores TécnicosAdministrativos Ligados a Decania do CCJE da UFRJ

Caro (a) colega de trabalho,
Como aluno do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação
Cesgranrio, estou desenvolvendo um estudo que tem como objetivo avaliar as
expectativas e necessidades de capacitação1 e qualificação2 dos servidores
técnicos-administrativos ligados à Decania do CCJE da UFRJ, alinhado ao ambiente
de trabalho e a sua real necessidade.
Gostaria de acrescentar que esse estudo avaliativo permitirá que a PróReitoria de Pessoal (PR-4) da UFRJ obtenha as informações necessárias no sentido
de apoiar a elaboração de um planejamento relativo às necessidades específicas de
capacitação e de qualificação voltados para o corpo técnico-administrativo da
Decania do CCJE da UFRJ, proporcionando recursos para esse fim.
Assim sendo, peço que você responda as perguntas da forma mais sincera e
completa possível. Sua participação é importante, não sendo necessária sua
identificação, ressaltando que será preservado o anonimato.
Caso tenha alguma dúvida, utilize para contato os telefones 3873-5307 (setor
de trabalho), 99975-4787 e e-mail paulo.ccje@gmail.com.
Conto com a sua colaboração para o engrandecimento de nossa unidade.
Agradeço desde já.

Atenciosamente,

Paulo Estevão M. dos Santos

1

2

Necessidades de capacitação englobam cursos com certificação obtidos pelo servidor e compatíveis
com o cargo ocupado, ambiente organizacional e carga horária mínima exigida.
Necessidades de qualificação englobam cursos com aquisição de título em educação formal
superior ao exigido para o cargo ocupado (requisito), em áreas de conhecimento com correlação
direta e indireta.
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Por favor, preencha os campos a seguir e responda as perguntas deste instrumento.
Cargo: *
Função:
Setor: *

Parte 1 - Características dos respondentes
1- Qual é a sua idade? *
18 a 22 anos
23 a 27 anos
28 a 32 anos
33 a 37 anos
38 a 42 anos
43 a 47 anos
48 a 52 anos
53 a 57 anos
mais de 57 anos
2- Sexo? *
Masculino
Feminino
3- Qual seu estado civil? *
Solteiro(a)
Casado(a)
Separado(a)
Divorciado(a)
Viúvo(a)
4- Tempo de serviço na UFRJ:*
0 a 05 anos
06 a 10 anos
11 a 15 anos
16 a 20 anos
21 a 25 anos
26 a 30 anos
31 a 35 anos
mais de 35 anos
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5- Qual seu grau de instrução? *
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Superior Incompleto
Superior Completo
Especialização Incompleta
Especialização Completa
Mestrado Incompleto
Mestrado Completo
Doutorado Incompleto
Doutorado Completo
6- Em sua formação básica, que inclui o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, você
cursou ou está cursando, durante esse tempo, em sua maioria, numa instituição: *
Pública
Privada
7- Em sua formação superior, a partir de sua Graduação, você cursou ou está
cursando, durante esse tempo, em sua maioria, numa instituição: *
Pública
Privada
Não se aplica
Parte 2 - Conhecimento técnico e ambiente de trabalho
8- Qual foi o requisito relativo ao grau de instrução para ocupar o seu cargo? *
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Médio Técnico
Ensino Médio Completo com Técnico
Superior Completo
Não Lembro
Não Procurei Informação
Outro:
9- Você conhece a Missão da Decania do CCJE? *
Sim
Não
Por quê?

10- Você conhece a Missão da UFRJ? *
Sim
Não
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Por quê?

11- Você costuma entregar certificado e/ou diploma de conclusão de cursos de
capacitação ao setor de pessoal? *
Sim
Não
Por quê?

12- Você costuma entregar certificado e/ou diploma de conclusão de cursos de
qualificação ao Setor de Pessoal? *
Sim
Não
Por quê?

13- Você se encontra em desvio de atribuição inerente ao seu cargo que ocupa? *
Sim
Não
Por quê?

14- No caso de estar em desvio de atribuição, você tem estado satisfeito por
desempenhar essa nova atribuição? (Não se aplica, pule a questão)
Sim
Não
Por quê?

15- Você se acha satisfeito no setor em que trabalha? *
Sim
Não
Por quê?

16- Você gostaria de trabalhar em outro setor dentro da unidade em que trabalha? *
Sim
Não
Por quê?

17- Você gostaria de trabalhar em outro setor fora da unidade em que trabalha? *
Sim
Não
Por quê?

89

18- Você acha que sua remuneração está compatível com o seu cargo na UFRJ? *
Sim
Não
Por quê?

