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Resumo 

Barretto, Cláudia Elisabete Moura. A inserção do procurador institucional na gestão 
estratégica de uma instituição de ensino superior. 2018. 127 fl. Dissertação 
(Mestrado em Administração) – Curso de Mestrado Profissional em Administração da 
FPL Educacional. Pedro Leopoldo (MG). 
 
Este estudo teve como objetivo analisar a inserção do Procurador Institucional (PI) na 
Gestão Estratégica de uma instituição de ensino superior (IES). Para tanto, realizou-se 
uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, tendo como método a pesquisa de 
campo. Pelos resultados, verificou-se que esse profissional é relevante na instituição de 
ensino e exerce controle direto sobre a segurança dos processos regulatórios. Sua 
função auxilia a IES no desenvolvimento de vários projetos (responsabilidade social, 
novos cursos, estudo de resultados obtidos pela própria IES no Enade, Censo Superior) 
e também é responsável pelo acompanhamento da legislação e as questões 
regulatórias (cronograma; diretrizes; portarias; manuais). Participa de seminários 
ofertados pelo INEP sobre o tema, atuando como multiplicador junto aos envolvidos na 
gestão acadêmica dos cursos e da IES. Os resultados apontam que a questão da 
autonomia é um problema para o PI em relação à Direção/Reitoria, principalmente 
quando se fala do Ministério da Educação e Cultura (MEC). As legislações e suas 
frequentes alterações limitam o desenvolvimento do trabalho, principalmente quando da 
elaboração de parecer técnico e recomendações no que tange a aspectos regulatórios. 
Para o objetivo identificar as competências necessárias para atuação do PI nas IES, 
observaram-se atributos como: conhecimento da legislação; pró-atividade; 
conhecimento acadêmico; relacionamento interpessoal e domínio da oratória. Um dos 
aspectos ressaltados é a confiança da direção, de coordenações e técnicos- 
administrativos, o que significa bons resultados para o profissional e para a IES, pois 
participa da organização institucional para as visitas in loco, fomenta e solicita cursos 
novos, responde às demandas solicitadas pelos sistemas e intermedeia situações. O 
sucesso dessas ações regulatórias e pontuais dependem do bom trabalho e bom 
desempenho do Procurador Institucional junto à instituição, às demandas 
mercadológicas e educacionais e aos órgãos regulatórios. No planejamento estratégico 
e em sua implementação identificou-se que, apesar de haver envolvimento do PI na 
elaboração do Planejamento Estratégico da IES, este ainda é tímido, ocorrendo de 
modo particularizado. O Procurador Institucional é um profissional que precisa ter 
informações de todos os setores da instituição de ensino, porque assim terá uma visão 
global dos vários processos e peculiaridades desta, contribuindo de forma mais efetiva e 
precisa, com resultados positivos para todos os envolvidos. Nesse sentido, o PI ainda 
não se vê reconhecido e nem tampouco exercendo para a IES função estratégica, pois 
participa pouco nas elaborações de pesquisas internas, não tem autonomia nas ações 
de forma direta e nos processos decisórios (quem tem são os Diretores/Reitores) e 
muitas vezes cumprem a função de auditor, assessor e/ou “um mero preenchedor(a) de 
sistemas”. Ressalta-se que muitas das incumbências desse profissional em foco 
dependem de vários outros setores e pessoas, que podem facilitar e/ou dificultar a 
desenvoltura do seu trabalho. Os resultados identificados vão ao encontro das 
necessidades de informações, com base científica, a inserção do Procurador 
Institucional na Gestão Estratégica das Instituições de Ensino Superior, especialmente 
por abordar um tema pertinente ao cenário educacional superior com ênfase na figura 
do PI. Neste sentido, a presente pesquisa justifica-se como uma dissertação de 
mestrado profissional por trazer conteúdo da academia à realidade de mercado. 
 
Palavras-Chave: Instituição de Ensino. Procurador Institucional. Gestão Estratégica. 



 

ABSTRACT 

 
Barretto, Cláudia Elisabete Moura. The insertion of the institutional prosecutor in the 
strategic management of a higher education institution. 2018. 127 fl. Dissertation (Master 
in Business Administration) - Professional Master's Degree in Administration of FPL 
Educacional. Pedro Leopoldo (MG). 
 
This study aimed to analyze the insertion of the Institutional Prosecutor (PI) in the 
Strategic Management of a higher education institution (HEI). For that, a descriptive 
research with a qualitative approach was carried out, having as method the field 
research. Based on the results, it was verified that this professional is relevant in the 
educational institution and exerts direct control over the safety of the regulatory 
processes. Its function assists the IES in the development of several projects, such as: 
social responsibility, new courses, study of the results obtained by the IES in Enade, 
Censo Superior and also is responsible for monitoring legislation and regulatory issues 
such as: schedule; guidelines; portarias; manuals; as well as participating in seminars 
offered by INEP on the subject, acting as a multiplier to those involved in the academic 
management of the courses and the IES. The results point out that the issue of 
autonomy is a problem for the IP in relation to the Directorate / Rectory, especially when 
it comes to the Ministry of Education and Culture (MEC). Legislation and its frequent 
changes limit the development of its work, mainly when drafting technical advice and 
recommendations regarding regulatory aspects. For the purpose, to identify the 
competences necessary for the performance of the IP in the HEIs, we observed 
attributes such as: Knowledge of the Legislation; Proactivity. Academic Knowledge; 
Interpersonal Relationship and Mastery of Oratory. One of the aspects highlighted is the 
question of having the confidence of management, coordination and technical-
administrative, which means good results for the professional and the HEI, as it 
participates in the institutional organization for on-site visits, promotes and requests new 
courses , responds to the demands requested by the systems and intermediates 
situations. The success of these regulatory and punctual actions depends on the good 
work and good performance of the Institutional Prosecutor with the institution, the 
marketing and educational demands and the regulatory bodies. In the strategic planning 
and implementation, it was identified that, although there is involvement of the PI in the 
elaboration of the Strategic Planning of the HEI, it is still timid, occurring in a particular 
way. This is a professional who needs to have information from all sectors of the 
educational institution, because it will have a global view of the various processes and 
peculiarities of this institution, contributing in a more effective and accurate, with positive 
results for all involved. In this sense, the PI still does not recognize itself and does not 
exercise for the HEI a strategic function, since it participates little in the elaboration of 
internal research, does not have autonomy in the actions of direct form and in the 
decision processes (who has are the Directors / Rectors) and often fulfill the function of 
auditor, assessor and / or "a mere filler (a) of systems". It should be emphasized that 
many of its tasks depend on several other sectors and individuals, which may facilitate 
and / or hinder the smooth running of their work. The identified results meet the needs of 
information, with scientific basis, the insertion of the Institutional Prosecutor in the 
Strategic Management of Higher Education Institutions, especially for addressing a topic 
pertinent to the higher educational scenario with emphasis on the figure of the IP. In this 
sense, it is justified as a dissertation of professional masters for bringing content from the 
academy to the reality of the market. 
 
