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Resumo 

 
Esta dissertação tem como objetivo analisar, à luz da abordagem da competência, 
em que medida o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores 
da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) atende às diretrizes da 
Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal previstas no Decreto 
5.707/2006. O enfoque adotado considera a relevância da articulação estratégica 
para a consecução dos objetivos institucionais. Realizou-se estudo descritivo pela 
vertente qualitativa de pesquisa. Utilizou-se o método estudo de caso. A unidade 
de análise foi UFSJ. Servidores técnicos administrativos, lotados na UFSJ, 
constituíram o corpus de pesquisa. Os dados foram coletados por meio de análise 
de documentos, entrevistas e questionário. As entrevistas foram realizadas com 
os servidores que desempenham função gerencial e são responsáveis pelo setor 
de Gestão de Pessoas e por implementar o programa de capacitação da UFSJ. O 
questionário foi aplicado para técnicos administrativos que participaram de 
alguma ação de capacitação ou treinamentos ofertados no âmbito do referido 
programa. A coleta de dados também envolveu documentos impressos e 
eletrônicos disponibilizados pela universidade. Os dados qualitativos foram 
analisados por meio da técnica do discurso do sujeito coletivo, tendo sido utilizado 
o programa DSCsoft desenvolvido por pesquisadores da Universidade de São 
Paulo (USP). Recorreu-se à estatística descritiva para análise de dados 
quantitativos. Os resultados sinalizam que o Programa de Capacitação e 
Aperfeiçoamento de Servidores representou um avanço para a UFSJ e constitui 
uma via necessária, mas ainda não suficiente, para o pleno desenvolvimento de 
competências, sobretudo aquelas de natureza gerencial. Para além da aquisição 
de conhecimentos, habilidades e atitudes, faz-se necessário o estabelecimento de 
uma sistemática de acompanhamento e avaliação dos resultados do programa, a 
fim de alavancar o desempenho e a permanente atualização dos servidores, em 
sintonia com os intentos estratégicos da instituição. 
 
Palavras-chave: Competências Profissionais. Capacitação.  
Funcionário Público.  Universidade Federal. Técnicos Administrativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

This dissertation aims to analyze, in the light of the approach of the competence, 
the extent to which the training program and improvement of UFSJ Servers meets 
the guidelines of the National Policy of staff development provided for in Decree 
5,707/2006. The adopted approach considers the joint strategic relevance to the 
achievement of institutional goals. A descriptive study was carried out by the 
qualitative aspect of research. Using the case study method. The unit of analysis 
was the Federal University of São João del Rei. Technical Administrative servers, 
full on, were the corpus UFSJ. The data were collected through document review, 
interviews and questionnaire. The interviews were carried out with servers that 
perform managerial function are responsible for people management sector and 
implement the actions related to training program UFSJ. The questionnaire was 
applied to Administrative Technicians who participated in some training action or 
training offered within the framework of this programme. Data collection also 
involved electronic and print documents made available by the University. The 
qualitative data were analyzed by means of the technique of the collective subject 
discourse (Lefèvre & Lefèvre, 2000), having been used the DSCsoft program 
developed by researchers at the University of São Paulo (USP). Descriptive 
statistics was used for quantitative data analysis. The results indicate that the 
training program and improvement of servers represented a breakthrough for the 
UFSJ and constitutes a via required, but still not enough for the full development of 
competences, particularly those managerial in nature. In addition to the acquisition 
of knowledge, skills and attitudes, it is necessary to establish a system for 
monitoring and evaluation of programme results, in order to leverage the 
performance and the permanent updating of servers, in line with the strategic 
intent of the institution. 
 
 
Keywords: Professional Competences. Training. Government Employee. Federal 
University. Administrative Technicians. 
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1 Introdução  

 

O debate sobre a construção de competências nas organizações tem estimulado 

importantes questionamentos na academia e no campo empresarial. O tema 

ganhou relevância a partir das profundas transformações que impactaram o 

mundo do trabalho, sobretudo nas últimas décadas do século passado. Os efeitos 

da globalização, a aplicação de novas tecnologias e a emergência de uma lógica 

competitiva são frequentemente evocados como fatores que alteraram a dinâmica 

funcional nos mais variados segmentos.  

 

A transição para a sociedade do conhecimento colocou em destaque a relevância 

da gestão estratégica de pessoas como alternativa para gerar valor para o 

negócio. Crawford (1994) já sinalizava a importância do capital humano para a 

competitividade das organizações. Conforme esclareceu Dutra (2002), a 

capacitação e os estímulos ao desenvolvimento profissional tornaram-se 

decisivos para viabilizar as diretrizes estabelecidas. Na perspectiva adotada pelo 

referido autor, a ênfase no desenvolvimento de competências favoreceu a 

reflexão acerca do alinhamento de esforços no contexto das organizações e 

contribui para que as pessoas possam assumir novas atribuições e 

responsabilidades.  

 

No âmbito das universidades federais, a reflexão sobre o desenvolvimento de 

competências profissionais torna-se relevante na medida em que os servidores 

são desafiados a ofertar serviços de qualidade para os usuários. Menciona-se que 

a em 2005 surgiu o Programa Expandir, na qual, o governo federal visou 

fortalecer o ensino superior público, a construção de campi e universidades em 

locais de difícil acesso, ampliar a oferta de vagas e contribuir no desenvolvimento 

do país. Posteriormente foi criado o Programa de Apoio e Plano de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que modificou 

a infraestrutura e a dinâmica funcional dessas instituições. Devem-se levar em 

conta também as exigências do Plano Nacional de Educação, que repercute na 

dinâmica das instituições de ensino superior e prevê em seu plano de 2011 a 

2020 a universalização do ensino com base na melhoria educacional em todos os 

níveis. 
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Discutir competências nesse contexto torna-se relevante, sobretudo ao se 

considerar as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 

(PNDP) previsto no Decreto 5.707/2006 que, no âmbito dos órgãos de 

administração direta e autarquias federais, introduziu o conceito de gestão de 

competências. O referido decreto salienta a importância do alinhamento entre as 

competências dos servidores e os objetivos dos órgãos públicos, a partir dos 

conceitos de eficiência e eficácia (Brasil, 2006).  

 

O Decreto 5.707/2006 considera que a gestão de competências envolve o 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários aos servidores 

para alcançarem os objetivos organizacionais. O documento sugere a realização 

de iniciativas voltadas para a ampliação de competências institucionais e 

individuais, preparação para cargos gerenciais, consideração de resultados das 

ações de capacitações, mensuração de desempenhos dos servidores e eventos 

externos de aprendizagem. Nessa direção, determina o estabelecimento de 

planos de capacitação com a finalidade de promover as competências requeridas 

dos servidores, visando ao contínuo desenvolvimento profissional. Nessa ótica, as 

escolas de governo, sob a coordenação da Escola Nacional de Administração 

Pública (ENAP), são consideradas agentes essenciais para a formação e 

aprimoramento dos servidores (Brasil, 2006). 

 

Conforme o relatório de avaliação de gestão de recursos humanos no governo, 

elaborado pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE, 2010), a gestão de competências no serviço público encontra-se em 

implantação. O relatório considera que a rigidez dos sistemas de carreiras pode 

comprometer seu desenvolvimento e sinaliza a importância da utilização de 

diversos métodos de aprendizagem com foco no desenvolvimento contínuo e na 

modernização do ambiente de trabalho. 

 

Nas universidades federais o desenvolvimento de competências profissionais dos 

técnicos administrativos merece atenção diante do complexo e importante 

trabalho que esses servidores desempenham. Trata-se de uma categoria 

profissional cujas funções são relevantes para a dinâmica funcional das 
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universidades e para o atendimento das múltiplas demandas postas pela 

comunidade acadêmica.  

 

Conforme a Lei 7.596/1987, as universidades e institutos federais são 

estruturados como autarquia ou fundação pública e possuem um Plano Único de 

Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, que salienta que os docentes 

e técnicos administrativos são cargos de carreira (Brasil, 1987). O ingresso 

nessas carreiras se dá por meio da aprovação em concursos públicos que levam 

em conta a titulação do ingressante. Trata-se de cargos efetivos que, segundo 

determinação legal, podem estar vinculados a posições de confiança relacionadas 

à direção e ao assessoramento. Ressalta-se que a primeira regulamentação de 

trabalho entre servidores e estado foi realizada com base no Decreto-Lei nº 1.713, 

de 28 de outubro de 1939, substituído em 1952 por um Estatuto que, após debate 

em Congresso Nacional, resultou na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Essa 

Lei 8.112 é o Regime Jurídico Único de servidores federais para administração 

direta, autárquica e fundacional, conforme citação de Pires, Prata, Santos, 

Brandão, Moraes, Carvalho, Monteiro et al. (2005).  

 

No exercício de suas funções, os técnicos administrativos interagem com diversos 

servidores e devem realizar as atividades previstas de acordo com as 

determinações institucionais e os parâmetros de qualidade previstos. Portanto, a 

aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes torna-se necessária para 

potencializar o desempenho dos servidores e favorecer as entregas requeridas 

por eles (Dantas, 2015).  

 

A carreira técnico-administrativa nas universidades federais foi regulamentada 

pela Lei 11.091/2005, que teve como princípio a criação de parâmetros para o 

desenvolvimento dos servidores (Brasil, 2005). A progressão na carreira ocorre 

com base na meritocracia e leva em conta a participação em cursos e em ações 

formativas 

 

O plano de carreira envolve os níveis de classificação (A, B, C, D, E) e o grau de 

escolaridade dos servidores. Contempla incentivos orientados à capacitação dos 

técnicos administrativos, como, por exemplo, estímulos financeiros que variam de 
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5 a 75% do vencimento. Esse incentivo se aplica em todos os níveis de 

classificação e leva em conta a formação acadêmica do servidor e suas 

atribuições.   

 

A partir dos apontamentos anteriores e considerando que o Decreto 5.707/2006 

representa o eixo estruturante para o desenvolvimento de competências dos 

servidores, estabeleceu-se como ponto de partida da pesquisa a seguinte questão 

geradora: à luz da abordagem da competência, em que medida o Programa de 

Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ atende às diretrizes da 

Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal previstas no Decreto 

5.707/2006. 

 

Com o intuito de responder à questão geradora, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos de pesquisa: 

 

Como objetivo geral, determinou-se analisar, à luz da abordagem da 

competência, em que medida o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos 

Servidores da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) atende às 

diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal previstas no 

Decreto 5.707/2006. 

 

Os objetivos específicos traçados foram: 

 

a) Caracterizar o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos 

Servidores da UFSJ; 

b) descrever o conteúdo e os resultados gerados pelo programa no período 

de 2012 a 2016; 

c) identificar a percepção dos técnicos administrativos sobre o Programa de 

Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ. 

 

Para alcançar os objetivos propostos, realizou-se estudo descritivo pela vertente 

qualitativa de pesquisa. Utilizou-se o método estudo de caso (Yin, 2010). A 

unidade de análise foi a Universidade Federal de São João del-Rei. Servidores 

técnicos administrativos, lotados na UFSJ, constituíram o corpus de pesquisa. Os 
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dados foram coletados por meio de análise de documentos, entrevistas e 

questionário. As entrevistas foram realizadas com os servidores que 

desempenham função gerencial e são responsáveis pelo setor de gestão de 

pessoas e por implementar o programa de capacitação da UFSJ.  

 

O questionário foi aplicado para técnicos administrativos que participaram de 

alguma ação de capacitação ou treinamentos ofertados no âmbito do referido 

programa. A coleta de dados também envolveu documentos impressos e 

eletrônicos disponibilizados pela universidade. Os dados qualitativos foram 

analisados por meio da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (Lefèvre & 

Lefèvre, 2000; Instituto do Discurso Coletivo, 2017), tendo sido utilizado o 

programa DSCsoft desenvolvido por pesquisadores da Universidade de São 

Paulo (USP). Recorreu-se à estatística descritiva para análise de dados 

quantitativos. 

  

A realização da pesquisa justifica-se por diversas razões. Em primeiro lugar, o 

estudo oportuniza reflexões importantes no âmbito da academia. Em consulta 

realizada pela autora ao Spell (2016), foram encontradas 384 publicações 

relacionadas à noção de competências. Destes, somente três se referiam aos 

técnicos administrativos das universidades federais. No portal de periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 2016) 

foram encontradas apenas oito publicações que tratam da abordagem da 

competência em universidades federais. Os dados, portanto, sinalizam espaço 

para pesquisas sobre o assunto. Deve-se levar em conta que, pela relevância e 

complexidade inerentes ao tema, há tempos a questão das competências tem 

sido objeto de estudos nos mais variados segmentos. Esta dissertação pretende 

contribuir para o debate, considerando o contexto da Universidade Federal de 

São João del-Rei.  

 

Em segundo lugar, a pesquisa reveste-se de aplicabilidade e pode contribuir para 

a análise das ações formativas e possíveis intervenções no âmbito da UFSJ.  

Esta pesquisa aborda um assunto que merece destaque, sobretudo diante das 

recomendações do Decreto 5.707/2006 para os órgãos de administração direta e 

autarquias federais. A reflexão sobre os esforços empreendidos pela 
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universidade, no âmbito do Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, 

poderá clarificar o entendimento acerca dos avanços e desafios intrínsecos à 

lógica de capacitação adotada pela UFSJ. 

 

Em terceiro lugar, menciona-se a relevância da pesquisa para o aprimoramento 

da autora deste estudo, que atua como servidora técnico-administrativo na UFSJ. 

Admite-se que o processo investigativo contribui para sua formação como 

pesquisadora e amplia o nível de conhecimento sobre o âmbito institucional em 

que atua. 

 

Esta investigação está vinculada à área de concentração denominada gestão em 

organizações e pertence à linha de pesquisa intitulada Inovação e Organizações, 

do curso de Mestrado Profissional em Administração das Faculdades Pedro 

Leopoldo (FPL). Insere-se no projeto de pesquisa intitulado “Competências e 

Comportamento Organizacional”, liderado pelo Professor orientador Dr. Reginaldo 

de Jesus Carvalho Lima, atendendo aos parâmetros do Programa de Pós-

graduação em Administração da FPL, conforme apresentado no Apêndice A. 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro comporta esta 

introdução, que contextualiza o problema abordado e apresenta os objetivos de 

pesquisa e as justificativas do estudo. O segundo capítulo apresenta a 

fundamentação teórica da pesquisa. Inicialmente, trata da expansão das 

universidades federais no país; na sequência, retoma a abordagem da 

competência nas organizações, enfatizando as competências gerenciais; e trata 

da construção de competências e da avaliação de ações de capacitação no 

âmbito das universidades federais. O terceiro capítulo descreve os procedimentos 

metodológicos adotados para a realização da pesquisa. O quarto capítulo 

contempla a apresentação e a análise os resultados da pesquisa. Finalmente, o 

quinto capítulo expõe as considerações finais. Ao final, têm-se as referências e os 

apêndices. 
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2 Construção de competências em universidades federais 

 

Neste capítulo apresentam-se as bases teóricas que fundamentaram a pesquisa 

que teve como objetivo geral analisar, à luz da abordagem da competência, em 

que medida o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da 

UFSJ atende às diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 

previstas no Decreto 5.707/2006. Para tanto, com o intuito de favorecer a 

compreensão acerca do cenário inerente ao objeto de estudo analisado, a 

primeira seção faz referência ao movimento de expansão das universidades 

federais no país. A segunda seção recupera aspectos inerentes às perspectivas 

coletiva e individual da abordagem da competência e destaca elementos sobre 

competências gerenciais. Por fim, a terceira seção considera a construção de 

competências e o processo de avaliação de ações de capacitação nas 

universidades públicas. 

 

2.1 Expansão das universidades federais 

 

O ensino superior público no Brasil nos últimos anos recebeu recursos financeiros 

para expansão por meio do Programa Expandir e Programa de Apoio e Plano de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que teve como 

principal objetivo a ampliação na infraestrutura e área acadêmica das 

universidades federais. 

 

Durante os anos de 2003 a 2006 o governo federal liberou mais orçamento para 

as universidades federais, sendo criado pelo MEC neste período o Programa 

Expandir para possibilitar a inserção do ensino superior em áreas distintas, 

priorizando o interior do país para contribuir na redução das desigualdades 

regionais e visando a democratização do ensino superior (Brasil, 2005). 

 

Posteriormente, surgiu o REUNI que tem como principais diretrizes a Lei 6.096, 

de 24 de abril de 2007 (Brasil, 2007), que visa à redução da taxa de evasão 

escolar, ampliação do ingresso de alunos e aumento de oferta de vagas no 

horário noturno e a busca por mais diversidade nos cursos ofertados. 
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Conforme relatório técnico do Censo Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

(Brasil, 2012), o ensino superior na graduação presencial teve grande avanço no 

número de matrículas. No ano de 2002 havia 3.479.913 de alunos matriculados e, 

em 2011, o total de 5.746.762, o que corresponde a um crescimento de 65,14% 

de pessoas inseridas na graduação na modalidade presencial. Nos estados do 

Norte e Nordeste, por exemplo, houve grande ampliação desse quantitativo. 

Houve significativo aumento de matrículas não só na modalidade presencial, 

como a distância, o que representou incremento de 5,6% alunos em relação ao 

ano de 2010. 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE), relativo ao período de 2011 a 2020, tem 

como principais diretrizes a universalização do ensino a partir da melhoria 

educacional em todos os níveis. O PNE tem como metas para o ensino superior 

aumentar a atuação de mestres e doutores nos cursos de graduação e elevar a 

taxa de matrícula para 50% durante esse período.  

 

Conforme relatório de expansão das universidades federais relacionado aos anos 

de 2003 a 2012, publicado pelo MEC (Brasil, 2012), houve crescimento de 

cidades com campus universitário. O quantitativo foi ampliado em mais de 138%, 

chegando a 272 cidades atendidas pelo ensino superior público, o que totalizou 

274 unidades de campi universitários. Devido à expansão do ensino superior e 

ampliação de matrículas nos cursos em modalidades de graduação, pós-

graduação lato e scricto sensu, o quadro de servidores técnicos administrativos 

aumentou 16%, enquanto, no mesmo período, o quantitativo de docentes cresceu 

44%, o que representa uma ampliação de 20.000 cargos de docentes e 10.000 

cargos de técnicos administrativos, totalizando 55.489 docentes efetivos e 98.364 

técnicos administrativos efetivos. 

