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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar na Universidade Federal de Viçosa/Campus 
Florestal o grau de satisfação dos servidores técnico-Administrativos com o 
Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Integrantes do Plano de Carreira 
dos cargos Técnico-administrativos em Educação (PROCAP-PCCTAE). Para tanto, 
foi realizado um estudo de caso na UFV/Campus Florestal. Os dados obtidos na 
pesquisa de campo apontaram para o crescimento do número de funcionários que 
se matricularam nos novos cursos, como forma de se capacitarem, qualificarem, 
atualizarem e obterem ascensão na carreira. Revelaram, também, a satisfação dos 
funcionários no que se refere à qualificação profissional após terem realizado os 
cursos do Programa. Verificou-se que ainda há muito que melhorar no Programa 
para que possa atingir um número maior de funcionários, sendo essencial a 
motivação profissional e salarial condizente com o plano de carreira. Em termos 
práticos, o estudo ofereceu dados quantitativos que apontam os pontos positivos e 
negativos do programa na visão dos entrevistados, como forma de contribuir para 
que essa Instituição amplie seus programas de capacitação e que estes sejam 
refletidos na qualificação dos serviços oferecidos. 

 
Palavras-chave: Treinamento profissional. Plano de carreira. Satisfação 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is to analyze the administrative-technical employees' 
satisfaction level at the Federal University of Viçosa/Florestal Campus (State of 
Minas Gerais, Brazil) by means of the  Training and Development Program of the 
employees' career plan in the area of education (PROCAP-PCCTAE). To achieve 
that purpose, a study was carried out at the UFV/Florestal Campus. The data which 
were obtained from the field research showed an increase in the number of 
employees who enrolled in new courses as a way of development, training, updating 
and reaching a higher position in their career. In addition, the data revealed the 
employees' satisfaction as to professional qualification after having taken the 
courses. It was also noticed that there are many things to be improved in the 
Program before it can include a higher number of employees. Professional motivation 
and a salary corresponding to the career plan are also essential. In practical terms, 
the study has provided quantitative data which show both positive and negative 
points in the Program according to the interviewees, as a way to contribute for the 
institution's   extension of its training programs, so that they're reflected in the 
services  offered. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tema e sua importância 

 

A administração pública vem buscando imprimir qualidade aos serviços prestados à 

população, tendo em vista as exigências e as críticas que esta faz em relação aos 

serviços públicos. Para atender ao público com qualidade, torna-se necessário 

investir no público interno, ou seja, os servidores. Neste sentido, os programas de 

capacitação e treinamento oferecidos aos servidores possibilitam uma atualização 

constante, sobretudo daqueles que já estão há mais tempo na função pública.  

 

Esses programas oferecidos pelas instituições públicas precisam, assim, ser 

abrangentes, dando oportunidade a todos os servidores de se capacitarem e 

aperfeiçoarem, seja para obter resultados satisfatórios na carreira, seja para melhor 

atender o público. De outro lado, devem ser incentivadores em seus conteúdos, em 

seus horários e nos reflexos nos planos de carreira.  

 

Em busca desse impacto na vida profissional dos servidores, o tema foi despertado 

pela necessidade de verificar até que ponto o treinamento e a capacitação dos 

servidores técnico-administrativos da Universidade Federal de Viçosa/Campus 

Florestal, por meio do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Integrantes 

do Plano de Carreira dos cargos Técnico-administrativos em Educação (PROCAP-

PCCTAE) vêm trazendo satisfação para eles.  

 

Com esse intuito, esta pesquisa pretende analisar nessa instituição o grau de 

satisfação dos servidores técnico-administrativos com o Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento dos Integrantes do Plano de Carreira dos cargos Técnico-

Administrativos em Educação (PROCAP-PCCTAE).  

 

O embasamento dessa proposta se deu por meio de um estudo de caso aplicado 

aos funcionários da Universidade Federal de Viçosa (UFV) Campus Florestal, que 

realizaram os cursos oferecidos pelo PROCAP-PCCTAE. Pretendeu-se, ainda, 

avaliar os resultados proporcionados por esses cursos aos funcionários.  
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Esse estudo se torna relevante não só como pesquisa acadêmica, como também, e 

principalmente, por contribuir para a análise que dos cursos de capacitação e 

treinamento em relação ao desempenho profissional e, consequentemente, à 

carreira dos funcionários da UFV/Campus Florestal. A administração, no âmbito 

geral, oferece condições de planejamentos, materiais e humanas, para melhorar o 

desempenho das empresas. Porém, na administração pública outro fator merece 

reflexão por parte dos administradores prende-se às críticas quanto à sua eficiência 

e qualidade, como afirma Saraiva (2002), reforçando que ela é muito lenta e 

burocrática.  

 

Entende-se que capacitação e a qualificação dos funcionários nas organizações 

tanto públicas quanto privadas têm por objetivo proporcionar aos funcionários 

melhores condições de acompanhar as mudanças e oferecer ao público um serviço 

eficiente e de qualidade. 

 

Vale ressaltar que há diferenças entre a qualificação dos funcionários e a dos 

professores que fazem parte desta instituição. Os primeiros recebem uma 

capacitação voltada para o conhecimento técnico e os últimos para a ampliação e 

especialização dos conhecimentos didático-pedagógicos. Embora a instituição 

ofereça a capacitação para os funcionários, o nível de qualificação para suas 

funções ainda é muito baixo. 

 

Além do estudo de caso, foi realizada uma pesquisa documental. O estudo de caso 

se faz presente nesta dissertação mediante a aplicação de questionário composto 

por 23 questões aos servidores técnico-administrativos que participaram do PROCP-

PCCTAE oferecido pela UFV Campus Florestal.  

 

A população foi composta de 170 funcionários e a amostra se limitou a 36 

funcionários, obtida por meio de uma escolha por acessibilidade.   

 

A abordagem desta pesquisa foi quantitativa, realizada a partir dos dados da 

entrevista, coletados na UFV/Campus Florestal, por meio de questionário 

estruturado. Para esta pesquisa, foi utilizada a unidade do PROCAP da 
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UFV/Campus Florestal, sendo selecionados os cursos destinados aos funcionários 

técnico-administrativos, tendo em vista ser este o público-alvo deste estudo.   

 

O trabalho está estruturado em seis capítulos, incluindo esta Introdução, sendo a 

pesquisa teórica fundamentada em autores e leis e a pesquisa de campo realizada 

com funcionários técnico-administrativos da UFV/Campus Florestal.  

 

No segundo capítulo, descreve-se o referencial teórico que sustentou o 

conhecimento acerca do tema. A discussão girou em torno dos recursos humanos 

na administração em geral e, particularmente, na administração pública. Discutem-

se, ainda, a carreira profissional, a qualificação e capacitação e o plano de carreira. 

No terceiro capítulo, desenvolve-se a metodologia usada na pesquisa. No quarto 

capítulo, abordam-se a instituição, a carreira do servidos e o PROCAP.  No quinto 

capítulo, procede-se à apresentação e análise dos resultados do estudo de caso, 

entrelaçando os dados da pesquisa com os funcionários da UFV – campus Florestal 

com os dados teóricos. No sexto capítulo, formulam-se as considerações finais. 

 

1.2 Problema de pesquisa 

 

A Administração Pública vem buscando melhorar a qualidade dos serviços 

oferecidos à população. Hoje, o ingresso na carreira pública é de fato mediante 

concurso público, em que os mais aptos são aprovados. Além disso, a capacitação e 

a qualificação do funcionalismo público têm sido consideradas por meio de cursos 

de treinamentos, além de outros procedimentos. Busca-se, com isso, a 

profissionalização e o aperfeiçoamento contínuo de seus colaboradores, como 

ressaltam Andrews e Bariani (2010). 

 

De outro lado, muitas das características que se podem observar ainda hoje na 

administração pública brasileira, como o patrimonialismo, o clientelismo e o 

formalismo, “têm sua origem em fatores políticos e sociais que remontam aos 

tempos de Brasil Colônia (1500-1822)”, como afirmam Andrews e Bariani (2010, p. 

1). 
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Saraiva (2002, p. 192) esclarece que “a nova administração pública deve ter como 

diretriz mestra desenvolver nos seus funcionários um compromisso com a 

construção de uma sociedade mais preparada para enfrentar novas demandas 

contextualizadas em uma era de mudança”. 

 

Percebe-se a partir daí que a administração pública como atividade inerente ao 

Estado, quase sempre formalista, burocratizada e realiza com base no maior 

empenho do funcionário, terá que dar lugar a uma estrutura mais ágil e que atenda 

às demandas do cidadão. 

 

A Constituição Federal de 1988, em especial no inciso II do art. 37, determina que a 

investidura no cargo público se dará somente mediante a aprovação prévia em 

concurso público, seja ele de provas ou de provas e títulos. Saraiva (2002) e 

Andrews e Bariani (2010) esclarecem que tal acesso à carreira pública não garante 

que os aprovados ao se empossarem como servidores públicos tenham uma 

conduta correta, mas, ao menos, terão estes melhores condições de oferecer um 

bom desempenho em suas funções. Por meio de investimento, o serviço público, 

nos últimos anos, vem proporcionando frequente capacitação de seus servidores, 

objetivando seu melhor desempenho. 

 

A Universidade Federal de Viçosa implantou, mediante determinação legal, por meio 

da Lei 11.091/2005, o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Integrantes 

do Plano de Carreira dos cargos Técnico-administrativos em Educação (PROCAP-

PCCTAE). O Decreto 5.825/2006, em seu artigo 5º, determina que o PROCAP-

PCCTAE deverá ser vinculado ao Plano de Desenvolvimento Institucional de cada 

Instituição Federal de Ensino. 

 

Não obstante, pelo Decreto 5.707/2006, a Universidade Federal de Viçosa instituiu a 

Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. Significa dizer que todos estes 

dispositivos legais citados obrigam, em especial as Instituições Federais de Ensino, 

a possuírem uma política constante de aperfeiçoamento e capacitação para seus 

servidores. 
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A Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal somente implantou o Programa 

em 2007, quando passou a oferecer cursos de capacitação a seus servidores 

técnico-administrativos ligados à educação. 

 

Devido ao rápido desenvolvimento tecnológico, o profissional se vê diante da 

necessidade de se qualificar, pessoal e profissionalmente, para os novos desafios 

que se apresentam. Dessa forma, a capacitação do profissional visa atender às 

novas demandas do mercado.  

 

Nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), conforme Magalhães et al. 

(2010), tais instituições, no que concerne a treinamento, aperfeiçoamento e 

atualização dos servidores técnico-administrativos, nem sempre conseguem fazer 

com que seus servidores fiquem estimulados a se aperfeiçoarem.   

Entendem estes autores que falta estímulo para a vinculação que deve existir entre 

a carreira e o aperfeiçoamento, já que os servidores técnico-administrativos 

percebem que a carreira é pouco motivadora, pois existem problemas com a política 

salarial, que está defasada, com as indefinições de atribuições de alguns cargos, 

com a ausência de incentivos e, por fim, com o descompasso entre a carreira e o 

treinamento.   

 

Magalhães e Oliveira (2007) salienta que as novas exigências provenientes das 

mudanças na forma de gestão pública demandarão das IFES a criação de 

mecanismos que incentivem e valorizem seus recursos humanos, por meio de ações 

de capacitação, democratizando, dessa forma, o saber no âmbito institucional.   

 

Devido à ausência de pesquisas e ou avaliações que possam balizar a viabilidade 

dos cursos ofertados, bem como a adequação dos conteúdos, ainda não se pode 

afirmar se estes cursos conseguem satisfazer aos anseios do servidor técnico-

administrativo e se atingem os princípios propostos pela Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal. 

 

No tocante ao problema da pesquisa, ele avaliará se o PROCAP-PCCTAE atende às 

expectativas do servidor técnico-administrativo da UFV Campus Florestal e, ainda, 
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se após a realização dos cursos o que é agregado à vida profissional do técnico-

administrativo da UFV Campus Florestal pode ser considerado benéfico a ele. 

 

A sua configuração do problema de pesquisa fica assim formulada: 

 

Qual é o grau de satisfação dos servidores técnico-administrativos com o Programa 

de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Integrantes do Plano de Carreira dos cargos 

Técnico-Administrativos em Educação?  

 

1.3 Objetivo geral 

 

Analisar na Universidade Federal de Viçosa/Campus Florestal o grau de satisfação 

dos servidores técnico-administrativos com o Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento dos Integrantes do Plano de Carreira dos cargos Técnico-

Administrativos em Educação.  

 

1.4 Objetivos específicos 

 

. Identificar os objetivos do PROCAP-PCCTAE; 

. Identificar a aceitabilidade do PROCAP-PCCTAE; 

. Reconhecer as motivações dos servidores ao escolherem os cursos; 

. Identificar os pontos positivos e e os pontos negativos do PROCAP-PCCTAE 

implantado na UFV/Campus Florestal, na perspectiva dos usuários; 

. Identificar os fatores que contribuem para a satisfação do servidor técnico- 

administrativo da UFV Campus Florestal nos diversos cursos oferecidos pelo 

PROCAP-PCCTAE. 

 

1.5 Justificativa 

 

Ao iniciar as disciplinas do Mestrado Profissional em Administração, surgiu o 

interesse do autor deste estudo em analisar a carreira dos técnico-administrativos 

em educação da instituição em que trabalho - em especial, o Programa de 

Capacitação -, tendo em vista sua atuação nos cursos de qualificação, como 

professor. Esta oportunidade o conduziu a reflexões em torno da satisfação dos 
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servidores em realizar, obrigatoriamente, os cursos oferecidos pelo PROCAP, bem 

como o levou a indagar a respeito da efetividade dos cursos de treinamentos para a 

melhoria da vida profissional.  

 

Ao tomar conhecimento dos cursos oferecidos pela UFV/Campus Florestal com 

vistas à capacitação e qualificação dos funcionários técnico-administrativos, o autor 

teve seu interesse despertado para saber como estes cursos vêm sendo recebidos 

pelos funcionários, bem como o impacto na ascensão profissional e na satisfação 

deles.  

 

Buscar esse entendimento se tornou relevante, porque esses cursos fazem parte de 

políticas públicas de aperfeiçoamento, capacitação e qualificação profissional. 

Assim, não só os funcionários, mas também a UFV/Campus Florestal e seus clientes 

(alunos), devem reconhecer a importância desses cursos.  

 

A justificativa da escolha deste tema partiu também do interesse pelo atendimento 

dos anseios e questionamentos da comunidade estudantil de forma ágil e eficiente, 

sendo de igual relevância os anseios e questionamentos dos funcionários, além da 

necessidade de melhoria dos serviços públicos, sobretudo na educação, refletidos 

na formação dos alunos.    

 

O tema se Justifica, ainda, porque os cursos oferecidos pelo PROCAP-PCCTAE 

podem trazer benefícios para a vida profissional e pessoal dos funcionários, na 

medida em que implicam uma avaliação constante destes e de novos cursos que a 

UFV/Campus Florestal pode oferecer. Além disso, esta pesquisa tende a buscar 

conhecimentos sobre esses cursos no que diz respeito à provocação de mudanças 

que o treinamento pode impactar no funcionário. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta uma discussão teórica sobre o tema desta pesquisa, 

destacando a gestão de pessoas e a importância de valorização dos recursos 

humanos. Discute, ainda, a carreira profissional e sua relação com a capacitação. 

 

2.1 Treinamento, capacitação e desempenho na carreira na gestão de recursos 

humanos 

 

Para compreender a gestão de recursos humanos, bem como a gestão de pessoas, 

é necessário analisar o contexto que proporcionou o desenvolvimento destes 

conceitos e os avanços nas relações de trabalho. 

 

Uma organização é formada pela soma de pessoas, máquinas e outros 

equipamentos, bem como de recursos financeiros. Trata-se, então, da combinação 

de todos estes elementos orientados a um objetivo comum. A qualidade é o 

resultado de um trabalho de organização. Segundo Gurgel (1999, p.123), a 

organização pública e a privada se definem como “uma combinação de esforços 

individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos”. Esses esforços 

exigem entendimento, compreensão e capacitação.  

 

Para melhor compreensão desta questão, o conceito de gestão torna-se 

fundamental. No entender de Gandin (2000), o termo gestão veio substituir alguns 

outros termos usados em empresas, como chefe e diretor, tratando a gestão como 

sinônima de mudança. Ferreira (1998 como citado em Clemente, 2001, p. 306) 

assegura que “gestão – do latim gestio-onis – significa ato de gerir, gerência, 

administração [...] gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é 

direção.” 

 

Para Dutra (2001, p. 17), gestão de pessoas é “um conjunto de políticas e práticas 

que permitem a conciliação de expectativas entre a organização e as pessoas para 

que ambas possam realizá-las ao longo do tempo”. 
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De acordo com Demo (1996, p. 58), o conceito de gestão “implica atividades como 

planejar, coordenar, decidir, comunicar ou avaliar, que, de uma forma ou de outra, 

implicam mudar”. Motta (1995, p. 19) acrescenta a esse conceito a gestão 

contemporânea, enfatizando que esta se resume na “ciência e arte de ser dirigente. 

[...] O exercício da função gerencial tem desafiado a habilidade de muitos 

profissionais, mesmo daqueles que, desde cedo, tomaram a gerência como sua 

profissão básica”.  

 

De acordo com Gil (1994),a gestão de pessoas surgiu a partir da necessidade do 

homem de ter que prover seu sustento, sendo imperiosa a atividade laboral para que 

sua subsistência fosse garantida. De outro lado, as organizações necessitavam, 

cada vez mais, de otimizar sua produtividade, pois o mercado assim o exige. A 

necessidade de dependência de ambos os atores da relação de trabalho, 

trabalhadores e organizações, proporcionou o meio propício para que se 

vislumbrasse a necessidade mútua entre estes.  

 

Na concepção de Gil (1994), a gestão de pessoas é compreendida pelas 

organizações e pelas pessoas que as compõem. Para analisar o contexto histórico 

da gestão de pessoas, é necessário levar em consideração o trabalho e o modo 

como foram construídas suas relações.  

 

Dutra (2001, p. 20) defende que o modelo de gestão de pessoas deve ser 

compreendido como o conjunto de políticas, práticas, padrões atitudinais, ações e 

instrumentos empregados por uma empresa para interferir no comportamento 

humano e direcioná-lo no ambiente de trabalho.  

 

Chiavenato (2003) relata que o processo de desenvolvimento das pessoas 

representa 

 

[...] a necessidade de trazer de dentro do ser humano para fora dele as suas 
potencialidades interiores. Todo modelo de formação, capacitação, educação, 
treinamento ou desenvolvimento deve assegurar ao ser humano a 
oportunidade de ser aquilo que pode ser a partir de suas próprias 
potencialidades, sejam elas inatas ou adquiridas (Chiavenato, 2003, p.290). 
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Neste sentido, a competência individual deve ser determinada com base em 

requisitos de educação, treinamento, habilidades e experiência apropriadas. 

Atividades de treinamento devem ser planejadas e avaliadas para suprir as 

necessidades de competência identificadas. 

 

Segundo Dutra (2001, p. 25), “a forma de gerir pessoas sofreu grandes 

transformações ao longo dos últimos vinte anos”. Dentre as principais, é possível 

citar: alteração no perfil das pessoas exigido pelas empresas; e deslocamento do 

foco da gestão de pessoas por meio do controle para o foco por meio do 

desenvolvimento profissional.  

 

Explicam Fleury e Fleury (1999), 

 

A organização, situada em um ambiente institucional, define a sua estratégia e 
as competências necessárias para implementá-la, num processo de 
aprendizagem permanente. Não existe uma ordem de precedência neste 
processo, mas antes um círculo virtuoso, em que uma alimenta a outra através 
do processo de aprendizagem (Fleury & Fleury, 1999, p. 38). 

 

De acordo com Gramigna (2002), a gestão de pessoas deve ter a capacidade de 

analisar o que vem levando os funcionários a sentirem pressão no trabalho.  

 

O autor cita algumas capacidades de apresentar resultados sob pressão, que devem 

ser consideradas pelos gestores, tais como: 

 

a) Quando, sob pressão, demonstra ansiedade excessiva. O descontrole 

emocional interfere de forma negativa no desempenho e nos resultados. 

b) Ora apresenta controle emocional, ora descontrole, quando sob pressão. A 

instabilidade interfere no desempenho e no resultado de forma negativa. 

c) Em grande parte das responsabilidades, mantém o controle emocional, 

quando sob pressão. Nas vezes em que demonstra ansiedade, o desempenho 

e os resultados são prejudicados. 

d) Consegue manter a tranquilidade sob pressão, toma iniciativas, enfrenta 

desafios e gera bons resultados. 
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e) Ótimo desempenho quando sob pressão, obtendo resultados pela 

implementação de soluções aos problemas identificados. 

f) Destaca-se pela facilidade como obtém resultados sob pressão. Seleciona 

alternativas de forma perspicaz diante dos problemas, mantendo a 

tranquilidade e garantindo os resultados. 

 

2.2 A administração de recursos humanos no Brasil 

 

No período compreendido entre 1890 e 1930, afirma Gil (1994, p. 22) que só se 

pode falar de “Administração de Recursos Humanos em determinado local quando 

se identifica a existência de uma base industrial sólida. O Brasil, neste lapso 

temporal, não possuía a base industrial necessária ao bom desempenho das 

funções inerentes a Administração de Recursos Humanos”. O País possuía 80% de 

sua população habitando o campo (Gil, 1994, p. 115). 