Keywords: Teaching Institution. Institutional Attorney. Strategic management. 
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1 Introdução 

 

A Gestão Estratégica é essencial para as organizações, pois os desafios são 

constantes e interferem bastante no desempenho dos negócios. É importante 

estabelecer metas com ações que considerem a história da instituição e as 

particularidades dos setores em que atuam. Especificamente no Setor Educacional 

Superior, desde antes, com a introdução do Sistema SAPIENS, portaria nº 4.361, de 

29 de dezembro de 2004, que era o sistema informatizado que possibilitava a 

inserção de documentos, despachos e relatórios nos respectivos processos, por 

meio da Internet com utilização de tecnologias de informação, de forma a permitir a 

interação entre as instituições de educação superior e os órgãos do Ministério da 

Educação, visando a tramitação dos processos, o acompanhamento e o controle, 

SAPIEnS/MEC. Hoje, com a competitividade existente entre as instituições, a 

tendência em procurar e implementar estratégias em busca do alinhamento, 

organização, “sobrevivência” e crescimento evidenciam cada vez mais os resultados 

positivos e negativos da Educação Superior através dos indicativos anuais. No Brasil 

é crescente o número de instituições, especificamente no setor privado, no período 

de 2002 a 2013.  

 

A Gestão educacional é uma expressão evidenciada tanto na literatura quanto no 

conceito comum no discurso de orientações das ações do sistema educacional. 

Essa é uma expressão também utilizada para designar a ação dos dirigentes, 

representando não apenas novas ideias, mas um novo paradigma, cuja finalidade é 

estabelecer na instituição uma orientação transformadora. Nesse sentido, a gestão 

possibilita superar as limitações da organização, e construir, pela ótica abrangente e 

interativa, a visão do conjunto, na qual desenvolvem-se ações articuladas e mais 

consistentes (Lück, 2015). 

 

Desde a criação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na qual 

foi estabelecido como um dos direitos sociais a responsabilidade pública na 

promoção da educação, art. VI e art. 209, o ensino é livre à iniciativa privada, 

atendidas  as seguintes condições: I – cumprimento das normas gerais da educação 

nacional e II – autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Vêm sendo 

criadas novas Instituições de Ensino Superior (IES), e por ser de responsabilidade 
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do Estado, foram criadas pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Anísio Teixeira (autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação - MEC) novas 

diretrizes, parâmetros e estratégias nas avaliações, com novas publicações, 

portarias e decretos. Com esse cenário percebeu-se a necessidade de se ter uma 

pessoa para intermediar a comunicação entre as IES e o MEC. 

 

Assim, a instituição da Portaria MEC 2.517 de 2001,  em seu artigo 2º, deu origem à 

figura do Pesquisador Institucional (PI), que passa a responder anualmente ao 

Censo da Educação Superior no Sistema Integrado de Informações da Educação 

Superior - SIEd-Sup. E em 12/12/2007 foi publicada a Portaria nº 40/2007 

(Consolidada em 2010) e institucionalizado o Procurador Institucional (PI), que se 

torna o responsável pelos ambientes e sistemas de operação, sendo também 

mediador e elo entre as IES, o MEC, e o INEP. Embora a função do PI configure-se 

como ser o interlocutor e responsável pelas informações da Instituição de Ensino 

Superior (IES) junto ao INEP, a sua função não é “apenas” a de preencher sistemas, 

esse profissional é uma peça fundamental na gestão administrativa, pedagógica e 

estratégica de uma IES, pelas informações do sistema e-MEC e seus processos 

regulatórios, do ENADE e do Censo. E, ainda, se envolve com vários setores, 

pessoas e situações na instituição. Ou seja, de quanto mais informações, 

assessorias e projetos ele participar, mais subsídios terá para os preenchimentos 

dos processos e demandas. Vale ressaltar que muitas Instituições de Ensino 

Superior tem como Pesquisador Institucional e Procurador Institucional a mesma 

pessoa e esta atua e representa oficialmente e institucionalmente toda a IES e os 

sistemas de forma integrada. 

 

Nesse contexto, o objetivo geral deste estudo foi analisar de que forma o Procurador 

Institucional se insere na Gestão Estratégica de uma IES. Com a finalidade de atingir 

esse objetivo, foi realizada pesquisa descritiva, de caráter qualitativo, utilizando-se 

como métodos pesquisa de campo e pesquisa bibliográfica, abarcando um conteúdo 

teórico com regulações, leis e portarias. 