 

O relatório de expansão das universidades federais (2012) salienta a necessidade 

de balancear o quadro de técnicos administrativos e o contingente de discentes, 

principalmente devido à abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação. 

Esse dimensionamento é de extrema relevância para a manutenção da qualidade 

nos serviços prestados e atendimento das demandas institucionais. 
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Nesse quadro de expansão, as mudanças estruturais afetaram o contexto 

institucional e alteraram as práticas de trabalho, em decorrência da intensificação 

da demanda e da complexidade das atividades. Nesse quadro, torna-se 

importante refletir acerca do processo que orienta o desenvolvimento das 

competências requeridas dos servidores técnicos administrativos. Nesse sentido, 

merecem destaque o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos 

Servidores e o Decreto 5.707/2006 que o instituiu e iluminou aspectos centrais da 

gestão de competências nas universidades. Os técnicos administrativos 

constituem uma categoria profissional cuja atuação é fundamental para as 

universidades públicas. Deles depende a realização de atividades diferenciadas 

no contexto universitário e que envolvem procedimentos de rotina e apoio 

administrativo. Entre eles, alguns chegam a ocupar posições gerenciais, atuando 

na gestão de equipes e na chefia de setores.   

 

Ao se discutir a gestão de competências no âmbito das universidades federais, 

deve-se observar a natureza dessas instituições. Isso é relevante na medida em 

que a abordagem da competência, oriunda do contexto industrial, impõe a 

necessidade de profunda compreensão sobre as características da organização e 

sua dinâmica.  

 

Em se tratando de instituição pública, as universidades federais têm lógica própria 

e completamente distinta das organizações do setor produtivo.  

 

Faz-se necessário considerar, com base em Silva e Mello (2013), que a 

administração pública no Brasil passou por três fases distintas, que são a 

patrimonialista, a burocrática e a gerencial. A primeira delas durou até a 

Revolução de 1930. A segunda teve como marco a criação do Departamento de 

Administração do Serviço Público (DASP), cujo objetivo era profissionalizar o 

serviço público com a estruturação de quadro de funcionário e classificação de 

cargos e carreiras baseadas em méritos. Nessa fase predominam os traços do 

modelo burocrático considerados por Max Weber e a visão de um sistema legal-

racional fundamentado na estabilidade e no controle. A partir da década de 1950 

teve início a terceira fase que, ao focalizar o cidadão, estimulou esforços para 

elevar a qualidade dos serviços prestados e buscar excelência por meio de ações 
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de capacitação do quadro de servidores. A partir do gerencialismo que sugere a 

aplicação da lógica adotada no setor privado, a abordagem da competência 

ganhou espaço nas organizações públicas. 

 

A partir de 1988, a Constituição Federal, como reporta Bresser (2009), trouxe 

exigências, como o concurso público para ingresso nos órgãos públicos, e adotou 

regimes jurídicos únicos na União e em cada federação, reduzindo, dessa forma, 

as influências da cultura patrimonialista. Segundo o autor, a reforma gerencial 

teve início no ano de 1995 e foi baseada em três dimensões: institucional, cultural 

e de gestão. No primeiro semestre de 1995, foi elaborado o documento Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), que teve como objetivo uma 

reforma do governo, definindo as instituições e estabelecendo diretrizes para o 

surgimento de um novo modelo de administração pública no Brasil. 

 

Com a criação do PDRAE no serviço público, a área de recursos humanos sofreu 

diversas modificações e ganhou relevância. A partir do Decreto 2.794, de 1998 

(Giudice, 2012), as organizações públicas tiveram que modificar processos de 

trabalho, com a finalidade de melhorar a eficiência e a qualidade de serviços. O 

foco foi à valorização do servidor público a partir de mecanismos de capacitação 

que eram baseados nas avaliações de desempenhos. O decreto não trouxe 

qualquer menção de competências na época e limitava-se a questões 

relacionadas a capacitações de servidores. O Decreto 2.794, de 1998, foi 

revogado pelo decreto 5.707 em fevereiro de 2006, definindo a Política Nacional 

de Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública. Nele foi incluído o 

termo competência, que descreve a gestão por competência como o 

desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessárias 

para que os servidores alcancem os objetivos institucionais. 

 

Ao pensar em gestão de competências no setor público, como mencionado, deve-

se levar em conta as peculiaridades da legislação que diferenciam o setor público 

do privado. Conforme Amaral (2008) é preciso levar em conta fatores como a 

estabilidade dos servidores e a hierarquização, como potenciais que devem ser 

aproveitados para trazer melhorias e avanços para os órgãos públicos. 
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Deve-se mencionar a criação de um grupo de trabalho constituído por gestores 

públicos e especialistas por iniciativa da Escola de Administração Pública (ENAP). 

O objetivo estabelecido foi debater, sob a perspectiva da gestão de pessoas, a 

gestão por competências e sua aplicação nos órgãos públicos e propor soluções. 

Desse trabalho resultou o livro intitulado “Gestão por competências em 

organizações do governo”, que visou indicar caminhos aos diferentes subsistemas 

de gestão de pessoas (Pires et al., 2005).  

 

A gestão por competências no setor público visa comparar os perfis dos 

candidatos com os setores solicitantes, funções existentes no órgão e sugerem a 

implantação de uma plataforma tecnológica denominada banco de talentos. Essa 

plataforma serve como suporte de profissionais da área de recursos humanos, 

como se pode notar a seguir: 

 

No caso de seleção interna, é necessário considerar que nem sempre o 
gestor deseja ou precisa de um servidor “idealizado”, que corresponda a 
um perfil abstrato construído com base em critérios técnicos previamente 
estabelecidos. Normalmente o que se deseja é ampliar o número de 
integrantes de uma equipe já existente, formada por alguns servidores com 
razoável domínio do conjunto de competências necessárias ao 
desempenho de suas funções. Além disso, a composição de equipes com 
integrantes de perfis diversos pode ser extremamente enriquecedora, 
quando não indispensável. Pode ser feita uma primeira pesquisa no banco 
de talentos a fim de identificar os profissionais habilitados a participar do 
processo seletivo, como, por exemplo, servidores do quadro que tenham 
mais de cinco anos na organização e estejam atuando na área de 
Informática, para se preencher uma função na área de desenvolvimento de 
sistemas. Pode-se, também, abrir um prazo para que os candidatos 
manifestem interesse ou se credenciem para participação nas demais 
fases – como, por exemplo, pela apresentação de certificados ou 
comprovantes de informações registrados nos bancos de dados. Ao fim do 
processo, será encaminhada às áreas solicitantes com a avaliação dos 
servidores selecionados, cabendo a elas a entrevista final e a decisão 
quanto à nomeação (Pires et al., 2005, p. 27). 
 

Verifica-se que, enquanto a noção de gestão de competências envolve aspectos 

mais amplos relacionados à configuração estratégica adotada pela organização, a 

gestão de competências visa alinhar esforços para que as competências 

humanas sustentem as competências organizacionais e alcance os objetivos 

estratégicos (Carbone et al., 2009). Por seu turno, a gestão por competências 



24 

 

envolve o conjunto de práticas e ações específicas inerentes à área de gestão de 

pessoas.   

 

Em relação à adoção do modelo de competências na gestão de pessoas no 

serviço público brasileiro, a OCDE (2010), por meio da avaliação dos recursos 

humanos, salientou a necessidade de modificar os processos de recrutamento e 

sugeriu a inclusão de testes de múltipla escolha, análise de experiências prévias, 

testes psicológicos e outros meios para classificação dos candidatos em concurso 

público. Esses métodos já são adotados por outros países-membros da 

organização. Ainda segundo a OCDE (2010), o serviço público brasileiro precisa 

diminuir as distorções salariais; modificar as carreiras de forma que sejam mais 

flexíveis com a criação de progressões baseadas em desempenhos; e os cargos 

gerenciais devem ser bem definidos e preparados de forma que sejam distintas as 

atividades quando comparadas aos cargos não gerenciais. 

 

Nesse sentido, o serviço público federal brasileiro, por intermédio do Decreto 

5.707/2006, considerou a relevância da gestão de competências na Política 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoal.  

 

A próxima seção trata da abordagem da competência e resgata da literatura os 

principais aspectos inerentes aos níveis coletivo e individual. Discute ainda sobre 

o enfoque em competências gerenciais.  

 

2.2 Abordagem da competência 

 

A abordagem da competência resultou em ampla e multifacetada literatura, que 

carrega inconsistências de natureza conceitual e metodológica (Barbosa, 2005; 

2007). 

 

A abordagem da competência ganhou destaque a partir das transformações 

ocorridas no mundo do trabalho, sobretudo nas últimas décadas do século 

passado. A necessidade de imprimir competitividade às organizações e estimular 

a mobilidade profissional dos trabalhadores estimulou o debate nos mais variados 
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segmentos, suscitando reflexões sobre as possibilidades e limites inerentes ao 

tema (Barbosa, 2015).  

 

Diversos enfoques e perspectivas marcaram o debate que se estendeu para além 

da esfera industrial. Nessa direção, o tema ganhou espaço no âmbito das 

organizações públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos. O tema 

proporcionou reflexões relevantes sobre o mercado de trabalho e a dinâmica de 

organizações industriais, comerciais e prestadoras de serviços.  

 

A questão das competências sugere a geração de valor econômico para a 

organização e de valor social para o indivíduo (Fleury & Fleury, 2004) e, do ponto 

de vista acadêmico, envolve perspectivas teóricas distintas e linhas interpretativas 

específicas (Luz, 2001). O tema comporta níveis diferenciados de análise. Pode-

se discutir a noção de competência no âmbito coletivo com ênfase no negócio 

como um todo ou nas áreas e agrupamentos que constituem a organização. Em 

outra via, refere-se ao nível individual pelo qual a ênfase recai sobre a figura do 

trabalhador e as competências profissionais dele requeridas em determinado 

panorama de trabalho.  

 

Para compressão mais consistente acerca das nuanças do debate, a seguir 

recuperam-se elementos importantes que marcam a discussão sobre 

competências com foco no nível individual. 

 

2.2.1 Competências individuais 

 

Conforme Brandão e Guimarães (2001), o termo competências surgiu no fim da 

Idade Média e era associado à linguagem jurídica, que atribuía esse conceito às 

pessoas e instituições que possuíam a capacidade de apreciar e julgar 

acontecimentos e fatos. A palavra competência, como descrito por Brandão 

(2009), passa a ser incorporada ao campo das organizações em decorrência do 

enfoque estratégico e da necessidade de potencializar os resultados, num cenário 

de extrema concorrência.  
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A discussão das competências individuais antecede o enfoque pela ótica coletiva. 

A literatura sobre o tema congrega diversas correntes teóricas. Luz (2001) explica 

que a corrente comportamentalista de origem norte-americana relaciona a 

competência ao desempenho superior. Já a corrente funcionalista, desenvolvida 

na Inglaterra, está associada ao desempenho requerido para determinada função. 

Por fim, a perspectiva construtivista fundamenta-se na contribuição de autores 

franceses que discutem a questão a partir da relação entre educação e trabalho.  

 

Bitencourt (2001) esclarece que o termo competency, usado nos Estados Unidos, 

refere-se aos aspectos da pessoa que lhe possibilitam obter desempenho 

superior. Já a palavra competence, de origem inglesa, visa identificar os padrões 

necessários para execução de determinada função. Esse apontamento é 

importante para sinalizar a distinção entre os respectivos enfoques.  

 

Há tempos a competência individual tem sido alvo de estudos. O uso do termo 

competência de forma estruturada deriva dos estudos realizados por McClelland. 

(1973), que questionou os testes acadêmicos americanos e a capacidade destes 

em mensurar o desempenho das pessoas.  

 

Fleury e Fleury (2001) salientam que, para McClelland, uma pessoa era 

considerada competente quando manifestava desempenho superior ao exigido 

em qualquer atividade ou trabalho. Essa noção, de acordo com Deluiz (2001), 

fundamentava-se no behaviorismo, derivado da psicologia de Skinner. Na mesma 

direção, autores americanos que desenvolveram seus trabalhos entre os anos 

1970 e 1990, como Boyatzis e Spencer e Spencer, consideravam que a 

competência se relacionava às qualificações que favoreciam o desempenho 

diferenciado e acima da média. 

 

Nos anos 1970, em decorrência de um panorama de crise e das mudanças na 

esfera da produção, surgiram, na França, questionamentos relacionados do 

conceito de qualificação para o trabalho. Entra em cena a noção de competências 

como alternativa para se refletir sobre a adequação do trabalhador às novas 

exigências do mundo do trabalho, diante do esgotamento da lógica taylorista-

fordista de produção.  



27 

 

Ruas (2005) assinala os principais aspectos que marcam as diferenças 

relacionadas às noções de qualificação e competência, mostradas na Figura 1. 

 

 

Figura 1- As noções de qualificação e competência e as características principais 
dos respectivos contextos. 
Fonte: adaptado de Ruas, R. (2005). Gestão de competências: uma contribuição à estratégia das 
organizações. In: R. L., Ruas, C. S., Antonello & L. H., Boff (Orgs.). Os novos horizontes da 
gestão: aprendizagem organizacional e competências (pp. 34-54). Porto Alegre: Bookman.. 

 

A discussão sobre competências, segundo Deluiz (2001), derivou da crise da 

internacionalização do capital e da necessidade de se promover a reestruturação 

dos processos produtivos. 

 

Durante as décadas de 80 a 90, como preleciona Dutra (2004), surgiram novas 

abordagens baseadas nas contribuições de autores franceses, como Le Boterf e 

Zarifian. Para esses autores, a competência não é estática e envolve o saber agir 

na medida em que a competência se expressa por meio da ação. 

 

Segundo Zarifian (2001), as mudanças no ambiente do trabalho deram origem a 

três aspectos que reconfiguraram o contexto de trabalho. O primeiro deles é 

denominado evento. Trata-se de incidentes, ocorrências inesperadas que 

interferem no desenvolvimento do trabalho e com os quais o trabalhador deve 

lidar. O segundo aspecto é a comunicação, que se refere à necessidade de 

buscar informações em diversas fontes e por intermédio de diversos atores. A 
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comunicação deriva da necessidade de compreensão de normas organizacionais 

e de exigência de uma comunicação adequada entre pessoas. Em terceiro lugar, 

o referido autor menciona a lógica de serviços, que se materializa no atendimento 

das diversas demandas internas e externas à organização. Nesse aspecto, o 

indivíduo necessita da capacidade de resolver os imprevistos de forma assertiva, 

saber compartilhar informações e ideias a partir de comunicação adequada e 

possuir a noção de todo o serviço que executa. 

 

Devido às modificações no sistema produtivo, Zarifian (2003) realça que surge um 

novo conceito de “sujeito”, que deve agir de forma crítica na resolução de 

problemas e na busca de soluções. O trabalho retorna ao trabalhador e dele 

passa a ser requerido o engajamento com os objetivos da organização e uma 

conduta alinhada aos interesses estratégicos. 

 

Para Le Boterf (2003), ser competente envolve saber agir e ser capaz de resolver 

problemas no cotidiano do trabalho. O enfoque desse autor evoca a questão do 

profissionalismo, a mobilidade do indivíduo no mercado de trabalho e sua 

empregabilidade. 

 

No esforço de sistematizar os diversos enfoques sobre o tema, Bitencourt (2001) 

relaciona os aspectos apresentados na Figura 2.  

 

A Figura 2 sinaliza a diversidade de enfoques que caracteriza a literatura sobre o 

tema. 

 

Formação, 
comportamentos, 

resultados 

“Competências são aspectos verdadeiros ligados à natureza humana. São 
comportamentos observáveis que determinam, em grande parte, o retorno da 
organização” (Boyatizis, 1982, p. 23). 

 
Formação e 
resultados 

“A competência refere-se a características intrínsecas ao indivíduo, que 
influencia e serve de referencial para seu desempenho no ambiente de 
trabalho” (Spencer & Spencer, 1993, p. 9). 
“Conjuntos de conhecimentos, habilidades e atitudes interdependentes e 
necessárias à consecução de determinado propósito”  (Durand, 1998, p. 3). 

Formação e ação 

 
“A noção de competência refere-se a práticas do quotidiano que se mobilizam 
através do saber baseado no senso comum e do saber a partir da experiência” 
(Perrenoud, 1998, p. 1). 

Figura 2 - Ênfase e principais conceitos relacionados à competência.– continua 
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Formação 
interação 

 

“A noção de competência e construída a partir do significado do trabalho 
Portanto, não implica exclusivamente na aquisição de atributos” (Sandberg, 
1996, p. 411). 

Formação e 
desempenho 

Competências referem-se a conhecimentos individuais, habilidades ou 
características de personalidade que influenciam diretamente o desempenho 
das pessoas” (Becker et al., 2001, p. 156). 

 
Resultado, 
formação 

 

“Um agrupamento de conhecimentos habilidades e atitudes correlacionados, 
que afeta parte considerável da atividade de alguém, que se relaciona com o 
desempenho, que pode ser medido segundo padrões preestabelecidos, e que 
pode ser melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento” (Parry, 
1996, p. 48). 

“Competência é assumir responsabilidades frente a situações de trabalho 
complexas, buscando lidar com eventos inédito, surpreendentes de natureza 
singular” (Boterf, 1997, p. 267). 

 
Mobilização e 

ação 

“É a capacidade de mobilizar, integrar e colocar em ação conhecimentos, 
habilidades e formas de atuar (recursos de competências) a fim de atingir/ 
superar desempenhos configurados na missão da empresa e da área” (Ruas, 
1999, p. 10). 

“Competência: um saber agir responsável e reconhecido que implica 
mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que 
agregue valor econômico à organização e valor social ao indivíduo” (Fleury & 
Fleury, 2000, p. 21). 

Aptidão, ação, 
resultado 

“A competência profissional é uma combinação de conhecimentos, de saber-
fazer, de experiências e comportamentos que se exerce em um contexto 
preciso. Ela é constatada quando de sua utilização em situação profissional a 
partir da qual é passível de avaliação. Compete então à empresa identificá-la, 
avaliá-la, validá-la e fazê-la evoluir” (Zarifian,  2001, p. 66). 

Figura 2- Ênfase e principais conceitos relacionados à competência. 
Fonte: adaptado de Bitencourt, C. C. (2001). A gestão de competências gerenciais: a contribuição 
da aprendizagem organizacional. 320 f. Tese (Doutorado em Administração) - Escola de 
Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.. 