 

Gil (1994) esclarece que a economia brasileira se lastreava nas exportações de 

produtos agrícolas, sendo insignificante o peso dos produtos manufaturados. A 

importação de mão de obra especializada de estrangeiros trouxe trabalhadores mais 

conscientes politicamente, que se instalaram nas regiões Sul e Sudeste. 

 

Inexistia a regulamentação das relações de trabalho, já que elas só vigeriam a partir 

de 1930, restando como funções da administração de recursos humanos as funções 

de cálculo dos vencimentos dos trabalhadores em decorrência dos trabalhos 

prestados. 

 

Na visão de Costin (2010, p. 40), para reconstruir a evolução histórica da 

Administração Pública no Brasil torna-se necessário destacar nove momentos: a) a 

Administração Colonial; b) o Brasil como sede do império português; c) o Império (1º 

reinado, regências e 2º reinado); d) a República Velha; e) o vanguardismo e a 

implantação da reforma de 1936; f) o desenvolvimentismo e o início da Reforma do 

Ministério da Fazenda; g) o regime militar, o estatismo, a modernização e a Reforma 

de 1967; h) a democratização e o retorno ao formalismo; e i) a reforma da gestão 

Pública de 1995. 
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Segundo Gil (1994), de 1930 a 1950 Getúlio Vargas implantou em seu início de 

governo medidas de proteção ao trabalhador, podendo-se destacar a criação do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Criou ainda o Departamento Nacional 

do Trabalho, cujo objetivo era promover medidas de previdência social e melhorias 

nas condições de trabalho. 

 

Costin (2010, p. 50) ressalta que em 1936 iniciou-se uma reforma administrativa, 

sendo instituído o Conselho Federal do Serviço Público Civil, que posteriormente 

passaria a ser denominado Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP). 

 

Vargas, em 1937, portanto, após a instalação do Estado Novo, introduziu na nova 

Carta Magna a proibição de greves e atrelou os sindicatos ao Estado. Em 1940, o 

imposto sindical foi instituído. Em 1943, surgiu a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), que regulamentou o horário de trabalho no comércio e na indústria e definiu o 

direito às férias remuneradas. 

 

Com as exigências crescentes das atribuições das empresas, devido a essas 

inovações, elas se viram obrigadas a se estruturarem de acordo com as novas 

legislações. Chefes de pessoal foram contratados para exercer o controle das 

rotinas trabalhistas, dos direitos dos trabalhadores, etc. 

 

Gil (1994), retomando as palavras de Aquino (1979, p. 66), disserta que a 

"administração de Pessoal possuía natureza legal, disciplinadora, punitiva e 

paternalista. O chefe de pessoal exercia atividades meramente burocráticas e 

disciplinares, não lhe cabendo preocupar-se com os aspectos de integração, 

produtividade e bem-estar da mão de obra". Cabia a ele administrar papéis, e não 

pessoas.    

 

O direito de greve só foi criado com a promulgação da Constituição Federal de 1946, 

surgindo neste período o movimento operário em São Paulo, em que os sindicatos, 

apesar de atrelados ao Ministério do Trabalho, tiveram uma participação mais 

intensa. 
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Rodrigues (1966 como citado em Gil, 1994) destaca que foi no período entre 1950 e 

1964 que  as indústrias siderúrgicas, petrolíferas, químicas e farmacêuticas 

aumentaram de número e que ocorreu a implantação da indústria automobilística, o 

que levou à demanda por um maior número de trabalhadores. 

 

Com o advento da industrialização no Brasil, a classe operária era constituída quase 

que exclusivamente por empregados das grandes indústrias. Com o crescimento 

destas empresas, criaram-se novas oportunidades de emprego e elevou-se a 

qualificação dos empregados, acarretando maior conscientização dos trabalhadores 

sobre seus direitos trabalhistas. 

 

Necessitava-se, a partir daí, de um novo perfil de profissional de recursos humanos, 

que tinha entre seus principais objetivos gerenciar os problemas de pessoal. 

Algumas empresas neste período, sob influência norte americana, criaram os 

Departamentos de Relações Industriais. 

 

Os estudos sobre a evolução da administração feitos por Gil (1994) ressaltam que, 

mediante a inexistência desses novos profissionais que o mercado almejava, fato 

este oriundo da inadequação do sistema de ensino do País, algumas empresas 

preencheram seus cargos com os antigos chefes de pessoal, o que acarretou 

simples mudança de nomenclatura do órgão de pessoal. Na década de 1960, a ação 

dos sindicatos acentua-se, levando os trabalhadores a reivindicarem e a ter maior 

consciência dos problemas o trabalhistas.  

 

Entre 1968 e 1973, o Brasil passou por um grande surto desenvolvimentista, 

denominado “Milagre econômico”, desenvolvendo e modernizando as empresas. A 

consequência foi o aumento do valor atribuído à planificação, à tecnologia e aos 

profissionais especializados.     

 

Andrews e Bariani (2010, p. 65) alega que "após a conquista do poder, o governo 

militar deu início à reformulação das instituições estatais, expressando dessa forma 

uma nova conjuntura econômica e política". 
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O profissional de recursos humanos e o administrador começam neste contexto a ter 

seu valor reconhecido. A profissão foi regulamentada em 8/9/65, pela Lei 4.760, 

colocando-se ao lado do economista o profissional mais requerido para conferir 

racionalidade ao sistema econômico (Lei 4.760, 1965). 

 

Com o fim do “Milagre econômico,” em 1973, e o pessimismo se fazendo presente, 

com a crise do petróleo instalada e a inflação dando novamente sua investida, tudo 

isso exigiu das empresas ações mais concisas a respeito da administração de 

recursos humanos, área até então esquecida tais como, treinamento, cargos e 

salários.  

 

De acordo com Gil (1994), após 1978, o processo de abertura política iniciado em 

1974 pelo Presidente Ernesto Geisel tencionou as relações de trabalho. As greves 

passaram a ser mais frequentes, assim como a repressão exercida pelo governo. 

Apesar disso, sentia-se a necessidade de estabelecer negociação com os 

trabalhadores. 

 

Com o advento da redemocratização no País, tornou-se mais corriqueira a presença 

de trabalhadores na vida política e econômica e as negociações entre governante, 

patrões e empregados revelaram-se mais imperativas. 

 

Gil (1994) mostra que as inovações tecnológicas começaram a contribuir para as 

modificações na forma de gerenciamento de pessoal. A robótica se inseria nas 

linhas de produção das grandes empresas e muitas das tradicionais funções  

realizadas pelos trabalhadores passaram a ser desenvolvidas pelas máquinas. 

Novas teorias obtiveram maior destaque. Consequentemente, novas técnicas 

gerenciais foram implantadas, tais como, gestão participativa e planejamento 

estratégico controle de qualidade. 

 

Já na década de 1990, o otimismo se exacerbou, com o presidente Collor 

assumindo o poder, trazendo consigo uma proposta de modernidade. Porém, 

pesadas medidas econômicas foram impostas. O número de falências e concordatas 

se elevou e a corrupção campeava nos corredores e gabinetes de Brasília, 

culminando com o impeachment do presidente em 1992. 
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Segundo Gil (1994), o mundo na década de 1950 tinha seu ritmo lento. As 

transformações eram previsíveis, caracterizando a forma burocrática como eram 

dirigidas as relações de trabalho. As pessoas, os equipamentos e o capital eram 

considerados “recursos de produção”. As pessoas deveriam ter seus 

comportamentos padronizados como máquinas. Cabia ao Departamento de 

Relações Industriais intermediar as relações entre "Capital e Trabalho". 

 

À medida que o mercado começou a se expandir, a partir de 1950 até 1990, tornou-

se necessário adequar os recursos humanos, pois as estruturas, conservadoras, 

estáticas e hierarquizadas, não mais cabiam, já que emperravam a produção. 

Tomou corpo, então, a visão sistêmica, que modificava as estruturas rígidas do 

Departamento de Relações Industriais para o então chamado Departamento de 

Recursos Humanos. 

 

Para Gil (1994), tal modificação trouxe consigo um avanço, na medida em que se 

passou a entender as pessoas participantes das organizações como seres vivos e 

inteligentes, e como tal partícipes na determinação do sucesso empresarial. 

Agregou, ainda, o Departamento de Recursos Humanos funções especializadas tais 

como, recrutamento, seleção e remuneração, tornando-se responsável pelas 

relações trabalhistas e sindicais. 

 

Posteriormente a 1990, em plena "Era da informação", as transformações se 

tornaram extremamente velozes. A vantagem estratégica deixou de ser vantagem. A 

grande transformação aconteceu na área de Recursos Humanos, admitindo esses 

recursos como seres vivos e pensantes, como capital intelectual, passando então a 

ser o ativo mais importante da organização.    

 

O setor de Recursos Humanos, pequena célula de uma organização, 

desempenhava papéis meramente burocráticos, mecanicistas, que detinha entre 

suas funções a tutela da folha de pagamento dos trabalhadores. 

 

Carvalho e Oziléia (1998) propõe ampliar o entendimento de tal conceito 

fracionando-o para obter um melhor entendimento, pois as políticas devem ser 

entendidas como os princípios que norteiam as decisões e os comportamentos tanto 
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da organização como das pessoas. Em relação à organização, as práticas são os 

diversos tipos de procedimentos para implementar suas decisões e nortear suas 

ações em relação com o ambiente externo. A conciliação deve prever as 

expectativas da empresa e da pessoa, já que cabe à empresa estimular as pessoas 

para que possam oferecer o máximo possível à empresa e às pessoas, dimensionar 

sua relação com a empresa. 

 

A gestão de pessoas tem como suas características principais a capacitação, o 

desenvolvimento e o envolvimento do maior bem de uma organização, que é o 

capital humano, que são os trabalhadores que a compõem. 

 

Tem a gestão de pessoas a tarefa de humanizar as organizações e de agregar todas 

as potencialidades dos colaboradores com a expectativa da empresa para um fim 

único que é o desenvolvimento e crescimento desta organização.  

 

Gil (1994), conceitua assim Administração de Recursos Humanos: 

 

O ramo especializado da Ciência da Administração que envolve todas as ações 
que têm como objetivo a integração do trabalhador no contexto da organização 
e o aumento de sua produtividade. É, pois, a área que trata de recrutamento, 
seleção, treinamento, desenvolvimento, manutenção, controle e avaliação de 
pessoal Gil (1994, p. 13).  

 

Vislumbra-se que cabe à Administração de Recursos Humanos amalgamar, de um 

lado, as ações e as rotinas inerentes ao cotidiano da empresa e, de outro, 

possibilitar maior adaptação e integração dessas ações e rotinas de seu empregado, 

objetivando florescer nele todo o potencial de sua força produtiva, proporcionando 

maior produtividade.    

 

2.3 Gestão de recursos humanos  

 

2.3.1 Gestão de pessoas 

 

Na concepção de Dutra (2001, p. 14), “o modelo de gestão de pessoas não pode ser 

reduzido ao seu caráter instrumental”, sendo necessário considerar os 
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procedimentos e as práticas que as empresas estabelecem ou priorizam. Para este 

autor, as boas práticas de gestão resultam da “relação entre o que a empresa 

formaliza e aquilo que as práticas dos grupos ou indivíduos incorporam ou 

reinventem” (Dutra, 2001, p. 15). 

 

Tem se tornado cada vez maiores as exigências de qualificação pessoal para 

assumir desafios, novas responsabilidades e riscos, buscando aqueles que 

apresentam um bom desempenho. Neste contexto, a produtividade deve ser 

considerada em simultaneidade com uma série de fatores, tais como: mercado, 

tecnologia, mudanças organizacionais, mudanças externas e competitividade. Tais 

fatores exigem iniciativas criativas e inovadoras. Nesta perspectiva, “o fator humano 

constitui a força vital para a realização do empreendimento empresarial”, sendo 

relevante uma gestão que considere e valorize as habilidades e as competências tão 

requisitadas no mercado de trabalho(Lucena, 1991, p. 43).  

 

Segundo Robbins (1999), os grupos de trabalho não ocupam, necessariamente, os 

trabalhos coletivos, tendo em vista que nestes grupos o desempenho é meramente a 

soma das contribuições individuais de cada membro ao grupo. Neste sentido, o 

incentivo para o desenvolvimento das habilidades individuais e coletivas pode ser 

um fator preponderante nos resultados finais quanto à produtividade. Pessoas 

motivadas pela empresa, desde o reconhecimento do seu potencial à sua forma de 

relacionamento interpessoal, tendem a produzir mais e com maior eficiência. Dessa 

forma, os recursos humanos devem ser prioridade da gestão de pessoas, e o gestor 

precisa avaliar de forma contínua seus subordinados. 

 

Claro (2002) explica que nem todas as empresas utilizam o termo recursos 

humanos, para que não seja confundido com Departamento de Pessoal. Isso porque 

a administração desses recursos vai além do aspecto burocrático. Com esta visão, 

novos conceitos foram surgindo, buscando associar este departamento à 

capacitação e ao desenvolvimento das pessoas, ao treinamento e à atualização 

profissional, exigindo novas formas de convívio entre empresa e empregado, bem 

como mudando as relações com e entre os grupos de trabalho. 
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Para Motta (1995), a gestão estratégica de recursos humanos contribui para o 

desenvolvimento da empresa e de seus funcionários, pois gera vantagem 

competitiva ao possibilitar o desenvolvimento de habilidades e competências, além 

de ser um fator motivacional. 

 

Alencar (1995, p. 108) afirma que em uma empresa "um sujeito motivado 

demonstrará alto grau de envolvimento e nível de dedicação ao trabalho; sentindo-

se satisfeito pelo reconhecimento de seus esforços e habilidades, dará o melhor de 

si". Mas um clima criativo somente é possível com o apoio da administração 

superior. Alencar (1995) enumera certos princípios e fatores que precisam estar 

presentes para que tal situação ocorra e para que a pessoa possa, por meio do seu 

trabalho, demonstrar seu talento: 

 

. Liberdade no local de trabalho para que possa perseguir ideias inovadoras; 

. Estrutura organizacional e política flexíveis, enfatizando a confiança e 
cooperação mútuas; 
. Estrutura organizacional e clima de trabalho onde prevaleça o respeito à 
dignidade e ao valor dos indivíduos, encorajando iniciativas e desafiando 
capacidades dos mesmos; 
. Estrutura organizacional que mantém a autonomia, flexibilidade e vitalidade, 
através da delegação de responsabilidade e autoridade (Alencar, 1995, p. 108). 

 

De acordo com Gil (1994), as relações até hoje implementadas sobre os conceitos 

que se conhecem sobre o trabalho foram elaboradas no decorrer da Revolução 

Industrial, conhecido processo de transformação econômico e social iniciado em 

1760 na Inglaterra. Na década de 1950, a essência que norteava as relações de 

trabalho era burocrática, com um padrão definido e, as tarefas eram de cunho 

especializado. O tripé que sustentava as relações de trabalho era: as pessoas (ou 

“recursos de produção”), os equipamentos e o capital. 

 

De acordo com Fischer (1998), a função dos recursos humanos não deve ser 

encarada como uma simples extensão das demais funções administrativas. Ela deve 

sair da ótica que objetiva o instrumental, em que somente um agente tem 

consciência da complexa relação entre pessoas e organizações. A busca pela 

previsibilidade e pelo controle não permite que a administração tradicional perceba 

que o que acontece entre pessoas e organizações é um conjunto de relações. Como 
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são relações basicamente humanas, compreendem aqui as relações sociais, 

interpessoais e organizacionais, entre outras. 

Pressupõe-se que nestas relações a necessidade de participação de indivíduos ou 

de grupos mais ou menos conscientes de seus interesses deverá incluir os agentes 

integrantes dessas relações, já que terão que interferir e/ou interagir em seu 

comportamento e no dos demais sujeitos envolvidos (Fischer, 1998). 

 

Mecanismos de gestão formais e institucionalizados, visando às relações humanas 

que acontecem no âmbito organizacional, são relevantes para o direcionamento da 

empresa e de seus funcionários. Neste sentido, as empresas precisam, por 

intermédio dos recursos humanos, definir estratégias e práticas de gestão de 

recursos humanos capazes de buscar o comportamento humano no trabalho 

desejado pela empresa (Fischer, 1998). 

 

De acordo com Fischer (1998, p. 96), “o conceito, sob a ótica instrumenta,l de 

gestão de pessoas não deve prosperar, pois os instrumentos e práticas adotadas 

pela organização são partes que integram um todo”, devendo o profissional de 

recursos humanos integrar e participar efetivamente de todo o processo de gestão 

de pessoas.   

 

A administração no setor público engloba todas as atividades de governo, todos os 

tipos de finanças públicas e de regulação, devendo também priorizar uma política de 

recursos humanos. As atividades do governo consistem, entre outras, na oferta de 

serviços por parte dos órgãos públicos, tendo a sociedade com principal cliente. A 

qualidade dos serviços oferecidos deve ser considerada, e neste caso é, muitas 

vezes, insatisfatória.  

 

Para Grönroos (1993), a qualidade dos serviços deve ser destacada também porque 

no setor público, o serviço originalmente significa um elemento-chave, passando a 

dominar a burocracia excessiva e outros elementos negativos, mudando os papéis 

assumidos pelo funcionalismo público. 

 

A partir destes dois eixos básicos - o administrar pessoal versus o ministrador de 

processos -, obrigatoriamente virá à tona, conforme Ulrich (1978), a possibilidade de 
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se apresentar quatro papéis principais dos recursos humanos: administração de 

estratégias de recursos humanos, administração da infraestrutura da empresa, 

gestão da contribuição dos funcionários e administração da transformação e 

mudança (Figura 1). 

 

Figura 1 - Definição dos papéis de recursos humanos 

Papel/Função Resultado Metáfora Atividade 

Administração de 
estratégias de RH 

Execução da 
estratégia. 

Parceiro estratégico. 

Ajuste das 
estratégias de RH 

à estratégia 
empresarial: 
"Diagnóstico 

organizacional". 

Administração da 
infraestrutura da 

empresa 

Construção de uma 
infra-estrutura 

eficiente. 

Especialista 
administrativo. 

Reengenharia dos 
processos de 
organização: 
"Serviços em 

comum". 

Administração da 
contribuição dos 

funcionários 

Aumento do 
envolvimento e 
capacidade dos 

funcionários. 

Defensor dos 
funcionários. 

Ouvir e responder 
a aos funcionários: 
"Prover recursos 
aos funcionários". 

Administração da 
transformação e da 

mudança 

Criação de uma 
organização renovada. 

Agente da mudança. 

Gerir a 
transformação e a 

mudança: 
"Assegurar 

capacidade para 
mudança". 

Fonte: Ulrich (1998, p. 75) 

 

De acordo com Ulrich (1998), os papéis assumidos pelos profissionais de recursos 

humanos devem considerar as seguintes questões: operacionais e estratégicas, de 

polícia e de parceiros. É de grande relevância que esses profissionais priorizem 

metas quantitativas e qualitativas sobre a execução formal do trabalho e/ou 

atividades. 

 

Ulrich (1998) ressalta que os profissionais de recursos humanos devem ter sempre 

em mente a dicotomia entre o ser estratégico e o ser operacional, com uma visão no 

longo e no curto prazo, tendo claras as necessidades e as diferenças entre 

administrar pessoal e administrar os processos. 

 

Na administração de estratégias de recursos humanos, o fundamental é o ajuste 

entre as estratégias e suas práticas, em que o profissional de recursos humanos 

passa a ser percebido pela organização como um parceiro estratégico para a 
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efetivação das estratégias necessárias a cada organização. Neste aspecto Ulrich, 

(1998) ressalta que “o resultado da administração das estratégias é a aplicação de 

cada uma das estratégias definidas” (Figura 2). 

 

Figura 2 - Administração de estratégias de recursos humanos 

 

Fonte: Ulrich (1998, p. 86) 

 

Ao aplicar a administração de estratégias, Ulrich (1998) ressalta a importância de se 

considerar os recursos humanos como “parceiros estratégicos”, em que as ações 

essenciais do gerente de recursos humanos estratégico “traduzem as estratégias 

empresariais em prioridades de RH”. Da mesma forma, Gil (1994), Kilimnik, Castilho 

e Sant’Anna(2008) consideram a necessidade de as empresas buscarem estratégias 

para administrar seus recursos humanos, de forma a desenvolver habilidades e 

competências, gerando satisfação e qualidade no trabalho. 

 

Já na administração da infraestrutura da empresa, Ulrich (1998) e Fischer (1998) 

destacam que os profissionais de recursos humanos deverão conceber e 

desenvolver processos eficientes para contratar, treinar, avaliar, premiar, promover e 

gerir o fluxo de funcionários, em que o esquema é desenvolvido pelo autor com base 

na obra citada.  

 

Afirma Ulrich (1998, p. 89) que “o resultado da administração da infraestrutura é a 

eficiência administrativa”. Obtém-se como resultado da implementação desta 

(1)Empresa se adapta 
à mudança 

(2) Atende 
melhor 

exigências 
consumidor 

(3) 
Desempenho 

financeiro 
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administração a eficiência administrativa, em que a metáfora para o trabalho da 

administração de infraestrutura, conforme Ulrich (1998, p. 89), “é a do especialista 

administrativo.” 