 

Esta dissertação foi estruturada em cinco capítulos. No primeiro, apresentou-se a 

contextualização do tema, o problema da pesquisa, os objetivos, a relevância do 

estudo e a estrutura da dissertação. O referencial teórico é apresentado no segundo 
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capítulo e contém as bases teóricas que sustentaram a investigação. O terceiro 

capítulo apresenta os procedimentos metodológicos para a coleta de dados e a 

análise dos resultados. No quarto capítulo apresentam-se e discutem-se os 

resultados e por fim, no quinto capítulo, descrevem-se as considerações finais e 

gerenciais, as limitações da pesquisa e as sugestões para estudos futuros. 

 

1.1 Problematização 

 

Com o aumento de Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil, a preocupação e 

a organização da Gestão Estratégica começou a ser mais cobrada e relevante, para 

se ter melhores dados, referências e resultados na educação. A competitividade 

gerou preocupações com a oferta, o mercado e o Ministério da Educação, que 

passou a regular as IES de forma mais efetiva. Observa-se ser importante a essas 

instituições ter um envolvimento com os diversos fatores que a influenciam para se 

ter bons resultados, como: estar atento aos seus potenciais e demandas; ficar 

desvelado aos indicadores de seu desempenho institucional e aos da concorrência; 

ter uma relação mais próxima com os discentes e docentes e analisar e estruturar os 

materiais avaliativos, levando a sua realidade o mais próximo possível, ou melhor do 

que as metas exigidas nos documentos de avaliação. Oferecer educação de 

qualidade é um dos fundamentos em se praticar conhecimento, em se estar na 

concorrência e em agir de acordo com as regulações, ressaltando-se que é 

necessário o bom convívio e a relação entre os diversos órgãos do ensino superior, 

e isto se dá com mais primazia através do diálogo entre o PI e a IES.   

 

O Procurador Institucional necessita ter diversos conhecimentos referentes à 

educação, suas normatizações, bem como atuar em vários âmbitos, pois tem 

diversas incumbências, entre elas, também, o preenchimento de vários sistemas e 

demandas ligados ao MEC e ao INEP. É relevante que os diretores, gestores e 

funcionários da IES colaborem, reconheçam o trabalho do PI, e permitam que o 

mesmo participe dos planejamentos e processos, pois os dilemas e desafios 

enfrentados por esse profissional para desempenhar suas funções na IES são 

complexos, envolvendo diversas atribuições e responsabilidades. Cabe ressaltar que 

o PI é um profissional tático e estratégico para a Instituição de Ensino Superior, uma 

vez que suas atribuições possibilitam o desenvolvimento de melhorias; a elaboração 
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de planejamentos; acompanhamento e apoio à Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), analisando os desenvolvimentos e resultados, materiais que são postados 

anualmente no EMEC no mês de março; suporte nas diversas relações internas e 

externas, como convênios e parcerias, contribuindo significativamente na construção 

da IES, sendo um importante diferencial neste universo de tanta concorrência e 

mudança educacional. O ideal é que o PI consiga ter acesso à história e dados da 

instituição que trabalha, pois isto o ajudará no planejamento, ações necessárias e 

decisões estratégicas, auxiliando todos os setores e pessoas, transformando 

números, estatísticas e informações para o preenchimento de sistemas, elaboração 

de documentos, podendo produzir projetos arrojados e com inovações, oferecendo, 

assim, um ensino competitivo, com seriedade e comprometido com valores. Assim, 

observa-se que o PI tem um papel significativo a desempenhar na IES; porém, em 

várias, ele ainda não foi oficializado e inserido nos processos e gestões de forma 

efetiva. 

 

Mesmo diante de tantas informações, modificações e critérios, o Procurador 

Institucional foi criado para enterder e atuar na educação superior, de forma a 

esclarecer, pontuar e ligar os indivíduos às diversas gestões e regulações. Por isso, 

este estudo se justifica para o Mestrado Profissional em Administração, pois, falar 

sobre o Procurador Institucional de uma Instituição de Ensino Superior, uma vez que 

o mesmo trabalha administrando e consolidando diversas ações e grupos, com 

gestão estratégica e educacional, administrando vários sistemas, envolvendo-se 

com diferentes setores e trabalhos de diferentes colaboradores, só confirma a 

relevância do PI estar presente na gestão estratégica de uma IES. 

 

É importante ressaltar que o Procurador Institucional deve compreender a missão, a 

visão e os valores da empresa, vivendo os diversos ambientes e peculiaridades 

próprias do local para assim atuar estrategicamente, oferecendo resultados 

favoráveis. Nesse contexto de maiores exigências e avaliações impostas ao Ensino 

Superior, o PI tem, entre suas atribuições, fazer a análise do ambiente, o 

acompanhamento dos processos e indicadores, fornecendo importantes informações 

para os resultados e desempenho das IES. É cabível até dizer que o PI exerce as 

funções de um coordenador acadêmico geral e/ou diretor acadêmico, pelas 

relações, interferências, planejamentos e auxílios nos tantos universos de uma 
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instituição de educação superior. 

 
A gestão estratégica, conforme Mintzberg et al. (2006), segue um processo 

composto pelas fases de planejamento, formulação, implementação/implantação e 

controle que podem ocorrer de forma holística ou linear. De acordo com a forma de 

desenvolvimento das estratégias, elas são classificadas em deliberadas ou 

emergentes. As primeiras são referentes àquelas estratégias que foram previamente 

pensadas por meio do desenvolvimento de um plano formal, podendo ou não se 

realizar, e as segundas dizem respeito às estratégias que se desenvolveram a partir 

das necessidades percebidas, mas que formaram uma sequência de ações que 

foram aceitas como padrão pela organização. Porém, mais importante do que 

classificar o processo de estratégia como deliberado ou emergente, é entender 

como ele corre (Mintzberg et al., 2006). 

 

Em função do exposto, a questão norteadora deste estudo foi: De que forma o 

Procurador Institucional se insere na Gestão Estratégica de uma IES? 