 

Na década de 1990 surgiram novas concepções gerenciais e, como explicam 

Deluiz (2001) e Dutra (2004), a abordagem da competência passou a referenciar 

o estabelecimento de políticas de recursos humanos com foco no alinhado entre 

estratégias empresariais e ações. 

 

As empresas passaram a realizar esforços para alinhar competências humanas e 

competências organizacionais. Não sem desafios, a gestão de competências 

passou a ser adotada por diversas organizações, segundo Carbone et al. (2009). 

 

Ao se discutir competência no nível do indivíduo, tem sido comum considerar o 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA). Essa abordagem deriva 

das contribuições de Durand (1998 como citado em Brandão & Guimarães, 2001), 

que considera as competências como resultante da integração desses elementos. 

A ótica tridimensional sugere que a manifestação de competências demanda uma 
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postura autônoma e crítica por parte do indivíduo, que deve adquirir 

conhecimentos e habilidades e ter determinadas atitudes no panorama de 

trabalho.  

 

Referindo-se à gestão de pessoas, Dutra (2004) reconhece a necessidade de o 

profissional efetuar as entregas requeridas pela organização e, para tanto, lançar 

mão do repertório de conhecimentos, habilidades e atitudes de que dispõe.  A 

abordagem por competências, ao levar em conta o perfil adequado na captação 

das pessoas, difere da abordagem tradicional, uma vez que visualiza a 

capacidade de agregação de valor individual. Para Dutra (2004), a ideia de 

encarar a pessoa como alguém estático em um cargo restringe a mobilidade. 

Devem-se enxergar as pessoas como pertencentes a um espaço que se modifica 

conforme o tempo.  

 

A aprendizagem é um ponto alto do debate sobre construção de competências. 

Sant’Anna (2002) admite que múltiplos saberes sejam responsáveis por trazer 

soluções de problemas concretos e salienta que o desenvolvimento de novos 

conhecimentos e habilidades é obtido por vários meios como adaptações e 

transferência. 

 

Ruas (2005) acentua que, na medida em que são enfrentadas situações 

inesperadas, o indivíduo adquire novos conhecimentos resultantes do 

aprendizado. Para o referido autor, a noção de competência sugere que o 

trabalhador busque resultados efetivos já que a ação concreta e na entrega 

efetiva são determinantes.  

 

A competência individual, na perspectiva adotada por Fleury e Fleury (2004), 

possui associação com diversos verbos como o saber agir, mobilizar, comunicar, 

aprender, comprometer-se, assumir responsabilidades e ter visão estratégica. As 

competências, na visão desses autores, devem agregar valor econômico para 

empresa e valor social para o indivíduo. A Figura 3 mostra as competências 

necessárias aos profissionais e o conceito dos verbos expressos. 
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Figura 3- Competências do profissional. 

Fonte: adaptado de Fleury, M. T. L., & Fleury, A. (2004). Estratégias empresariais e formação de 
competências: um quebra cabeça caleidoscópio da indústria brasileira. (3. ed.), Rio de Janeiro: 
Atlas. 

 

Zarifian (2003) ensina que o verbo agir, do latim agere, significa colocar algo em 

movimento. No conceito moderno de trabalho o indivíduo deve agir quando surge 

uma nova situação profissional. Para o referido autor, a competência profissional 

resulta da combinação de conhecimentos, do saber fazer, das experiências e 

comportamentos. Para ele, o entendimento de competência na perspectiva 

individual apoia-se nos seguintes pressupostos: 

 

a) A competência é encarada como uma ação descrita pelo verbo “agir”, que 

é a capacidade individual diante das responsabilidades; 

b) diante da diversidade de acontecimentos, é necessário o desenvolvimento 

dos conhecimentos adquiridos; 

c) a competência depende da mobilização de novas pessoas em torno dos 

mesmos objetivos, de forma que sejam compartilhadas as 

responsabilidades. 

 

Um dos aspectos relevantes da gestão de competências refere-se à sistemática 

de avaliação. Carbone et al. (2009) opinam que as organizações devem 

desenvolver as competências de seus profissionais em sintonia com os objetivos 

institucionais. O desempenho da pessoa no trabalho é visto como a 

representação de suas competências no contexto organizacional. Nesse sentido, 

o estabelecimento de indicadores torna-se essencial para acompanhamento das 

ações e avaliação das iniciativas. Brandão e Guimarães (2001) explicam que a 

gestão de competências é complementar a gestão de desempenho.  
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Dutra (2004) reconhece que o desempenho é umas das questões mais difíceis de 

definir e avaliar. E o desempenho representa o conjunto de entregas e resultados 

de uma pessoa para a organização. Na visão do referido autor, as seguintes 

dimensões são relevantes: 

 

a) O desenvolvimento: está ligado à complexidade das atividades 

desempenhadas que devem ser acompanhadas pela chefia; 

b) o esforço: possui ligação com as condições do ambiente de trabalho e 

autoestima do empregado. Essa condição é variável, uma pessoa não 

necessariamente será esforçada sempre e depende de fatores pessoais e 

da empresa; 

c) comportamento: é a avaliação da conduta humana, baseado em conjunto 

de valores definido pela empresa. 

 

A avaliação de ações de capacitação, para Castro (2005), é uma ferramenta 

importante para análises de decisões estratégicas e serve para avaliar processos 

existentes e verificar possíveis comportamentos que possam afetar a evolução do 

conhecimento. O autor salienta que o sucesso de investimento de treinamento 

depende de fatores como análise adequada das necessidades, preparo 

organizacional e desenvolvimento das competências necessárias. A avaliação de 

um treinamento visa identificar se as necessidades dos participantes estão sendo 

atendidas, os objetivos institucionais alcançados e se há o domínio do 

conhecimento após o evento, pois muitas vezes uma capacitação pode não estar 

trazendo aprendizagem e se tornar ineficiente. 

 

Bitencourt (2004) alerta que as organizações têm foco em programas de 

treinamentos e formação que, muitas vezes, não são incorporadas às práticas de 

trabalho. E destaca que existe uma necessidade de ferramentas mais dinâmicas 

para aferir o desenvolvimento individual. Nesse sentido, a avaliação de 

competências não deve estar atrelada a recompensas financeiras. Segundo ela, 

os funcionários devem buscar seu desenvolvimento pela consciência de que 

necessitam de educação permanente e pela busca por autodesenvolvimento.  
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Ao avaliar os resultados alcançados em um treinamento, segundo Milioni (2004), 

é necessário traçar objetivos e indicadores para saber exatamente o alcance que 

pode ser classificado como aumento de vendas e pontualidade de entrega, entre 

outros fatores, que serão de acordo com os objetivos institucionais. Porque as 

ações de um treinamento deverão trazer soluções criativas e permanentes que 

adicionem valor à estratégia da organização. 

 

A partir dos apontamentos anteriores, pode-se notar que o debate sobre 

competências individuais envolve múltiplas perspectivas e definições. Como se 

mencionou anteriormente, o nível individual relaciona-se de forma direta ao objeto 

de estudo desta dissertação, que coloca em foco a figura dos servidores técnicos 

administrativos. Conforme mencionado, a literatura sobre competências 

individuais é vasta. Nesta dissertação, adota-se a perspectiva de Fleury e Fleury 

(2000, p.21) que definem competência como “um saber agir responsável e 

reconhecido que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, 

habilidades, que agregue valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo”. 

 

A próxima seção avança na abordagem proposta e leva em consideração o 

contexto histórico e abordará a temática competências organizacionais. 

 

2.2.2 Competências na perspectiva organizacional: aspectos gerais 

 

No nível coletivo, a discussão sobre competências deriva do enfoque estratégico 

que tem como elemento central a criação de valor para o negócio. A articulação 

entre estratégias e ações, bem como o alinhamento de esforços entre as diversas 

áreas, é considerada aspecto determinante desse enfoque (Brandão & 

Guimarães, 2001; Dutra, 2004; Fleury & Fleury, 2001; Prahalad & Hamel, 1990).  

 

No âmbito coletivo, prevalece um enfoque macro-organizacional derivado da 

Visão Baseada em Recursos (RBV), que destaca a potência dos recursos 

internos da organização para a construção de possíveis diferenciais competitivos 

(Fleury & Fleury, 2004). Um dos aspectos marcantes dessa abordagem diz 
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respeito aos processos de aprendizagem, já que recursos tangíveis e intangíveis 

podem ser considerados fontes de vantagem competitiva. 

 

Nessa linha, discutem-se as competências organizacionais vinculadas ao próprio 

negócio.  

 

Prahalad e Hamel (1990) discutiam as competências organizacionais referindo-se 

ao core competence. Na visão desses autores, por meio das chamadas 

competências essenciais às organizações podem-se acessar diversos mercados 

e obter vantagens concorrenciais. Silva e Fleury (2003) explicam que as 

competências organizacionais podem ser classificadas como rotinas e sistemas 

que têm por objetivo concretizar a visão estratégica. Ruas (2005) admite que elas 

estejam associadas a elementos como estratégia, visão e missão.  

 

Ruas (2005) considera a seguinte categorização: competências básicas, que 

contribuem para a sobrevivência da organização; competências seletivas, que 

proporcionam diferenciais competitivos; competências essenciais, que projetam a 

organização no espaço de competição internacional. 

 

Mascarenhas (2008) acredita que a existência das competências básicas é 

responsável por garantir a sobrevivência da organização e as competências 

seletivas que imprimem diferenciais competitivos. Esse autor enfatiza que os 

recursos existentes na empresa não são isolados e devem ser integrados, a 

articulação entre tecnologia e pessoas pode trazer valor econômico quando é 

capaz de traduzir os conhecimentos e habilidades pessoais, levando a soluções 

criativas e à construção de novas competências organizacionais. Nessa ótica, 

sinaliza-se a relevância dos processos de aprendizagem capazes de potencializar 

a aplicação de recursos tangíveis e intangíveis para a criação de valor. Na mesma 

direção, Carbone, Brandão, Leite e Vilhena (2009) entendem que o conhecimento 

gerencial pode representar um fator de mudança essencial para as organizações, 

já que elas necessitam identificar e construir novas competências de forma 

recorrente. 
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A visão sobre o negócio, o conhecimento das funções exercidas e a capacidade 

de estabelecer relacionamentos são fatores que, segundo Fleury e Fleury (2004), 

norteiam a relação entre as empresas e pessoas e favorecem a manutenção das 

competências organizacionais. Para Luz (2001), a aprendizagem do indivíduo e 

também por parte da organização é fundamental para a construção de 

competências.  Fleury e Fleury (2004) ponderam que, no caso das organizações 

privadas, o avanço da estratégia competitiva em longo prazo depende da 

administração do processo de aprendizagem organizacional que se revela 

essencial para a promoção das competências organizacionais. Segundo eles, a 

aprendizagem organizacional requer a compreensão e interpretação dos diversos 

conhecimentos detidos por grupos e das regras, procedimentos e métodos 

empregados. 

 

Outro enfoque possível em relação à discussão sobre competências no âmbito 

coletivo envolve as áreas e grupos de trabalho da organização. Conforme 

Brandão e Guimarães (2001), as competências organizacionais referem-se aos 

atributos de uma organização em sua totalidade ou de suas unidades de 

produção. Zarifian (2001), ainda privilegiando a perspectiva de coletivo, discute as 

competências ligadas aos processos que norteiam os fluxos de trabalho e 

influenciam a conduta dos trabalhadores. 

 

Ao se considerar o objeto de estudo desta dissertação, pode-se notar que o 

conceito de competência organizacional motiva reflexões acerca do cenário 

institucional da universidade pesquisada. Embora não seja possível empreender 

uma análise pela perspectiva da competitividade, própria do campo empresarial, a 

noção de competência coletiva sugere a necessidade de alinhamento de forças 

entre os diversos departamentos da universidade e a relevância dos esforços 

orientados para a capacitação profissional dos servidores que nela atuam. O 

enfoque da competência organizacional, no âmbito das universidades públicas, 

relaciona-se à capacidade de atingir os objetivos institucionais, prestar serviços 

de qualidade e potencializar o desempenho nos diversos níveis da estrutura. 

 

Embora o enfoque das competências organizacionais suscita reflexões 

importantes sobre o contexto institucional, nesta dissertação o interesse de 
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pesquisa relaciona-se ao nível individual. Novamente, ao se considerar que o 

objetivo geral da pesquisa é analisar, à luz da abordagem da competência, em 

que medida o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da 

UFSJ atende às diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 

previstas no Decreto 5.707/2006, a lente analítica recai, em última análise, sobre 

a figura do servidor técnico administrativo. Está em jogo, portanto, o 

desenvolvimento das competências individuais, aquelas que têm sido requeridas 

dos servidores e que lhes são necessárias para atender às demandas 

institucionais. 

 

Em sintonia com o objetivo da pesquisa, a próxima seção avança na abordagem 

com aspectos relacionados as competências gerenciais. 

 

2.2.3 Competências gerenciais 

 

Esse enfoque das competências gerenciais guarda relação direta com o objeto de 

estudo. As diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, 

previstas no Decreto 5.707/2006, regem que o Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento dos Servidores deve promover o desenvolvimento de 

competências gerenciais nas universidades. Deve-se levar em conta que diversos 

técnicos administrativos são responsáveis pela chefia de setores e desempenham 

funções de planejamento, organização, controle, coordenação e comando. Deles 

são requeridas competências gerenciais para o exercício das funções 

relacionadas à gestão de equipes de trabalho.  

 

O desenvolvimento de competências gerenciais tem, há tempos, motivado 

diversas pesquisas. De forma recorrente, faz-se menção à contribuição de 

Boyatizis (1982), que determinou um perfil ideal de gestor com base em 21 

atributos distribuídos nas seguintes categorias: metas e gestão pela ação, 

liderança, recursos humanos, direção de subordinados, focos em outros clusters e 

conhecimento especializado.  

 

A posição de gestor requer do indivíduo capacidade de interagir e articular com 

todos os níveis de uma organização, conforme Quinn, Clair, Faerman, Mcgrath e 
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Thompson (2012). Os gestores desempenham papel central na manutenção da 

cultura organizacional e na promoção das mudanças necessárias (Lima, 2013). 

 

Quinn et al. (2012) concordam que a atividade gerencial envolve mais que a 

detenção de certos conhecimentos e depende da ação crítica em função das 

mutações no cenário organizacional. Na visão deles, o gerente deve conduzir a 

equipe, prover conhecimentos necessários, estimular a autogestão e proporcionar 

ambiência adequada. Baseado nesses pressupostos, os referidos autores adotam 

quatro perspectivas, a saber: modelo gerencial, de relações humanas, 

organizadora e adaptativa. Esses modelos se desdobram em oito papéis 

gerenciais com as respectivas competências: 

 

a) Papel de mentor: ter compreensão de si e dos outros, desenvolver os 

empregados, comunicar de forma eficaz e buscar o aprimoramento das 

competências individuais; 

b) papel de facilitador: espera-se que utilize o processo decisório participativo 

e possua capacidade de administração de conflitos, visando à harmonia e 

à integração do grupo; 

c) papel de monitor: possuir conhecimento de todos os fatos e 

acontecimentos, monitorar o desempenho individual e analisar as 

informações com pensamentos de forma crítica; 

d) papel de coordenador: ter capacidade de trazer estruturação aos fluxos e 

sistemas da organização a partir de planejamento do trabalho e 

gerenciamento de projetos; 

e) papel de diretor: estabelecer metas, objetivos e possuir grande capacidade 

de planejamento e organização; 

f) papel de produtor: fazer um trabalho produtivo e conseguir gerenciar o 

estresse e o tempo; 

g) papel de negociador: possuir capacidade de persuasão, sugerir ideias e 

negociar acordos; 

h) papel de inovador: possuir pensamentos criativos e gerenciar para 

mudança. 
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O gestor atua na conversão de conhecimentos, habilidades e atitudes em 

resultados organizacionais (Picchiai, 2008). Le Boterf (2003) destaca a relevância 

do gestor em ambientes de incertezas e em cenários complexos em que se 

devem estimular as mudanças necessárias.  

 

Um fator limitador das competências gerenciais conforme Araújo (2014) é o fato 

de o gestor considerar importante a utilização de determinada competência, mas 

não se sentir obrigado a praticar, o que requer investimentos das organizações ou 

redes de ensino responsáveis pela formação executiva. Os gestores muitas vezes 

priorizam tarefas, estruturas e esquecem-se de suprir lacunas com o 

gerenciamento das pessoas e seus conhecimentos que devem dar suporte e 

gerar resultados, pois, uma equipe competente consegue atingir as metas e 

objetivos organizacionais. 

 

Davel e Vergara (2005) explicam que o gestor necessita de compreender as 

relações sociais no ambiente de trabalho e favorecer o compartilhamento de 

conhecimentos. Para Zarifian (2001), o gestor necessita de capacidade de 

gerenciamento das competências dos subordinados e de legitimidade no contexto 

em que atua. 

 

Diante das mudanças no mundo do trabalho e das especificidades do contexto 

organizacional, pode-se inferir que a função gerencial envolve complexidade. 

Inevitavelmente, haverá necessidade de um conjunto de competências genéricas 

e específicas que variam conforme a situação de trabalho. Diversos autores 

realizaram estudos sobre o tema e identificaram competências gerenciais 

distintas, conforme mostra a Figura 4, adaptada de Aragão (2015).   