 

Na administração da contribuição dos funcionários, é mister que os profissionais de 

recursos humanos se envolvam com os problemas, preocupações e necessidades 

cotidianas dos subalternos. Daí, obtém-se maior envolvimento e competência deles 

Ulrich (1998). Demonstra-se pela Figura 3, adaptada pelo autor, a administração da 

contribuição dos funcionários. 

 

Figura 3 - Administração da contribuição dos funcionários 

 

 

Fonte: Ulrich (1998, p. 89) 

 

Ulrich (1998) afirma que a metáfora para esse papel de recursos humanos é a de 

defensor dos funcionários e que está entre as principais atividades deste 

profissional: “ouvir, responder e encontrar maneiras de datá-los dos recursos que 

atendam as demandas variáveis”. Da mesma forma, Kilimnik, Castilho Sant’Anna 

(2008) destacam que este profissional busca a melhoria na carreira e eleva suas 

aspirações em relação ao mercado de trabalho. 

 

Para este autor, “o paradoxo inerente a esta função é a de que o profissional de 

recursos humanos que desempenha o papel de defensor de funcionários poderá 

confrontar com o parceiro estratégico, onde caberá ao profissional de recursos 

humanos equilibrar as tensões e conflitos”. Será este profissional quem garantirá um 

(1) Quanto menores os 
problemas e necessidades 

funcionários 

(2) Maior envolvimento e 
competência dos mesmos 
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veículo constante de comunicação entre funcionários e empresa, evitando ou 

intermediando, dessa forma, um conflito hierárquico. 

Será mister que o profissional de recursos humanos que implementa a 

administração da contribuição dos funcionários atue simultaneamente 

implementando programas da direção e sendo a voz dos funcionários e a voz da 

direção. E, por fim, a administração da transformação e da mudança, proporciona ao 

profissional de recursos humanos ser o catalisador cultural da organização (Ulrich, 

1998). O resultado esperado na aplicação desta administração da transformação, 

segundo Ulrich (1998, p. 90), “e a capacidade para mudar”, e a metáfora para o 

trabalho nesse papel “é a do "agente de mudança". 

 

Ulrich (1998) afirma que o paradoxo que se apresenta ao profissional de recursos 

humanos que aplica a administração da transformação está em conseguir gerir a 

necessidade de mudança, inovação e transformação com a necessidade de 

continuidade, disciplina e estabilidade. Enfim, é saber gerir a mudança sem que se 

perca a estabilidade, o passado em relação ao futuro e a livre atuação em 

detrimento ao controle. Resta, portanto, ao profissional de recursos humanos não 

perder de vista que dentre as diversas funções que exerce algumas são até 

antagônicas. Cabe a ele ser o guardião do passado, com vistas às novas culturas. 

 

O equilíbrio na atuação dessas naturezas mutáveis, tão necessário ao profissional 

de recursos humanos, deve propiciar que as novas práticas administrativas 

adotadas alicercem a mudança da cultura. 

 

2.3.2 Gestão de pessoas na administração pública 

 

De acordo com Cardoso (1998, p. 235), “nas instituições públicas, a gestão com 

base nos princípios democráticos recoloca a questão da natureza do poder, suas 

formas e a possibilidade concreta de exercê-la no processo democrático da ação 

coletiva”. Neste sentido, o autor defende que o fortalecimento da administração 

pública tem como base os princípios democráticos, sobretudo, com a participação da 

sociedade civil neste contexto.  
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Para Macedo (1995), a administração pública tem por objetivo assegurar a 

satisfação regular das necessidades coletivas de segurança e bem-estar dos 

indivíduos, obtendo e empregando racionalmente para esse fim os recursos 

adequados.  

 

Macedo (1995) defende que, fundamentada nos princípios constitucionais da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a administração 

pública representa o conjunto de decisões e operações por meio das quais o Estado 

busca o desempenho legal, técnico-administrativo e responsável em benefício do 

cidadão e do país. Mas, muitas vezes, esses serviços são considerados de péssima 

qualidade  por grande parte da população, o que vem explicar a necessidade de 

promover a capacitação e a qualificação profissional dos servidores públicos. 

 

A mudança emergente traz em sua essência a necessidade de mudar no curto prazo 

determinada organização, revendo seus pontos fracos e buscando soluções mais 

imediatistas. De outro lado, a mudança gerida, na própria acepção da palavra, visa 

dirigir, administrar e gerenciar uma organização de forma bem planejada.  

 

De acordo com Barbosa (2001), a concepção de gestão da esfera pública, com base 

nos pressupostos democráticos e na participação da sociedade civil, fortalece o 

caráter público do Estado e de suas instâncias. Essas perspectivas contrapõem-se à 

privatização da esfera pública e à apropriação do público pelos interesses privados. 

 

Um novo paradigma da administração, surgido com Gurgel (2003), fornece à teoria 

das organizações uma gama extrema de modelos descritivos1, que buscam 

esclarecer o problema, o foco a ser analisado; explicativos, que buscam explicar o 

problema, suas tensões e conflitos; e os prescritivos, que buscam levantar ações 

estratégicas em torno do problema.  

 

Esclarece Araújo (2010),  

                                                 
1
 Gurgel (2003) explica o paradigma da complexidade tentando mostrar o foco do problema, seus 

principais conflitos e as ações estratégicas para solucioná-lo. Na visão do autor, os problemas são 
analisados levando-se em conta o “cerne da questão” e todas as transversalidades que o compõem. 
A solução de um problema se dá quando se consegue compreender a transversalidade em relação 
ao “cerne da questão” e, por meio disso, propor mudanças. 



38 

As diversas transformações ocorridas no meio político, econômico e social do 
Estado contemporâneo, dentre as quais se destacam a globalização da 
economia, a diminuição do intervencionismo estatal, o desenvolvimento de 
parcerias com o setor privado e uma crescente democracia participativa, 
constituem elementos decisivos a modelar uma nova administração pública, a 
chamada Administração Gerencial (Araújo, 2010, p. 11). 

 

Para este autor, o maior desafio do setor público brasileiro é de natureza gerencial, 

que desde 1990 vem buscando um novo modelo de gestão pública focado em 

resultados e orientado para o cidadão.  

 

Neste cenário de mudanças, a Emenda Constitucional 19, de 5 de junho de 

1998, fez constar o princípio da eficiência como expressa exigência a ser 

observada no âmbito da administração pública brasileira. “A Gestão da 

qualidade no serviço público se traduz, necessariamente, na busca de uma 

maior eficiência na prestação dos serviços de que dispõe, até por que constitui 

peça primordial rumo à melhoria contínua, com vistas à efetiva satisfação do 

cidadão” (Araújo, 2010, p. 10). 

 

As organizações públicas têm o dever de prestar um bom atendimento aos 

cidadãos. Neste sentido, Macedo (1995) acredita que diversos aspectos interferem 

na percepção e na ação dos funcionários de uma organização em relação aos 

direitos dos cidadãos. Ele ressalta: 

 

Os funcionários públicos são extremamente desmotivados, pois não tem 
formação adequada e não são treinados; [...] não lhes são proporcionados 
condições de trabalho adequadas e; são mal gerenciados. Por conta dessa 
falta de motivação e condições de trabalho, o atendimento é de péssima 
qualidade (Macedo, 1995, p. 60). 

 

A gestão pública, com vistas a capacitação profissional, por meio de cursos e 

projetos aplicativos, tende a buscar a melhoria no atendimento ao público. Neste 

sentido, um novo paradigma deve ser debatido e implementado, voltando-se para 

uma visão sistêmica do papel do servidor público em relação à comunidade. 

 

Dutra (2001) define assim o processo de gestão de pessoas: 

 

Um termo emprestado da Biologia e pode significar a transição ou uma série de 
transições de uma condição para a outra; quando adaptado para a Sociologia, 
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agrega a ideia de interação entre elementos diferentes associados à ideia de 
movimento, mudança e fluxo. Esses processos podem repetir-se dentro de 
padrões, e são passíveis de interferência para induzi-los, aprimorá-los, inibi-los 
etc. Processos de gestão são interações entre partes com um objetivo e dentro 
de parâmetros previamente definidos (Dutra, 2001, p. 49).. 

 

Quanto aos objetivos e parâmetros Dutra (2001, p. 49) reconhece em função de sua 

natureza, três categorias de processos de gestão de pessoas: movimentação, 

desenvolvimento e valorização. 

 

Nos processos de movimentação integram-se as práticas de captação, 

internalização, transferências, promoções, expatriação e recolocação. Os processos 

de desenvolvimento visam estimular as pessoas a terem como práticas a 

capacitação, a carreira e o desempenho. Os processos de valorização criam 

parâmetros para a distinção das pessoas. Suas práticas são a remuneração, a 

premiação, os serviços e as facilidades. 

 

Para Coutinho (2000), “no setor público o desafio que se coloca para a nova 

administração pública é transformar as estruturas burocráticas, hierarquizadas e que 

tendem a um processo de isolamento em organizações flexíveis e empreendedoras” 

 

Explica o autor,  

 

Esse processo de racionalização organizacional implica na adoção, pelas 
organizações públicas, de padrões de gestão desenvolvidos para o ambiente 
das empresas privadas, com as adequações necessárias à natureza do setor 
público. As tentativas de inovação na administração pública significam a busca 
da eficiência e da qualidade na prestação de serviços públicos (Coutinho, 2000, 
p. 12).  

 

Neste sentido, o autor acredita que é necessário romper com os modelos 

tradicionais de administrar os recursos públicos e introduzir uma nova cultura de 

gestão. 

 

2.4 Carreira 

 

A teoria do capital humano apresenta-se sob duas perspectivas, conforme Cattani 

(2002 como citado em Limongi, 2005): a melhor capacitação do trabalhador 
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aparece como fator de aumento de produtividade; e as estratégias individuais com 

relação aos meios e aos fins - ou seja, cada trabalhador aplicaria um cálculo custo x 

benefício no que diz respeito à constituição do seu capital pessoal. 

 

Na visão de Cattani (2002 como citado em Limongi, 2005), o investimento pode 

levar ao aperfeiçoamento, aumentando a eficiência no trabalho, a satisfação e o 

desempenho profissional.  

 

Devido às mudanças na forma de gerenciar o trabalho nos últimos anos, a teoria do 

capital humano tornou-se importante para o novo contexto organizacional. A 

valorização do capital humano, segundo Cattani (2002 como citado em Limongi, 

2005), significa a apropriação de qualidade sociopsicológica do trabalhador, 

buscando o consenso e o espírito de lealdade à empresa. Ests teoria fundamenta-se 

na crença de que todos os indivíduos têm condições de tomar decisões livres e 

racionais (2002, como citado em Limongi, 2005). 

 

Alves (2004) afirma que é necessário aceitar o caráter individual da motivação e da 

conscientização de que jamais o homem conseguirá ficar completamente satisfeito. 

Sempre surgirá uma nova necessidade à medida que a anterior for satisfeita, num 

processo contínuo de busca da satisfação total. Neste sentido, o aspecto 

motivacional deve ser constante, valorizando o potencial humano. 

 

O crescimento humano considera o desenvolvimento de pessoa em todos os 

sentidos: cultural, social, econômico e pessoal. Tem grande relação com as 

organizações hoje, visto que estas exigem pessoas cada vez mais “conscientes de 

si mesmas e, por consequência, mais mobilizadas pela autonomia e liberdade em 

suas escolhas de carreira e de desenvolvimento profissionais” (Dutra, 2001, p. 16). 

Além disso, as organizações buscam pessoas que demandam oportunidades e 

desafios profissionais e pessoais e contínua atualização e ganho de competência 

como condição para a manutenção da competitividade profissional (Dutra, 2001, p. 

157). 
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2.4.1 Carreira como trajetória profissional 

 

Dutra (1996) ressalta que carreira é um termo muito utilizado, o qual agrega vários 

significados. Por isso é difícil defini-lo. Pode ser utilizado para referir à mobilidade 

ocupacional, por exemplo, o caminho a ser trilhado por um executivo, ou a carreira 

como profissão, por exemplo, militar. Em ambos os casos, "carreira passa a ideia de 

um caminho estruturado e organizado no tempo e no espaço que pode ser seguido 

por alguém" (Dutra, 1996, p. 16). 

 

Dutra (1996) ressalta que somente a partir do século XIX é que o termo carreira foi 

utilizado como trajetória profissional. Ainda assim, o autor destaca que até pouco 

tempo o conceito de carreira se limitava aos cargos exercidos na estrutura 

organizacional, marcada por níveis hierárquicos. Com base neste conceito, os 

cargos eram individuais e as tarefas eram caracterizadas pela repetitividade, o que 

reduzia a ascensão profissional nas empresas. De modo amplo, a 

 

[...] palavra carreira é usada de diferentes maneiras e possuem muitas 
conotações. Às vezes, o seguir uma carreira” se aplica unicamente a alguém 
com uma profissão ou cuja vida profissional é bem estruturada e implica 
progresso constante. No contexto de inclinações profissionais, o termo carreira 
quer dizer também a maneira como a vida profissional de uma pessoas 
desenvolve-se ao longo do tempo e como é vista por ela (Schein, p. 19, 1993). 

 

Dutra (1996) fala sobre dois modelos de carreira: o tradicional e o moderno. O 

modelo tradicional, que vigorou até a década de 1970, foi marcado pela estabilidade 

e pelas progressões linear e vertical. O trabalhador possuía maior estabilidade no 

emprego. O modelo moderno caracteriza-se por uma progressão da carreira de 

forma descontínua, mais horizontal que vertical e com maior instabilidade. 

 

A globalização e a inovação tecnológica são fenômenos que influenciam e interagem 

entre si, fomentando seus efeitos sobre a sociedade e as organizações (Kilimnik, 

Castilho & Sant’Anna, 2006). 

 

Para Kilimnik, Castilho Sant’Anna (2008), a palavra carreira é derivada do latim via 

carraria, que, significa “estrada para carros”. Conforme os autores, somente a partir 

do século XIX é que ela assumiu a definição de trajetória profissional.  
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Os autores ressaltam, ainda, que somente recentemente é que a palavra carreira 

deixou de ser utilizada como uma terminologia que abarcava o entendimento de 

estrutura preexistente, em que o profissional assim que adentrasse nela não lhe 

cabia pretender buscar outros caminhos senão aqueles que já estavam traçados.   

 

Venelli (2011) apresenta quatro significados distintos no tocante a carreira: “como 

mobilidade vertical, como profissão, sequência de empregos durante a vida, e, 

sequência de experiências relacionadas a funções ao longo da vida”. 

 

London e Stumpf (1982 como citado em Venelli, 2011, p. 54) definem a carreira 

como "uma sequência de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a 

vida de uma pessoa". Venelli (2011, p. 54), corroborando com Dutra (2001), define 

desenvolvimento profissional “como a capacidade para assumir atribuições e 

responsabilidades em níveis crescentes de complexidade”. De conformidade com 

Venelli (2011), a partir das contribuições de Hughes, London e Stumpf, Hall, Dutra, 

Le Boterf e Mota, a carreira pode ser definida como:  

 

A sequência de posições ocupadas durante a vida de uma pessoa, em função 
não só dos trabalhos, estudos e outras experiências de vida, mas também das 
suas percepções individuais, atitudes e comportamentos profissionais, que 
resultam em desenvolvimento de competências para lidar com situações de 
trabalho de maior complexidade, e em constante transformação. Estas 
posições são influenciadas e negociadas considerando motivos e aspirações 
individuais, expectativas e imposições da organização e da sociedade (Venelli, 
2011, p. 53). 

 

Kilimnik, Castilho e Sant’Anna (2006, p. 58 ) definem a carreira na perspectiva 

tradicional como sendo “um ajustamento do indivíduo a uma ocupação escolhida ou 

à imagem que dela possui e esse processo de ajustamento implica critérios dos 

quais nasce a noção de hierarquia ou de sequência de papéis com maiores 

responsabilidades dentro de uma ocupação”. 

 

2.4.2 Desempenho profissional na carreira 

 

Judge (1995 com citado em Venelli, 2011) define o sucesso na carreira como “o 

acúmulo de resultados positivos psicológicos e profissionais provenientes de 
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experiências de trabalho”. Estes autores consideram que o "sucesso é um conceito 

avaliativo". Então, julgamentos de sucesso na carreira dependem de quem está 

julgando.  

 

Na visão de Judge (1995 com citado em Venelli, 2011, p. 86), “quando julgado por 

outros, o sucesso é determinado com bases relativamente objetivas e critérios 

visíveis, o que muitos pesquisadores chamam de 'sucesso objetivo na carreira', que 

é mensurado por métricas observáveis, tais como salários e número de promoções”. 

Acrescenta que “o sucesso na carreira ainda pode ser julgado pelo próprio indivíduo 

que a persegue, que é também chamado de 'sucesso subjetivo na carreira', que será 

mensurado através dos sentimentos de realização e satisfação com sua própria 

carreira”. 

 

Venelli (2011, p. 88) cita a definição de sucesso na carreira fomulado por Arthur, 

Khapova e Wilderom (2005) como sendo: “a realização de resultados desejáveis 

relativos ao trabalho em algum ponto ao longo das experiências profissionais da 

pessoa”.    

 

2.4.3 Tipos de carreira 

 

De acordo com Robbins (1999), a estratégia geral de uma organização, geralmente 

instituída pela alta administração, delineia suas metas e os meios de atingi-las. A 

estratégia uma organização influencia o desempenho dos vários grupos de trabalho, 

visando ao crescimento profissional e empresarial. 

 

Schein (1993) identifica a carreira interna e a carreira externa como sendo duas 

vertentes da carreira em geral. Para o autor, a primeira está relacionada com a 

imagem e/ou ideia que o funcionário tem a respeito do próprio trabalho e do papel 

que desempenha. A segunda reflete seu ambiente externo em relação à sua 

carreira, que servirá tanto de orientação quanto de limite para a tomada de decisão 

profissional. 
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Na concepção de Dutra (2001), as administrações públicas e privadas vêm 

buscando constituir um sistema de administração de carreira, o qual, para ser eficaz, 

deve atender às necessidades tanto da organização quanto das pessoas.  

 

A carreira profissional foi sofrendo mudanças de acordo com o tempo, as 

necessidades empresariais, o aumento de oportunidades no mercado e o 

crescimento populacional. Além disso, os conceitos, a princípio baseados apenas no 

burocrático, necessitaram ampliar os tipos de carreira.  

 

Chanlat (1995) estabeleceu quatro tipos de carreiras: burocrática, profissional, 

empreendedora e sociopolítica. Ele traça um paralelo com os recursos principais, o 

elemento central de ascensão, os tipos de organização, os limites e os tipos de 

sociedade (Figura 4). 

 

Figura 4 - Tipos de carreira e sua caracterização  
Tipos de 

Carreira 

Recursos 

Principais 

Elemento 

Central de 

ascensão 

Tipos de 

organização 

Limites Tipos de 

sociedade 

Burocrática Posição 

hierárquica 
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escalões 

existentes 
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empregados 

Profissional Saber e 

reputação 

Profissão 

Perícia 

Habilidades 

profissionais 

Organização 

de peritos 

Burocracia 

Profissional 

Nível de 

perícia e 

reparação 

Sociedade 

de peritos 

Empreendedora Capacidade 

de criação 

Inovação 

Criação de 

novos valores 

novos 

produtos e 

serviços 

Pequenas e 

médias 

empresas 

Capacidade 

pessoal 

Sociedade 

que valoriza 

a iniciativa 

individual 

 Empresas 

artesanais, 

culturais, 

comunitárias e 

de caridade 

Exigências 

externas 

Sociopolítica Habilidades 

sociais 

Capital de 

relações 

Conhecimento 

Relações de 

parentesco 

Rede social 

Familiar 

Comunitária 

de clãs 

Número de 

relações 

conhecidas e 

ativas 

Sociedade 

de clãs 

Fonte: Chanlat (1995, p. 72) 
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Em se tratando do tipo de carreira burocrática, Kliksberg (1994, p. 23) esclarece que 

esta foi criada para o serviço público, porém “não garante nem rapidez, nem boa 

qualidade, nem custo baixo para os serviços prestados ao público, sendo, na 

verdade, lenta, cara, autorreferida e pouco ou nada orientada para o atendimento 

das demandas dos cidadãos”. A ascensão se dá pela posição hierárquica, podendo 

estar prevista ou não em edital de concursos públicos. Pode ainda ser dada pelo 

plano de carreira do funcionalismo.  

 

Chanlat (1995) esclarece que a carreira do tipo burocrática remete às estruturas 

burocráticas da organização, com uma rígida hierarquia de papéis, centralização de 

poder e impessoalidade (formal, pois nem sempre assim se verificará nos 

bastidores) das relações. O tempo de empresa e os concursos constituem a base da 

seleção, do recrutamento e da promoção.  

 

A carreira do tipo profissional baseia-se no monopólio do saber, da especialização e 

da profissão. A progressão na carreira é verificada de acordo com uma teórica 

disciplina profissional. Para o autor, enquanto a pessoa puder aprender e 

aperfeiçoar as suas competências poderá crescer na sua profissão.  

 

Os profissionais tendem a desenvolver uma lealdade maior em relação à 
profissão do que em relação à organização que o emprega. Isto explica porque 
eles têm, em geral, maior mobilidade do que os outros, desde que a 
organização já não os satisfaça (Chanlat,, 1995, p. 74). 