 

1.2 Objetivos 
 

O objetivo geral e os específicos delinearão com maior clareza a abrangência deste 

estudo. 

 

1.2.1 Objetivo geral 
 

O objetivo geral deste estudo constituiu-se em analisar a inserção do Procurador 

Institucional na Gestão Estratégica de uma IES. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

Entre os objetivos específicos da presente pesquisa, estão: 

 

 Caracterizar o trabalho do Procurador Institucional na gestão de uma 

IES; 

 Verificar como o Procurador Institucional participa do planejamento 

estratégico e de sua implementação; 
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 Identificar limites e possibilidades de atuação na gestão estratégica da 

IES;  

 Identificar o nível de autonomia do PI na gestão dos processos das 

IES; 

 Identificar quais as competências necessárias a essa atuação;  

 Verificar os principais resultados decorrentes de suas funções. 

 

1.3 Justificativa 

 

Em função da acirrada competividade, se torna cada vez mais importante estudar 

Gestão Estratégica na Administração, principalmente porque o mercado está 

mudando a todo momento. Nesse sentido, as decisões e ações devem ter um 

planejamento adequado para não prejudicar os envolvidos, como: pessoas e 

empresas, com objetivos e metas tangíveis, com atitudes e resultados positivos, 

transformando, mudando para um bem comum e em um mundo tão cheio de 

diferenças e tão dinâmico, respeitando os valores e a cultura das organizações. 

Morgan (2007) alerta que os líderes, mesmo se valendo de estratégias e planos, 

devem buscar se adaptar às circunstâncias e situações que lhe são impostas. Para 

a autora, os profissionais de qualquer tipo de organização pública ou privada, 

precisam desenvolver suas habilidades na arte de ler as situações que estão 

tentando organizar ou administrar. 

 

Esse trabalho se justifica para o mercado de educação superior e os profissionais 

que nesta área atuam, por ter uma relação direta com alunos, professores, 

avaliadores do Ministério da Educação e técnicos-administrativos. Entre esses 

profissionais, compreender a figura do Procurador Institucional (PI), suas funções, 

atribuições e os resultados que ele é capaz de fornecer à Instituição como um todo, 

tornou-se uma excelente oportunidade de pesquisa. 

 

Para a academia, se justifica por possibilitar a reflexão às faculdades, centros 

universitários e universidades, com enfoque dentro da Gestão Estratégica e para a 

Educação de Ensino Superior, pois são agentes diretos nas mudanças e melhorias 

sociais, entregando ao mercado e ao mundo pessoas preparadas para os desafios, 

com comprometimento intercultural e cidadania global. E ainda podendo contribuir 
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para facilitar os processos organizacionais, suas necessidades e atividades 

diversas, interagindo e atuando melhor com os seus concorrentes. Para os discentes 

e docentes, é essencial compreender a Gestão Estratégica no seu âmbito de 

atuação, bem como a competitividade e a maximização dos resultados da 

instituição. 

Para o meio científico, este estudo justifica-se, uma vez que no momento do 

levantamento bibliográfico percebeu-se que não existem livros referentes a nada que 

diga respeito ao Procurador Institucional; o que há são alguns trabalhos acadêmicos 

sobre o PI. Foram feitas pesquisas em alguns livros sobre Gestão Estratégica e sua 

importância em uma empresa. 

 

O desenvolvimento deste estudo se justifica para a autora, atuante na área desde 

2013 como Procuradora e Pesquisadora Institucional, na CPA, na Gestão 

Acadêmica, no ENADE, no Censo Superior, no desenvolvimento de novos projetos e 

produtos para a Faculdade de Ciências Humanas ESUDA (FCHE), localizada em 

Pernambuco, na cidade de Recife, por explorar essa temática e as atribuições desse 

profissional inserido no cotidiano estratégico das IES e também pelas recentes 

discussões evidenciadas no meio educacional.  
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2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo apresentam-se o arcabouço teórico para o desenvolvimento da 

pesquisa envolvendo os temas Estratégias: do Planejamento à gestão estratégica; 

Gestão educacional e o Procurador Institucional (PI). 

 

2.1 Estratégias 

 

As transformações ocorridas nos mercados produtivos levam as instituições a 

buscarem o conhecimento sobre a real necessidade do consumidor/clientes, por isso 

em função dessas mudanças é necessário que as empresas priorizem esforços 

estratégicos contínuos para alcançarem e manterem posições mercadológicas 

competitivas. Por isso, estratégias têm sido frequentemente utilizadas pelas 

organizações. Macêdo (2010) ressalta que o termo estratégia vem sendo usado 

desde antes da era Cristã, tendo sua origem no exército militar.  

 

Ghemawat (2007) fala sobre o termo estratégia ter sido definido pelos antigos 

gregos, significando um magistrado ou comandante-chefe militar. O autor discorre 

sobre Carl Von Clausewitz, um dos primeiros a referir-se a estratégia dividindo a Arte 

da Guerra em duas vertentes (a Tática e a Estratégica). Enquanto táticas envolvem 

o uso das forças armadas na batalha, as estratégias compreendem o uso de 

batalhas para o objetivo da guerra. Assim, na atualidade, existe na guerra um 

grande número de atividades que a sustentam e devem ser consideradas como uma 

preparação para esta. Uma das mais antigas definições de estratégia foi 

determinada por Alfred Chandler Jr. na obra Strategy and Structure: Chapters in the 

history of the american industrial entreprise, datada de 1969. Nessa literatura 

relaciona-se estrutura e estratégia. Chandler (1969 p. 314; 324) alerta: 