 

Autores Competências gerenciais 

Levy-Leboyer 
(1997) 

Comunicação verbal e escrita 

Capacidade para a resolução de problemas 

Planejamento e organização 

Delegação 

Formação de equipes 

Sensibilidade 

Uso de autoridade com responsabilidade e bom senso 

Tenacidade, persistência 

 Figura 4 - Competências gerenciais – continua. 
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Autores Competências gerenciais 

 
Levy-Leboyer 

(1997) 

Habilidade negocial 

Capacidade de análise e síntese 

Sensatez 

Criatividade 

Aceitação de riscos 

Decisão 

Conhecimento teórico 

Energia 

Amplitude de interesses 

Iniciativa 

Tolerância ao estresse 

Adaptabilidade 

Autonomia 

Ética 

Martha Alles (2002) Desenvolvimento de equipes 

Comunicação 

Domínio de tecnologias de informação 

Liderança 

Pensamento estratégico 

Empoderamento 

Dinamismo e energia 

Adaptabilidade 

Relações Públicas 

Orientação ao cliente 

Trabalho em equipe 

Orientação a resultados 

Integridade 

Iniciativa 

Empreendedorismo 

Martha Alles (2002)    Competência do náufrago 

   Inovação e criatividade 

   Perseverança 

   Temperança 

  Planejamento e organização 

  Impacto e influência 

   Tolerância à pressão 

   Desenvolvimento de pessoas 

   Pensamento conceitual 

   Pensamento crítico 

Tomada de decisão 

Quinn et al. (2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerenciamento de projetos 

Planejamento do trabalho 

Gerenciamento multidisciplinar 

Monitoramento do desempenho individual 

Gerenciamento do desempenho e processos coletivos 

Análise de informações com pensamento crítico 

Constituição de equipes 

Uso de um processo decisório participativo 

Gerenciamento de conflitos 

Compreensão de si próprio e dos outros 

Comunicação eficaz 

Desenvolvimento dos empregados 

Convívio com a mudança 

Figura 4 - Competências gerenciais – continua. 
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Autores Competências gerenciais 

Quinn et al. (2012) 
 
 

Pensamento criativo 

Gerenciamento da mudança 

Constituição e manutenção de uma base de poder 

Negociação de acordos e compromissos 

Apresentação de ideias 

Produtividade do trabalho 
 

Fomento de um ambiente de trabalho produtivo 

Gerenciamento do tempo e do estresse 

Desenvolvimento e comunicação de uma visão 

Estabelecimento de metas e objetivos 

Planejamento e organização 

Gramigna (2007) Autodesenvolvimento e gestão do conhecimento 

Capacidade de adaptação e flexibilidade 

Capacidade empreendedora 

Capacidade negocial 

Comunicação e interação 

Criatividade e inovação 

Cultura da qualidade 

Liderança 

Motivação e energia para o trabalho 

Orientação para resultados 

Planejamento e organização 

Relacionamento interpessoal 

Tomada de decisão 

Trabalho em equipe 

Visão sistêmica 

Sant’anna (2002; 
2008) 

Capacidade de aprender rapidamente novos conceitos e tecnologias 

Capacidade de trabalhar em equipes 

Criatividade 

Visão de mundo ampla e global 

Capacidade de comprometer-se com os objetivos da organização 

Capacidade de comunicação 

Capacidade de lidar com incertezas e ambiguidades 

Domínio de novos conhecimentos técnicos associados ao exercício do 
cargo ou função ocupada 

Capacidade de inovação 

Capacidade de relacionamento interpessoal 

Iniciativa de ação e decisão 

Autocontrole emocional 

Capacidade empreendedora 

Capacidade de gerar resultados efetivos 

Capacidade de lidar com situações novas e inusitadas 

Figura 4 - Competências gerenciais - conclui. 
Fonte: adaptado de Aragão, S. (2015). Competências gerenciais na construção civil em Minas 
Gerais. Dissertação (Mestrado em Administração) – Faculdades Pedro Leopoldo, Minas Gerais.. 

 

A Figura 4 sinaliza que há tempos o tema tem estimulado a realização de 

estudos. Deve-se levar em conta que a compreensão acerca das competências 

demandadas em certo contexto requer análise do ambiente organizacional e da 

situação de trabalho. Nesse sentido é que abordagens prescritivas devem ser 
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analisadas com cautela, sobretudo diante das constantes mudanças que afetam a 

atividade gerencial. 

 

 Bitencourt (2004) refere que o desenvolvimento de competências gerenciais 

requer equilíbrio entre as práticas coletivas e individuais, formais e informais. 

Trata-se de um complexo processo, influenciado por fatores relacionados ao 

indivíduo e ao âmbito em que atua (Lima, 2013; Lima, Barbosa & Cintra, 2015). A 

ampliação do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes pelos gestores é 

um processo contínuo que ocorre a partir da interação com outras pessoas no 

ambiente de trabalho e deve adicionar valor para sociedade e organização 

(Bitencourt, 2001).  

 

Em relação ao objeto de estudo desta dissertação, considera-se que o 

desenvolvimento de competências gerenciais é um aspecto relevante. Como foi 

mencionado, as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 

recomendam o desenvolvimento dessas competências.  

 

Após levantamento de referencial teórico sobre competência e discussão das 

diferentes perspectivas, optou-se pela abordagem proposta por Fleury e Fleury 

(2000). Este pressuposto tem aderência à temática da dissertação visto que o 

Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da UFSJ supõe a 

realização dos objetivos estratégicos da instituição por meio das competências 

profissionais dos servidores.  

 

A avaliação das ações inerentes ao Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento 

de Servidores da UFSJ faz-se necessária sob a ótica da abordagem da 

competência, ao permitir a visualização de possibilidades e limites e subsidiar 

iniciativas de intervenção no âmbito da universidade.  

 

O próximo capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados na 

pesquisa. 
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3 Procedimentos metodológicos 

 

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa. 

Contempla, nesta ordem, a caracterização da pesquisa, o esquema de pesquisa, 

a unidade de análise e sujeitos de pesquisa, as técnicas de coleta e a análise dos 

dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para alcançar os objetivos propostos, realizou-se estudo descritivo de natureza 

qualitativa fundamentado na realização de entrevistas e, posteriormente, em 

levantamento por meio de questionário aplicado ao corpo funcional.  

 

Utilizou-se o método estudo de caso que, segundo Yin (2010), consiste em um 

tipo de pesquisa que possibilita a compreensão de fatos complexos e revela 

informações importantes da vida real. Gil (2009) explica que o estudo de caso 

permite a investigação da complexidade de fenômenos e os múltiplos fatores 

determinantes de uma estrutura, preservando e avaliando em profundidade uma 

dada unidade, como um grupo, uma organização ou fenômeno.  

 

O estudo de caso pode ser caracterizado como descritivo, conforme Godoi 

(2010), quando possui os seguintes requisitos: 

 

O estudo de caso é caracterizado como descritivo quando apresenta um 
relato detalhado de um fenômeno social que envolva, por exemplo, sua 
configuração, estrutura, atividades, mudanças no tempo e relacionamento 
com outros fenômenos. Procura ilustrar a complexidade da situação e os 
aspectos nela envolvidos. Normalmente os estudos de caso 
essencialmente descritivos são ateóricos, não se guiam por hipóteses 
previamente estabelecidos nem buscam a formulação de hipóteses 
genéricas. São considerados importantes na medida em que apresentam 
informações sobre fenômenos pouco estudados. Frequentemente forma 
uma base de dados para futuros trabalhos comparativos e de formulação 
da teoria (Godoi, 2010, p. 124). 
 

A pesquisa descritiva, segundo Collis e Hussey (2005), delineia o comportamento 

de fenômenos e visa levantar informações de determinado problema ou questão.  
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3.2 Esquema da pesquisa 

 

As Diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, previstas no 

Decreto 5.707/2006, devem orientar a estruturação do Plano Anual de 

Capacitação. No caso da Universidade Federal de São João del-Rei, a Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGP) foi responsável pela implantação do 

Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores nas Universidades 

Federais, tendo como referências os objetivos estratégicos da instituição, as 

demandas dos diversos setores e as determinações do Plano Anual de 

Capacitação da Universidade. O programa orienta-se para o desenvolvimento das 

competências requeridas aos servidores. Na pesquisa realizada, privilegiou-se a 

figura do técnico administrativo. Para alcançar o objetivo proposto, o Programa de 

Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores deve estar alinhado às diretrizes 

do Decreto 5.707/2006, que constitui a referência central para a configuração de 

ações de capacitação. A Figura 5 apresenta o esquema da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Esquema de pesquisa. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

 

Decreto 5.707/2006 
 

Diretrizes da Política Nacional de  
Desenvolvimento de Pessoal 

Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos 
Servidores da UFSJ 

 
 

Desenvolvimento de Competências dos Servidores 
Técnicos Administrativos 

Plano Anual de Capacitação 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  
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3.3 Unidade de análise e sujeitos de pesquisa 

 

A unidade de análise foi a Universidade Federal de São João del-Rei. Trata-se de 

uma autarquia federal originada pela união de três instituições de ensino na 

década de 1980 e que foi reconhecida como Fundação do Ensino Superior no ano 

de 1986 e, posteriormente, como universidade federal, em 2002, a partir da Lei 

10.425 de 19/04/2002. 

 

A UFSJ possui seis campi, assim distribuídos: três na cidade de São João del-

Rei, um na cidade de Ouro Branco, um em Divinópolis, ambos criados no ano de 

2008, e um na cidade Sete Lagoas, inaugurado em 2009. A expansão das 

universidades federais no país e a criação das unidades mencionadas ocorreram 

por meio do Expandir (2005) e Programa de Reestruturação das Universidades 

Federais (REUNI), fundamentado na Lei 6.096, de 24 de abril de 2007, que prevê 

redução da taxa de evasão escolar, ampliação de ingresso de discentes, aumento 

da oferta de vagas no horário noturno e a diversidade nos cursos ofertados. 

 

A UFSJ conforme dados do SIG (2017) possui um total de 1378 servidores, 

dividido entre docentes e técnico-administrativos, sendo 835 docentes e 543 

técnicos administrativos ativos no quadro. A instituição conforme registros 

acadêmicos possui mais de 13.000 discentes na graduação nos diversos campi 

nas cidades de São João de-Rei, Ouro Branco, Divinópolis e Sete Lagoas. 

 

Constituíram sujeitos de pesquisa servidores técnicos administrativos lotados nos 

diversos campi da UFSJ, incluindo ocupantes de cargo gerencial.  

 

3.4 Técnica de coleta de dados 

 

Nesta pesquisa foi utilizado o método de estudo descritivo de natureza qualitativa 

que realizou no primeiro momento uma entrevista semiestruturada com gestoras 

da UFSJ e em segundo momento alinhando a proposta do estudo um 

questionário eletrônico junto ao corpo funcional. 
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Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com 

servidores diretamente envolvidos na implementação e coordenação do Programa 

de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores e que atuaram nas atividades 

de desenvolvimento da carreira técnica administrativa da UFSJ (Apêndice D). 

  

As entrevistas realizadas tiveram duração média de 45 minutos e foram gravadas 

para posterior transcrição, com o devido consentimento dos sujeitos de pesquisa. 

Foram entrevistadas a Pró-reitora atual, a chefe de legislação e normas, a diretora 

de divisão de pessoal e a ex-diretora da divisão de desenvolvimento.  

 

As entrevistadas possuem uma representação significativa no contexto estrutural 

da UFSJ, visto que, são responsáveis pelo desenvolvimento do programa de 

capacitação e possuem cargos estratégicos dentro da instituição pesquisada. 

Conforme Resolução CONSU nº 002 de 3 março de 2015 a UFSJ possui as 

seguintes unidades organizacionais que são dez Pró-Reitorias, 12 divisões, 71 

setores administrativos e 27 departamentos. O setor da PROGP possui duas 

divisões que foram representadas pelas diretoras de desenvolvimento e de 

pessoal. Ressalta-se que alguns setores previstos na resolução ainda não foram 

implantados na instituição. 

 

Marconi e Lakatos (2010) demonstram que a entrevista envolve um diálogo entre 

duas pessoas e visa levantar informações de determinado assunto com a 

finalidade de diagnosticar, tratar um problema social, conhecer a opinião de 

outras pessoas e descobrir o que influencia as ações humanas.   

 

Posteriormente, foi aplicado um questionário eletrônico, enviado por e-mail para 

160 servidores técnicos administrativos que participaram de ações de capacitação 

promovidas pela UFSJ, alocados nos diversos campi. Marconi e Lakatos (2010) 

explicam que o questionário fundamenta-se em série ordenada de perguntas que 

é respondida sem a presença do pesquisador.  Utilizou-se a escala Likert de cinco 

pontos para identificar a concordância dos respondentes em relação aos itens 

analisados. Para adequação do instrumento, realizou-se pré-teste com cinco 

servidores no campus de Sete Lagoas. Foram obtidos 47 questionários 

devidamente preenchidos, que equivalem a 29% do total enviado. O roteiro de 
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entrevista e a estrutura do questionário basearam-se nas Diretrizes da Política 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, previstas no Decreto 5.707/2006. 

 

Para a realização da pesquisa foram consultados os seguintes documentos 

impressos e em versão eletrônica, disponibilizados pela UFSJ: relatórios de 

gestão da universidade, sítio institucional, plataforma virtual da Pró-Reitoria de 

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP). 

 

3.5 Estratégia e análise de tratamento de dados 

 

A análise dos dados, conforme Yin (2010), consiste em categorização e tabulação 

para trazer conclusões baseadas nas experiências.  

 

Para a análise dos dados qualitativos, utilizou-se análise do Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC), que é “uma modalidade de análise de discursos obtidos em 

depoimentos verbais ou em qualquer manifestação discursiva que se possa 

encontrar em textos e documentos escritos” (Lefévre & Lefévre, 2005, p. 17).  O 

DSC fundamenta-se na teoria da representação social e seus pressupostos são 

sociológicos. Considera que as representações sociais não determinam 

inteiramente as decisões tomadas pelos indivíduos, mas limitam e orientam o 

universo de possibilidades colocadas à sua disposição. A escolha do método 

Discurso do Sujeito Coletivo explica-se pela necessidade de levantar a concepção 

dos sujeitos de pesquisa acerca do Programa de Capacitação de 

Aperfeiçoamento de Servidores na UFSJ. Trata-se de uma opção coerente ao se 

considerar que eles atuaram de forma decisiva na implantação do Programa e 

compartilham crenças, normas e valores inerentes ao contexto institucional.   

 

A proposta do DSC consiste em analisar o material verbal coletado, extraindo-se 

de cada um dos depoimentos as expressões-chave (E-ch), ideias centrais (IC) e 

ancoragens (AC). As E-chs são trechos do discurso que devem ser destacados 

pelo pesquisador e que revelam a essência do conteúdo do discurso. As ICs são 

expressões que revelam, descrevem e nomeiam, da maneira mais sintética e 

precisa possível, o(s) sentido(s) presente(s) em cada uma das respostas 

analisadas e de cada conjunto homogêneo de E-cH. As ACs são expressões de 
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uma dada teoria ou ideologia que o autor do discurso professa e que está 

embutida no seu discurso. São fórmulas resumidas que demonstram da melhor 

forma as crenças e valores presentes nas entrevistas. Para a construção do DSC 

utilizou-se o programa denominado DSCsoft, disponibilizado pelo Instituto de 

Pesquisa do Discurso do Sujeito Coletivo (IPDSC). 

 

Para análise de dados quantitativos empregou-se estatística descritiva.  

 

A Tabela 1 sintetiza os procedimentos metodológicos da pesquisa. 

 

Tabela 1 

Síntese da metodologia 

Objetivos específicos Referência Instrumento de 
coleta de 

dados 

Técnica de coleta de 
dados 

Caracterizar o Programa de 
Capacitação e Aperfeiçoamento 

dos Servidores da UFSJ 

Brasil (2006) 
 

Entrevista 
Análise de  

documentos 

DSC 
Análise documental 

 
Descrever o conteúdo e os 

resultados gerados pelo 
programa no período de 2012 a 

2016 

 
Brasil (2006) 

Documentos internos da 
UFSJ 

 
Entrevista 
Análise de 

documentos 

  
DSC 

Análise documental 

 
Identificar a percepção dos 

técnicos administrativos sobre o  
Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento dos Servidores 
da UFSJ 

 

 
Brasil (2006) 
Castro (2005) 

Davel e Vergara (2005) 
Fleury e Fleury (2004) 

Bitencourt (2001)  
Milioni (2004) 

Quinn, Faerman, 
Mcgrath e Thompson 

(2003) 
Zarifian (2001) 

 

 
Entrevista 

Questionário 

 
DSC 

Estatística descritiva 

Fonte: elaborada pela autora. 
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4 Apresentação e análise de resultados 

 

Este capítulo apresenta os resultados do estudo de acordo com os objetivos 

específicos da pesquisa. A primeira seção caracteriza o Programa de 

Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ; a segunda descreve o 

conteúdo e os resultados gerados pelo programa; a terceira seção identifica a 

percepção dos técnicos administrativos sobre o Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ.  

 

4.1 Caracterização do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos 

Servidores da UFSJ 

 

Neste item faz-se a caracterização do Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ. Em decorrência do objetivo geral da 

pesquisa - “analisar, à luz da abordagem da competência, em que medida o 

Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ atende às 

diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal previstas no 

Decreto 5.707/2006” -, fez-se necessário, inicialmente, descrever as referidas 

diretrizes. 

 

As diretrizes principais da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, 

previstas no Decreto 5.707/2006, são: 

 

 I - incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de capacitação 
voltadas para o desenvolvimento das competências institucionais e 
individuais; 
II - assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou 
externamente ao seu local de trabalho; 
III - promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o 
exercício de atividades de direção e assessoramento; 
IV - incentivar e apoiar as iniciativas de capacitação promovidas pelas 
próprias instituições, mediante o aproveitamento de habilidades e 
conhecimentos de servidores de seu próprio quadro de pessoal; 
V - estimular a participação do servidor em ações de educação continuada, 
entendida como a oferta regular de cursos para o aprimoramento 
profissional, ao longo de sua vida funcional; 
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VI - incentivar a inclusão das atividades de capacitação como requisito 
para a promoção funcional do servidor nas carreiras da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional, e assegurar a ele a 
participação nessas atividades; 
VII - considerar o resultado das ações de capacitação e a mensuração do 
desempenho do servidor complementares entre si; 
 VIII - oferecer oportunidades de requalificação aos servidores 
redistribuídos; 
 IX - oferecer e garantir cursos introdutórios ou de formação, respeitadas 
as normas específicas aplicáveis a cada carreira ou cargo, aos servidores 
que ingressarem no setor público, inclusive àqueles sem vínculo efetivo 
com a administração pública; 
X - avaliar permanentemente os resultados das ações de capacitação; 
 XI - elaborar o plano anual de capacitação da instituição, compreendendo 
as definições dos temas e as metodologias de capacitação a serem 
implementadas; 
XII - promover entre os servidores ampla divulgação das oportunidades de 
capacitação; e 
XIII - priorizar, no caso de eventos externos de aprendizagem, os cursos 
ofertados pelas escolas de governo, favorecendo a articulação entre elas e 
visando à construção de sistema de escolas de governo da União, a ser 
coordenado pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP. 
Decreto 5707 (Brasil, 2006, pp.1-2) 
 

Essas diretrizes, conforme o Decreto 5.707/2006, devem estruturar o Programa 

de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores nas universidades. Pode-se 

observar que elas cobrem amplo conjunto de aspectos relacionados à 

configuração do programa.  