 

A carreira do tipo empreendedor está ligada, segundo Chanlat, às atividades de uma 

empresa independente. Já a “carreira de tipo sociopolítico baseia-se nas habilidades 

sociais e no poder de relações de que dispõe uma pessoa”. (Chanlat, 1995, p. 75). 

Daquele contexto decorrerá uma carreira que se constrói e o modo como as 

promoções são obtidas. O modelo moderno emergente, ao criar abertura para as 

mulheres e para as minorias, permite a instalação de uma nova divisão do trabalho, 

que questionará a própria noção de carreira para a maioria da população (Chanlat, 

1996). 
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2.5 O papel do treinamento na carreira 

 

Para Magalhães et al. (2010, p 10), treinamento é “a ação sistematizada de 

educação para a capacitação, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento do indivíduo”.  

No entanto, para Gil (2010, p. 121) treinamento é “o meio para adequar cada pessoa 

a seu cargo, com vista no alcance dos objetivos da organização”;  O autor apresenta 

nova definição de treinamento, qual seja: “É um sistema que abrange diversos 

subsistemas compostos pelo diagnóstico, prescrição, execução e avaliação”.    

 

Lacerda (2005) e Magalhães et al. (2010), trazem suas contribuições ao terem o 

mesmo entendimento sobre o treinamento como um subsistema, voltado para 

levantar as necessidades do treinamento, para planejá-lo, possibilitando a sua 

execução e avaliação. Na fase da avaliação, possibilitará uma retroalimentação 

sobre o treinamento proposto, acarretando, se necessário, novos ajustes para outros 

componentes do sistema.   

 

Andrade e Castro (1996, p. 112) afirmam que o “treinamento de pessoal é 

caracterizado pelo esforço despendido pelas organizações para propiciar 

oportunidades de aprendizagem aos seus integrantes”. 

 

Esses mesmos autores reforçam que os treinamentos são lastreados por propósitos 

e que  

 

[...] entre os propósitos mais tradicionais do treinamento estão aqueles 
relacionados à identificação e a superação de deficiências no desempenho de 
empregados, à preparação de empregados para novas funções e ao 
retreinamento para adaptação da mão de obra à introdução de novas 
tecnologias no trabalho (Andrade & Castro, 1996, p. 112) 

 

Necessário se torna diferenciar neste momento treinamento de desenvolvimento. 

Andrade (2002, p. 7) assim diferencia: "‘Treinamento’, essa aquisição seria feita de 

uma forma mais sistemática, utilizando-se uma tecnologia instrucional, enquanto 

‘Desenvolvimento’ estaria mais baseado na autogestão da aprendizagem". 

 



47 

Magalhães et al. (2010) afirmam que existe consenso entre Gil (2010), Carvalho e 

Oziléia (1988) e Chiavenato (1999) no tocante às quatro fases que se interligam 

para compor o treinamento: “diagnósticos das necessidades, planejamento ou 

programação, execução e avaliação”.  

 

Magalhães et al. (2010, p. 10) esclarecem que a fase de diagnóstico das 

necessidades consiste: “na busca de informações que levem a uma conclusão sobre 

o alcance dos objetivos propostos para um acontecimento, que nesse caso é 

melhorar a atuação do funcionário no cargo por meio do treinamento”.  

 

Já na fase de planejamento ou programação, Magalhães et al. (2010) levantam uma 

preocupação que deverá estar presente no planejador:  

 

Ao elaborar o plano, deve ter cuidado com a distinção entre treinamento de 
conhecimentos, de habilidades e de comportamentos, uma vez que os 
conhecimentos se aprendem estudando; as habilidades, por meio de exercício; 
e os comportamentos, por meio de decisão pessoal ou feedback (Magalhães et 
al., 2010, p. 10). 

 

Magalhães et al. (2010) esclarecem com muita propriedade o que deve estar 

presente na fase da execução ou implementação: 

 

Os gestores de treinamento e desenvolvimento devem elaborar seus projetos 
de treinamento, levando em consideração a avaliação de resultados como um 
processo menor dentro do processo de T&D, que se subdivide em quatro níveis 
(reação, aprendizagem, mudança de comportamento no cargo e resultados 
organizacionais) (Magalhães et al., 2010, p. 78) 

 

Especificamente no que concerne ao treinamento no setor público, ressaltam 

Magalhães et al. (2010, p. 10) que “na maioria das instituições inexistem políticas 

definidas para o desenvolvimento do funcionário pelo treinamento e a progressão da 

carreira”. 

 

Para corroborar com a afirmativa de que inexistiam políticas de treinamento, 

Magalhães et al. (2010) esclarecem que somente após 1995 é que foram 

intensificados os treinamentos. Inicialmente, foram realizados na Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP) e na Escola de Administração Fazendária (ESAF). 
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Comentam, ainda, o fato de que os treinamentos somente se deram devido à 

implementação de uma nova visão sobre o papel da capacitação, em que tal 

capacitação era vista como requisito para a promoção na carreira. 

 

Destaca Grillo (1990 como citado em Magalhães et al., 2010) que as IFES, por 

refletirem um ambiente composto por pessoal docente ou servidor técnico-

administrativo com grande diversidade de especialistas, tornam-se propícias para 

desenvolverem os programas de aperfeiçoamento e atualização.  

 

No caso da Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal, essa visão da 

necessidade de criar políticas que fomentassem a capacitação de seus servidores 

técnico-administrativos só foi implementada após a vigência da Lei 11.091/2005, que 

instituiu o PROCAP-PCCTAE, juntamente com a vigência do Dec. 5.825/2006, que 

determinam a vinculação do Plano de Carreira dos cargos Técnico-administrativos 

ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) de cada Instituição Federal de 

Ensino.  

 

2.5.1 Capacitação e qualificação profissional 

 

A capacitação e a qualificação profissional, segundo Lucena (1991), dimensionam a 

competência requerida pelas expectativas do negócio e pelo tipo de contribuição 

esperada de cada cargo. Definem também, as responsabilidades, os 

conhecimentos, as experiências, as habilidades e outros requisitos profissionais e 

pessoais necessários ao exercício do cargo, tendo em vista os resultados 

desejados.  

 

De acordo com Lucena (1991)  

 

Esse conceito deixa clara a ideia de que a qualificação Profissional é causa ou 
requisito de desempenho e não o desempenho propriamente dito. 
Consequentemente, ao analisar a Qualificação Profissional está-se procurando 
conhecer o nível de competência ou capacitação profissional adequada para 
gerar o desempenho específico, ou seja, o quanto o empregado está 
qualificado para exercer o cargo (Lucena, 1991, p. 21).. 
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Um dos suportes mais significativos para assegurar o bom desempenho é, sem 

dúvidas, a competência das pessoas. Portanto, é da maior importância a 

preocupação com a identificação da qualificação profissional e pessoal requerida 

pelas responsabilidades das posições de trabalho, assim como o consequente 

desenvolvimento das habilidades dos empregados para responderem às 

expectativas e aos desafios do desempenho esperado. Assim, a gerência do 

desempenho não poderá prescindir da responsabilidade de analisar e prover a 

competência de suas manifestações.  

 

Quando se trata de atender às expectativas do usuário, outro fator relevante envolve 

a qualificação, a capacitação e o treinamento dos funcionários atendentes. Neste 

sentido, Paiva Neto e Silva (2007) ensina: 

 

Para que o funcionário atenda bem, é essencial que ele saiba fazer (tenha 
conhecimento ou habilidades), possa fazer (tenha os recursos necessários) e 
primordialmente queira fazer. Logo, querer fazer está diretamente relacionado 
com o clima organizacional, e consequentemente, com a sua motivação, 
satisfação ou seu estado de espírito. O ambiente de trabalho pode motivar ou 
não as pessoas e comprometer a qualidade no atendimento (Paiva Neto & 
Silva, 2007, p. 17).. 

 

Nesta busca pela qualidade dos serviços públicos, o investimento na capacitação e 

qualificação do funcionalismo requer que se estabeleçam programas que 

disponibilizem verbas necessárias para sua efetivação.  

 

2.6 Contextualização da carreira do servidor público 

 

A chegada de dom João VI e de sua corte ao Brasil trouxe consigo inúmeros 

funcionários públicos, todos se instalando no Rio de Janeiro. É neste cenário que os 

funcionários públicos vêm ajudando a administrar o desenvolvimento dos serviços 

públicos, bem como a administração pública em geral. 

 

Para se entender a carreira do servidor público federal, necessário se torna definir 

carreira. Dias (2012, p. 35) a conceitua como sendo “um processo necessário para 

se atingir a senioridade individual em um cargo, no âmbito de uma empresa ou 

instituição”. 



50 

No serviço público federal, apesar de vinculadas a uma instituição, as carreiras nem 

sempre possuem regras que as definam. Não existem estudos aprofundados sobre 

cargos, atribuições e os conhecimentos para que se chegue o mais próximo possível 

do desenho das atribuições necessárias para o efetivo desempenho das funções de 

determinada carreira. 

 

O estudo dessas atribuições tão necessárias ao desempenho num patamar tolerável 

deveria ser realizado na ótica da transparência, pois assim ficariam claras e 

totalmente públicas a pretensão e/ou filosofia dos gestores dessas instituições, tais 

como, metas a serem atingidas e desenvolvimento pretendido do servidor para estar 

apto a realizar as tarefas cotidianas, deixando claros ao pretendente a ingressar na 

carreira pública as atribuições e os conhecimentos mínimos requeridos para as 

funções constantes daquela carreira. Torna-se claro e evidente que esses estudos 

deveriam ser constantes, o que impediria a estagnação e a desmotivação do 

servidor público federal.  

 

2.7 O plano de carreira dos cargos técnico-administrativos da UFV 

 

De acordo com a Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-

Administrativos em Instituições de Ensino Superior do Brasil (FASUBRA), o atual 

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação foi criado em 

2005, por meio da Lei 11.091, que instituiu cinco níveis, A, B, C, D e E, cada um 

contendo 16 padrões de vencimento. Nele se preveem somente dois tipos de 

progressão, por capacitação ou por mérito profissional. A progressão por 

capacitação se dá no interstício de 18 meses. Ao ser capacitado, o servidor alçará o 

nível subsequente, desde que comprove, por meio de certificação em programa de 

capacitação, sendo estes os critérios para a progressão por capacitação. 

 

Conforme Magalhães e Oliveira (2007), a educação continuada do funcionalismo 

público  engloba três etapas, a saber: 

 

. Formação profissional: é a educação profissional, de longo prazo, que visa 
qualificar o indivíduo para exercer uma profissão futura em determinado 
mercado de trabalho. 
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. Desenvolvimento profissional: trata-se da educação profissional, de médio 
prazo, que busca ampliar, desenvolver e aperfeiçoar o homem para seu 
crescimento profissional em determinada carreira na organização ou para que 
se torne mais eficiente e produtivo em seu cargo atual. 
. Treinamento profissional: é a educação profissional, de curto prazo, cujo 
processo é sistemático e organizado, possibilitando às pessoas adquirir 
conhecimento e habilidades técnicas para a sua rápida adaptação ao trabalho, 
na empresa onde estiver inserido (Magalhães & Oliveira, 2007, p. 76).. 
 

Carvalho e Oziléia (1988 como citado em Magalhães & Oliveira, 2007, p. 76) afirma 

que “a educação envolve todos os aspectos pelos quais a pessoa adquire a 

compreensão do mundo que a cerca, bem como a necessária capacidade para 

melhor lidar com seus problemas”. 

 

Ainda Carvalho e Oziléia (1988 citado em Magalhães & Oliveira, 2007) sintetiza 

assim a relação entre educação e treinamento: 

 

A educação denomina-se ‘instrução’ quando o indivíduo recebe formação 
escolar em seus vários graus de ensino. Mas a instrução continua a ser parte 
atuante da educação sob perspectiva formal. E o treinamento, dando 
continuidade à educação, prepara o empregado para melhor exercer suas 
funções profissionais (Magalhães & Oliveira, 2007, p. 5). 

 

Ferreira (1989 citado em Magalhães & Oliveira, 2007, p. 14), define treinamento 

como sendo “uma política promovida pela organização, visando liberar no indivíduo 

seu potencial, aperfeiçoando e desenvolvendo habilidades e conhecimentos, a fim 

de torná-lo apto a alcançar os objetivos da organização”. Define desenvolvimento 

como “um processo educacional que visa ampliar, desenvolver e aperfeiçoar o 

homem para seu crescimento profissional em determinada carreira ou para que se 

torne mais eficaz e produtivo”.  

 

Com o advento de várias políticas públicas que objetivam uma maior acessibilidade 

da população estudantil às Universidades Federais, dentre elas o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES), deverão as Instituições de Ensino estar aptas a captarem um 

maior e melhor grupo de ingressantes em seus cursos.  
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O atendimento dos anseios e questionamentos da comunidade estudantil de forma 

ágil e eficiente é fator decisivo para permanência do estudante, favorecendo a 

diminuição da taxa de evasão. Para tanto, deverão as Universidades Federais se 

adequar à nova realidade, proporcionando ao seu corpo de servidores técnicos-

administrativos a capacidade de responderem de pronto aos anseios dos discentes. 

Para tanto, a capacitação permanente e eficaz de seus servidores deve ser meta 

prioritária das altas administrações dessas Instituições.  

 

Afirma Magalhães e Oliveira (2007, p. 4) que “até há bem pouco tempo não existia 

na Universidade Federal de Viçosa nenhuma política formalmente definida para a 

área de Recursos Humanos”. O tema deste trabalho propõe-se a discutir, na 

percepção dos servidores da Universidade Federal de Viçosa/Campus Florestal, o 

impacto em sua carreira a partir de sua participação no Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento dos Integrantes do Plano de Carreira dos cargos Técnico-

Administrativos em Educação (PROCAP-PCCTAE). Mais especificamente, procura 

investigar o grau de satisfação dos servidores técnico-administrativos em educação, 

mediante a implementação desse programa. 

 

A Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal, no biênio 2007/ 2008, ofereceu 

28 cursos a seus servidores. Alguns modulares, para facilitar sua realização sem 

que houvesse prejuízos à adequação da realização do curso concomitantemente 

com o exercício da função do servidor participante. A carga horária destes cursos 

variou entre 40 e 180 horas. Houve a participação total de 125 servidores.  

 

Já no biênio 2009/2010 foram ofertados 15 cursos. Alguns também foram modulares 

e a carga horária variou de 40 a 180 horas, tendo a participação total de 99 

servidores. 

 

Percebe-se pelos dados acima que os servidores da UFV/CAF buscam os 

treinamentos para ascenderem na carreira. Dessa forma, o treinamento pode 

provocar no treinado mudanças basicamente em três estágios: em si mesmo, melhor 

desempenho de suas funções e aumento de sua satisfação pessoal. Mas, devido à 

ausência de uma política de treinamento, pode contribuir para uma situação que 
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venha a prejudicar não só o treinado como também a instituição onde este servidor 

está lotado.  

 

Magalhães et al. (2010) esclarecem que  na UFV diversos fatores interferem na 

obtenção de resultados positivos e negativos no que se refere à carreira dos 

servidores técnico-administrativos, ressaltando-se: a ausência de uma política 

institucional de aperfeiçoamento; as normas contidas na legislação que regulamenta 

o servidor técnico-administrativo não estão claramente definidas; inexistência de 

políticas integradas de recursos humanos nas IFES; pequena autonomia para 

decisões ligadas ao recursos humanos; ausência de integração nas políticas de 

gestão de recursos humanos implementadas pela UFV; e realização pelos 

servidores técnico-administrativos de atividades meio, e não fim, como os docentes.   

 

Ainda segundo os autores mencionados, os conteúdos dos cursos propostos para o 

PROCAP-PCCTAE incentivam o servidor técnico-administrativo da UFV-Campus 

Florestal a participar de um programa contínuo de treinamento.  

 

Por apresentar uma discussão teórica em torno da gestão de recursos humanos, 

enfatizando o treinamento, a capacitação e o desempenho na carreira dos 

servidores, este referencial se relaciona com a metodologia proposta, bem como 

com o objetivo deste estudo, por embasar o estudo de caso realizado com os 

servidores técnico-administrativos da UFV-Campus Florestal.   

 

Em se tratando do objetivo desta pesquisa - Analisar na Universidade Federal de 

Viçosa/Campus Florestal qual o grau de satisfação dos servidores técnico-

administrativos com o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Integrantes 

do Plano de Carreira dos cargos Técnico-Administrativos em Educação (PROCAP-

PCCTAE) - o referencial teórico contribuiu para a verificação deste objetivo, após o 

estudo de caso.  
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, descreve-se a metodologia utilizada para o desenvolvimento do 

trabalho. Na sequência, caracteriza-se o tipo de pesquisa, ressaltando o estudo de 

caso realizado na Federal de Viçosa Campus Florestal, especificamente no âmbito 

do Programa de Treinamento (PROCAP), sendo este o alvo de investigação. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Este estudo caracteriza-se como descritivo, pois descreve o nível de satisfação dos 

funcionários técnico-administrativos da UFV/Florestal com a sua profissão e carreira 

após a realização dos cursos do Programa de Treinamento (PROCAP).  

 

No tocante aos meios de investigação, esta pesquisa se caracteriza como um 

estudo de caso, realizado por meio de pesquisa de campo. O estudo de caso, 

segundo Vergara (2012, p. 53), “é a investigação empírica realizada no local onde 

ocorreu o fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo”.  

 

O estudo de caso aqui proposto foi realizado com uma amostra de funcionários da 

UFV/Campus Florestal extraída da população dos funcionários técnico-

administrativos da UFV-Campus Florestal. Optou-se pelo estudo de caso por 

proporcionar um exame mais pormenorizado de um local previamente escolhido. O 

local, ou ambiente, escolhido foi a Universidade Federal de Viçosa Campus 

Florestal. 

 

Segundo Yin (2005), o estudo de caso “trata-se de uma forma de se fazer pesquisa 

investigativa de fenômenos atuais dentro de seu contexto real, em situações em que 

as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente estabelecidos”. 

 

Na concepção de Gil (2010), a grande dificuldade do estudo de caso se dá na 

medida em que se tenta generalizar os resultados obtidos. 

 

A impossibilidade de generalização dos resultados obtidos com o estudo de 
caso constitui séria limitação deste tipo de delineamento. Todavia, o estudo de 
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caso é muito frequente na pesquisa social, devido à sua relativa simplicidade e 
economia, já que pode ser realizado por um único investigador, ou por um 
grupo pequeno e não requer a aplicação de técnicas de massa para coleta de 
dados, como ocorre nos levantamentos. A maior utilidade do estudo de caso é 
verificada nas pesquisas exploratórias. Por sua flexibilidade, é recomendável 
nas fases de uma investigação sobre temas complexos, para a construção de 
hipóteses ou reformulação do problema. Também se aplica com pertinência 
nas situações em que o objeto de estudo já é suficientemente conhecido a 
ponto de ser enquadrado em determinado tipo ideal (Gil, 2010, p. 140). 

 

Trata-se, ainda, de uma pesquisa descritiva, porque visa descrever percepções, 

expectativas e sugestões e medir a satisfação do público alvo. Segundo Malhotra 

(2001), a pesquisa descritiva é um tipo de pesquisa conclusiva que tem por principal 

objetivo descrever algo, como características do mercado.  

 

Ferrão (2008) define a pesquisa descritiva como sendo aquela que "promove estudo, 

análise, registro e interpretação dos fatos do mundo físico, sem a interferência do 

pesquisador".  

 

Além das pesquisas ora mencionadas, foi realizado um estudo documental na 

UFV/Campus Florestal, para a coleta de dados secundários. Quanto à pesquisa 

documental, Vergara (2012, p. 53) esclarece que se trata de um tipo de pesquisa 

“realizada em documentos conservados em órgãos públicos e privados de qualquer 

natureza ou com pessoas”. 

 

O estudo de caso se faz presente nesta dissertação por meio da aplicação de 

questionários (APÊNDICE A) aos servidores técnico-administrativos que 

participaram do PROCP-PCCTAE oferecido pela UFV Campus Florestal.   

 

Para a coleta de dados primários, optou-se pelo questionário, composto por 23 

questões. Algumas das principais vantagens de um questionário é que nem sempre 

é necessária a presença do pesquisador para que o informante responda às 

questões. Além disso, o questionário consegue atingir várias pessoas ao mesmo 

tempo, obtendo um grande número de dados e podendo abranger uma área 

geográfica mais ampla, se for este o objetivo da pesquisa. Ele garante também 

maior liberdade das respostas em razão do anonimato, evitando vieses potenciais 
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do entrevistador. Geralmente, por meio do questionário obtêm-se respostas rápidas 

e precisas. 

 

A abordagem desta pesquisa foi qualitativa, por ser um estudo de caso, porém 

utilizando-se da técnica de análise quantitativa. O estudo quantitativo foi realizado 

com base nos dados da entrevista, coletados na UFV/Campus Florestal, por meio de 

questionário estruturado. Neste aspecto, Yin (2005) esclarece que a pesquisa 

quantitativa traduz em números as opiniões e informações para serem classificadas 

e analisadas. Utilizam-se técnicas estatísticas. 

 

Para esta pesquisa, foi utilizada a unidade do PROCAP da UFV/Campus Florestal, 

sendo selecionados os cursos destinados aos funcionários técnico-administrativos, 

tendo em vista ser este o público-alvo deste estudo.   