19- Qual fator mais relevante em que você considera ser imprescindível ao
desempenho no ambiente de trabalho? *
Relacionamento sadio entre os colegas de trabalho
Uma boa estrutura de máquinas e equipamentos
Uma boa remuneração condizente às suas atribuições
Horário flexível, inclusive para a realização de cursos
Local de trabalho estruturado, apresentando boa iluminação, conforto, segurança e
bem-estar e com mobiliários novos e ergométricos
Outro:
20- Você se sente estimulado, percebe ser valorizado e reconhecido em desempenhar
sua atribuição? *
Sim
Não
Por quê?

21- Em seu ambiente de trabalho, houve alguma mudança com relação às inovações
tecnológicas? *
Sim
Não
Por quê?

22- Em seu ambiente de trabalho, houve alguma mudança com relação à estrutura e
condições de trabalho? *
Sim
Não
Por quê?

23- Como você avalia o seu chefe imediato ou mediato? *
Péssimo
Ruim
Regular
Bom
Ótimo
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Parte 3 – Habilidades no trabalho
24- Você possui habilidade para utilizar o microcomputador? *
Sim
Não
Por quê?

25- Você gosta de trabalhar em equipe? *
Sim
Não
Por quê?

26- Caso trabalhe em equipe, que avaliação você daria a ela?
Se não trabalha em equipe, pule a questão.
Péssimo
Ruim
Regular
Bom
Ótimo
27- Você possui habilidade de liderança? *
Sim
Não
Por quê?

28- Você possui habilidade de integração e companheirismo? *
Sim
Não
Por quê?
Parte 4 - Expectativas de capacitação e qualificação, e atitudes dos respondentes
29- Qual a sua expectativa para realizar cursos de capacitação? *
Neste ano
Próximo ano
Sem ano definido
Não pretendo realizar
30- Quais são os cursos de capacitação que gostaria de realizar?
Se não pretende realizar, pule a questão.
31- Qual a sua expectativa para realizar cursos de qualificação? *
Neste ano
Próximo ano
Sem ano definido
Não pretendo realizar
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32- Quais são os cursos de qualificação que gostaria de realizar?
Se não pretende realizar, pule a questão.

33- Você gostaria de realizar cursos de natação, ginástica, idiomas, dança de salão e
outros afins, dentro do horário de trabalho? *
Sim
Não
Por quê?

34- Entre as opções abaixo, escolha uma que você considera ser um fator mais
relevante, que precisa ser mudado em seu setor de trabalho: *
Chefia imediata
Chefia mediata
Equipe de trabalho
Ambiente de trabalho
Comportamento e atitude
Cursos de capacitação
Cursos de qualificação
Está adequado
Outro:
35- Qual dos fatores abaixo, você acredita possuir maior interferência na
apresentação dos conhecimentos, habilidades e atitudes do servidor técnicoadministrativo?: *
Estilo da liderança e companheirismo
Clima organizacional e ambiente de trabalho
Estrutura e espaço físico
Outro:
Por favor, justifique sua resposta:

36- Que modalidade você julga mais interessante para sua capacitação e/ou
qualificação? *
Presencial, no local de trabalho
Presencial, na cidade onde trabalho
Presencial, fora da cidade onde trabalho
Presencial conjugado com módulos à distância
Totalmente à distância
Outro:
37- Que período você considera mais rentável para as ações de capacitação e/ou
qualificação? *
Meio período, pela manhã
Meio período à tarde
Dia inteiro
Outro:
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38- Quais são os tipos de cursos alinhados as suas necessidades atuais de
capacitação e/ou qualificação? *
Cursos técnicos relacionados às minhas atividades
Cursos comportamentais relacionados às minhas atividades
Cursos técnicos sobre temas gerais relacionados à Decania do CCJE
Cursos comportamentais sobre temais gerais relacionados à Decania do CCJE
Outro:
39- Quantas horas de capacitação e/ou qualificação você ainda precisa realizar? *
Até 20 horas
Até 40 horas
Até 60 horas
Até 90 horas
Até 120 horas
Até 150 horas
Até 360 horas
Acima de 360 horas
Não preciso realizar
Outro:
40- O que você espera que o setor responsável pela capacitação e/ou qualificação
efetivamente ofereça ao servidor técnico-administrativo? *

ANEXOS
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ANEXO A – Autorização para realização do estudo avaliativo
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ANEXO B – Quadro de vagas do Edital de Concurso Público
n. 21 de 10/02/2012
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ANEXO C – Quadro de vagas do Edital de Concurso Público
n. 70 de 31/03/2014