 

Tendo sido resgatadas as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal, a seguir procede-se à caracterização do Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ com base em sua origem, parcerias 

estabelecidas e relação com o modelo de gestão de competências. Para tanto, 

recorreu-se à análise de documentos como Relatório do Programa de 

Capacitação dos Servidores, Relatório de Gestão e Plano Diretor, todos eles 

publicados pela UFSJ. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com quatro 

servidoras. Todas elas com experiência em posições gerenciais na UFSJ, sendo 

que três participam da gestão atual. Deve-se levar em conta que, em decorrência 

do processo de eleição realizado em maio de 2016, ocorreram mudanças na 

equipe da PROGP. As entrevistadas serão identificadas por meio da seguinte 

designação: Gestora 1, Gestora 2, Gestora 3 e Gestora 4. 
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A Tabela 2 apresenta o perfil das entrevistadas. 

 

Tabela 2 

Apresentação das entrevistadas 

Entrevistadas Sexo Idade Formação acadêmica Tempo de atuação 
UFSJ (em anos) 

Gestora 1 Feminino 34 anos Mestrado em Administração 8,5  

Gestora 2 Feminino 52 anos Mestrado em Administração e Filosofia 30  

Gestora 3 Feminino 49 anos Especialização em Língua Portuguesa e 
Literatura Brasileira 

8  

Gestora 4 Feminino 53 anos Mestrado em Ciência Política 6  

Fonte: elaborada pela autora.  

 

A partir da Tabela 2, pode-se observar que os indivíduos entrevistados são do 

sexo feminino, com idade entre 34 e 53 anos. Em relação à formação das 

entrevistadas, constatou-se que três delas concluíram o curso de mestrado nas 

áreas de Administração, Filosofia e Ciência Política.  Uma das entrevistadas não 

cursou o nível stricto sensu, tendo como maior titulação um curso de 

especialização em Língua Portuguesa e Literatura. No que se refere ao tempo de 

atuação na instituição, a mediana é de 8,3 anos. Contudo, uma das entrevistadas 

atua há 30 anos na UFSJ. A título de complementação, deve-se destacar que o 

tempo de experiência na função gerencial varia de sete meses a 4,5 anos. 

 

Conforme se mencionou no capítulo 3 desta dissertação, os dados obtidos na 

pesquisa foram analisados com base no DSC. Todavia, alguns trechos de falas 

individuais também foram selecionados para clarificar determinados aspectos, 

sendo utilizados de forma complementar na exposição dos resultados.  

 

Em relação à origem do Programa de Capacitação de Servidores da UFSJ, uma 

das entrevistadas citou a relevância da Resolução CONSU nº 017, de 7 de maio 

de 2007, que elaborou o Regimento interno da PROGP e instituiu o Programa de 

Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores como responsabilidade de uma 

das unidades do setor. Contudo, todas as entrevistadas admitiram que somente 

em 2012 o programa foi efetivamente implantado por meio de ações mais 

estruturadas. Pesquisa revelou que a resolução interna foi mencionada por uma 

das entrevistadas e houve consenso em relação à relevância do Decreto 
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5.707/2006 com estímulo à gestão de competências no contexto universitário. 

Contudo, segundo as respondentes, esse modelo ainda não se consolidou no 

âmbito da UFSJ. Na sequência, a Figura 6 apresenta os DSCs relacionados à 

caracterização do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da 

UFSJ. 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 

 Questão: Quando foi instituído o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores na 
UFSJ? 
 
DSC: o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores na UFSJ surgiu a partir de 
uma Resolução no ano de 2007. Contudo, somente em 2012 ocorreu a efetiva implantação do 
programa, por meio de ações mais estruturadas.    
 
Questão: o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores envolve o 
estabelecimento de parcerias com outros atores? Em caso positivo, quais? 
 
DSC: a realização do programa envolveu o estabelecimento de parcerias com diversos atores 
como outras universidades, fundações e órgãos de terceiro setor. Precisamos fazer parcerias com 
outras instituições e convidar servidores da própria UFSJ para oferecer ações formativas, já que o 
programa envolve todo tipo de capacitação. 
 
Questão: o(a) Sr.(a). conhece as diretrizes expressas no Decreto 5.707/2006? 
 
DSC: Sim, tenho conhecimento. Ainda não temos atendido de forma plena às diretrizes 
estabelecidas no documento mencionado.  

 
Questão: a UFSJ adota alguma metodologia baseada na gestão de competências? 
 
DSC: não. Atualmente, existem poucas instituições que avançaram na implantação desse modelo. 
A UFSJ ainda não iniciou esse trabalho. Começamos a fazer uma plano estratégico na PROGP, 
mas temos que avançar até por exigência de cobranças de órgãos de fiscalização do governo 
federal. A gestão de competências seria essencial para o alinhamento de ações. 

Figura 6- Caracterização do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento de 
Servidores. 
Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados da pesquisa.  

 

A Gestora 4 realçou a importância do estabelecimento de uma nova versão para o 

programa, independentemente do tempo de permanência dos gestores: 

 

A gente tem que começar, independentemente se vamos continuar no 
cargo. Isso é necessário para que o próximo servidor que venha assumir 
as funções encontre um setor estruturado e possa dar continuidade ao 
trabalho iniciado. É importante avançar na implementação de programas 
(Gestora 4). 
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No entendimento das entrevistadas, o programa precisa ser aperfeiçoado para 

prover o efetivo desenvolvimento dos servidores das universidades federais 

(UFs). Entendem que ainda não há integração entre as competências 

institucionais e as atividades realizadas pelos técnicos administrativos. Nessa 

direção, foram identificados vários fatores restritivos como paralisações, 

dificuldades inerentes à capacitação gerencial, sobrecarga de atividades e 

restrição de recursos financeiros, como revelam os trechos destacados a seguir: 

 

A atuação da PROGP na capacitação dos servidores foi afetada por greves 
de técnicos administrativos. Naquelas ocasiões, não podíamos oferecer os 
cursos e treinamentos e, portanto, o cumprimento das metas determinadas 
no Plano Anual de Capacitação da UFSJ foi comprometido (Gestora 1). 
 
Existe uma preocupação da UFSJ em relação à formação de gestores, 
porém é complicado tirar um servidor lotado em um setor para fazer um 
curso na área de gestão. Às vezes, a chefia e os colegas de trabalho não 
compreendem isso. No setor público, as funções gerenciais são 
desempenhadas por ocupantes indicados por livre nomeação. Então, 
enviar um servidor para fazer um curso na área de gestão não é fácil 
(Gestora 2). 
 
Na instituição, às vezes, temos que apagar incêndio. Temos muitas 
obrigações e poucos servidores para o exercício das atividades (Gestora 
3). 
 
A capacitação externa não envolve só o pagamento, às vezes, um curso 
pode sair muito caro porque envolve despesas com diárias e os recursos 
disponíveis são limitados (Gestora 4). 

 

Pode-se observar que a gestão de competências ainda não é adotada pela UFSJ. 

Embora o referido modelo implique desafios de natureza conceitual e 

metodológica, trata-se de uma alternativa para alinhar esforços no contexto 

institucional e potencializar o alcance dos objetivos estratégicos (Barbosa, 2005; 

2007). Autores como Brandão e Guimarães (2001) e Mascarenhas (2008) 

sugerem que a gestão de competências estimula uma reflexão abrangente sobre 

o panorama organizacional com base na visão e missão estabelecidas. Assim, 

percebe-se que o referido modelo é relevante para ampliar o nível de 

conhecimento sobre a estrutura da UFSJ e a dinâmica inerente às atividades 

realizadas. 
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A próxima seção clarifica diversos aspectos relacionados ao conteúdo do 

Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ.  

 

4.2 Descrição do conteúdo e resultados do Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ 

 

Esta seção contempla o conteúdo do Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ, abarcando diversos aspectos 

relacionados à sua elaboração e sua influência no desenvolvimento de 

competências, alinhamento entre competências dos servidores e competências 

institucionais, divulgação e gerenciamento, alocação de recursos, realização de 

eventos internos e externos, iniciativas de formação propostas pela universidade 

e estímulos à formação continuada. Na sequência, são apresentados os 

resultados gerados pelo programa no período de 2012 a 2016. 

 

4.2.1 Conteúdo do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos 

Servidores da UFSJ 

 

A seguir, a Figura 7 apresenta a descrição do conteúdo do programa, que será 

realizada com base nas questões formuladas e seus respectivos DSCs. 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 

 
Questão: como ocorre a elaboração do Plano Anual de Capacitação? 
 
DSC: utilizam-se os resultados da avaliação de desempenho e o levantamento de necessidades 
de capacitação dos diversos setores da UFSJ, recentemente foi realizado um levantamento por 
meio de formulário específico. A oferta, geralmente, atende às necessidades mais gerais. 
Contudo, é frequente o estímulo à realização de cursos mais específicos, em função da demanda.  
Questão: o(a) Sr.(a). considera que o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos 
Servidores da UFSJ influenciou o nível de desempenho dos servidores técnicos administrativos? 
Comente. 
 
DSC: o programa poderia ter envolvido um número maior de servidores, porém representou um 
avanço. Auxiliou no treinamento de ingressantes, que é um dos procedimentos da instituição. [...] 
Embora a avaliação de resultados não seja efetiva, às vezes as chefias relatam melhoria no 
desempenho dos servidores, após a participação em ações de capacitação. Considero que a 
capacitação tem que possuir uma ligação maior com a lotação do servidor, para potencializar o 
desenvolvimento das competências requeridas pela instituição. 

Figura 7 - Descrição do conteúdo do Programa de Capacitação e 
Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ – continua. 
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Discurso do Sujeito Coletivo 

Questão: o(a) Sr.(a). considera que o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos 
Servidores da UFSJ proporciona aos servidores técnicos administrativos desenvolvimento 
permanente? Comente. 
 
DSC: o permanente desenvolvimento de competências requer o envolvimento por parte dos 
servidores, pois ocorrem muitas desistências em eventos de capacitação. A PROGP sofre pressão 
de órgãos de fiscalização que demandam a capacitação permanente. Diversos servidores, 
motivados por exigências institucionais, vão além da capacitação básica. Os esforços de 
capacitação devem estimular o desenvolvimento dos servidores, em vez de enfatizar apenas as 
ações de treinamento. 

Questão: como ocorre a adequação das competências dos servidores técnicos administrativos aos 
objetivos institucionais da UFSJ?  
 
DSC: a UFSJ não dispõe de uma abordagem com foco na gestão de competências. A adequação 
das competências dos servidores aos objetivos institucionais não ocorre de forma sistematizada. 
Os esforços são empreendidos de acordo com as necessidades. Os objetivos da instituição 
deveriam ser plenamente compreendidos e orientar a conduta dos servidores, como dispõe o 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O servidor deveria conhecer a legislação da UFSJ e 
todos deveriam identificar as competências demandadas da instituição, dos setores e dos 
servidores. [...] Há necessidade de alinhar de forma mais efetiva a capacitação do servidor, em 
função de sua lotação. Dessa forma, as competências adquiridas poderiam potencializar o 
trabalho realizado pelo servidor em sintonia com as demandas do setor em que atua. [...] A UFSJ 
pretende lotar um psicólogo na PROGP para favorecer, na medida do possível, o alinhamento do 
perfil do servidor ao contexto de trabalho. 

Questão: como ocorre a divulgação das ações de formação do Programa de Capacitação e 
Aperfeiçoamento dos Servidores no âmbito da UFSJ?  
 
DSC: a divulgação acontece via e-mail institucional, no site da PROGP. Há necessidade de 
aprimorar os canais de comunicação e dinamizar a interface da página da UFSJ para torná-la mais 
atraente para o servidor. 

Questão: como ocorre o gerenciamento (planejamento, organização, controle) do Programa de 
Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores no âmbito da UFSJ?  
 
DSC: os dados obtidos em levantamentos são compilados e, com base neles, elaboram-se a 
descrição dos cursos, a caracterização dos solicitantes, as justificativas e o dimensionamento dos 
recursos. Atualmente, pretende-se gerenciar o programa com base na equalização entre 
demandas institucionais e meios para supri-las, buscando no quadro efetivo possíveis servidores 
que possam realizar capacitações. Trata-se de um esforço para estimular os servidores e efetuar a 
racionalização de despesas. 

Questão: como são elaborados o orçamento e alocação de recursos financeiros relativos ao 
Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores, no âmbito da UFSJ?  
 
DSC: a Pró-Reitoria de Planejamento solicita o número de capacitações previstas e o atendimento 
das demandas ocorre de acordo com o orçamento disponível. Entendo que o investimento em 
capacitação depende dos repasses do governo federal. 

Questão: o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ envolve 
eventos internos e externos? Comente.  
 
DSC: sim. Há inscrições de servidores em outros órgãos e também convidamos servidores de 
outras instituições para ministrar capacitações na UFSJ. Houve, inclusive, capacitação gerencial 
externa. Entretanto, eventos internos ocorrem com mais frequência nas modalidades relâmpago e 
a distância. Às vezes, o servidor é enviado para fora da instituição, como, por exemplo, para 
buscar capacitação em instituições financeiras. Porém, a capacitação externa tem sido restringida 
por ser mais onerosa, em decorrência de gastos com inscrições, estadias e transporte. 

Figura 7- Descrição do conteúdo do Programa de Capacitação e 
Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ – continua. 
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Discurso do Sujeito Coletivo 

Questão: Quais são as iniciativas de formação propostas pela UFSJ? 
 
DSC: as ações de capacitação eram voltadas para a área de atuação do servidor com o objetivo 
de prepará-lo para exercer funções gerenciais. Esse trabalho era muito complexo porque dependia 
da compreensão das chefias e dos colegas. A PROGP pretende fazer uma segmentação desse 
trabalho, até porque são possíveis várias iniciativas de formação, tais como o treinamento para o 
trabalho, cursos on-line com foco na carreira, entre outros. Existe também o Programa de 
Incentivo à Formação dos Servidores (PROSER), que é uma bolsa para educação formal que não 
representa uma exigência do governo 

Questão: o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ estimula a 
educação continuada e a atualização por parte dos servidores? 
 
DSC: o Programa tenta estimular o constante aprimoramento do servidor. Por exemplo, quando 
ocorreu a atualização da ortografia brasileira a instituição ofertou cursos de atualização. 
Recentemente, foram ofertados cursos de Língua Inglesa com o intuito de preparar servidores 

interessados nas provas elaboradas pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração (ANPAD) e que pretendem ingressar em cursos stricto sensu. Contudo, há espaços 
para aprimoramentos na medida em que a permanente atualização representa um complexo 
desafio.  

Figura 7- Descrição do conteúdo do Programa de Capacitação e 
Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ - conclui. 
Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados da pesquisa. 

 

A partir dos diversos DSCs detectam-se diversos aspectos inerentes ao 

programa. Verificou-se que a elaboração do Plano Anual de Capacitação é 

dinâmica e, em cada ano, procura atender às demandas identificadas por meio de 

levantamento prévio das carências formativas. A influência do Programa de 

Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores no desempenho dos servidores 

tem sido comprovada no âmbito das chefias, mas ainda de forma tímida. Notou-se 

a necessidade de um alinhamento mais consistente entre as propostas formativas 

e as atribuições dos servidores.  

 

Através do DSC um aspecto que carece de atenção é o fato de ter sido apontada 

pelas entrevistadas que os servidores muitas vezes não possuem interesse de 

continuar uma capacitação do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos 

Servidores, torna-se interessante levantar os fatores que encadearam este 

desinteresse por parte dos técnicos administrativo. Deve-se levar em conta os 

motivos e as questões do ambiente de trabalho que levaram a esta desistência. 

  

Outro aspecto importante refere-se à contribuição do programa para o 

desenvolvimento permanente do servidor. Essa questão é complexa e envolve a 

dimensão atitudinal na medida em que o servidor dever querer buscar o 
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aprimoramento constante. Esse aspecto é relevante e já foi amplamente discutido 

na perspectiva da escola francesa, que reconhece a atitude como elemento 

necessário para a construção de competências profissionais, sobretudo em 

contextos de mudanças (Le Boterf, 2003; Zarifian, 2001). Do ponto de vista do 

programa, notou-se que o foco deve ser o processo de desenvolvimento do 

servidor, não se restringindo à mera oferta de treinamentos.  

 

A abordagem da competência sugere uma articulação consistente entre os 

intentos estratégicos e as ações realizadas nos diversos níveis da estrutura 

organizacional (Brandão & Guimarães, 2001; Dutra, 2004; Fleury & Fleury, 2001, 

Prahalad & Hamel, 1990). Verificou-se que, no âmbito da UFSJ, essa conexão 

ainda é frágil, pois não há uma ligação sistemática entre as competências 

institucionais e o desenvolvimento das competências profissionais dos servidores.  

 

Sobre a divulgação das ações do programa na universidade, notou-se que a via 

eletrônica tem sido bastante explorada, sendo a comunicação por e-mail a 

principal alternativa. Contudo, identificou-se a necessidade de ampliar os 

mecanismos e reformular a interface do sítio institucional.  

 

O gerenciamento do programa fundamenta-se na análise de dados coletados por 

meio de levantamentos e procura equalizar as demandas e os recursos 

empregados em seu atendimento. Com o intuito de imprimir eficiência à alocação 

de recursos financeiros e cumprir o orçamento, a PROGP tem envidado esforços 

para prover a necessária contenção de despesas.  

 

Os resultados evidenciaram que as ações de capacitação do programa também 

envolvem eventos externos que proporcionam o envio de servidores para outras 

instituições parceiras. Contudo, os eventos internos têm sido priorizados em 

função da contenção de gastos. Dessa forma, é interessante que as capacitações 

consigam, a partir dos diversos eventos, promover a aprendizagem necessária 

para o desenvolvimento de competências. Esse processo requer equilíbrio entre 

as práticas coletivas, individuais, formais e informais, como defendem diversos 

autores como Bitencourt (2004), Carbone et al. (2009), Luz (2001) e Fleury & 

Fleury (2004). De acordo com o que se mencionou anteriormente, a 
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aprendizagem é um ponto alto do debate sobre construção de competências. 