 

A Tabela 1 apresenta as funções e o número de funcionários que corresponde a 

cada uma delas.  

 

Tabela 1 – Funções e número de funcionários da UFV 

                            (Continua...) 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

Administrador 1 

Analista de tecnologia da informação 2 

Armazenista 2 

Arquivista 1 

Assistente administração 17 

Assistente de laboratório 7 

Assistente social 1 

Auditor 1 

Auxiliar indústria conservação de alimentos 3 

Auxiliar administrativo 7 

Auxiliar de agropecuária 50 

Auxiliar de cozinha 3 

Auxiliar de eletricista 1 

Auxiliar em enfermagem 1 

Auxiliar operacional 1 

Bibliotecário 3 

Carpinteiro 4 

Contador 1 

Contramestre/Ofício 2 

Cozinheiro 2 
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Tabela 1 – Funções e número de funcionários da UFV 

                            (Conclusão) 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

Desenhista/Projetista 1 

Eletricista 1 

Encanador 1 

Enfermeiro 1 

Engenheiro Civil 1 

Jornalista 1 

Mecânico 2 

Médico 1 

Montador/Soldador 1 

Motorista 1 

Nutricionista 1 

Operador de caldeira 1 

Operador máquina lavanderia 1 

Operador de máquinas agrícolas  6 

Operador máquinas terraplenagem 1 

Pedreiro 6 

Pintor 2 

Porteiro 4 

Psicólogo 2 

Servente de limpeza 3 

Servente de obras 3 

Técnico em assuntos educacionais 1 

Técnico em laboratório 4 

Técnico em agropecuária 7 

Técnico em tecnologia da informação 3 

Vigilante 4 

TOTAL 170 

Fonte: Serviço de Pessoal Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal 

 

Os diversos cursos oferecidos pela UFV Campus Florestal aos servidores técnico-

administrativos abordaram temas variados e foram cursados nas dependências do 

campus. 

 

3.2 Instrumento para a coleta de dados 

 

A descrição do método de pesquisa prevê o detalhamento das atividades e dos 

procedimentos realizados, visando cumprir os objetivos a que o estudo se propõe. A 

pesquisa foi delineada em uma etapa de caráter descritivo, chamada "etapa 

quantitativa". 
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Sendo o universo pesquisado constituído de funcionários técnico-administrativo da 

UFV/Campus Florestal, optou-se por utilizar como instrumento de pesquisa o 

questionário, fechado e estruturado, por considerá-lo mais adequado ao estudo. A 

aplicação deste questionário ocorreu no primeiro semestre de 2014. 

 

Para a validação do instrumento de coleta, foi utilizada uma amostra composta por 

funcionários, para apreciação da eficácia do questionário em relação à proposta do 

trabalho. Foi, ainda, apresentado à professora envolvida no segmento da educação 

do curso de Mestrado da FPL.  

 

3.3 Procedimentos para a coleta de dados 

 

Ao amadurecer o tema, foi preciso obter diversas autorizações para a efetiva 

apresentação do pré-projeto ao Comitê de Ética, por exemplo, ao diretor 

administrativo da UFV/Campus Florestal e à chefe do Instituto de Ciências Humanas 

da UFV/Campus Florestal, além da apresentação do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, lido e assinado pelos respondentes. 

 

O pré-projeto, intitulado inicialmente “A Análise do Grau de Satisfação dos 

Servidores Técnico-Administrativos em Educação mediante a implementação do 

Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento do Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação (PROCAP-PCCTAE): um estudo de caso”, foi 

alterado à medida que se definia o questionário de pesquisa.  

 

Passada a fase burocrática para a aplicação dos questionários, o projeto recebeu o 

número CAAE 37866614.4.0000.5153, sendo aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Viçosa no dia 10/12/2014. 

 

Após sua aprovação, notou-se que o título do trabalho estava demasiadamente 

longo. Por isso, foi renomeado como "Satisfação em Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento: um estudo de caso dos Servidores Técnico-Administrativos em 

Educação". 
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No tocante à aplicação dos questionários aos respondentes participantes do 

Programa de Capacitação, foi feita uma escolha baseada no grau de facilidade dos 

respondentes que se prontificaram a participar. A pesquisa foi realizada por meio de 

questionários aplicados nos locais de trabalho dos diversos servidores, havendo boa 

aceitação por parte deles, que, devidamente instruídos, responderam às perguntas 

propostas. O tempo de duração desta pesquisa foi de um mês, pois dependia da 

disponibilidade dos funcionários. 

 

Em nenhum momento houve qualquer tipo de constrangimento, nem por parte do 

entrevistador, nem dos respondentes, nem da administração da UFV/Campus 

Florestal. 

 

Foi realizada uma análise quantitativa dos dados encontrados nas entrevistas, 

cruzando-os com o referencial teórico. 

 

3.4 População e amostra 

 

A população que contempla esta pesquisa ficou composta por 170 funcionários do 

quadro técnico-administrativo da Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal, 

atuando nas diversas funções, conforme a Tabela 1. 

 

Entende-se aqui por população não o "número de habitantes de um local, como é 

largamente conhecido o termo, mas o conjunto de elementos que possuem as 

características que serão objetos de estudo" (Vergara, 2012, p. 48).  

 

Para compor a amostra aleatória simples da pesquisa, foram selecionados 

funcionários do quadro técnico-administrativo da UFV/Campus Florestal. Esta 

escolha se justifica pelo fácil acesso do pesquisador a essa instituição e pelo 

interesse nos resultados da pesquisa.  

 

A amostra foi obtida por acessibilidade. Determinou-se para entrevistas o percentual 

de 20% da população de servidores da Universidade Federal de Viçosa, que totaliza 

em 170 integrantes, ficando limitada, portanto, em 36 funcionários, para os quais 

foram aplicados os questionários (APÊNDICE A). Este percentual foi obtido com 
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base na fórmula obtida pelo método probabilístico, que determina o tamanho da 

amostra considerada finita (170 integrantes). A amostra possui um tamanho (n) 

superior ou igual a 5% do tamanho da população (N).  

 

Aplicou-se a fórmula para a obter o tamanho da amostra, com base no método 

probabilístico e na estimativa da proporção populacional: 
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2,163



n  

 
n = 31,5 = 32 = n 

 

Se considerar que na aplicação do questionário poderão ocorrer alguns imprevistos, 

acrescenta-se uma margem de 10% sobre o valor de n para que englobe estes 

prováveis imprevistos e não prejudique a amostra. 

 

Se n= 32 x 10%= 32+ 3,2= 35,2 

 

n=36 

 

Arredondando o valor de n, obteve-se como tamanho final da amostra de 36 

participantes, devendo, portanto, serem aplicados 36 questionários.  
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3.5 Tratamento dos dados 

 

Para o tratamento dos dados, todos os questionários foram digitados e submetidos à 

supervisão aleatória, com o objetivo de confirmar a correção na realização das 

entrevistas pelos pesquisadores, fortalecendo a fidedignidade dos resultados. Os 

dados coletados receberam um tratamento estatístico, visando obter uma análise 

quantitativa dos pontos relevantes dos cursos para os funcionários. Isso permitiu 

separar e agregar elementos, muitas vezes, indistintos, alcançando uma visão 

integral das concepções prévias dos respondentes. 

 

Os dados quantitativos obtidos foram analisados utilizando o software, cuja 

aplicação permite a conversão das respostas em dados percentuais. Para a análise 

dos dados, utilizou-se o método descritivo, tendo como principal foco a satisfação 

dos funcionários em relação ao Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento. A 

análise estatística descritiva constitui-se de métodos tabulares, gráficos e numéricos, 

para descrever as características de um conjunto de dados (Levine, Bereson & 

Stephan, 2000).  
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4. A INSTITUIÇÃO, A CARREIRA DO SERVIDOR E O PROCAP 

 

Neste capítulo, abordam-se a instituição, a carreira do servidor e o PROCAP.  

 

4.1 Caracterização da instituição de ensino pesquisada 

 

A Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal teve sua origem como 

Fazenda-Escola, na data de 26 de abril de 1939, sendo fundada no Governo de 

Benedito Valadares na cidade de Florestal, MG (Figura 5). 

 

Figura 5 - Campus UFV/Florestal 

 
Fonte:https://picasaweb.google.com/100211480982436800938/UniversidadeFederalDeVi
cosaCampusFlorestal?feat=flashalbum#5636598886840009410 

 

Em 1943, outra finalidade foi incorporada a esta escola, que passou a abrigar 

menores, sendo-lhes oferecidos o ensino primário e o profissional agrícola. Estava 

subordinada ao Departamento de Ensino Técnico da Secretaria de Estado da 

Agricultura. 

 

Na data de 26 de maio de 1948, a Fazenda-Escola foi transformada em Escola 

Média de Agricultura de Florestal (EMAF), por meio do Decreto nº 2.740 (Figura 6). 

 

A EMAF foi regulamentada pelo Decreto-lei 2.931, de 13 de novembro de 1948. 

Passou a oferecer o curso médio de agricultura, em abril de 1949. Aqueles que 

concluíam este curso obtinham o título de "técnicos agrícolas". A Universidade Rural 

do Estado de Minas Gerais (UREMG), hoje Universidade Federal de Viçosa (UFV), 

incorporou a Escola Média de Agricultura, por meio da Lei 1.360, de 5 de dezembro 

de 1955. 

https://picasaweb.google.com/100211480982436800938/UniversidadeFederalDeVicosaCampusFlorestal?feat=flashalbum#5636598886840009410
https://picasaweb.google.com/100211480982436800938/UniversidadeFederalDeVicosaCampusFlorestal?feat=flashalbum#5636598886840009410
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Figura 6 - Prédio da UFV/Florestal 

 

Fonte:https://lh4.googleusercontent.com/Yn5gwSOcsNQ/Tjk42uwoH5I/AAAAAAAAAEc/H
ogxgKF1Zv0/d/PREDIO%252520PRINCIPAL%252520%2525281%252529.JPG 

 

Em 20 de novembro de 1991, pela Portaria 102/81, novamente se alterou a 

denominação da escola, que passou a se chamar Central de Ensino e 

Desenvolvimento Agrário de Florestal (CEDAF). Por força da Resolução 7/2006 do 

Conselho Universitário da Universidade Federal de Viçosa (CONSU), mais uma vez 

foi alterada a denominação da Instituição, passando a ser chamada de Universidade 

Federal de Viçosa - Campus Florestal. 

 

Figura 7 - Município de Florestal 

 

Fonte:https://picasaweb.google.com/100211480982436800938/UniversidadeFederalDeVico
saCampusFlorestal?feat=flashalbum#5636598932238581138 

 

https://picasaweb.google.com/100211480982436800938/UniversidadeFederalDeVicosaCampusFlorestal?feat=flashalbum#5636598932238581138
https://picasaweb.google.com/100211480982436800938/UniversidadeFederalDeVicosaCampusFlorestal?feat=flashalbum#5636598932238581138
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O Campus da UFV/Florestal é dotado de uma área de 1.508,00 hectares, localizada 

no município de Florestal, estado de Minas Gerais, município este integrante da 

Grande Belo Horizonte. Em 2007, contava 5.928 habitantes (ALMG). 

 

4.1.1 Cursos oferecidos pela UFV Campus Florestal 

 

Os números abaixo transcritos estão em conformidade com o Serviço de Registro 

Escolar da Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal e estão atualizados 

até maio de 2012. 

 

a) Cursos em nível de 2º grau: 

. Ensino médio: A UFV/Campus Florestal oferece o ensino médio puro. Os 

alunos da microrregião podem usufruir do ensino médio oferecido por docentes 

do quadro, contando 84 alunos. 

. Ensino técnico: A UFV/CAF também oferece diversos cursos técnicos na 

modalidade presencial e cursos na modalidade a distância, contando os 

seguintes números: 

. Técnico em Agropecuária - 412 alunos matriculados; 

. Técnico em Informática - 120 alunos matriculados; 

. Técnico em Processamento de Alimentos - 116 alunos matriculados; 

. Técnico em Eletrotécnica - 55 alunos matriculados; 

. Técnico em Eletrônica - 59 alunos matriculados; 

. Técnico em Hospedagem - 213 alunos matriculados. 

b) Cursos superiores tecnológicos (3º grau): 

. Curso Superior Tecnológico em Gestão Ambiental - 70 alunos matriculados; 

. Curso Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 72 alunos 

matriculados (em extinção). 

c) Cursos superiores: 

. Administração - 117 alunos matriculados; 

. Agronomia - 126 alunos matriculados; 

. Ciência da Computação - 49 alunos matriculados; 

. Engenharia de Alimentos - 122 alunos matriculados; 

. Licenciatura em Ciências Biológicas - 81 alunos matriculados; 

. Licenciatura em Educação Física - 107 alunos matriculados; 
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. Licenciatura em Física - 36 alunos matriculados; 

. Licenciatura em Matemática - 42 alunos matriculados; 

. Licenciatura em Química - 64 alunos matriculados. 

 

O total de alunos matriculados na UFV/CAF nos diversos cursos de graduação é de 

739 discentes. O número total de discentes matriculados na Universidade Federal de 

Viçosa Campus Florestal é de 1.940 alunos. 

 

4.2 Caracterização do PROCAP 

 

Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento (PROCAP) dos servidores técnico-

administrativos em educação da Universidade Federal de Viçosa que possibilita a 

estruturação do o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério 

da Educação (PCCTAE), especificamente o art. 24, §1º, inciso II, e as diretrizes 

nacionais estabelecidas pelo Decreto 5.825, de 29 de junho de 2006. 

 

Cursos que se destinam aos profissionais técnico-administrativos: 

 

. Cidadania 

. Informática 

. Laticínios 

. Relações Interpessoais 

. Máquinas Agrícolas 

. Agricultura 

. Noções de Administração 

. Jardinagem 

. Bovinocultura 

. Introdução ao Linux e Libre Office 

. Memorização e Leitura Dinâmica 

. Operação e Manutenção de Máquinas Agrícolas e Implementos 

. Prevenção de Acidentes 

. Gestão de Arquivos  
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4.3 A carreira no serviço público técnico-administrativo no âmbito federal 

 

O estabelecimento da carreira e sua progressão no serviço público têm sua garantia 

na Constituição Federal de 1988, conforme se segue: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: 
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, 
na forma da lei; 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração 
Art. 39 da Constituição de 1988. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998). 
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de 
sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores 
da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas 
(Constituição Federal, 1988). 

 

 

4.3.1 Breve relato cronológico da carreira dos servidores públicos federais 

 

Ao se fazer um estudo cronológico sobre a carreira do servidor público federal, 

depara-se com o marco inicial das carreiras: a criação, por Getúlio Vargas, do 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), que tinha uma modelação 

nitidamente burocrática.  

 

Na carreira dos servidores públicos federais que desempenham suas funções em 

Instituições Federais de Ensino, verifica-se que em 1985, com a criação do Plano de 

Cargos e Salários, Benefícios e Vantagens (PCSBV), a grande conquista deles foi a 

isonomia salarial entre as fundações. Em 1987, pelo Decreto 94.664, essa isonomia 

foi estendida entre as fundações e as autarquias, acabando de vez com as 

disparidades salariais entre essas instituições. Em 1988, com a promulgação da 

Constituição Federal, especificamente no inciso II do art. 37, extinguiram-se os 
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concursos internos de ascensão funcional, iniciando-se a gestão democrática das 

Instituições Federais de Ensino. 

 

Em 1990, a Lei 8.112 estabeleceu o Regime Jurídico Único, arcabouço legal que 

trata dos diversos assuntos pertinentes aos servidores públicos federais. Em 1992, 

estabeleceu-se a Gratificação de Atividade Executiva (GAE), devida aos ativos e aos 

inativos, que chegou a 160% dos salários dos servidores que as recebia. 

 

4.3.2. Evolução do plano de carreira dos servidores técnico-administrativos 

das IFES ao longo do tempo 

 

Com base em documento datado de 26 de outubro de 2007 da Federação de 

Sindicatos de Trabalhadores em Educação das Universidades Brasileira 

(FASUBRA), Figura 8, que relaciona as conquistas no tocante à carreira dos 

servidores Técnico-administrativos das IFES e o período em que ocorreram. 

 

Figura 8 - Evolução do Plano de Carreira dos Servidores Técnico-Administrativos 
das IFES ao longo do tempo 

Período Ação 

1987 
Implantação do Plano Único de Classificação e 

Reestruturação de Cargos e Empregos 
(PUCRCE), pela Lei 7.596/87. 

1990 
Implantação do Regime Jurídico Único – RJU, 

pela da Lei 8.112/90 

2005 
Vigência da Lei 11.091/05, que estabeleceu o 

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
administrativos das IFES 

Fonte: FASUBRA, 2009 
 

Em 1987, foi instituída a Lei 7.596, que criou o Plano Único de Classificação e 

Reestruturação de Cargos e Empregos (PUCRCE), tanto para o pessoal docente 

como para os servidores técnico-administrativos ligados às instituições federais de 

ensino. Os princípios da isonomia salarial e a uniformidade de critérios tanto para o 

ingresso quanto para a promoção e ascensão funcionais foram assegurados no art. 

3º desta lei. 

 

A Lei 8.112/90, popularmente conhecida como "Regime Jurídico Único", traz em seu 

bojo a normatização que baliza o exercício da função do servidor público, trazendo, 

ainda, direitos e deveres a que eles deveriam se submeter a partir da implantação. 
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É provável que o maior avanço no tocante à carreira do servidor técnico-

administrativo vinculado à IFES esteja previsto na Lei 11.091, de 12 de janeiro de 

2005, já que ela estrutura, enquadra e propõe as formas de ingresso e de 

progressão. Outras leis também destacam alguns tópicos da legislação em torno da 

regulamentação da carreira do servidor técnico-administrativo vinculado à IFES 

(ANEXO A). 

 

4.4. O plano de carreira na UFV 

 

Para compreender o plano de carreira dos funcionários da UFV/Campus Florestal, 

vale ressaltar que este é instituído pelo Decreto 5.707/2006, que estabelece a 

Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, suas diretrizes e seus 

instrumentos 

 

Os níveis de escolaridade e os percentuais para a concessão do incentivo à 

qualificação aos servidores técnico-administrativos foram alterados. O servidor 

poderá requerer a concessão do incentivo quando possuir o título de educação 

formal superior à exigência de escolaridade do cargo que ocupa. 

 

O Departamento de Recursos Humanos (DRH) esclarece que não é necessário 

cumprir o prazo de quatro anos de efetivo exercício no cargo para requerer tal 

incentivo, devido à alteração no art. 12 da Lei 11.091/2005. (UFV, 2007). 

 

4.4.1 Estrutura do PCCTAE  

 

O Plano de Carreira dos TAs é dividido em cinco níveis de classificação, A, B, C, D e 

E, que configuram em conjuntos de cargos de mesma hierarquia, classificados a 

partir de alguns requisitos, por exemplo, escolaridade. Cada uma dessas classes 

divide-se em quatro níveis de capacitação (I, II, III e IV), sendo que cada um níveis 

tem 16 padrões de vencimento básico.  

 

4.4.2 Ingresso na carreira  

 

O ingresso na carreira é realizado por meio de concurso público de provas ou de 

provas e títulos. Ocorre sempre no nível I de cada classe, observadas a 

escolaridade e a experiência estabelecidas no Anexo II da Lei 11.091/05.  
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4.4.3 Progressão funcional  

 

Os servidores podem progredir dentro de uma classe nos quatro níveis de 

classificação e nos 16 padrões de vencimento, mas não podem ascender de uma 

classe para a outra. O servidor que ingressar na classe D, por exemplo, não tem a 

opção de passar para a E, a não ser por meio de novo concurso público.  

 

4.4.4 Progressão por capacitação profissional 

 

Trata-se da mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de 

classificação, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de 

capacitação compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga 

horária mínima exigida, respeitado o interstício de 18 meses. É permitido o 

somatório de cargas horárias de cursos superiores a 20 horas-aula.  

 

4.4.5 Progressão por mérito profissional  

 

Refere-se à mudança para o padrão de vencimento (que vai do 1 ao 16, dentro de 

cada uma das classes) imediatamente subsequente, a cada 18 meses de efetivo 

exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de 

avaliação de desempenho.  

 

4.4.6 Incentivo à qualificação  

 

Além da progressão profissional, o plano de carreira do servidor técnico-

administrativo oferece um incentivo ao servidor que possui educação formal superior 

à exigida para o cargo de que é titular. O benefício é pago em percentuais 

calculados sobre o padrão de vencimento percebido pelo servidor. Os percentuais 

são fixados em tabela, podendo variar de 5% a 75%.  

 

O título em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de 

atuação do servidor proporcionará o percentual máximo, enquanto títulos com 

relação indireta corresponderão ao percentual mínimo. Em relação à progressão por 

capacitação profissional, a DRH relembra as orientações anteriores, conforme se 

segue: 
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. Para obter progressão por capacitação profissional, é necessário participar de 

cursos/treinamentos do Programa de Capacitação (PROCAP) da UFV, com 

cargas horárias que atendam à exigência do nível de classificação e do nível 

de capacitação do cargo ocupado; 

. Entre uma progressão e outra, é necessário respeitar o interstício de 18 

meses, informado no site da DRH; 

. As ações de capacitação que acontecerem fora da UFV deverão ser 

reconhecidas pela DRH, mediante apresentação dos documentos relacionados 

no art. 13 do PROCAP (UFV, 2007).  