a menos que a estrutura siga a estratégia, os resultados serão de ineficiência. 
Essa certamente parece ser a lição a ser aprendida com a experiência de 
quatro empresas. Expansão volumétrica, dispersão geográfica, integração 
vertical, insegurança e redução do risco de cumprimento. A comparação das 
experiências administrativas de quatro grandes empresas com base em seus 
registros internos diz mais sobre grandes mudanças na estrutura das 
empresas industriais americanas do que sobre mudanças em sua estratégia. 
Os quatro claramente pegaram emprestado dos outros na construção de suas 
primeiras estruturas, e outros tomaram emprestado deles quando montaram a 
nova forma multidivisional. 
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Os estudos de Chandler (1969) basearam-se em quatro empresas americanas que, 

para atingirem as metas e objetivos traçados pelas instituições, consideraram que a 

estrutura diz muito sobre as mudanças internas, mais do que as mudanças 

estratégicas delineadas pelas instituições. Assim, nesse modelo a estrutura tem forte 

significado, constituindo-se como a determinação de metas e de objetivos básicos 

de uma empresa a longo prazo, bem como da adoção de cursos de ação e alocação 

dos recursos necessários à consecução dessas metas (Chandler, 1969). Por isso, a 

principal tese de Chandler é a de que a estrutura organizacional de uma empresa 

decorre da sua estratégia de crescimento, tendo a seguinte equação: Estratégia + 

Estrutura = Eficiência (ou Desempenho). Ou seja, “a evolução da empresa se realiza 

ao longo de uma escala que a obriga a mudar as suas estratégias, o que, por sua 

vez, conduz à necessidade de introduzir mudanças estruturais ao longo do 

processo” (Richers, 1981, p. 2). Ainda na concepção de Richers (1981) as empresas 

capazes de administrar habilmente a adaptação de sua estratégia às condições 

ambientais que mais lhes favorecem e realizam o ajuste estrutural necessário para 

poder implementar a sua estratégia com um mínimo de conflitos e custos, são 

aquelas que sobrevivem e crescem.  

 

Por sua vez, Lacerda (2009) acredita que a influência das estruturas organizacionais 

nos processos de formulação e os desdobramentos das estratégias podem ser 

oriundos de premissas distintas. Assim, Hardy e Fachin (1996) como citado em 

Lacerda (2009, p. 7) ressaltam: “a visão predominante a respeito do processo de 

formulação de estratégias é a que o vê como um processo de planejamento em que 

planos e estratégias são formuladas e a seguir implementadas”. Cohen (2017) 

menciona um dos magos da administração, Peter Drucker, que considerava a 

cultura como um fator degenerativo à estratégia: 

 
A cultura come a estratégia no café da manhã. Com muita frequência, as 
estratégias não são implementadas porque são devoradas pela cultura das 
organizações. Se não houver um alinhamento com a cultura da organização, 
o processo de elaboração da estratégia não será levado a bom termo (Cohen, 
2017, p.48). 
 

Em sua obra O melhor de Peter Drucker: o homem, o autor diz que a sociedade de 

organizações não tem precedentes na história da humanidade. Sua capacidade de 

desempenho não tem precedentes, pois cada organização é uma ferramenta 



24 

 

altamente especializada, destinada a uma tarefa específica. Por isso, a eficácia de 

uma estratégia de sucesso em longo prazo depende da construção de uma fórmula 

de negócio estruturada de modo distinto e impossível de ser copiado pela 

concorrência. Para tanto, o papel do gestor, o compromisso e a responsabilidade na 

condução eficiente e eficaz das estratégias estabelecidas é fundamental (Drucker, 

2001). 

 

Segundo Maziero (2015) as decisões que definem os rumos estratégicos das 

empresas estão atreladas a uma visão tradicional e generalista de liderança. Essa 

visão considera dirigentes como líderes eficazes e que possuem habilidades 

técnicas e pessoais para garantir a sustentabilidade de uma organização. Contudo, 

é preciso estar atento a forças e fatores capazes de influenciar a performance da 

organização e afetar as estratégias preestabelecidas. 

 

Barros (2014, p. 18) preconiza que, 

o estrategista apresenta-se como elemento primordial para uma ação exitosa 
por parte da empresa, uma vez que formula e implementa as estratégias 
organizacionais, reconhecendo e ampliando as potencialidades de sua 
organização, e as adequando às demandas proporcionadas pelo ambiente no 
qual competem. A análise do estrategista acerca da realidade de sua 
organização e de seu ambiente possibilita a adoção de um padrão de 
respostas e antecipações coerentes com os propósitos da empresa e com os 
desafios impostos pelo seu contexto de atuação. A estratégia passa a ser 
percebida como o resultado maior do trabalho do estrategista, revelando-se 
como um caminho que conduzirá a organização a um futuro desejável e 
possível.  
 

Além de líderes, gestores e funcionários do alto escalão da organização 

participantes do processo decisório, as estratégias ou a elaboração de um 

planejamento estratégico eficaz depende de profissionais capacitados e capazes de 

gerir mudanças, utilizando estratégias alinhadas às demandas de mercado (Ansoff, 

1977).  

 

De acordo com Andion e Fava (2002, p. 27 ) o planejamento estratégico é, 

um importante instrumento de gestão para as organizações. Constitui uma 
das mais importantes funções administrativas e por seu intermédio é que o 
gestor e sua equipe estabelecem os parâmetros que vão direcionar a 
organização da empresa, a condução da liderança, assim como o controle 
das atividades. O objetivo do planejamento é fornecer aos gestores e suas 
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equipes uma ferramenta que os municie de informações para a tomada de 
decisão, ajudando-os a atuar de forma proativa, antecipando-se às mudanças 
que ocorrem no mercado em que operam. 

Hernan (2002, p. 18) questiona os benefícios da estratégia. A autora entende que, 

estratégia é um conceito fugaz e um tanto abstrato. Sua formulação 
tipicamente não produz qualquer ação produtiva concreta imediata na 
empresa. Acima de tudo, é um processo dispendioso, tanto em termos de 
dinheiro quanto do tempo da administração. Como a administração é uma 
atividade pragmática e voltada para resultados, torna-se preciso fazer uma 
pergunta: um conceito abstrato, como o de estratégia, é uma contribuição útil 
para o desempenho da empresa? 
 