Sant’anna (2002) admite que múltiplos saberes são responsáveis por trazer 

soluções de problemas concretos e salienta que o desenvolvimento de novos 

conhecimentos e habilidades é obtido por vários meios, como adaptações e 

transferência. 

 

Em relação às iniciativas de formação propostas pela própria UFSJ, destacou-se 

o Programa de Incentivo à Formação dos Servidores (PROSER). Finalmente, 

verificou-se que, na medida do possível, procura-se estimular a atualização dos 

servidores, porém ainda de forma pontual. 

 

4.2.2 Resultados obtidos pelo Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento 

dos Servidores da UFSJ 

 

Para apuração dos resultados gerados pelo Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ, recorreu-se ao sítio institucional, mais 

especificamente à página da PROGP. Os dados disponibilizados de forma mais 

estruturada referem-se a eventos internos. Em relação à capacitação externa, os 

dados divulgados dizem respeito à identificação do curso, ao número de 

contemplados. Nesse caso, a falta de detalhamento dificulta a elaboração de uma 

tabela comparativa. A Tabela 3 mostra a relação de cursos, seminários, 

workshops, entre outros eventos, ofertados internamente no período de 2012 a 

2016 pela UFSJ. Os dados foram organizados de acordo com a temática, campus 

e natureza do evento: 

 

Tabela 3  

Ações internas de capacitação - continua 

Ações de capacitação interna promovidas pela UFSJ no período de 2012 a 2016 

Ano Temática Campus 
Sede (CTAN, 
CDB e CSA) 

Capacitação a 
distância 

EaD 

Campus 
Alto 

Paraopeba 
(CAP) 

Campus Sete 
Lagoas 
(CSL) 

Campus 
Divinópolis 

(CCO) 

 
 
 

 
2012 

 
 

Cursos para laboratório 
 

Treinamento e atualização 
do SCDP 

1 curso com 
dois módulos 

 
1 treinamento 
de atualização 

 
 
 

 
1 
treinamento 
de 
atualização+ 
1 
treinamento 

  
 
 
1 

treinamento 
de 

atualização 



 

 

   
      

Tabela 3  

Ações internas de capacitação – continua 

Ano Temática Campus 
Sede (CTAN, 
CDB e CSA) 

Capacitação a 
distância 

EaD 

Campus 
Alto 

Paraopeba 
(CAP) 

Campus Sete 
Lagoas 
(CSL) 

Campus 
Divinópolis 

(CCO) 

 
Cursos e eventos de 
complementação de 

estudos: Comunicação, 
Expressão, Redação 

Oficial e Idiomas 

2 cursos de 
idiomas 

2 cursos 

1 seminário 
semipresencial 

1 curso de 
idioma 

 1 curso de 
idioma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 

Cursos e eventos voltados 
para procedimentos de 

trabalho: setores 
administrativos, 
departamentos, 

coordenadorias, divisões, 
processos administrativos 

atividades setoriais 

1 curso 

1 seminário 

    

Desenvolvimento de 
conhecimentos e 

habilidades gerenciais: 
workshops Sistema de 
gestão do desempenho 

dos integrantes da 
carreira dos cargos 

técnico-Administrativos 
em Educação 

 

3 workshops 
um por 
unidade 

  

1 workshop 

 

1 workshop 

 

1 workshop 

Cursos de Informática 1 curso 
    

Curso de formação de 
tutores para Núcleo de 
Educação a Distância 

 1 curso    

 
 
 
 

Total 
2012 

Curso 

 

5 cursos 3 cursos 1 curso  1 curso 

Seminário 1 seminário 1 seminário    

Treinamento 

 

1 treinamento  2  
treinamentos 

 
1  

treinamento 

Workshop 
 

3 workshops  1 workshop 1 workshop 1 workshop 

Total: 10 cursos ofertados, 2 seminários, 4 treinamentos e 6 workshops = 22 eventos de capacitação 
interna 

 
 
 
 

2013 

Cursos e eventos para 
sistemas administrativos: 

Contac, Sysweb, SCDP, tela 
interativa, portal didático 

Radoc e Siserge 
 

1 curso e 
5 

treinamentos 

 
1 curso e 4 

 
treinamentos 

4 
treinamentos 

1 curso e 
2 

treinamentos 
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Tabela 3  

Ações internas de capacitação - continua 

Ano Temática Campus Sede 
(CTAN, CDB e 

CSA) 

Capacitação a 
distância 

EaD 

Campus Alto 
Paraopeba 

(CAP) 

Campus Sete 
Lagoas 
(CSL) 

Campus 
Divinópolis 

(CCO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 

Cursos e eventos de 
complementação de 

estudos: 
Comunicação, 

Expressão, Redação 
Oficial e Idiomas 

Metodologia 
Cientifica 

 
1 curso 

   

Desenvolvimento de 
conhecimentos e 

habilidades 
gerenciais: 

relacionamento 
interpessoal 

palestra assédio 
moral 

1 curso 
1 palestra 

   
1 curso 

Treinamentos de 
Integração para 

servidores 

2 treinamentos 
    

Cursos de 
Informática 

3 cursos 
   

1 curso 

Curso Formação de 
Tutores 

 
1 curso 

   

Cursos e eventos 
voltado para 

procedimentos de 
trabalho: 
Setores 

administrativos, 
departamentos, 
coordenadorias, 

divisões, 
Processos 

administrativos 
atividades setoriais 

3 cursos e 

7 workshops 

 7 workshops 7 workshops 7 workshops 

 
Total 
2013 

Curso 8 cursos 2 cursos 1 curso  3 cursos 
2 treinamentos 
7 workshops 

Treinamento 7 treinamentos  4 treinamentos 4treinamentos 
Workshop 
Palestra 

7 workshops 
1 palestra 

 7 workshops 7 workshops 

Total: 14 cursos ofertados, 17 treinamentos, 28 workshops e 1 palestra = 60 eventos de capacitação 
interna 

 
 
 

2014 

Cursos e eventos 
para sistemas 

administrativos: 
Contac, Sysweb, 

SCDP, Tela Interativa, 
Portal Didático 

Radoc, Siserge e SIG 

7 treinamentos 
e 1 curso. 

Foram cinco 
treinamentos 

de implantação 
de um sistema 

 1 curso e 2 
treinamentos 

2 
treinamentos 

1 curso e 2 
treinamentos 
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Tabela 3  

Ações internas de capacitação - continua 

Ano Temática Campus Sede 
(CTAN, CDB e 

CSA) 

Capacitação a 
distância 

EaD 

Campus Alto 
Paraopeba 

(CAP) 

Campus Sete 
Lagoas 
(CSL) 

Campus 
Divinópolis 

(CCO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 

Curso tutores para 
Núcleo de Educação 

a Distância 

 
1 curso 

   

Cursos para 
laboratório - área 

química 

   
1 curso 

 

Cursos e eventos de 
complementação de 

estudos: 
Idiomas 
Libras 

Metodologia 
cientifica 

2 cursos 
 

1 curso 
  

1curso 

Cursos de 
Informática 

  
 

 
1 curso 

Desenvolvimento de 
conhecimentos e 

habilidades 
gerenciais: 

Workshops sistema 
de gestão do 

desempenho dos 
integrantes da 

carreira dos cargos 
técnico-

administrativos em 
Educação 

1 workshop 
 1 workshop 1 workshop 1 workshop 

 
Total 
2014 

Curso 3 cursos 2 cursos 1 curso 1 curso 3 cursos 

Treinamento 7 
 treinamentos 

 
2  

treinamentos 
2 

treinamentos 
2 

treinamentos 

Workshop 1 workshop  1 workshop 1 workshop 1 workshop 

Total: 10 cursos ofertados, 13 treinamentos e 4 workshops= 27 eventos de capacitação interna 

 
 
 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento de 
conhecimentos e 

habilidades 
gerenciais: curso 
relacionamento 
interpessoal no 

ambiente de trabalho 
 

  
1 curso 1curso 

 

Cursos e eventos 
voltados para 

procedimentos de 
trabalho: setores 
administrativos, 
departamentos, 
coordenadorias, 

divisões, processos 
administrativos 

atividades setoriais 

1 curso e 
1 treinamento 

 
1 curso 

 

1 curso 
1 curso 
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Tabela 3  

Ações internas de capacitação - continua 

Ano Temática Campus Sede 
(CTAN, CDB e 

CSA) 

Capacitação a 
distância 

EaD 

Campus Alto 
Paraopeba 

(CAP) 

Campus Sete 
Lagoas 
(CSL) 

Campus 
Divinópolis 

(CCO) 

 
 
 
 
 
 

2015 

Cursos e eventos 
para sistemas 

administrativos: 
Contac, Sysweb, 

SCDP, tela interativa, 
portal didático 

Radoc, Siserge e SIG 

1  
treinamento 

 
1  

treinamento 
1 curso e 1 
treinamento 

1  
treinamento 

Treinamento para 
vigilante 

1 curso 
    

Treinamentos de 
integração para 

docentes 

3 
treinamentos 

 
1  

treinamento 
1  

treinamento 
2 treinamentos 

 
Total 
2015 

Cursos 2 cursos  2 cursos 3 cursos 1 curso 

Treinamento 5 treinamentos 
 

2  
treinamentos 

2 
treinamentos 

3 treinamentos 

Total: 8 cursos e 12 treinamentos= 20 eventos de capacitação interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

Cursos e eventos 
para sistemas 

administrativos: 
Contac, Sysweb, 

SCDP, tela interativa, 
portal didático 

Radoc, Siserge e SIG 

5 treinamentos 
 

1 curso e 1 
treinamento 

1  
treinamento 

1  
treinamento 

Desenvolvimento de 
conhecimentos e 

habilidades 
gerenciais: 

gerenciamento de 
riscos, controles 

internos e 
governança para os 

gestores 

1 curso 
    

 
 
 

Cursos e eventos de 
complementação de 

estudos: 
temas de provas 

ANPAD 
idiomas 

 
2 cursos 1 curso 

 
1 curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos de 
informática 

4 cursos    1 curso 

Minicurso ESUD- 
humanismo, 
tecnologias e 
políticas EaD 

8 minicursos 4 minicursos 
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 Tabela 3  

Ações internas de capacitação - conclui 

Ano Temática Campus Sede 
(CTAN, CDB e 

CSA) 

Capacitação a 
distância 

EaD 

Campus Alto 
Paraopeba 

(CAP) 

Campus Sete 
Lagoas 
(CSL) 

Campus 
Divinópolis 

(CCO) 

 
Treinamentos de 
integração para 

servidores 

4  
treinamentos 

   
1  

treinamento 
 
 

 
 

Total 
2016 

 

Cursos 5 cursos 2 cursos 2 cursos  2 cursos 

Minicursos 8 minicursos 4 minicursos 
   

Treinamentos           9 
treinamentos 

 1 
treinamento 

 

1 
 treinamento 

2 treinamentos 

Total: 11 cursos, 12 minicursos e 13 treinamentos = 36 eventos de capacitação interna 

SCDP: Sistema de Sistema de Concessão de Diárias e Passagens; Ead: ensino a distância; SIG: 
Sistema Integrado de Gestão; CTAN: Campus Tancredo Neves; CDB: Campus Dom Bosco; CSA: 
Campus Santo Antônio CAP: Campus Alto Paropeba CSL: Campus Sete Lagoas   CCO:  Campus 
Divinópolis 
Fonte: elaborada pela autora.  

 

A Tabela contempla todos os eventos de capacitação promovidos pela UFSJ por 

meio da PROGP no período de 2012 a 2016. Para contextualização, é importante 

destacar que treinamentos, workshops e palestras são de curta duração e visa 

apresentar temáticas, promover discussões e atualização de conhecimentos. O 

dicionário Michaelis (2016) define que o seminário é um debate de uma matéria já 

estudada, o treinamento serve para aperfeiçoar os conhecimentos existentes, o 

workshop é uma oficina de curta duração que tem como base o compartilhamento 

de experiências entre os participantes, a palestra visa expor uma temática de 

maneira informativa e os cursos são as diversas abordagens a respeito de um 

assunto. Os cursos caracterizam-se por carga horária mais extensa e servem 

para aquisição de conhecimentos relacionados a determinado conjunto de temas 

de um assunto. 

 

A Figura 8 apresenta a classificação dos dados por campus e permite a 

comparação com base no tipo de evento e quantitativo de ações ofertadas, no 

período considerado. 

 



63 

 

 

Figura 8-  Eventos de capacitação interna por campus - 2012/2016. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

A Figura 9 mostra as modalidades de ensino contempladas no Programa de 

Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ, no período de 2012 a 

2016. 

 

 

Figura 9- Modalidades de ensino contempladas no Programa de Capacitação e 
Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

As modalidades mais frequentes foram, nesta ordem, treinamentos, cursos e 

workshops que, no total, representam 91% das ações. A maioria das ações (59%) 

refere-se a treinamentos e workshops e representam eventos de curta duração 

com foco no aprimoramento de conhecimentos e no compartilhamento de 

experiências.  
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A Tabela 4 demonstra o quantitativo de eventos de capacitação interna, externa e 

bolsas concedidas aos servidores técnicos administrativos e docentes para 

capacitação por meio do PROSER: 

 

Tabela 4 

Capacitações e bolsas destinadas aos servidores da UFSJ 

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 

Eventos de capacitação total (soma dos 
eventos internos e externos) 

36 51 58 59 34 

Eventos de capacitação Interna 17 21 34 Sem registro   Sem registro 

Eventos de capacitação externa 19 30 24 Sem registro Sem registro 

Proser 96 104 150 140 96 

Total (eventos de capacitação total e 
PROSER) 

132 155 208 199 130 

Fonte: elaborada pela autora com base nos Relatórios de Gestão referentes ao período de 2011 a 
2015. 
 

A Figura 10 disponibiliza o número de capacitações destinadas aos servidores da 

UFSJ por ano. 

 

 

Figura 10- Gráfico de capacitações destinadas aos servidores. 
Fonte: elaborada pela autora. 
 

Conforme dados extraídos dos relatórios de gestão referentes ao período de 2011 

a 2015, o quantitativo de capacitações internas não foi similar ao resultado do 

Programa de Capacitação dos Servidores da UFSJ, conforme dados publicados 

pela PROGP e apresentados na Tabela 3. A divergência de dados envolve os 

critérios de classificação adotados, relacionados à natureza dos eventos, à 

temática e à distribuição por campus. Nesta dissertação, para efeito de 
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classificação, foram considerados todos os eventos de curta duração ou de 

mesma temática promovidos em mais de um campus da UFSJ.  

 

O total de ações de capacitação e de bolsas concedidas pelo PROSER 

apresentou crescimento significativo no período de 2012 a 2014, em relação ao 

ano de 2011. Contudo, em 2015 houve expressiva redução, em decorrência da 

queda de investimentos na área. Apesar das restrições, a UFSJ continuou 

realizando ações de capacitação, conforme determina o Plano Anual de 

Capacitação, e oferecendo bolsas, ainda que em menor escala.  

 

Com base nos relatórios de gestão referentes ao período de 2011 a 2015, foi 

possível identificar a execução financeira com ações tais como custeio dos 

eventos, pagamento de passagens, diárias aos servidores, viagem para 

capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras 

despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Ressalta-se que, de forma 

geral, os relatórios mencionados divulgam apenas o valor global. Os dados 

apurados são apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 

Execução financeira com a capacitação de servidores da UFSJ 

 
Ano 

2011 2012 2013 2014 2015 

Não divulgado R$ 266.176,05 R$ 304.005,62 R$ 286.886,60 R$ 292.483,60 

Fonte: elaborada pela autora.  

 

O orçamento da UFSJ destinado à capacitação de servidores no período de 2012 

a 2015 foi da ordem de R$ 1.149.551,87. O ano de 2013 destacou-se no período 

com o valor equivalente a R$ 304.005,62. Como não há detalhamento nos 

registros, não foi possível identificar de forma exata os investimentos com o Plano 

Anual de Capacitação. Deve-se levar em conta que apenas o orçamento não é 

suficiente para uma análise mais aprofundada, já que houve expansão do número 

de cursos de graduação e pós-graduação e ampliação do quadro de servidores. 

Deve-se levar em consideração a gestão deste orçamento e aplicabilidade na 

capacitação dos servidores, isto requer uma análise mais detalhada por parte dos 

órgãos de gerenciamento de pessoas dentro da UFSJ para visualizar de que 

maneira está sendo distribuído este valor na capacitação de servidores. 
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Esta seção contemplou o conteúdo do Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ e os resultados gerados pelo 

Programa, no período de 2012 a 2016. O próximo item relata a percepção dos 

técnicos administrativos sobre o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento 

dos Servidores da UFSJ. 

 

4.3 Percepção dos técnicos administrativos sobre o Programa de 

Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ 

 

Esta seção evidencia a percepção dos técnicos administrativos sobre o Programa 

de Capacitação dos Servidores da UFSJ com base em diversos aspectos. 

Inicialmente, faz-se necessário traçar um panorama do quadro de servidores da 

universidade. 

 

Conforme dados divulgados no SIG relativos ao ano de 2017, a UFSJ possui 

quadro de servidores constituído de 543 técnicos administrativos. Destes, 252 

concluíram curso de especialização lato sensu, 93 concluíram curso de mestrado 

e 5 concluíram curso de doutorado. Esses servidores estão lotados nos diversos 

campi da universidade. A maioria deles ocupa cargos classificados nos níveis D e 

E. 

 

Para a identificação da percepção dos servidores acerca do Programa de 

Capacitação dos Servidores da UFSJ, foram enviados 160 questionários para 

servidores que participaram de alguma ação de capacitação do programa. 

Ressalta-se que nem todos os servidores técnicos administrativos participaram do 

programa, por terem ingressado recentemente na UFSJ.  

 

Foram obtidos 47 questionários devidamente preenchidos, que representam 

29,38% do total de questionários enviados. Do total de respondentes, 60% deles 

são do sexo feminino e 40% do sexo masculino. A Figura 11 ilustra a distribuição 

etária dos respondentes. 
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Figura 11- Distribuição etária dos respondentes. 
Fonte: elaborada pela autora.  

 

No que se refere ao tempo de atuação na UFSJ, constatou-se que 47% dos 

respondentes têm entre cinco e 14 anos de atuação, enquanto 15% têm mais de 

15 anos de atuação, conforme indica a Figura 12.  

 

 

Figura 12- Tempo de atuação na UFSJ. 
Fonte: elaborada pela autora.  