 

4.5 Caracterização dos respondentes 

 

Sobre os respondentes que participaram desta pesquisa, verificou-se que se trata de 

funcionários do quadro técnico-administrativos com escolaridade variada entre 

ensino fundamental e ensino médio, sendo poucos com curso superior. São 

funcionários que exercem funções diversas, concursados e que, na maioria, 

permanecem nos cargos de origem. Foram respondentes 36 funcionários que vêm 

fazendo os cursos do PROCAP em busca de ascensão na carreira, de capacitação e 

de qualificação profissional. 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, procede-se à apresentação e discussão dos dados coletados por 

meio dos questionários aplicados a 36 funcionários da UFV – Campus Florestal, 

divididos em duas partes - dados pessoais e dados funcionais -, sendo que na última 

a ênfase é no PROCAP. 

 

Os dados relativos ao gênero são apresentados no Figura 9.  

 

Figura 9 - Distribuição da amostra quanto ao gênero 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

A maioria dos funcionários da UFV – Campus Florestal se concentra no sexo 

masculino, talvez devido às funções que mais adiante justificam essa categoria. Dos 

36 respondentes, 27 (75%) são do sexo masculino e apenas 9 (25%) do sexo 

feminino. 

 

A Figura 10 mostra a distribuição da amostra em homens. 

 

Figura 10 - Distribuição da amostra quanto à faixa  

etária dos homens 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

75% 
25% 

Masculino 

Feminino 

52% 

33% 

15% 

Mais de 50 anos 

Entre 31-49 

Abaixo de 30 anos 



72 

A faixa etária predominante no sexo masculino (27 entrevistados) situa-se acima de 

50 anos, tendo encontrado 14 funcionários, ou seja, 52%, seguindo-se a de entre 

41-50 anos, com 9 (33%) e abaixo de 30 anos, com 4(15%). 

 

A Figura 11 apresenta a distribuição da amostra em relação à faixa etária das 

mulheres.  

 

Figura 11 - Distribuição da amostra quanto à faixa etária 

das mulheres 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

Encontrou-se apenas uma funcionária com mais de 50 anos, três entre 41-50 anos, 

uma entre 36-40 e três abaixo de 30 anos.  

 

A Figura 12 mostra a distribuição da amostra em relação ao estado civil dos 

respondentes. 

 

Figura 12 - Distribuição da amostra quanto ao estado civil 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se que 76% dos respondentes são casados, 19% são solteiros e 5% são 

separados.  
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A Figura 13 revela o nível de escolaridade dos respondentes do sexo masculino.  

 

Figura 13 - Grau de escolaridade/masculino 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De grande importância é o grau de escolaridade dos entrevistados, tendo em vista 

sua relação com o cargo que exercem e as mudanças de níveis. Os dados da Figura 

13 apontam para um nível baixo de escolaridade, principalmente entre os 

funcionários do sexo masculino.  

 

Foram encontrados dois funcionários com o 1º grau completo (7%), oito (30%) com o 

1o grau incompleto, seis com o 2o grau completo (22%) e um com 2o grau incompleto 

(4%). Foram encontrados quatro funcionários com curso superior (15%) e seis 

cursando o ensino superior (22%). Não foi encontrado nenhum funcionário do sexo 

masculino com curso de pós-graduação. 

 

A Figura 14 apresenta o nível de escolaridade dos respondentes do sexo feminino. 

 

Figura 14 - Grau de escolaridade/feminino 

 

Fonte: Dados da pesquisa  
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A maioria das respondentes possui ou está cursando o ensino superior, sendo três 

formadas (34%) e um em curso (11%), tendo ainda mais três com pós-graduação 

(34%). Apenas dois funcionários com o 2o grau completo (22%). Nota-se que os 

funcionários do sexo masculino têm maior grau de escolaridade, não apresentando 

nenhuma com apenas o 1º grau. 

 

A Figura 15 apresenta os dados relativos ao tempo de serviço na UFV-Campus 

Florestal.  

 

Figura 15 - Distribuição da amostra quanto ao tempo de  

serviço na UFV 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os dados funcionais foram tabulados em sua totalidade, não separando os 

respondentes por sexo, idade ou escolaridade.  

 

A maioria dos funcionários da UFV – Campus Florestal, 25 (69%), tem mais de 20 

anos de trabalho na universidade. Interessante ressaltar que o segundo maior 

percentual (25%) é dos funcionários com até três anos na casa, o que leva a inferir 

que são novos contratados ou concursados.  

 

Comparando esses dados com o grau de escolaridade, em que encontrou que a 

maioria tem o 2º grau completo, infere-se que muitos desses funcionários não deram 

prosseguimento aos estudos ao longo do tempo de serviço. 
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Os dados da Tabela 2 referem-se às funções exercidas pelos funcionários da UFV- 

Campus Florestal. 

 

Tabela 2 - Distribuição dos funcionários por função 

N
o
 de 

entrevistados 
Função 

contratada 

Permanece 
na 

função 

Desvio de 
função 

Tempo na 
função 

1 Assistente administrativo S N 1-5 anos 

2 Assistente administrativo S N 1-5 anos 

3 Assistente administrativo S N 1-5 anos 

4 Assistente administrativo S N 1-5 anos 

5 Assistente administrativo S N 1-5 anos 

6 Assistente administrativo S N 1-5 anos 

7 Auxiliar administrativo S N 21-30 anos 

8 Auxiliar agropecuário S S 6-10 anos 

9 Auxiliar agropecuário S S 1-5 anos 

10 Auxiliar agropecuário S S 11-20 anos 

11 Auxiliar agropecuário N S 21-30 anos 

12 Auxiliar agropecuário S S 6-10 anos 

13 Auxiliar agropecuário N S 1-5 anos 

14 Auxiliar agropecuário N S 1-5 anos 

15 Auxiliar agropecuário S N 1-5 anos 

16 Auxiliar de serviços S N + de 30 anos 

17 Carpinteiro S N 21-30 anos 

18 Carpinteiro S N 21-30 anos 

19 Mecânico de área S N 21-30 anos 

20 Motorista S N + de 30 anos 

21 Operador de máquinas S N 21-30 anos 

22 Operador de máquinas S N + de 30 anos 

23 Operador de máquinas S N 21-30 anos 

24 Operador de máquinas S N 1-5 anos 

25 Operador de máquinas S N 1-5 anos 

26 Pedagoga S N 1-5 anos 

27 Pintor S  + de 30 anos 

28 Porteiro  S N 1 -5 anos 

29 Servente N N 11-20 anos 

30 Servente N N + de 30 anos 

31 Servente N S 1-5 anos 

32 Serviços de obras N S 11-20 anos 

33 Serviços gerais N N 21-30 anos 

34 Serviços gerais N N 21-30 anos 

35 Técnico agropecuário S N 11-20 anos 

36 Vigilante S N 1-5 anos 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A Figura 16 apresenta a distribuição da amostra quanto à função dos funcionários 

entrevistados. 

 

Figura 16 - Distribuição da amostra quanto à função 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Das 10 funções exercidas pelos funcionários da UFV-Campus Florestal, a que 

possui maior número de funcionários é a de auxiliar agropecuário, com 24%. 

Seguem-se: assistente administrativo, com 18% e a de operador de máquinas, com 

15%. As funções que detêm menor número de funcionários são: servente, com 9%, 

pintor, serviços gerais e carpinteiro, com 6%. As demais detêm apenas 3%. 

 

Em relação à progressão de carreira dos funcionários, os dados são apresentados 

na Figura 17. 

 

Figura 17 - Distribuição da amostra quanto à progressão de carreira 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A pergunta formulada para este item foi: “Em relação à progressão na carreira, o 

PROCAP-PCCTAE melhorou em relação à forma anterior?”. Para 25 dos 36 

entrevistados (78%) a resposta foi afirmativa; para quatro (6%) foi pior; e para dois 

(4%) a melhoria se deu em alguns casos. Não souberam informar cinco 

entrevistados (12%), por terem até cinco anos na UFV-Campus Florestal, não tendo, 

portanto, conhecimento dos critérios de progressão anterior ao PROCAP-PCCTAE. 

 

Os dados que se seguem apresentam a opinião dos respondentes sobre o 

PROCAP-PCCTAE no que diz respeito à participação no(s) cursos oferecido(s), às 

expectativas dos funcionários, à avaliação dos pontos positivos e negativos e ao 

impacto destes programas na carreira dos funcionários. Esses dados correspondem 

às questões 10 a 27 do questionário (APÊNDICE A). Vale ressaltar, antes de tudo, 

que o PROCAP-PCCTAE teve seu início em 2007, oferecendo cursos anuais desde 

esta data, podendo o funcionário realizar mais de um.  

 

Os dados apresentados na Figura 18 revelam a participação dos respondentes nos 

cursos do PROCAP. 

 

Figura 18 - Participação no PROCAP-PCCTAE2 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No ano de sua implantação, o PROCAP-PCCTAE contava com apenas quatro dos 

funcionários entrevistados, contra três (11%) em 2008. Em 2009, não se obtiveram 

dados. Em 2010, a participação subiu para nove (25%) e apenas um (3%) no ano 

seguinte. 
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Os dados de 2013 também não foram apresentados. Foi significativa a participação 

em 2014, com 19 funcionários, ou seja, 53% do total dos entrevistados. 

Considerando o início do PROCAP-PCCTAE, em 2007, poucos funcionários 

participaram nesta época e nos dois anos subsequentes. O maior número de 

participação dos funcionários foi em 2010 e 2014. Esses percentuais talvez possam 

ser atribuídos a outros fatores, como: maior incentivo por parte da instituição, 

profissionais mais conscientes da necessidade de capacitação profissional e 

possível obrigatoriedade. 

 

Os dados que constam da Figura 19 mostraram grande interesse dos funcionários 

em fazer os cursos oferecidos pelo PROCAP-PCCTAE, 

 

Figura 19 - Número de cursos realizados pelos funcionários 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Verifica-se que nove (25%) funcionários fizeram apenas um curso, cinco (14%) 

fizeram dois, nove (25%) fizerem três, 10 (28%) fizeram mais de três, e três (8%) 

não se recordam de ter feito mais de um curso. Nota-se que 67% dos funcionários 

se interessaram por dois  ou mais cursos.  

 

A Figura 20 apresenta os dados relativos à participação no(s) curso(s) e ao 

atendimento aos anseios do PROCAP-PCCTAE. 
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Figura 20 - Participação no(s) cursos(s) e atendimento aos  

anseios dos funcionários 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dos respondentes, 24 (67%) declararam que os cursos que participaram atenderam 

a seus anseios, para 12 (33%) isso ocorreu apenas parcialmente. 

 

A Figura 21 mostra a visão dos respondentes sobre o treinamento periódico. 

 

Figura 21 - Treinamento, capacitação e melhoria na carreira 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verifica-se que 35 funcionários (97%) concordam que essa capacitação contribui 

para a melhoria da carreira, contra apenas um funcionário (3%) discorda dos 

demais. 

 

A Figura 22 apresenta a relação entre os cursos oferecidos pelo PROCAP e as 

expectativas dos funcionários. 
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Figura 22 - Cursos extras versus expectativas dos funcionários 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Os 23 funcionários (64%) se posicionaram positivamente; para 10 (28%), que essa 

expectativa foi atendida medianamente, e três (8%) que não atenderam às suas 

expectativas.   

 

A Figura 23 apresenta as causas que motivaram os funcionários a realizar os cursos 

do PROCAP. 

 

Figura 23 - Causas de satisfação/motivação para realizar 

 os cursos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sobre o que mais lhes proporcionou satisfação ao realizar o(s) curso(s), os 

respondentes apontaram o tema como o primeiro motivo de satisfação, para 23 

(64%), seguindo-se a promoção para 10 (28%) funcionários e colegas para três 

(8%). 

 

A Tabelas 3 e a Tabela 4, referentes às questões 16 e 17, resumem os resultados 

apresentados pelos funcionários no que diz respeito aos pontos positivos e 
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negativos do(s) curso(s) oferecidos pelo PROCAP-PCCTAE. Para ambos, foram 

apresentados os mesmos itens, buscando verificar o pior e o melhor aspecto na 

visão dos funcionários.  

 

Foram apresentados os seguintes itens: horário, lanche, temas dos cursos, 

exigência de trabalhar parte das horas do curso, professores, recursos didáticos 

utilizados e exigência carga horária. Considerando a totalidade destes dados, optou-

se por apresentá-los em tabelas, informando o número do respondente para cada 

item e seus escores. Após a tabulação, foram destacados o item que obteve a pior 

pontuação e que obteve a a melhor pontuação, na visão dos entrevistados. Para 

tanto, os itens foram considerados em escalas de 1 a 5, sendo 1 para o pior conceito 

e 5 para o melhor. 

 

Tabela 3 - Pontuação dada pelos respondentes aos itens do PROCAP-PCCTAE 

ITEM PONTUAÇÃO 

  1 2 3 4 5 

1 Horário 4 2 5 17 8 

2 Lanche 13 4 4 12 3 

3 Temas do curso 3 1 5 16 11 

4 Exigência de trabalhar 
parte das horas do 
curso 

6 0 7 17 6 

5 Professores 1 4 3 13 15 

6 Recursos didáticos 
utilizados  

1 1 7 19 8 

7 Exigência carga horária 2 4 4 21 5 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

O item "professores" foi considerado pelos respondentes como de menor falha, 

seguido de "temas dos cursos". O pior item, ou seja, aquele considerado como de 

mais falhas foi "lanche". Vale ressaltar que "horário", "recursos didáticos" e 

"exigência de trabalhar parte das horas do curso", foram avaliados com poucas 

falhas, tendo em vista que receberam a segunda maior pontuação (4) pela maioria 

dos funcionários.. Os demais itens ficaram com avaliação entre 2 e 3. 

 

A Figura 24 mostra os itens que apresentam mais falhas, na visão dos funcionários. 
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Figura 24 - Itens que apresentam mais falhas nos cursos 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

O item considerado mais negativo foi "lanche" e os menos negativos ficaram 

"professores" e "temas dos cursos". Infere-se a partir desses dados que os cursos 

são bem avaliados pelos funcionários, pois as notas atribuídas às falhas receberam, 

em sua maioria, as notas 4 e 5.  

 

Figura 25 apresenta os itens que obtiveram melhores notas, na visão dos 

funcionários. 

 

Figura 25 - Itens que receberam pontuação 5 em relação às falhas 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os dados, em percentuais, reafirmam o item "lanche" como a pior falha, obtendo 

42% de respostas com pontuação 1 e 5% com pontuação 5. A menor foi atribuída ao 

item "professores", obtendo 3% com nota 1 e 27% com nota 5. 

 

Com o mesmo intuito e proposta da questão anterior, a questão seguinte procurou 

avaliar os pontos positivos dos cursos oferecidos pelo PROCAP-PCCTAE. Obteve o 
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melhor resultado o item "professores" e o pior, o item "lanche", indo ao encontro dos 

resultados anteriores, como é possível verificar na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Pontos positivos que percebe no PROCAP-PCCTAE 

ITENS PONTUAÇÃO DADA PELOS ENTREVISTADOS 

 
 

1 2 3 4 5 

1 Horário 3 2 6 16 9 

2 Lanche 13 5 3 12 3 

3 Temas do curso 0 1 4 16 15 

4 Exigência de trabalhar 
parte das horas do curso 

5 0 7 19 5 

5 Professores 0 3 3 15 15 

6 Recursos didáticos 
utilizados  

2 2 6 17 9 

7 Exigência carga horária 1 3 5 22 5 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Não contradizendo os dados da Tabela 3, os respondentes citaram como pontos 

positivos dos cursos os seguintes itens: lanche e professores, que este último tendo 

recebido a mesma pontuação de "tema". Considerando que há uma grande relação 

entre esses dois itens, pois o tema depende do modo em que é apresentado para os 

cursistas, houve coerência nas respostas dos entrevistados, implicando, ainda, que 

são itens que geram satisfação para eles.  

 

Quanto ao item "lanche", sua avaliação foi reafirmada como negativa. Chama 

atenção a avaliação dada para o item "tema" que obteve 16 respondentes atribuindo 

nota 4 e 15 atribuindo nota 5. Significa que 31 dos 36 respondentes estão satisfeitos 

com os temas dos cursos oferecidos. Os respondentes demonstraram que também 

estão satisfeitos com o item "horário", tendo em vista que este recebeu nota 4 de 19 

dos entrevistados. 

 

A Figura 26 apresenta os itens que obtiveram as maiores notas em relação aos 

pontos positivos dos cursos.  
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Figura 26 - Pontos positivos dos cursos 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Verifica-se que os itens "professores" e "tema" empatam, com 23% dos 

respondentes atribuindo nota 5. Ou seja, foram considerados os melhores pontos 

positivos dos cursos. Em último lugar está o item "lanche", que obteve o máximo da 

avaliação para apenas 4% dos respondentes. 

 

A Figura 27 apresenta o(s) tema(s) dos cursos oferecidos pelo PROCAP-PCCTAE e 

sua importância para a carreira profissional. 

 

Figura 27 - Tema dos cursos e importância para carreira profissional 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para 24 respondentes (65%) os cursos foram essenciais para suas carreiras, para 

10 (27%) não são totalmente essenciais. Não souberam responder dois (8%). 

 

A Figura 28 apresenta a influência positiva dos cursos oferecidos pelo PROCAP-

PCCTAE nas atividades profissionais.  
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Figura 28 - Influência dos cursos nas atividades profissionais 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verifica-se que 23 respondentes consideram esses cursos de grande influência em 

suas atividades. Para nove a influência foi pequena e outros três acreditam que não 

influenciaram nas suas atividades. Apenas um não soube responder. 

 

A Figura 29 aponta a obrigatoriedade de realização dos cursos do PROCAP-

PCCTAE, com vistas à progressão de carreira. 

 

Figura 29 - Grau de satisfação na obrigatoriedade em realizar 

 o PROCAP-PCCTAE 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

Por focar diretamente o tema desta pesquisa, esta questão se torna relevante para 

avaliar o grau de satisfação dos funcionários da UFV/Campus Florestal em relação 

aos benefícios trazidos pelos cursos oferecidos pelo PROCAP-PCCTAE. 

 

Os dados apresentados na Figura 29 revelaram que apenas dois dos 36 

funcionários respondentes se consideram integralmente satisfeitos. Ainda sendo 

considerado como satisfeitos foram encontrados 23 funcionários. Na totalidade 

desses dois primeiros itens, pode-se dizer que a maioria se sente satisfeita. Além 
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desses dados, 11 funcionários se sentem medianamente satisfeitos. Não foi 

encontrado nenhum caso de insatisfação. 

 

A Figura 30 apresenta a opinião dos funcionários sobre o PROCAP-PCCTAE como 

forma de burocratizar e dificultar a ascensão da carreira. 

 

Figura 30 - PROCAP_PCCTAE como forma de burocratizar e 

 dificultar a ascensão na carreira 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A maioria dos respondentes (64%) não o considera desta forma, mas como algo 

positivo para a carreira na UFV-Campus Florestal. De outro lado, os dados 

apontaram que 11 (30%) funcionários veem o curso como algo burocrático. Um dos 

respondentes respondeu que em breve o Governo Federal irá propor nova forma de 

progressão na carreira.  

 

Os dados da Figura 31 revelaram que 24 (68%) dos 36 respondentes responderam 

que foram os cursos mesmo sem considerar a progressão na carreira, contra dois 

(6%) que não fariam, oito (23%) fariam, mas dependendo do tema de interesse; um 

(3%) dependeria do horário; e um se houvesse dispensa do trabalho. 

 

A Figura 31 apresenta a opinião dos funcionários sobre a participação no cursos, 

independente da progressão de carreira. 
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Figura 31 - Participação dos cursos PROCAP-PCCTAE 

 sem progressão na carreira 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A última questão, resumida na Figura 32, procurou saber o que o funcionário 

percebeu depois de ter participado do(s) curso(s) do PROCAP-PCCTAE. Para tanto, 

foram consideradas as seguintes percepções: 

 

. Aumentou o seu envolvimento com a empresa. 

. Manteve o envolvimento. 

. Sente-se mais seguro no trabalho. 

. Acredita ser a UFV Campus Florestal o melhor lugar para se trabalhar. 

. Percebe que deveria mudar de atividade. 

. Percebe que poderia tentar outras oportunidades no mercado de trabalho. 

. Sente-se mais apto a enfrentar dificuldades; 

. Melhorou seu contato interpessoal com colegas e superiores. 

 

Os dados revelam que os cursos do PROCAP-PCCTAE vêm mudando a percepção 

dos funcionários no que diz respeito a suas atividades profissionais. O maior 

percentual foi atribuído à melhoria no relacionamento interpessoal, defendido por 

30% dos entrevistados.  

 

Para 28% dos respondentes, esses cursos não alteraram seu envolvimento com a 

UFV-Campus Florestal; para 17%, contribuíram para maior segurança no que 

trabalham; e para 8%, esta instituição tornou-se o melhor lugar para se trabalhar. 