A Tabela 1 apresenta três tipos de estratégias empresariais apontados por Hernan 

(2002). 

 

Tabela 1 – Estratégias empresariais 
Temática Artigos 
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Estratégia competitiva de custo – os esforços da empresa são focados na 
busca de eficiência produtiva, na ampliação do volume de produção e na 
minimização de gastos com propaganda, assistência técnica, distribuição, 
pesquisa e desenvolvimento etc., e tem no preço um dos principais atrativos para 
o consumidor. 
Estratégia competitiva de diferenciação – os principais investimentos da 
empresa são em imagem, tecnologia, assistência técnica, distribuição, pesquisa e 
desenvolvimento, recursos humanos, pesquisa de mercado e qualidade, cuja 
finalidade é criar diferenciais para o consumidor. 
Estratégia competitiva de foco – a empresa escolhe um alvo restrito, no qual, 
por meio da diferenciação ou do custo, especializa-se no atendimento a 
segmentos ou nichos específicos. 
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Crescimento interno – ocorre por meio do aumento das vendas, da capacidade 
de produção e da força de trabalho. O crescimento interno não inclui apenas o 
crescimento do mesmo negócio, mas também a criação de novos negócios, seja 
em direção horizontal ou vertical. 
Integração vertical – envolve o crescimento através da aquisição de outras 
organizações num canal de distribuição. 
Integração horizontal – envolve o crescimento através da aquisição de 
empresas concorrentes numa mesma linha de negócios. 
Diversificação – envolve o crescimento através da aquisição de empresas em 
outras indústrias ou linhas de negócios. 
Fusões e joint ventures - uma empresa também pode crescer por meio da fusão, 
uma companhia se une a outra para formar uma nova organização. Na joint 
venture, uma organização trabalha com outra num projeto específico, muito 
grande para ser controlado somente por ela. 
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Os clusters industriais, de serviços ou os agroindustriais podem ser de 
simplicidade equivalente aos de lojas comerciais nas grandes cidades ou podem, 
após uma longa evolução, apresentar características de complexidade muito 
maior. Alguns requisitos para o cluster ser completo e se tornar competitivo: a) 
Alta concentração geográfica, preferencialmente, todo o cluster deve localizar-se 
em um só município; b) Existência de todos os tipos de empresas e instituições 
de apoio, relacionadas com o produto/serviço do cluster; c) Empresas altamente 
especializadas; d) Presença de muitas empresas de cada tipo; e) Total 
aproveitamento de materiais reciclados ou subprodutos; f) Grande cooperação 
entre empresas; g) Intensa disputa: substituição seletiva permanente; h) 
Uniformidade de nível tecnológico; i) Cultura da sociedade adaptada às atividades 
do cluster. 
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Fonte: adaptado de Hernan E. C. A. (2002). Estratégias Empresariais. Faculdades Bom Jesus 
Economia empresarial / Fae Business School. Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus. 
70p. Coleção gestão empresarial (2) Curitiba (PR). 

 

Segundo Hernan (2002) qualquer estratégia competitiva adotada possui riscos e 

armadilhas. As organizações precisam atentar à fabricação, à dificuldade de se 

estabelecer um critério ABC de controle de custos, e também aos concorrentes no 

que tange a novas tecnologias, parcela de mercados e preços diferenciados. Outras 

armadilhas, como diferenciação excessiva, pelo preço premium muito elevado, por 

um enfoque exagerado no produto e pela possibilidade de ignorar os critérios de 

sinalização, bem como o segmento escolhido não propiciar massa crítica que 

permita à empresa operar, também são fatores preocupantes para os gestores. Por 

isso, é importante selecionar uma estratégia de crescimento que resulte em aumento 

de vendas ou da participação de mercado e consequentemente possibilite o 

aumento do valor da empresa. Em relação aos clusters, o principal resultado passa 

a ser a vantagem competitiva das empresas que estão no cluster em relação às 

empresas de fora do mesmo (Hernan, 2002). 

 

Por sua vez Lobato (2015, p. 60) fala sobre “a necessidade da organização formular 

estratégias competitivas, determinar seus objetivos e desenvolver planos de ação”. 

Para tanto, é preciso examinar o ambiente externo, construir cenários, analisar a 

competição no setor de atuação e avaliar as forças e fraquezas da organização, no 

sentido de identificar o tipo de estratégia capaz de gerar vantagens competitivas 

permanentes no mercado de atuação da instituição. Bertero, Vasconcelos e Binder 

(2003) realizaram um levantamento da produção científica brasileira, no período de 

1991 a 2002, sobre estratégia empresarial (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Levantamenteo da produção científica brasileira de 1991 a 2002 
sobre estratégia empresarial 

Temática Artigos % 

Fundamentos Organizacionais 55 27,23% 
Porter & Fundamentos Econômicos 45 22,28% 
Planejamento Estratégico 25 12,38% 
Processo Decisório Estratégico 25 12,38% 
Recursos e Competências 19 9,41% 
Alianças e Redes Estratégicas 12 5,94% 
Análise de Competitividade 12 5,94% 
Análise de Tipologias Estratégicas 9 4,46% 

Total de Artigos Enquadrados 202 100,00% 

Fonte: Bertero, C. O., Vasconcelos, F. C. de., Binder, M. P. (2003). Estratégia Empresarial: a 
Produção Científica Brasileira entre 1991 e 2002. RAE-Revista de Administração de Empresas, 43(4), 
48-62. 
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Os pesquisadores identificaram 303 artigos. Contudo apenas 202 enquadram-se na 

temática “estratégia empresarial” com os seguintes temas: Fundamentos 

Organizacionais (27,3%); Porter & Fundamentos Econômicos (22,28%); 

Planejamento Estratégico e Processo Decisório Estratégico (12,38%) 

respectivamente, Recursos e Competências (9,41%); Alianças e Redes Estratégicas 

e Análise de Competitividade (5,94%) e Análise de Tipologias Estratégicas, com 

apenas 4,46% de publicações. A partir desta verificação, Lacerda (2009) aponta 

pouca atenção dedicada às questões relativas ao desdobramento e à 

implementação da estratégia nas organizações.  