 

A Figura 13 mostra a distribuição dos respondentes de acordo com a lotação do 

servidor por campus da Universidade Federal de São João del-Rei. 
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Figura 13- Lotação dos respondentes. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Com base na Figura 13, pode-se notar que a maioria dos respondentes (53%) 

está lotada no campus sede (CDB, CTAN e CSA) e 36% estão lotados no campus 

de Sete Lagoas.  

 

A Figura 14 mostra a distribuição dos respondentes por campus. 

 

 

Figura 14- Classificação dos cargos dos respondentes. 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A classificação dos cargos, proposta na Figura 14, fundamenta-se no Plano de 

Carreira PCCTAE da Lei nº 11.091 (Brasil, 2005). Em relação à formação, o 

requisito para ingressar em cargo do nível C é que o servidor deve ter concluído o 

ensino fundamental. Para o nível D, deve ter concluído o ensino médio ou curso 
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técnico. Finalmente, para cargos do nível E é requerida a conclusão de curso em 

nível superior. Pode-se notar que a maioria (74%) dos respondentes está 

vinculada ao nível D, enquanto 15% ocupam cargos do nível E  e 11% pertencem 

ao nível C. 

 

A seguir, a Figura 15 apresenta a escolaridade dos respondentes. 

 

 

Figura 15-  Escolaridade dos respondentes. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Com base na Figura 15, pode-se notar que significativa maioria de respondentes 

concluiu cursos de pós-graduação lato sensu e 98% dos respondentes têm, no 

mínimo, curso de graduação. Esses dados revelam que os respondentes 

constituem um grupo de servidores com elevado nível de escolaridade. 

 

Na sequência, a Tabela 6 traz a percepção dos respondentes sobre diversos 

aspectos derivados das diretrizes previstas no Decreto 5.707/2006.  

 

Tabela 6 

Percepção dos técnicos administrativos-continua 
 
 
 
 

Questão  
 D

is
c
o

rd
o

 

to
ta

lm
e
n

te
 

           C
o

n
c
o

rd
o

 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

  

 
 

Grau de 
concordância 

(média ponderada) 

1          2             3              4               5 

O Programa de Capacitação de 
Servidores influencia o nível de 

desempenho dos servidores 
técnicos administrativos? 

2           4          10            16          14 
4,3%    8,7%     21,7%   34,8%   30,4% 

3,70 
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Tabela 6- Percepção dos técnicos administrativos-conclui 

 
 
 
 

Questão  
 

D
is
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rd
o

 

to
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           C
o
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o
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o

ta
lm
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Grau de 
concordância 

(média ponderada) 
 
  

1          2             3              4               5 

   

O Programa de Capacitação e 
Aperfeiçoamento dos 
servidores da UFSJ 

proporcionou algum tipo de 
melhoria para progressão na 

carreira? 

 
6          5           7           14          15 

12,8%   10,6%  14,9%   29,8%   31,9% 

 
3,57 

O  Programa de Capacitação   e  
Aperfeiçoamento   dos   Servidores   
estimula a educação continuada, 

atualização constante ao servidor. 

4           7           11         11        14 
8,5%   14,9%    23,4%   23,4%   29,8% 

 

3,51 

O  Programa   de   Capacitação   
e  Aperfeiçoamento   dos   
Servidores   proporciona   

desenvolvimento permanente 
aos servidores Técnicos 

Administrativos? 

4           8           12        13         10 
8,5%   17%     25,5%    27,7%   21,3% 

 
3,36 

 

O Programa de Capacitação 
dos Servidores possibilita o 

desenvolvimento de 
competências gerencias 

7           7          14        10         9 
14,9%   14,9%   29,8%   21,3%  19,1% 

 
3,15 

Existe algum tipo de 
acompanhamento do trabalho 

realizado pelos técnicos 
administrativos que 

desempenham funções de 
direção? 

13           8         18          8           0 
27,7%   17%    38,3%     17%      0% 

2,45 

Existe algum tipo de 
acompanhamento, durante ou 
após, a realização das ações 

formativas. 

11         14         16           5           1 
23,4%   29,8%     34%   10,6%    2,1% 

2,38 

O sistema de avaliação de 
resultados dos cursos 

oferecidos pelo Programa de 
Capacitação de servidores é 

adequado. 

10           8         19        8           0 
22,2%   17,8%   42,2%   17,8%   0% 

2,38 

 

O Programa de Capacitação 
dos Servidores tem preparado 
para possíveis realocações. 

17           11         15          0          4 
36,2%    23,4%    31,9%   0%      8,5% 

2,21 

O Programa de Capacitação 
dos Servidores gerou algum 

tipo de ação de 
remanejamento. 

16          11        15            4          0 
34,8%    23,9%    32,6%   8,7%      0% 

2,11 

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 
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O grau de concordância com o Programa de Aperfeiçoamento de Servidores da 

UFSJ foi maior nos itens de desempenho, avanço na carreira e educação 

continuada. Os seguintes itens obtiveram os graus de concordância mais baixos: 

ação de remanejamento, preparo para realocações, sistema de avaliação, 

acompanhamento, realocações e remanejamento.  

 

Deve-se considerar que as questões sobre a influência do programa no nível de 

desempenho e sobre o remanejamento foram respondidas por 46 servidores. E a 

questão sobre sistema de avaliação foi respondida por 45. Para o cálculo da 

média ponderada considerou-se o total de respostas ao item.  

 

O registro dos DSCs resultantes das entrevistas com as gestoras corrobora os 

dados obtidos por meio dos questionários aplicados para os servidores, de acordo 

com a Figura 16. 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 

Questão: como ocorre a avaliação dos resultados gerados pelo Programa de Capacitação e 
Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ? 
 
DSC: a PROGP efetua uma avaliação dos eventos de capacitação e, posteriormente, sumariza 
os dados em planilhas eletrônicas. Esses dados são utilizados para responder perguntas do 
Tribunal de Contas. Às vezes, o setor demandante comunica, informalmente, a percepção sobre 
a melhoria do desempenho do servidor, após a realização da capacitação. Penso que o 
acompanhamento ainda não é realizado de forma adequada.   

Questão: existe algum tipo de acompanhamento, durante ou após, a realização das ações 
formativas? 
 
DSC: não visualizo. Porém, há registro de alguns dados, até porque eles devem ser informados 
aos órgãos de fiscalização do governo federal. 

Questão: o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ tem preparado 
os servidores para possíveis realocações? 
 
DSC: não. A realocação acaba ocorrendo por solicitação do servidor ou da chefia. O servidor 
deve estar capacitado para o setor em que atua, somente depois se deve pensar em realocação. 

Questão: o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ gerou algum 
tipo de ação de remanejamento?  
 
DSC: não. Mas devido às capacitações realizadas pelos servidores, às vezes havia 
remanejamento. A PROGP, nesse momento, pretende adequar a capacitação à lotação dos 
servidores e espera que um servidor mais capacitado seja mais bem aproveitado na instituição. 

Questão: o(a) Sr.(a). considera que o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos 
servidores da UFSJ proporcionou algum tipo de avanço? Comente. 
 
DSC: sim. O programa estimula a contínua oferta de ações formativas no âmbito institucional. O 
programa contribuiu para o alinhamento de condutas ao ofertar treinamentos sobre avaliação de 
desempenho. Por meio das diversas ações de capacitação, o programa favorece a reflexão 
sobre as atividades desempenhadas pelo servidor. 

Figura 16- DSC – Percepção dos servidores sobre o programa – continua. 



 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 

Questão: quais são os desafios relacionados ao Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento 
dos servidores da UFSJ? Comente. 
 
DSC: a localização geográfica entre os campi impõe desafios, pois a distância entre eles 
prejudica a interação e o deslocamento dos servidores. Outro desafio é a escassez de recursos 
orçamentários previstos para eventos de capacitação, incentivar e despertar o interesse de 
técnicos administrativos que estão no topo da carreira. Buscar a disseminação de conhecimentos 
por parte dos servidores que foram capacitados. Renovar constantemente a oferta de cursos a 
fim de favorecer a atualização dos servidores. 

Questão: o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ possibilita o 
desenvolvimento de competências gerencias? 
 
DSC: o programa possibilitou a oferta de um curso em uma fundação com foco na capacitação 
gerencial. Mas dentro do programa houve poucas capacitações nessa área. O programa 
necessita melhorar e oferecer cursos específicos para gerenciamento. Isso é importante porque 
há cobrança do Tribunal de Contas para desenvolvermos competências gerenciais. 

Questão: existe algum mecanismo para mapear as competências gerenciais requeridas dos 
técnicos administrativos? Comente. 
 
DSC: a UFSJ não dispõe desse mecanismo. Trata-se de uma questão importante, sobretudo 
diante da exigência do Tribunal de Contas em relação ao desenvolvimento de competências 
gerenciais e à possibilidade da criação de um banco de talentos na instituição.  
 

Questão: existe algum tipo de acompanhamento do trabalho realizado pelos técnicos 
administrativos que desempenham funções de direção? 
 
DSC: o acompanhamento ocorre somente em relação à progressão na carreira. O feedback 
sobre a qualidade do trabalho é frágil. O servidor não recebe retorno estruturado sobre seu 
desempenho. Às vezes, as chefias comunicam à PROGP alguma melhoria observada no 
desempenho do servidor, após sua participação em eventos de capacitação. 

Figura 16- DSC – Percepção dos servidores sobre o programa - conclui. 
Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados da pesquisa. 

 

Os resultados da pesquisa revelaram a inexistência de mecanismos orientados ao 

mapeamento e desenvolvimento de competências gerenciais. Essa constatação é 

preocupante, uma vez que a instituição deve atender às exigências de órgãos de 

fiscalização do governo federal que recomendam o desenvolvimento de 

competências gerenciais. No relatório de gestão de 2015 é possível identificar 

essa cobrança por parte dos órgãos de fiscalização. Nele constam as 

determinações do Acórdão 109/2015 TCU – Plenário, sessão de 28/01/2015, 

processo TC 018.021/2014-0, encaminhado por Ofício n° 0147/2015-

TCU/SECEX-RJ, de 02/02/2015, publicado em 09/02/2015 no Diário Oficial da 

União. Nesse documento houve recomendações à PROGP para mapear e 

desenvolver as competências gerenciais dos servidores em exercício e seus 

possíveis sucessores e criar um banco de talentos. O prazo estimado para 

execução foi de 48 meses para implementação, na época, foi enviado um 

documento para reitoria contendo planos de ação. 
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Outro aspecto crítico refere-se à falta de acompanhamento do trabalho realizado 

pelos técnicos administrativos. A avaliação de desempenho tem sido a única 

alternativa empregada no sentido de analisar os resultados. Porém, trata-se de 

um processo específico que demanda aprimoramentos, sobretudo ao se levar em 

conta a articulação estratégica proposta pela abordagem da competência. 
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5 Considerações Finais 

 

Esta dissertação teve como objetivo geral analisar, à luz da abordagem da 

competência, em que medida o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos 

Servidores da UFSJ tem atendido às diretrizes da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal previstas no Decreto 5.707/2006. 

 

O fundamento deste trabalho é em estudo descritivo realizado pelo método 

estudo de caso (Yin, 2010). A unidade de análise foi a Universidade Federal de 

São João del-Rei. Servidores técnicos administrativos lotados na UFSJ 

constituíram o corpus de pesquisa. Os dados foram coletados por meio de análise 

de documentos, entrevistas e questionário. As entrevistas foram realizadas com 

os servidores que desempenham função gerencial, responsáveis pelo setor de 

gestão de pessoas e por implementar o programa de capacitação da UFSJ. O 

questionário foi aplicado para técnicos administrativos que participaram de 

alguma ação de capacitação ou treinamentos ofertados no âmbito do referido 

programa. A coleta de dados também envolveu documentos impressos e 

eletrônicos disponibilizadas pela universidade. Os dados qualitativos foram 

analisados por meio da técnica do discurso do sujeito coletivo (Lefèvre & Lefèvre, 

2000), tendo sido utilizado o programa DSCsoft, desenvolvido por pesquisadores 

da Universidade de São Paulo (USP). Recorreu-se à estatística descritiva para 

análise de dados quantitativos. 

 

Os resultados obtidos revelam, no atual contexto, que o Programa de 

Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ tem atendido 

parcialmente às diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 

previstas no Decreto 5.707/2006.  

 

Identificou-se a necessidade de uma evolução no sentido de instituir a lógica 

inerente à gestão de competências. Entende-se que essa abordagem pode 

favorecer a gestão das iniciativas empreendidas no âmbito do Programa de 

Aperfeiçoamento e Capacitação de Servidores da UFSJ. Nesse sentido, admite-

se que ela permite o acompanhamento sistematizado das ações de capacitação, 

a lotação dos servidores de acordo com o perfil e o desenvolvimento de 
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competências gerenciais, que foram indicados como aspectos frágeis e que 

merecem atenção.  

 

Notou-se que as iniciativas de capacitação têm sido motivadas por determinações 

legais e pressões de órgãos fiscalizadores do governo. Contudo, à luz da 

abordagem da competência, considera-se que a articulação estratégica e o 

alinhando das ações no âmbito institucional demandam o envolvimento das 

chefias e dos servidores. Trata-se de uma questão comportamental, conforme 

destacou Bitencourt (2004), pois os servidores devem perceber a relevância da 

educação permanente e do autodesenvolvimento. Por outro lado, devem-se levar 

em conta a natureza da instituição e a dinâmica de seus processos que, embora 

esteja orientada para o gerencialismo, certamente assume traços inerentes ao 

modelo burocrático.  

 

Para capacitações internas ainda se utiliza, de forma tímida, os recursos 

disponíveis no ambiente da própria UFSJ. Nesse sentido, deve-se destacar a 

presença de um expressivo corpo docente e significativo contingente de técnicos 

administrativos, com formação em diversas áreas do saber, que poderiam 

contribuir em ações de capacitação relacionadas ao Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento de Servidores. Os cursos geralmente são realizados de acordo 

com as solicitações dos servidores, porém a PROGP, a partir de mapeamento de 

necessidades institucionais, pode propor outras temáticas e levantar entre seus 

servidores os possíveis ministrantes de acordo com os objetivos a serem 

alcançados pela UFSJ. A capacitação interna deve promover mais eventos 

relacionados ao repasse de conhecimentos da instituição, como a apresentação 

de atribuições setoriais, conselhos da universidade, resoluções internas e 

objetivos institucionais, com a finalidade de favorecer o conhecimento do servidor 

sobre o cenário institucional.  

 

Observou-se que o número de capacitações realizadas nos campi fora da cidade 

de São João del-Rei é relativamente inferior. Essa constatação requer atenção 

em relação à comunicação e divulgação no âmbito da universidade. Em relação 

ao evento externo, verificou-se a necessidade de mais detalhamento na 

publicação dos dados registrados no relatório de gestão. Ressalta-se a 
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necessidade, por parte da UFSJ, de divulgação de critérios para a realização de 

capacitações externas para os servidores na página institucional, buscando 

atender aos princípios de publicidade. Sugere-se a criação de seleções para 

alguns eventos de capacitação fora da instituição, tornando o acesso mais amplo.   

 

Tornou-se evidente que a inexistência de um modelo de gestão de competências 

compromete o alinhamento das ações no programa. A adequação dos esforços 

de capacitação em função da lotação e do ambiente de trabalho do servidor 

representa outro aspecto que merece atenção. As fragilidades inerentes ao 

mapeamento e ao desenvolvimento de competências gerenciais são aspectos 

críticos. Essa constatação merece atenção, na medida em que o Decreto 

5.707/2006, por meio do art. 3o, determina que a promoção e a capacitação 

gerencial do servidor e sua qualificação para o exercício de atividades de direção 

e assessoramento são algumas das diretrizes da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal.  

 

Apesar dos aspectos passíveis de melhorias, de forma geral os resultados 

sinalizam que o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da 

UFSJ contribuiu decisivamente para o aprimoramento do nível de capacitação dos 

servidores e representou um avanço para a instituição. Não sem desafios, o 

programa favoreceu o acesso de significativa parcela de servidores a eventos 

formativos que possibilitaram aos servidores ampliar o nível de conhecimento, 

habilidade e atitudes.  

 

Finalmente, considera-se que há um longo caminho a ser trilhado, na medida em 

que a construção de competências envolve um processo complexo e influenciado 

por múltiplos fatores, inclusive mudanças na cultura organizacional. Os resultados 

sinalizam que o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores 

representou um avanço para a UFSJ e constitui uma via necessária, mas ainda 

não suficiente, para o pleno desenvolvimento de competências, sobretudo 

aquelas de natureza gerencial. Para além da aquisição de conhecimentos, 

habilidades e atitudes, faz-se necessário o estabelecimento de uma sistemática 

de acompanhamento e avaliação dos resultados do programa, a fim de alavancar 
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o desempenho e a permanente atualização dos servidores, em sintonia com os 

intentos estratégicos da instituição. 

 

Como estudos futuros sugerem-se: 

 

a) Análise comparativa entre as percepções dos servidores alocados nos 

diversos campi da UFSJ acerca da influência do Programa de 

Aprimoramento e Capacitação de Servidores; 

b) pesquisa longitudinal sobre a evolução do Programa de Aperfeiçoamento e 

Capacitação dos Servidores da UFSJ; 

c) pesquisa da contribuição das capacitações na carreira docente. 

 

Como recomendações gerenciais, registram-se: 

 

a) Adequar as capacitações com os objetivos previstos pela Política Nacional 

de Desenvolvimento de Pessoal do Decreto 5707/2006; 

b) proposição de ações estruturadas, por parte da PROGP, orientadas ao 

desenvolvimento de competências gerenciais dos servidores em cargos de 

chefia e diretoria;  

c) promoção de capacitações gerenciais de forma sistêmica, visando preparar 

servidores para a possibilidade de assumir cargos de assessoria, diretoria 

e chefia na UFSJ; 

d) criação de um banco de dados para registro e acompanhamento das 

demandas formativas e da proposição de ações de capacitação. 
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Apêndices 

 

Apêndice A - Aderência do projeto à linha de pesquisa 

 

Área de Concentração: Gestão em Organizações  

Linha de Pesquisa: Inovação e Organizações 

Projeto: Competências e Comportamento Organizacional 

Coordenação: Reginaldo de Jesus Carvalho Lima 

 

Este projeto investiga a construção de competências em organizações, 

considerando variáveis do comportamento organizacional e suas interfaces em 

diversos contextos. Aborda as práticas adotadas por organizações empresariais e 

não empresariais e discute as possibilidades e limites inerentes ao tema. 