Dos respondentes, 3% passaram a ter maior envolvimento com a UFV-Campus 

68% 

6% 

23% 
3% 

Sim 

Não 

Depende do tema 

Depende do horário 

Com dispensa do 
trabalho 
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Florestal e 8% passaram a se sentir aptos para enfrentar dificuldades. Apenas 3% 

dos respondentes demonstraram que os cursos levaram a pensar em novas 

oportunidades de mercado.  

 

Figura 32 - Percepção após a participação nos cursos do  

PROCAP-PCCTAE 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

5.1 Discussão dos resultados 

 

Em relação ao primeiro, objetivo - Identificar os objetivos do programa (PROCAP-

PCCTAE) -, observou que este programa visa, sobretudo, à capacitação profissional 

dos funcionários técnico-administrativos da UFV-Campus Florestal, indo com o 

pensamento ao encontro de Martins (2001), Kilimnik, Castilho e Sant’Anna  (2008), 

Dutra (2001) e Venelli (2011), que defendem a capacitação e qualificação 

profissional para o desenvolvimento humano em todos os sentidos, principalmente o 

profissional.  

 

Em relação ao segundo objetivo - Identificar o grau de aceitabilidade do Programa 

pelos servidores -, os dados revelaram que para a maioria dos respondentes os 

cursos oferecidos pelo programa são motivadores e interessantes. Neste sentido, é 

possível buscar fundamentos em Lucena (1991), Limongi (2005) e Alves (2004), que 

defendem a capacitação como forma de motivação e qualificação.  

 

3% 

28% 

8% 

3% 
17% 

3% 

8% 

30% 

Maior envolvimento com a 
empresa 
Mesmo envolvimento 

UFV melhor lugar para 
trabalhar 
Deve mudar de atividade 

Mais seguro no trabalho 

Tentar outras 
oportunidades no mercado 
apto a enfrentar 
dificuldades 
Melhoria interpessoal 



89 

Da mesma forma, Paiva Neto (2007) defende que o ambiente - ou seja, as 

estratégias de capacitação - pode ser fator motivacional. Este ambiente não apenas 

engloba o PROCAP-PCCTAE, mas também considera as condições que esses 

cursos são oferecidos aos funcionários.  

 

Em relação ao terceiro objetivo - Reconhecer os motivos dos servidores ao 

escolherem os cursos - foram identificados pontos relevantes, traduzidos pelo grau 

de satisfação em relação aos cursos. Para os entrevistados, o que motiva a realizar 

esses cursos são: o tema, ou conteúdo, dos cursos; a promoção, com vistas não só 

à ascensão no plano de carreira como também à remuneração; e os colegas, que 

também constituem fator motivador para a realização dos cursos. Corroboram com 

estas questões autores como Venelli (2011), que defendem a qualificação e a 

capacitação como formas de construção e validação de uma escala de percepção 

de sucesso na carreira. 

 

Venelli (2011, p. 89) defende ainda que o sucesso na carreira ocorre quando há 

“realização de resultados desejáveis relativos ao trabalho em algum ponto ao longo 

das experiências profissionais da pessoa”. Chanlat (1995) e Balassiano, Fontes 

Filho e Ventura (2004) também corroboram este pensamento. 

 

Em relação ao quarto objetivo - Identificar os pontos positivos e os pontos negativos 

do PROCAP-PCCTAE implantado na UFV-Campus Florestal, na perspectiva dos 

usuários -, foi possível constatar que o programa é visto mais como um aspecto 

positivo do que negativo, sendo seu maior ponto negativo a alimentação oferecida 

durante os cursos.  

 

Neste aspecto, a UFV-Campus Florestal deve reavaliar esses pontos e buscar 

estratégias para saná-los. Na visão de Robbins (1999), a estratégia de uma 

organização influencia sobremaneira seus funcionários, sendo necessário empregar 

os recursos necessários para que os cursos sejam um meio de crescimento 

profissional e institucional. Também é preciso investir em seus recursos humanos, 

quanto a suas carreiras profissionais.  

 



90 

Em relação ao quinto objetivo - Identificar os fatores que contribuem para a 

satisfação do servidor técnico-administrativo da UFV-Campus Florestal nos diversos 

cursos oferecidos pelo PROCAP-PCCTAE -, foi possível listar como os mais 

relevantes: maior segurança naquilo que trabalham; maior envolvimento com a UFV-

Campus Florestal, capacidade para enfrentar dificuldades e, até mesmo, a buscar 

novas oportunidades. Infere-se desses dados que os funcionários se sentem 

satisfeitos com os cursos, tendo em vista que influenciam na melhoria da carreira.  

 

A necessidade de progressão horizontal na carreira levou os funcionários a 

participar do Programa de Treinamento PROCAP-PCCTAE, instituído pela Lei 

11.091/2005 e pelos Decretos 5.825 e 5.826, ambos de 2006. A carreira profissional, 

sobretudo pelo fato de a UFV-Campus Florestal ter um plano de carreira, foi o 

principal fator motivacional para a realização dos cursos do PROCAP-PCCTAE. A 

capacitação gera satisfação nos funcionários, tendo sido apresentada como mais 

relevante que a remuneração em si. Isso porque a remuneração é consequência da 

ascensão na carreira pública.  

 

Inferiu-se que para o funcionalismo as principais mudanças foram: planos de 

carreira, programas de capacitação, plano de cargos de salário e motivação, 

essencial para incentivar os funcionários nas suas atividades no trabalho.  

 

Isso significa que as organizações devem dar incentivo às pessoas, considerando o 

ambiente de trabalho, a valorização profissional, o reconhecimento das habilidades e 

competências e o comprometimento, fatores que impulsionam as pessoas a agirem 

para sua satisfação e para a satisfação da organização, como discutido por Alves 

(2004).  

 

Com base neste contexto, duas ponderações devem ser alvo de reflexão nas 

organizações: 

 

a) O que motiva o ser humano a dedicar-se com afinco a suas tarefas é o seu 

grau de estímulo, de satisfação para realizar suas necessidades.  

b) Além da necessidade financeira, a necessidade de realização profissional, 

de reconhecimento e de liberdade para usar a criatividade e a inovação são 
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elementos também fundamentais para que a pessoa se dedique 

significativamente ao trabalho (Alves, 2004) 

 

Por estar havendo mudanças em todo o processo administrativo público, vêm se 

notando mudanças neste sentido, refletindo nos de planos de carreira, nos planos de 

salário e nos investimentos na capacitação profissional. Notam-se ainda, mudanças 

da administração para o gestão pública, essencial para alterar o foco para as 

pessoas, revertendo-se na satisfação dos órgãos públicos, do funcionalismo e, 

principalmente, da sociedade, que merece serviços públicos de qualidade, como 

defendido por Saraiva (2002), Magalhães et al. (2010). 

 

Nas empresas da administração pública, as pessoas são recompensadas, 

principalmente, pela estabilidade de emprego. Atualmente, vêm se implantando 

planos de cargos e salários, porém muito generalizados, sem focar nas habilidades, 

nos conhecimentos e nas competências. Trata-se, ainda, de uma abordagem 

tradicional, que foca no tempo de serviço e na mudança de nível, dentre outros 

fatores. Embora tenha sido implementada a avaliação de desempenho, não há um 

programa específico por setor e por área. 

 

Retomando o objetivo principal desta pesquisa - Analisar na UFV-Campus Florestal 

o grau de satisfação dos servidores técnico-administrativos com o programa 

PROCAP-PCCTAE -, torna-se relevante entender o conceito dado neste estudo à 

capacitação e qualificação profissional. Considera-se aqui a capacitação profissional 

como o conjunto de conhecimentos, experiências, habilidades, aptidões, 

comportamentos e outros requisitos exigidos por um cargo e que identificam a 

qualificação ao desempenho do seu ocupante. 

 

Em se tratando do servidor público, a capacitação profissional tem sido oferecida 

anualmente por meio do programa PROCAP-PCCTAE, servindo para a qualificação 

dos funcionários e beneficiando sua ascensão na carreira. 

 

Esse processo de mudanças voltadas para a capacitação profissional surgiu a partir 

das mudanças que ocorreram na administração em geral, em que a ênfase passou a 

se voltar para as pessoas, mais especificamente, para a forma de gestão de 
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recursos humanos. Retomando as palavras de Ulrich (1998), a preocupação com os 

recursos humanos levou os profissionais de RH, seja nas empresas públicas, seja 

nas privadas, a conceber e desenvolver processos eficientes para contratar, treinar, 

avaliar, premiar, promover e gerir o fluxo de funcionários. Busca-se com isso a 

eficiência administrativa. No caso desta pesquisa, uma eficiência na administração 

pública. 

 

Magalhães e Oliveira (2007) ressalta que a ausência de uma política institucional 

vigente de treinamento na UFV deixa a cargo do servidor buscar treinamentos para 

o seu aprimoramento profissional. Mas para a instituição, treinar seu servidor nem 

sempre é uma tarefa clara. 

 

A maioria dos respondentes tinha uma percepção de que realizando o treinamento 

haveria a possibilidade de crescimento da UFV. Poucos discordaram que a 

realização de treinamento poderia ser uma das formas de ascensão na carreira, 

resultados estes defendidos por Magalhães e Oliveira (2007) ao mostrar que o 

funcionalismo busca no PROCAP a melhoria profissional, sobretudo a ascensão na 

carreira. 

 

Apesar de pouca diferença percentual entre estes dois dados acima, a visão de que 

a realização do treinamento está ligada à ascensão da carreira do servidor é 

majoritária. A busca de treinamentos pelos servidores nesta pesquisa comprova que 

a maioria, apesar de não achar a carreira dos servidores técnico-administrativos 

atraente, percebe ser o treinamento uma das formas de sua ascensão.  

 

A teoria vem apontando para a qualificação e a capacitação profissional, assim 

como outros modos de treinamentos que visam a satisfação dos funcionários e da 

instituição em que atua. As pesquisas com os funcionários da UFV-Campus Florestal 

confirmam esta colocação, tendo em vista que a maioria dos respondentes mostra-

se satisfeita com os cursos de capacitação oferecidos pelo programa PROCAP-

PCCTAE, seja pela sua influência no crescimento profissional, no plano de carreira, 

seja pela valorização das atividades exercidas. Esses cursos, segundo os 

respondentes, vêm somar à sua vida profissional.  
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O benefício dos programas de capacitação reflete na carreira profissional, tal como 

defendido por Venelli (2011) e Dutra (2001) como a capacidade para assumir 

atribuições e responsabilidades em níveis crescentes de complexidade. Esses níveis 

no setor público são denominados "progressão de carreira", que, por sua vez, 

dependem do nível de qualificação e capacitação profissional. Neste sentido, 68% 

dos funcionários da UFV-Campus Florestal afirmaram que os cursos realizados 

influenciaram positivamente suas carreiras. Revelaram, ainda, que o treinamento 

periódico, como uma forma de capacitação profissional, vem contribuindo para a 

melhoria da carreira. 

 

Os dados teóricos apontam para a satisfação dos funcionários quando percebem 

que estão tendo sucesso na carreira. Para Judge et al. (1995), o sucesso na carreira 

se resume no “acúmulo de resultados positivos psicológicos e profissionais 

provenientes de experiências de trabalho”, adquiridas com e entre colegas, com e 

entre a instituição, além de contribuir para a melhoria do relacionamento 

interpessoal, como visto nos dados das pesquisas com os funcionários.  

 

Sobre esse ponto, a UFV-Campus Florestal vem dando ênfase à progressão de 

carreira, podendo-se citar, novamente, o documento da Federação de Sindicatos de 

Trabalhadores em Educação das Universidades Brasileira (FASUBRA, 2007), que 

reitera a necessidade de um quadro de carreira dos servidores técnico-

administrativos das IFES. Com base neste documento, o PROCAP-PCCTAE passou 

a ser implantado do mesmo ano, embora os dados da pesquisa mostrassem pouca 

participação no programa em seu início.  

 

O processo de reestruturação e reorganização das carreiras do serviço público 

federal brasileiro promoveu amplos reajustes salariais, valorizando o serviço público 

como opção profissional atrativa e dotando o Estado da capacidade de oferecer 

serviços públicos. Além disso, promoveu alterações no desenho das carreiras, 

possibilitando maior perspectiva de crescimento profissional, como apontado no 

anexo desta pesquisa.  

 

Reafirmando esses dados, o PROCAP-PCCTAE contou com apenas 4 dos 

funcionários entrevistados, porém alguns ainda não faziam parte desta instituição. 
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Em 2008, foram 3 participantes e em 2009 nenhum dos respondentes participou do 

programa. Teve maior participação em 2010 e 2014, talvez pela divulgação, pela 

conscientização da necessidade de capacitação e pelo vislumbramento de ascensão 

profissional.  

A efetivação dos cursos oferecidos pelo PROCAP-PCCTAE tem como garantia para 

o servidor a legislação em torno da regulamentação de sua carreira à IFES, 

determinando níveis e planos de carreira de acordo com a capacitação e 

qualificação profissional. Neste aspecto, Magalhães et al. (2010) defendem que as 

IFES, por oferecerem um ambiente composto por pessoal docente ou servidor 

técnico-administrativo com grande diversidade de especialistas, tornam-se propícias 

para desenvolver os programas de aperfeiçoamento e atualização.  

 

De outro lado, as pesquisas com os funcionários da UFV-Campus Florestal 

apontaram algumas falhas deste programa no que diz respeito às expectativas 

deles,por exemplo: horário, lanche, temas dos cursos, exigência de trabalhar parte 

das horas do curso, professores, recursos didáticos utilizados e exigência de carga 

horária. Todos esses itens contribuem para o grau de satisfação desses funcionários 

com os cursos, sendo o de maior queixa o lanche oferecido. Os mais elogiados 

foram: professores, temas dos cursos e horários. Infere-se que o objetivo dos 

cursos, que é a de capacitar os profissionais, vem sendo alcançado, pois dados 

relativos a esse processo em si foram bem avaliados.  

 

Buscando associar esta pesquisa com os estudos de Magalhães e Oliveira (2007), 

os cursos de treinamento e capacitação dos servidores técnico-administrativos da 

UFV-Campus Florestal vêm trazendo bons resultados, com base em fatores como: 

motivação pessoal, temas significativos para suas atividades, professores e 

necessidade de crescimento profissional. Essa percepção se deu não apenas nos 

estudos de Magalhães e Oliveira (2007), como também, e principalmente, nas 

respostas dos funcionários entrevistados, que tiveram discernimento em avaliar o 

impacto dos cursos em suas carreiras.  

 

Foi também importante verificar se está havendo realmente mudanças nos planos 

de carreira. Os dados da pesquisa revelaram que esses cursos, em sua maioria, 

tiveram influência positiva nas atividades em que o funcionário atua. Ao mesmo 
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tempo, verificou-se que ainda há muito desvio de função, o que não significa 

ascensão pelo plano de carreira. A obrigatoriedade também foi revelada pelos 

entrevistados, porém eles não revelaram insatisfação em realizar os cursos. Em, sua 

maioria, afirmaram que fariam os cursos independente de ascensão profissional.  

 

Independente da diversidade de carreiras disponibilizadas pela UFV-Campus 

Florestal quando comparadas com os estudos de Chanlat (1995) e as estratégias de 

capacitação profissional, constatou-se que essa instituição vem apostando na 

qualificação de seus profissionais, por meio de programas de capacitação, como o 

PROCAP-PCCTAE. A posição hierárquica mostrada por Chanlat (1995) nas 

organizações burocráticas está cedendo lugar a um tipo de carreira profissional, que 

é reafirmada pelas respostas dos respondentes ao apontarem a participação nos 

cursos como algo que acrescenta em sua ascensão enquanto funcionários públicos. 

 

Em relação à capacitação profissional, o ANEXO B traz a carga horária exigida para 

os diversos níveis de carreira do servidor público, desdobrada nos níveis de 

capacitação, que variam segundo o número de cursos realizados, o grau e a carga 

horária. O intuito de se capacitar e de mudar de nível traz consigo projeções 

salariais, muitas vezes, não atendidas pelos órgãos públicos. As porcentagens são 

apresentadas no ANEXO C, que mostra os níveis de classificação/cargos. Quanto 

aos respondentes desta pesquisa, o nível predominante foi o 2º grau completo, 

tendo sido encontrados também funcionários com o 1º grau incompleto, distribuídos 

nas diversas funções apresentadas na Tabela 3..  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados desta pesquisa, colhidos por meio de entrevistas, apontaram não somente 

o perfil dos respondentes, como também suas expectativas, posicionamento e grau 

de satisfação no que se refere à implementação do Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em 

educação (PROCAP-PCCTAE). 

 

Retomando o objetivo principal desta pesquisa - Analisar na UFV-Campus Florestal 

o grau de satisfação dos servidores técnico-administrativos com a implementação do 

Programa PROCAP-PCCTAE -, os respondentes revelaram satisfação no que se 

refere à qualificação profissional após terem realizados os cursos do programa.  

Sentiram que eles promoveram a melhoria na capacitação e qualificação, bem como 

favoreceram a ascensão na carreira. 

 

Foi possível concluir que com esse programa a UFV-Campus Florestal vem 

priorizando a progressão de carreira, com vistas à qualificação profissional e, 

consequentemente, ao melhor atendimento a seus clientes: os alunos. Pode-se 

assim dizer que as alterações no desenho das carreiras  constituem um importante 

fato para essa qualificação profissional. 

 

Reafirmando esses dados, o PROCAP-PCCTAE contou com apenas quatro dos 

funcionários entrevistados, porém alguns ainda não faziam parte da instituição. Em 

2008, foram três participantes e em 2009 nenhum dos respondentes participou do 

programa. Houve maior participação em 2010 e 2014, talvez pela divulgação, pela 

conscientização da necessidade de capacitação e pelo vislumbramento de ascensão 

profissional. Concluiu-se que, embora o programa seja eficaz, ainda não conseguiu 

atrair um número maior de funcionários da UFV-Campus Florestal. 

 

Os dados revelaram também que as falhas deste programa se relacionam às 

expectativas dos funcionários, sendo estas apresentadas na seguinte ordem de 

importância: horário, lanche, temas dos cursos, exigência de trabalhar parte das 

horas do curso, professores, recursos didáticos utilizados e exigência de carga 

horária. 
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Esses itens contribuem para analisar o grau de satisfação desses funcionários com 

os cursos, revelando que, embora existam falhas, o programa tem se mostrado um 

canal para a qualificação e capacitação profissional. Porém, verificou-se que os 

funcionários ainda são deslocados de seus cargos de origem para desvio de função, 

ficando, assim, comprometida a relação entre capacitação e o cargo que deveria ser 

exercido, embora tenha se constatado que está havendo realmente mudanças nos 

planos de carreira.  

 

A aceitabilidade do PROCAP-PCCTAE também serviu de pressuposto para a 

análise do grau de satisfação dos funcionários, mostrando que esses cursos tiveram 

influência positiva nas atividades em que o funcionário atua. Essa satisfação foi 

reafirmada quando a maioria dos funcionários revelou que, com ou sem a 

obrigatoriedade, fariam o curso para o seu crescimento profissional.  

 

Diante desses dados, concluiu-se que objetivos dos servidores ao escolherem os 

cursos são: o crescimento profissional, ascensão à carreira e aumento salarial. Mas 

devem atender também à disponibilidade de horário dos funcionários para 

realizarem os cursos.  

 

Além da qualificação profissional, concluiu-se que esses programas possibilitam 

maior credibilidade à UFV-Campus Florestal, permitindo, ainda, o aumento da 

produtividade. Por esses motivos, os resultados apontam para um funcionalismo  

mais comprometido e produtivo, com habilidade e competências necessárias para 

exercerem seus cargos.  

 

O incentivo revelou-se de grande relevância, sendo necessário que a área de 

recursos humanos se desenvolva e se aprimore continuamente. Trata-se de uma 

capacitação continuada. Dessa forma, é necessário que exista um setor de RH mais 

participativo e integrado com a organização e que responda às expectativas de seu 

público. 

 

Para tanto, a motivação, seja com base no plano de carreira ou por outra forma de 

incentivo, é o elemento chave de mudanças profissionais, o que gera uma satisfação 

também no ambiente desta instituição. Preocupar-se com o treinamento e 
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desenvolvimento, o planejamento de carreira, o clima organizacional, salários 

compatíveis com o mercado de trabalho e outros benefícios próprios da 

administração pública são fatores chaves para o sucesso de qualquer organização. 

Nesse contexto, os dados da pesquisa de campo conduziram a concluir que o 

recursos humanos retratado nesta pesquisa está buscando sua capacitação 

profissional  

 

Em relação ao contexto em geral, nota-se que o PROCAP-PCCTAE é um dos 

caminhos que a UFV-Campus Florestal vem buscando para qualificar seus 

funcionários. Pode-se concluir ainda, que este programa é eficaz para a obtenção de 

diversos benefícios para os funcionários e a Instituição. 

 

No momento de implementar este e outros programas de capacitação e qualificação 

profissional, deve-se atentar para os objetivos específicos da Instituição, em função 

de suas metas e de seus recursos.  

 

Por fim, pode-se dizer que é imprescindível que a cultura da qualidade seja 

disseminada em todos os níveis da organização, associando-a com a cultura da 

capacitação e qualificação profissional, bem como proporcionando meios para que 

os funcionários possam fazer esses cursos. Só assim, as percepções quanto a 

esses programas irão ao encontro a um só objetivo: atender à visão e à missão da 

UFV-Campus Florestal.  