 

Corroborando tal informação, Meers (2007), como citado em Lacerda (2009), fala 

sobre algumas pesquisas empíricas e a necessidade de atenção a estudos 

específicos sobre o desdobramento e a implementação da estratégia. Existe uma 

lacuna entre a teoria e a necessidade de pesquisa, principalmente no que tange ao 

sucesso ou fracasso da estratégia nas organizações. 

 

Nesse sentido Serra e Ferreira (2015) apresentam os principais autores e obras ao 

longo da evolução dos estudos de estratégia, a saber: 

 

 Primeira revolução industrial – Riqueza das nações, de Adam Smith, 

1776. 

 Segunda revolução industrial – Minha vida e minha obra, de Henry 

Ford; Princípios de administração científica, de Frederic W. Taylor; 

Administração industrial e geral, de Henri Fayol; Ética protestante e o 

espírito do capitalismo, de Max Weber. 

 Década de 1930 – Teoria do desenvolvimento econômico, de Joseph 

Schupeter; Meus anos na General Motors, de Alfred P. Sloan Jr; As 

funções do executivo, de Chester Barnard. 

 Segunda guerra mundial – The concept of corporation, de Peter 

Drucker; Theory of games and economic behavior, de John Von 

Neuman e Oskar Morgenstern; Capitalism, socialism and democracy, 

de J. Schumpeter. 

 Década de 1950 – Prática da administração de empresas, de Peter 

Drucker. 
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 Década de 1960 – Estratégia e estrutura, de Alfred Chandler; 

Marketing myopia, de Theodore Levitt; Corporate strategy, de Igor 

Ansoff; Business policy: Text and cases, de Learned, Christensen, 

Andrews e Guth; A behavioral theory of the firm, de R. Cyert e J. 

March; Industrial organization, de Joe Bain; The theory of growth of the 

firm, de E. Penrose; The theory of economic development, de J. 

Schumpeter. 

 Década de 1970 – Concept of corporate strategy, de Kenneth 

Andrews; Estratégia em perspectiva, de George Stalk Jr e Carl Stern; 

Corporate social responsiveness, de R. Ackerman e R. Bawer; The 

nature of managerial work, de H. Mintzberg; Strategic goals: Process 

and politics, de J. Quinn. 

 Década de 1980 – Estratégia competitiva, de Michael Porter; 

Vantagem competitiva, de Michael Porter; Na senda da excelência, de 

Tom Peters e Robert Waterman; Strategic management: A stakeholder 

approach, de Freeman; The mind of the strategist, de K. Ohmae; The 

economic institutions of capitalism, de O. Williamson. 

 Década de 1990 – Firm resources and sustained competitive 

advantage, de J. Barney; Competindo pelo futuro, de G. Hamel e C. K. 

Prahalad; The core competence of the corporation, de C.K. Prahalad e 

G. Hamel; Feitas para durar, de C. Porras; A quinta disciplina, de P. 

Senge; Ascenção e queda do planejamento estratégico, de H. 

Mintzberg; Estratégia em acção, de R. Kaplan e D. Norton; 

Reengineering the Corporation, de M. Hammer; 

 Tendências século XXI – A estratégia do oceano azul, de W. Chan Kim 

e Renée Maugborne; Mapas estratégicos, de Robert Kaplan e David P. 

Norton; Sobreviver não é o bastante, de Seth Godin (Serra & Ferreira, 

2012). 

 

Ao longo dos anos, um dos grandes objetivos na evolução dos estudos sobre 

estratégia tem sido a busca de uma explicação para a origem da vantagem 

competitiva das organizações. Estudos de Serra e Ferreira (2012) demonstram essa 

evolução (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Evolução dos estudos sobre estratégias 

Período Ocorrência 

Primeira revolução industrial 
Alguma concorrência, mas empresas sem posição dominante. 
Mão invisível (de Adam Smith) regula o mercado. 

Segunda revolução industrial 

Desponta o mercado de massas. Empresas exploram economias 
de escala. Linha de montagem. Comboios possibilitam o acesso 
ao mercado de massa. Empresas crescem através de integração 
vertical. Funções da gestão (Fayol). Surgem duas grandes 
escolas de gestão: Harvard e Wharton (Univ. da Pensilvânia). 

Anos 1930 

Atenção aos fatores estratégicos. Foco na estratégia de negócios 
para além das questões de preços. Surgem as empresas de 
consultoria. Emergem os sindicatos e manifestações dos 
trabalhadores. 

Segunda guerra mundial 
Necessidade de afetação de recursos escassos. Curvas de 
aprendizagem. Logística e operações. 

Anos 1950 

Excesso de procura. Reconstrução pós-guerra. Estratégia e 
ambiente competitivo. A internacionalização das empresas. 
Definição de objetivos. Predomínio da orçamentação e gestão 
financeira. Descentralização. Controlo governamental e 
protecionismo nos países mais pobres. 

Anos 1960 

Mudanças tecnológicas e diversificação. Análise SWOT. 
Crescimento das empresas em conglomerado (diversificação). 
Análise de carteira – Matriz BCG. Gestão por objetivos. 
Planeamento estratégico. Crescimento internacional das 
empresas. 

Anos 1970 

Emerge conceito de competência distintiva. Análise da estrutural 
da indústria. Organização em UEN – Unidades Estratégicas de 
Negócio. Processos formais para a elaboração da estratégia. 
Responsabilidade social. Planejamento por cenários. 