Contempla diversas perspectivas teóricas e combina metodologias qualitativas e 

quantitativas de pesquisa. Recuperado de: (http://buscatextual.cnpq.br/ 

buscatextual/visualizacv.do?id=K4718400T4). 

 

Situação: em andamento.  

Natureza: pesquisa.  

Alunos envolvidos: mestrado profissional: 09 

 

Integrantes: Reginaldo de Jesus Carvalho Lima – Coordenador; Domingos 

Antonio Giroletti – Integrante; Vera L. Cançado – Integrante; Silvano Aragão – 

Integrante; André Luiz de Menezes Duarte – Integrante; Flávia Rodrigues de 

Freitas – Integrante; Paulo Dias de Almeida – Integrante; Fabrício Veiga Costa – 

Integrante; Marcelo Agenor Espindola – Integrante; Rhaymer Campelo – 

Integrante; Rômulo Alvarez – Integrante; Daniele Patury – Integrrante; Gleison 

Ataliba – Integrante. 

 

Número de produções C, T & A: 19 / Número de orientações: 05 
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Apêndice B - Carta de apresentação da pesquisa 

 

Sete Lagoas, dezembro de 2016. 

 

 

Prezado (a) Senhor (a); 

 

 

Sou aluna do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro 

Leopoldo e estou realizando uma pesquisa acadêmica intitulada “Abordagem da 

Competência e Diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal: 

estudo sobre o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores na 

Universidade Federal de São João del-Rei”, sob a orientação do Prof. Dr. 

Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. 

 

Para enriquecer o estudo, faz-se necessária uma pesquisa de campo. Para tanto, 

gostaria de contar com a sua colaboração, concedendo-me breve entrevista.  

 

Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos no 

email: daninhuma@yahoo.com.br 

 

A identificação dos respondentes não é necessária. Os dados coletados são 

sigilosos. 

 

 

Atenciosamente; 

 

 

Daniele Patury do Nascimento 

Mestrando em Administração Profissional 

Fundação Pedro Leopoldo 
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Apêndice C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, __________________________________________________, aceito 

livremente participar como entrevistado(a) na pesquisa intitulada “Abordagem da 

Competência e Diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal: 

estudo sobre o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores na 

Universidade Federal de São João del-Rei”. Esta pesquisa visa à elaboração do 

trabalho de conclusão do curso de Mestrado Profissional de Administração da 

Fundação Pedro Leopoldo, da mestranda Daniele Patury do Nascimento, 

orientada pelo Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. O objetivo é analisar, 

à luz da abordagem da competência, em que medida o Programa de Capacitação 

e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ atende às diretrizes da Política 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoal previstas no Decreto 5707/2006 (Brasil, 

2006). Estou ciente de que as entrevistas serão gravadas sem a identificação do 

entrevistado, sendo analisadas de forma agregada, garantindo, assim, sua 

confidencialidade, privacidade e anonimato, não correndo riscos de que minhas 

opiniões e ideias possam ser utilizadas contra mim. Estou ciente, também, de que 

posso recusar a participar ou retirar-me sem necessidade de qualquer 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem que isso me traga alguma 

punição. Estou ainda ciente de que se tiver qualquer reclamação posso procurar a 

Fundação Pedro Leopoldo. Após convenientemente esclarecido pelo pesquisador 

e ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar desta pesquisa. 

 

Sete Lagoas, _____ de ____________________ de ________ 

 

 

Assinatura do Entrevistado                        Assinatura do Pesquisador 
 
 
Mestranda: Daniele Patury do Nascimento - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 
(daninhuma@yahoo.com.br) 
 
Orientador: Reginaldo de Jesus Carvalho Lima - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 
(reginaldo.lima@fpl.edu.br) 
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Apêndice D – Roteiro para entrevista com gestores 
 

 
Data: ___/___/____ 
 
Caracterização do entrevistado  
Sexo 
Idade 
Nível de escolaridade 
Área de formação  
Tempo na instituição 
Tempo como dirigente  
 

 
Objetivos específicos Questões 

Caracterizar o Programa 
de Capacitação e 

Aperfeiçoamento dos 
Servidores da UFSJ 

Quando foi instituído o Plano Anual de Capacitação e Aperfeiçoamento de 
Servidores na UFSJ? 

 
O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores envolve o 
estabelecimento de parcerias com outros atores? Em caso positivo, quais? 

 
O(a) Sr.(a). conhece as diretrizes expressas no Decreto 5.707/2006? 
Comente. 

 
A UFSJ adota alguma metodologia baseada na gestão de competências? 

Descrever o conteúdo do 
Programa de 

Capacitação e 
Aperfeiçoamento dos 
Servidores da UFSJ 

Como ocorre a elaboração do Plano Anual de Capacitação? 
 
O(a) Sr.(a). considera que o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento 
dos Servidores influenciou o nível de desempenho dos servidores técnicos 
administrativos? Comente. 

 
O(a) Sr.(a). considera que o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento 
dos Servidores proporciona aos servidores técnicos administrativos 
desenvolvimento permanente? Comente. 
 
Como ocorre a adequação das competências dos servidores técnicos 
administrativos aos objetivos institucionais da UFSJ?. 
 
Como ocorre a divulgação das ações de formação do Programa de 
Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores no âmbito da UFSJ?  
 
Como ocorre o gerenciamento (planejamento, organização, controle) do 
Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores no âmbito da 
UFSJ?  
 
Como é elaborado o orçamento e alocação de recursos financeiros relativos 
ao Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores, no âmbito 
da UFSJ?  
 
O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ 
envolve eventos internos e externos? Comente.  
 
Quais são as iniciativas de formação propostas pela UFSJ? 
 
O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ 
estimula a e educação continuada, atualização por parte dos servidores? 
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Identificar a percepção 
dos técnicos 

administrativos sobre o  
Programa de 

Capacitação e 
Aperfeiçoamento dos 
servidores da UFSJ 

 
 

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ 
possibilita o desenvolvimento de competências gerenciais? 
 
Existe algum mecanismo para mapear as competências gerenciais 
requeridas dos técnicos administrativos? Comente. 
 
Existe algum tipo de acompanhamento do trabalho realizado pelos técnicos 
administrativos que desempenham funções de direção?  
 
Como ocorre a avaliação dos resultados gerados pelo Programa de 
Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ? 
 
Existe algum tipo de acompanhamento durante ou após a realização das 
ações formativas? 
 
O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ 
tem preparado os servidores para possíveis realocações? 
 
O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ 
gerou algum tipo de ação de remanejamento?  
 
O(a) Sr.(a). considera que o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento 
dos servidores da UFSJ proporcionou algum tipo de avanço? Comente. 
 
Quais são os desafios relacionados ao Programa de Capacitação e 
Aperfeiçoamento dos servidores da UFSJ? Comente. 
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Apêndice E – Questionário aplicado aos técnicos administrativos  

 

Prezado (a) Senhor (a); 

 

Sou aluna do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro 

Leopoldo e estou realizando uma pesquisa acadêmica intitulada “Abordagem da 

Competência e Diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal: 

estudo sobre o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores na 

Universidade Federal de São João del-Rei”, sob a orientação do Prof. Dr. 

Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. 

 

Para enriquecer o estudo, faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para 

tanto, gostaria de contar com a sua colaboração, respondendo este questionário 

eletrônico.  

 

Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos no e-

mail: daninhuma@yahoo.com.br 

 

A identificação dos respondentes não é obrigatória. 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 Obrigatória a marcação dos três itens a seguir para continuar a pesquisa: 

1°  Estou ciente dos objetivos da pesquisa e de que o pesquisador necessita 
da minha colaboração 

2º Concordo em participar da pesquisa mesmo sabendo que não receberei 
alguma compensação financeira 

3º As respostas, após enviadas, serão preservadas o anonimato  
 

1) Identifique-se: 
Sexo:  ( ) feminino ( ) masculino 
 
Idade: ( ) Até 25 anos ( ) 26-35 ( ) 36-45 ( ) 46-55 ( ) Mais de 55 anos 
 
Tempo de UFSJ: ( ) menos de 5 anos ( ) 5-14 anos ( ) 15-24 anos ( ) + de 24 anos 
 
Lotação: (  ) Campus sede (CDB, CTAN, CSA) ( ) Campus CSL ( ) Campus CCO ( )  
 
Cargo: ( ) Nível C ( ) Nível D ( ) Nível E ( ) Outro nível.  
Especifique? _______________________________ 
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Escolaridade: ( ) nível médio ( ) graduação ( ) pós-graduação (lato sensu) ( ) 
mestrado (scrito sensu) ( ) doutorado 

 
 

 
 

Objetivos  
específicos 

 
Questões 

Descrever o 
conteúdo do 
Programa de 

Capacitação e 
Aperfeiçoamento 
dos Servidores 

da UFSJ 

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores influenciou o 
nível de desempenho dos servidores técnicos administrativos? 

 
 

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores proporciona o 
desenvolvimento permanente dos servidores técnicos administrativos. 
 

 
 
O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ 
estimula a e educação continuada, atualização constante aos servidores. 

 
 

Identificar a 
percepção dos 

técnicos 
administrativos 

sobre o Programa 
de Capacitação e 
Aperfeiçoamento 
dos servidores da 

UFSJ 
 

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ 
possibilita o desenvolvimento de competências gerencias. 

 
Existe algum tipo de acompanhamento do trabalho realizado pelos técnicos 
administrativos que desempenham funções de direção? 
 

 
 
O sistema de avaliação de resultados dos cursos oferecidos pelo Programa de 
Capacitação e Aperfeiçoamento de servidores é adequado. 

 
Existe algum tipo de acompanhamento durante ou após a realização das ações 

formativas. 

 
 
 
 



 

 

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ tem 
preparado os servidores para possíveis realocações. 

 
 
O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ gerou 
algum tipo de ação de remanejamento. 

 
O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos servidores da UFSJ 
proporcionou algum tipo de melhoria para progressão na carreira. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 



91 

 

Anexo A – Autorização do uso do nome da instituição 
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Anexo B – Decreto 5707/2006 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 5.707, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2006. 

 

Institui a Política e as Diretrizes para o 
Desenvolvimento de Pessoal da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional, e 
regulamenta dispositivos da Lei no 8.112, de 11 
de dezembro de 1990. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos 
IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 87 e 102, incisos IV e VII, 
da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

        DECRETA: 

        Objeto e Âmbito de Aplicação 

        Art. 1o  Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, a ser 
implementada pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional, com as seguintes finalidades: 

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

        II - desenvolvimento permanente do servidor público; 

        III - adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, 
tendo como referência o plano plurianual; 

        IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e 

        V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. 

        Art. 2o  Para os fins deste Decreto, entende-se por: 

        I - capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de 
contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do desenvolvimento de 
competências individuais; 

        II - gestão por competência: gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do 
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos 
servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição; e 

        III - eventos de capacitação: cursos presenciais e à distância, aprendizagem em serviço, 
grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários e congressos, que contribuam para 
o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.707-2006?OpenDocument
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        Diretrizes 

        Art. 3o  São diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal: 

        I - incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de capacitação voltadas para o 
desenvolvimento das competências institucionais e individuais; 

        II - assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou externamente ao 
seu local de trabalho; 

      III - promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o exercício de 
atividades de direção e assessoramento; 

        IV - incentivar e apoiar as iniciativas de capacitação promovidas pelas próprias instituições, 
mediante o aproveitamento de habilidades e conhecimentos de servidores de seu próprio quadro 
de pessoal; 

        V - estimular a participação do servidor em ações de educação continuada, entendida como a 
oferta regular de cursos para o aprimoramento profissional, ao longo de sua vida funcional; 

        VI - incentivar a inclusão das atividades de capacitação como requisito para a promoção 
funcional do servidor nas carreiras da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional, e assegurar a ele a participação nessas atividades; 

        VII - considerar o resultado das ações de capacitação e a mensuração do desempenho do 
servidor complementares entre si; 

        VIII - oferecer oportunidades de requalificação aos servidores redistribuídos; 

        IX - oferecer e garantir cursos introdutórios ou de formação, respeitadas as normas 
específicas aplicáveis a cada carreira ou cargo, aos servidores que ingressarem no setor público, 
inclusive àqueles sem vínculo efetivo com a administração pública; 

        X - avaliar permanentemente os resultados das ações de capacitação; 

        XI - elaborar o plano anual de capacitação da instituição, compreendendo as definições dos 
temas e as metodologias de capacitação a serem implementadas; 

        XII - promover entre os servidores ampla divulgação das oportunidades de capacitação; e 

        XIII - priorizar, no caso de eventos externos de aprendizagem, os cursos ofertados pelas 
escolas de governo, favorecendo a articulação entre elas e visando à construção de sistema de 
escolas de governo da União, a ser coordenado pela Escola Nacional de Administração Pública -
 ENAP. 

        Parágrafo único.  As instituições federais de ensino poderão ofertar cursos de capacitação, 
previstos neste Decreto, mediante convênio com escolas de governo ou desde que reconhecidas, 
para tanto, em ato conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da 
Educação. 

        Escolas de Governo 

        Art. 4o  Para os fins deste Decreto, são consideradas escolas de governo as instituições 
destinadas, precipuamente, à formação e ao desenvolvimento de servidores públicos, incluídas na 
estrutura da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 
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        Parágrafo único.  As escolas de governo contribuirão para a identificação das necessidades 
de capacitação dos órgãos e das entidades, que deverão ser consideradas na programação de 
suas atividades. 

        Instrumentos 

        Art. 5o  São instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal: 

        I - plano anual de capacitação; 

        II - relatório de execução do plano anual de capacitação; e 

        III - sistema de gestão por competência. 

        § 1o  Caberá à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
desenvolver e implementar o sistema de gestão por competência. 

        § 2o  Compete ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão disciplinar os 
instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. 

        Art. 6o  Os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional deverão incluir em seus planos de capacitação ações voltadas à habilitação de seus 
servidores para o exercício de cargos de direção e assessoramento superiores, as quais terão, na 
forma do art. 9o da Lei no 7.834, de 6 de outubro de 1989, prioridade nos programas de 
desenvolvimento de recursos humanos. 

        Parágrafo único.  Caberá à ENAP promover, elaborar e executar ações de capacitação para 
os fins do disposto no caput, bem assim a coordenação e supervisão dos programas de 
capacitação gerencial de pessoal civil executados pelas demais escolas de governo da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

        Comitê Gestor 

        Art. 7o  Fica criado o Comitê Gestor da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, 
com as seguintes competências: 

        I - avaliar os relatórios anuais dos órgãos e entidades, verificando se foram observadas as 
diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal; 

        II - orientar os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional na definição sobre a alocação de recursos para fins de capacitação de seus 
servidores; 

        III - promover a disseminação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal entre os 
dirigentes dos órgãos e das entidades, os titulares das unidades de recursos humanos, os 
responsáveis pela capacitação, os servidores públicos federais e suas entidades representativas; 
e 

        IV - zelar pela observância do disposto neste Decreto. 

        Parágrafo único.  No exercício de suas competências, o Comitê Gestor deverá observar as 
orientações e diretrizes para implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, 
fixadas pela Câmara de Políticas de Gestão Pública, de que trata o Decreto no 5.383, de 3 de 
março de 2005. 
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        Art. 8o  O Comitê Gestor da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal será composto 
por representantes dos seguintes órgãos e entidade do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, designados pelo Ministro de Estado: 

        I - Secretaria de Recursos Humanos, que o coordenará; 

        II - Secretaria de Gestão; e 

        III - ENAP. 

        Parágrafo único.  Compete à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão: 

        I - desenvolver mecanismos de incentivo à atuação de servidores dos órgãos e das entidades 
como facilitadores, instrutores e multiplicadores em ações de capacitação; e 

        II - prestar apoio técnico e administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos 
do Comitê Gestor. 

        Treinamento Regularmente Instituído 

        Art. 9o  Considera-se treinamento regularmente instituído qualquer ação de capacitação 
contemplada no art. 2o, inciso III, deste Decreto. 

        Parágrafo único.  Somente serão autorizados os afastamentos para treinamento 
regularmente instituído quando o horário do evento de capacitação inviabilizar o cumprimento da 
jornada semanal de trabalho do servidor, observados os seguintes prazos: 

        I - até vinte e quatro meses, para mestrado; 

        II - até quarenta e oito meses, para doutorado; 

        III - até doze meses, para pós-doutorado ou especialização; e 

        IV - até seis meses, para estágio. 

        Licença para Capacitação 

        Art. 10.  Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá solicitar ao dirigente 
máximo do órgão ou da entidade onde se encontrar em exercício licença remunerada, por até três 
meses, para participar de ação de capacitação. 

        § 1o  A concessão da licença de que trata o caput fica condicionada ao planejamento interno 
da unidade organizacional, à oportunidade do afastamento e à relevância do curso para a 
instituição. 

        § 2o  A licença para capacitação poderá ser parcelada, não podendo a menor parcela ser 
inferior a trinta dias. 

        § 3o  O órgão ou a entidade poderá custear a inscrição do servidor em ações de capacitação 
durante a licença a que se refere o caput deste artigo. 

        § 4o  A licença para capacitação poderá ser utilizada integralmente para a elaboração de 
dissertação de mestrado ou tese de doutorado, cujo objeto seja compatível com o plano anual de 
capacitação da instituição. 
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        Reserva de Recursos 

        Art. 11.  Do total de recursos orçamentários aprovados e destinados à capacitação, os órgãos 
e as entidades devem reservar o percentual fixado a cada biênio pelo Comitê Gestor para 
atendimento aos públicos-alvo e a conteúdos prioritários, ficando o restante para atendimento das 
necessidades específicas. 

        Disposição Transitória 

        Art. 12.  Os órgãos e entidades deverão priorizar, nos dois primeiros anos de vigência deste 
Decreto, a qualificação das unidades de recursos humanos, no intuito de instrumentalizá-las para 
a execução das ações de capacitação. 

        Vigência 

        Art. 13.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

        Revogação 

        Art. 14.  Fica revogado o Decreto no 2.794, de 1o de outubro de 1998. 

        Brasília, 23 de fevereiro de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Paulo Bernardo Silva 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.2.2006 

 