 

Recomenda-se que a Instituição pesquisada promova um estudo periódico sobre a 

opinião dos alunos em relação aos funcionários, levando em conta aqueles que já 

passaram pelos cursos de capacitação e os que não fizeram nenhum curso, 

medindo os resultados desses cursos e o impacto nos serviços oferecidos dos pela 

UFV-Campus Florestal. Recomenda-se ainda: 

 

. A UFV-Campus Florestal promova modelos de avaliação dos funcionários 

capacitados pelos programas; 

. Estabeleça modelos de pesquisas com os alunos sobre os serviços da UFV-

Campus Florestal, por intermédio de entrevistas conduzidas em balcões de 

atendimento ou via internet, possibilitando a coleta de dados de forma mais 
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precisa e detalhada, que serão utilizados em análises comparativas para a 

avaliação do desempenho dos funcionários qualificados; 

. Amplie programas de capacitação e qualificação profissional para o corpo 

docente.  

 

Em virtude da dimensão do assunto abordado e do fato de o trabalho ter sido restrito 

a verificar o grau de satisfação dos servidores técnico-administrativos em educação 

da UFV-Campus Florestal, este estudo não se esgota neste trabalho. Ele pode ser 

ampliado, trazendo novas abordagens e questões. A utilização de uma pesquisa 

qualitativa poderia ser um instrumento de análise e aprofundamento para um melhor 

entendimento de como os cursos têm impactado o atendimento aos clientes.  
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ANEXO B 

 
 Destaques de alguns tópicos da legislação em torno da regulamentação da 

carreira do servidor técnico-administrativo vinculado à IFES 

 

 

a) Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987: 

 

Esta lei em seu art. 3º estabelece que as Instituições Federais de Ensino, fundações 

ou autárquicas passarão a possuir um Plano Único de Classificação e Retribuição de 

Cargos e Empregos para docentes e servidores técnicos administrativos. 

 

b) Decreto nº 2.794, de 01 de outubro de 1998: 

 

Este Decreto institui a Política Nacional de Capacitação dos Servidores para a 

Administração Pública Federal direta, onde em seu art. 2º lista as diversas ações 

consideradas de capacitação, tais como, cursos presenciais e à distância, 

intercâmbios, estágios, entre outros. 

 

c) Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006: 

 

Este Decreto revoga o Dec. nº 2.794/98, e passa a instituir a nova Política e as 

Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional, regulamenta ainda alguns dispositivos da Lei nº 

8.112/90. 

 

No art. 2º traz algumas definições fundamentais para o entendimento do Programa 

de Capacitação: 

No inciso I, define Capacitação como sendo o “processo permanente e deliberado 

de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de 

competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências 

individuais”.   

No inciso II, define gestão de competência como “gestão da capacitação orientada 

para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
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necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos 

objetivos da instituição.” 

 
Já no inciso III, define como eventos de capacitação como,“cursos presenciais e à 

distância, aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, 

estágios, seminários e congressos, que contribuam para o desenvolvimento do 

servidor e que atendam aos interesses da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional.” 

 
No art. 5º, estabelece os instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal, são eles, plano anual de capacitação, relatório de execução do plano anual 

de capacitação e o sistema de gestão por competência. 

 

O art. 9º define treinamento regularmente instituído como sendo “qualquer ação de 

capacitação contemplada no art. 2º, inciso III deste Decreto, listadas acima. 

 

No art. 10 inova na medida em que proporciona ao servidor após 5 (cinco) anos de 

efetivo exercício a oportunidade do mesmo se licenciar com remuneração por até 3 

(três) meses se capacitar, condicionada a um planejamento interno da unidade 

organizacional. 

 

d) Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005: 

 

Com o advento da Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, “Dispõe sobre a 

estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação 

no âmbito das Instituições Federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, 

e dá outras providências”, atinge os anseios dos servidores na medida em que vem 

regulamentar e estruturar o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 

tratados pela Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987. 

Neste diploma citado, deve ser ressaltado o inc. VIII do art. 3º desta lei, garante ao 

Técnico-Administrativo programas de capacitação que contemplem a sua formação 

específica e geral, passando desta forma, a necessidade este servidor de se 

aperfeiçoar constantemente. 
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O art. 7º estabelece que o Plano de Carreira será organizado em 5 (cinco) níveis de 

classificação, assim denominados: A,B, C, D e E sendo que cada um deste níveis se 

subdividem em 4 (quatro) padrões, I, II, III e IV. 

 

A forma de ingresso no Plano de Carreira estabelecida no art. 9º, além de dispor que 

será mediante a aprovação em concurso público (provas/provas e títulos), também 

regulamenta o ingresso na carreira do aprovado no concurso, que se dará no padrão 

inicial do primeiro padrão do nível de capacitação do concurso. 

 

Por exemplo, ao se abrir um edital de concurso para o cargo de Auxiliar de 

Laboratório, estabelece que o requisito mínimo do aprovado possuir escolaridade 

para exercer tal função deverá ser de no mínimo de Fundamental Incompleto e que 

deverá ainda possuir no mínimo uma experiência de 12 meses na função. Desta 

forma o candidato aprovado que atender estes requisitos será classificado no Plano 

de Carreira na Classe B no Padrão I. 

 

Já o art. 10, traz as duas formas do servidor se desenvolver em sua carreira, ou pela 

Capacitação Profissional ou Progressão por Mérito. Define o §1º Progressão por 

Capacitação Profissional como sendo “a mudança de nível de capacitação, no 

mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da obtenção pelo servidor de 

certificação em Programa de capacitação compatível com o cargo ocupado.” O 

interstício exigido entre esta forma de se ascender à carreira será de no mínimo de 

18 meses. O §2º ainda deste artigo, define Progressão por Mérito Profissional, como 

sendo, “a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente, a 

cada 2 (dois) anos de efetivo exercício.” Este interstício bienal foi reduzido para 18 

(dezoito) meses a partir de 01 de maio de 2008, conforme art. 10-A acrescentado 

pela Medida Provisória nº431, de 2008. Apresenta-se, na oportunidade, o Quadro 

demonstrando os percentuais de incentivo ao servidor público.      
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Percentuais de incentivo à qualificação conforme Lei nº 11.091/2005 

Nível de Capacitação Nível de 
escolaridade formal 
superior ao previsto 
para o exercício do 

cargo 

Percentuais de incentivo 

Área de 
conhecimento com 
correlação direta 

Área de 
conhecimento com 
correlação indireta 

 
 
 
 

A 

Ensino Fundamental 
completo 

Até 10% ___ 
 

Ensino Médio 
completo 

Até 15% ___ 

Ensino médio 
profissionalizante ou 
ensino médio com 

curso técnico 
completo ou título de 
educação formal de 

maior grau 

 
Até 20% 

 
Até 20% 

 
Até 10% 

 
Até 10% 

 
 
 
 

B 

Ensino médio 
completo 

Até 10% ___ 

Ensino médio 
profissionalizante ou 
ensino médio com 

curso técnico 
completo 

 
 

Até 15% 

 
 

Até 10% 

Curso de graduação 
completo 

 
Até 20% 

 
Até 15% 

 
 
 
 

C 

Ensino médio com 
curso técnico 

completo 

 
Até 10% 

 
5% 

Curso de graduação 
completo  

Até 15% 
 

Até 10% 

Especialização, 
superior ou igual a 

360 horas 

 
Até 20% 

 
Até 15% 

 
 
 
 

D 

Curso de graduação 
completo 

Até 10% 5% 

Especialização, 
superior ou igual a 

360 horas 

 
Até 15% 

 
Até 10% 

Mestrado ou título de 
educação formal de 

maior grau 

 
Até 20% 

 
Até 15% 

 
 

E 

Especialização, 
superior ou igual a 

360 horas 

 
Até 10% 

 
5% 

Mestrado Até 15% Até 10% 

Doutorado Até 20% Até 15% 

Fonte: Magalhães(2007). 
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a) Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006: 

Este Decreto estabelece as diretrizes para elaboração do Plano de Desenvolvimento 

dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Tecnico-Admnistrativos em 

Educação instituídos pela Lei nº 11.091/05.  

 

Em seu art. 3º traz diversos conceitos relevantes: 

 

O inciso I, traz o conceito de desenvolvimento como sendo, “processo continuado 

que visa ampliar os conhecimentos, as capacidades e habilidades dos servidores, a 

fim de aprimorar seu desempenho funcional no cumprimento dos objetivos 

institucionais.” 

 

No inciso II define capacitação como um “processo permanente deliberado de 

aprendizagem, que utiliza ações de aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito 

de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais, por meio do 

desenvolvimento de competências individuais.” 

 
Já o inciso III, traz consigo a definição de educação formal como sendo “educação 

oferecida pelos sistemas formais de ensino por meio de instituições públicas ou 

privadas, nos diferentes níveis da educação brasileira, entendidos como educação 

básica e educação superior.” 

 

O inciso IV conceitua aperfeiçoamento como “processo de aprendizagem, baseado 

em ações de ensino-aprendizagem, que atualiza, aprofunda conhecimentos e 

complementa a formação profissional do servidor, com o objetivo de torná-lo apto a 

desenvolver suas atividades, tendo em vista as inovações conceituais, 

metodológicas e tecnológicas.” 

 

No inciso V, define qualificação como sendo um “processo de aprendizagem 

baseado em ações de educação formal, por meio do qual o servidor adquire 

conhecimentos e habilidades, tendo em vista o planejamento institucional e o 

desenvolvimento do servidor na carreira.” 
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O inciso VI, traz consigo a conceituação de desempenho como sendo,“execução de 

atividades e cumprimento de metas previamente pactuadas entre o ocupante da 

carreira e a IFE, com vistas ao alcance de objetivos institucionais.” 

 

O inciso VII, determina que avaliação de desempenho é um “instrumento gerencial 

que permite ao administrador mesurar os resultados obtidos pelo servidor ou pela 

equipe de trabalho, mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais, 

previamente pactuadas com a equipe de trabalho, considerando o padrão de 

qualidade de atendimento ao usuário definido pela IFE, com a finalidade de subsidiar 

a política de desenvolvimento institucional e do servidor.” 

 

O inciso VIII, prevê que dimensionamento como sendo um“processo de identificação 

e análise quantitativa e qualitativa da força de trabalho necessária ao cumprimento 

dos objetivos institucionais, considerando as inovações tecnológicas e modernização 

dos processos de trabalho no âmbito da IFE.” 

 

No inciso IX, prevê que alocação de cargos como, “processo de distribuição de 

cargos baseado em critérios de dimensionamento objetivos, definidos e expressos 

em uma matriz, visando o desenvolvimento institucional.” 

 

Já no inciso X, mostra o que é matriz de alocação de cargos, “conjunto de variáveis 

quantitativas que, por meio de fórmula matemática, traduz a distribuição ideal dos 

Cargos Técnico-Administrativos na IFE.”  

 

Força de trabalho é conceituada no inciso XI como, “conjunto formado pelas 

pessoas que, independentemente do seu vínculo de trabalho com a IFE, 

desenvolvem atividades técnico-administrativas e de gestão.” 

 

Equipe de trabalho tem sua definição no inciso XII como, “conjunto da força de 

trabalho da IFE que realiza atividades afins e complementares.” 

 

No inciso XIII, preceitua como ocupante de carreira o “servidor efetivo pertencente 

ao quadro da IFE que ocupa cargo do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação.” 
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E, por fim, a definição de processo de trabalho se encontra contemplada no inciso 

XIV como, “conjunto de ações sequenciais que organizam as atividades da força de 

trabalho e a utilização dos meios de trabalho, visando o cumprimento dos objetivos e 

metas institucionais.” 

 

O art. 7º estabelece os objetivos do programa de Capacitação e Aperfeiçoamento 

como sendo, “contribuir para o desenvolvimento do servidor, como profissional e 

cidadão; capacitar o servidor para o desenvolvimento de ações de gestão pública e, 

capacitar o servidor para o exercício de atividades de forma articulada com a função 

social da IFE.” 

 

b) Resolução CONSU nº 10/88: 

 
A Universidade Federal de Viçosa através de seu Conselho Universitário elaborou a 

Resolução nº 10/88 que Regulamenta o Aperfeiçoamento e Treinamento do Pessoal 

Técnico-Administrativo de seu quadro de pessoal. 

 

O art. 4º possibilita o afastamento do funcionário para realizar programas de 

aperfeiçoamento sendo-lhe garantidos seus direitos e vantagens, porém, suspende-

lhe os períodos aquisitivos de férias durante o período do afastamento. 

 

O art. 12 obriga aos servidores afastados para treinamento a apresentarem no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias após seu retorno um relatório técnico. 

 
c) Resolução CONSU nº 11/06: 

Estabelece a Política de Desenvolvimento dos Servidores Técnico-Administrativos da 

UFV, tendo dentre outras finalidades o “o oferecimento de programas de capacitação e 

aperfeiçoamento que contemplem a formação específica e a formação geral dos 

servidores, nesta incluída a educação formal;”e ainda“ o oferecimento de programas de 

capacitação que habilitem os servidores a exercer atividades de direção, assessoramento, 

chefia, coordenação e assistência.” 

Normatiza ainda a tramitação de processos referentes às solicitações de cursos e 

programas de Pós-Graduação pelos servidores Técnico-Administrativos da UFV. 
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ANEXO C 

 

Carga horária de capacitação 
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ANEXO D 

 

Níveis de classificação/cargos 
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APÊNDICE A 

 

Questionário de pesquisa 

 
Nome:___________________________________________________ 

 
POR FAVOR, RESPONDA A TODAS AS PERGUNTAS! 

SEÇÃO I- DADOS PESSOAIS 
1. Sexo: 

1.1 (  ) Masculino 
1.2 (  ) Feminino 

2. Faixa Etária: 
2.1 (  ) Abaixo de 30 
2.2 (  ) 31 a 35 anos 
2.3 (  ) 36 a 40 anos 
2.4 (  ) 41 a 50 anos 
2.5 (  ) acima de 50 anos 

3. Estado Civil: 
3.1 (  ) Solteiro(a) 
3.2 (  ) Casado(a) 
3.3- (  ) Separado(a)/Divorciado(a) 
3.4 (  ) Viúvo(a) 

4. Tem filho(s)? 
4.1 (  ) Não 
4.2 (  ) Sim. Quantos? _____ 

5. Escolaridade: 
5.1 (   ) 1ºGrau completo 
5.2 (  ) 1ºGrau incompleto. Série? _____ 
5.3 (  ) 2ºGrau completo 
5.4 (  ) 2ºGrau incompleto. Série? _____ 
5.5 (  ) Superior. Curso ________________ 
5.6 (  ) Superior cursando. Curso ________________Período?_________ 
5.7 (  ) Pós-Graduação. Qual? ___________________________________ 

 
SEÇÃO II – DADOS FUNCIONAIS 
Nesta seção buscam-se informações funcionais dos participantes da pesquisa.  
6. Há quanto tempo você trabalha na UFV Campus Florestal? 

6.1 (  ) Até 03 anos 
6.2 (  ) De 03 anos e 1 dia  a 08 anos 
6.3 (  ) De 08 anos e 1 dia a 12 anos 
6.4 (  ) De 12 anos e 1 dia a 16 anos 
6.5 (  ) De 16 anos e 1 dia a 20 anos 
6.6 (  ) Acima de 20 anos  

7. Função em que foi contratado 
7.1 _________________________________________. Nível? ____ 
Ainda permanece nesta função? 
7.2  (     ) Sim   (    ) Não 
Em caso afirmativo em que nível está atualmente?  
7.3   _______ 
Você está em desvio de função? 
7.4   (    ) Sim    (    ) Não 
Em caso afirmativo, cite a função que exerce nos dias atuais 
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___________________________________________________________ 

 8. Há quanto tempo você ocupa a função atual? 
8.1 (  ) De 1 a 5 anos 
8.2 (  ) De 6 a 10 anos 
8.3 (  ) De 11 a 20 anos 
8.4 (  ) De 21 a 30 anos 
8.5 (  ) mais de 30 anos 

9. Em relação progressão na carreira, O PROCAP-PCCTAE melhorou em 
relação à forma anterior? 
9.1 (  ) É melhor em relação à antiga 
9.2 (  ) É pior em relação à antiga 
9.3 (  ) Em alguns casos 
9.4 (  ) Não sei informar 

 
SEÇÃO III – DADOS DO PROGRAMA  
10. Você participou da turma do PROCAP-PCCTAE dos anos de: 

10.1 (  ) 2007 
10.2 (  ) 2008 
10.3 (  ) 2009 
10.4 (  ) 2010 
10.5 (  ) Mais de uma. Citar quais ________________________ 

11. Número de curso(s) que você realizou? 
11.1 (   ) 1 
11.2 (  ) 2 
11.3 (  ) 3 
11.4 (  ) mais de 3 
11.5 (    )  Não me recordo de nenhum 
11.6 (   ) Recordo parcialmente  
11.7 (  ) Quantos? ________  

12 Ter participado do(s) curso(s) do PROCAP-PCCTAE atendeu seus anseios 
como servidor público? 
12-1 (  ) Sim 
12.2 (  ) Não 
12.3 (  ) Parcialmente 

13 
 

Você acha que existe a necessidade de você realizar treinamentos 
periódicos para melhorar a sua carreira? 
13.1 (  ) Sim 
13.2 (  ) Não 
13.3 (  ) O treinamento periódico é indiferente na melhoria de minha carreira 
13.4 (  ) Não sei informar 

14. Você acha que o(s) curso(s) oferecido(s) pelo PROCAP-PCCTAE 
atendeu(eram) as suas expectativas? 
14.1- (   ) Além das minhas expectativas 
14.2- (   ) Plenamente 
14.3 (   ) Medianamente 
14.4 (   ) Não atendeu minhas expectativas 
14.5 (  ) Não sei informar  

15.  O que mais te deu satisfação ao realizar os cursos? 
15.1 (   ) O tema do curso 
15.2 (   ) Os colegas de curso 
15.3 (   ) O horário em que o curso era oferecido 
15.4 (   ) Saber que seria promovido 
15.5 (   ) Nada me satisfez 
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16.  Você pode enumerar numa escala de 1 a 5 (1 pior, 5 melhor) as falhas que 
você percebe do PROCAP-PCCTAE? 
(  ) Horário 
(  ) Lanche 
(  ) Temas dos cursos 
(  ) Exigência de trabalhar parte das horas do curso 
(  ) Professores 
(  ) Recursos Didáticos utilizados  
(  ) Exigência carga horária 

 
17. 

Você pode enumerar numa escala de 1 a 5 (1 pior, 5 melhor) os pontos 
positivos que você percebe do PROCAP-PCCTAE? 
(  ) Horário 
(  ) Lanche 
(  ) Temas dos cursos 
(  ) Exigência de trabalhar parte das horas do curso 
(  ) Professores 
(  ) Recursos Didáticos utilizados  
(  ) Exigência carga horária 

18. O(s) tema(s) do(s) curso(s) realizado(s) era(m) essencial(is) para a sua 
carreira? 
181 (  ) Sim 
18.2 (  ) Não 
18.3 (  ) Não consegui perceber  
18.4 (  ) Não sei informar 

19.  Você acha que o(s) curso(s) realizado(s) influenciou(aram) positivamente 
nas atividades que você desenvolve atualmente? 
19.1 (   )Tiveram uma grande influência em minhas atividades 
19.2 (   ) Tiveram pequena influência em minhas atividades 
19.3 (   ) Não influenciaram em nada nas minhas atividades 
19.4 (   ) Me prejudicaram em minhas atividades 
19.5 (   ) Não sei informar  

20. Você está satisfeito de ser obrigado a realizar o PROCAP-PCCTAE para  
progredir em sua carreira? 
20.1 (    ) Integralmente satisfeito 
20.2 (   ) Satisfeito 
20.3 (  ) Medianamente satisfeito 
20.4 (  ) Totalmente insatisfeito 
20.5 (  ) Não sei informar 

21. Você acha que o PROCAP-PCCTAE é mais uma forma de se burocratizar e 
dificultar a sua ascensão em sua carreira? 
21.1 (  ) Sim 
21.2 (  ) Não 
21.3 (  ) Em breve o Governo Federal propõe nova forma de progressão na 
carreira 
21.4 (  ) Não sei informar 

22. Se você pudesse escolher, você participaria dos cursos do PROCAP-
PCCTAE mesmo se eles não te progredissem na carreira? 
22.1 (  ) Sim 
22.2 (  ) Não 
22.3 (  ) Dependeria do tema do curso 
22.4 (  ) Dependeria do horário do curso 
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22.5 (  ) Só se fosse dispensado integralmente de minhas atividades laborais 
durante a realização do curso. 
 
 

23.  Depois de participar do(s) curso(s) você percebeu que: 
23.1 (  ) Aumentou o seu envolvimento com a empresa 
23.2 (  ) Manteve o mesmo envolvimento 
23.3 (  ) Sente-se mais seguro no trabalho 
23.4 (  ) Acredita ser a UFV Campus Florestal o melhor lugar para se trabalhar 
23.5 (  ) Percebe que deveria mudar de atividade 
23.6 (  ) Percebe que poderia tentar outras oportunidades no mercado de trabalho 
23.7(  ) Sente-se mais apto a enfrentar dificuldades 
23.8 (  ) Melhorou seu contato interpessoal com colegas e superiores  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