Anos 1980 
Vantagem competitiva e cadeia de valor. Ações antitruste e 
desregulamentação. Cultura organizacional. Importância dos 
stakeholders. Tecnologias de informação. Empreendedorismo. 

Anos 1990 

Recursos e competências como fontes de vantagem competitiva. 
Concentração nas competências. Governança corporativa. 
Códigos de ética. Subcontratação. Visão. Balance scorecard. 
Preocupação com o ambiente natural e responsabilidade social. 
Reengenharia da empresa. Economia da Internet. 

Tendência 
séc. XXI 

Valor da empresa e da marca. Alianças, parcerias e 
empreendedorismo. Estruturas organizacionais flexíveis e 
magras. Importância dos recursos e competências dinâmicas para 
a competição. Foco na inovação e conhecimento. Formação 
participativa da estratégia. Fusões e aquisições. Pressões sociais 
e gestão ambiental. 

Fonte: Adaptado de Serra, F. & Ferreira, M. P. (2012) Evolução histórica do conhecimento em 
estratégia. Nota de aula. Recuperado em: http://globadvantage.ipleiria.pt/files/2012/08/nota-de-
aula_evolucao-da-estrategia.pdf. Acesso em dez. 2018. 

 

Hutzschenreuter e Kleindienst (2006) realizaram estudos com a finalidade de 

identificar a existência de crise no processo de estratégia. Para tanto, os autores 

investigaram diferentes periódicos/publicações sobre negócios no período de janeiro 

de 1992 a março de 2005, contabilizando o número de ocorrências de palavras-

chave em resumos de diferentes artigos. Ao abrir a indagação O processo de 

http://globadvantage.ipleiria.pt/files/2012/08/nota-de-aula_evolucao-da-estrategia.pdf
http://globadvantage.ipleiria.pt/files/2012/08/nota-de-aula_evolucao-da-estrategia.pdf
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estratégia está em crise?,  após análise foi possível concluir que não. Apesar de o 

universo pesquisado e a estrutura para análise dos artigos serem limitados, os 

resultados foram considerados confiantes em função da abordagem estruturada 

para identificar a literatura e integrar 227 artigos; considerou-se assim uma análise 

representativa entre o estado atual e o progresso do campo.  

 

Hutzschenreuter e Kleindienst (2006, p. 710), relatam: 

nossa análise mostra que a pesquisa do processo de estratégia alcançou um 
progresso substancial. Baseando-se em trabalhos teóricos e empíricos 
passados e aproveitando sugestões fornecidas por antigas revisões, o campo 
se desenvolveu em seu estado atual. O atual panorama intelectual pode ser 
descrito ao longo de seis perspectivas: racional mecanicista, cognitiva, 
escalão superior, meio gestão, orgânica e micro. Embora essa multiplicidade 
de perspectivas certamente aumenta a complexidade, no entanto, garante 
uma compreensão mais completa do processo de estratégia questões que 
uma única perspectiva poderia fornecer. 
 

Hoskisson, Hitt e Wan (1999), como citado em Lacerda (2009, p. 47) asseveram que 

ao longo do desenvolvimento da pesquisa em estratégia, as correntes 
teóricas dedicam maior ou menor atenção aos fatores internos ou externos, o 
que é iconógrafo na imagem de um pêndulo. Além disso, pode-se chamar a 
atenção para as pesquisas no que tange à implementação da estratégia. 
Essas pesquisas, já partem, de certa forma, da dicotomia 
formulação/implementação. 
 

Lacerda (2009) menciona Bertero, Vasconcelos e Binder (2003), Hutzschenreuter e 

Kleindienst (2006) e Meers (2007). Esses pesquisadores argumentam sobre a 

necessidade de desenvolver estudos sobre a implementação das estratégias nas 

organizações. Ressaltam ainda que pouca atenção é destinada a compreender 

como as decisões estratégicas são implementadas nas organizações. Barros (2014 

p. 18) ressalta que  

o esforço direcionado pela organização na elaboração e implementação de 
estratégias rapidamente ganhou relevância na agenda de pesquisa do campo 
da gestão estratégica, configurando-se como elemento essencial para o 
alcance do sucesso organizacional, consubstanciado na sobrevivência da 
firma e, sobretudo, no crescimento de seu negócio. 
 

Para Lacerda (2009) houve importantes contribuições literárias para o avanço dos 

estudos em estratégia. Contudo, é imprescindível considerar as críticas, inerentes ao 

processo de produção do conhecimento, bem como às limitações evidenciadas 

pelos pesquisadores da área. O autor ressalta a evolução da estratégia nas 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/014920639902500307
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/014920639902500307
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/014920639902500307
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organizações ao longo do século XX. Inicialmente, “o objeto estratégia se apresenta 

vinculado às preocupações das organizações, mas sem ser um corpo de 

conhecimento formal ou uma área de estudos sistemática” (Lacerda, 2009, p.42). E 

ainda alerta que, além da necessidade de ampliar estudos para descrever e 

compreender a realização das estratégias, é preciso incluir nessa discussão o 

ambiente das Instituições de Ensino Superior (Lacerda, 2009).  

 

As Instituições de Ensino Superior vivenciam uma competitividade acirrada, iniciada 

na década de 1990, em função do aumento de novas IES no setor. As 

características e especificidades destas instituições as tem levado a utilizar 

ferramentas de gestão como o planejamento estratégico, cuja a principal finalidade é 

conseguir manter uma gestão eficaz. Sob um contexto histórico nos anos 50, as 

organizações preocupavam-se com o ambiente no qual estavam inseridas. A força 

motivadora desta preocupação foi principalmente pela falta de sintonia entre a oferta 

de produtos e o mercado destinado a absorvê-los (Colombo, 2013).  

 

2.2 Planejamento estratégico 

 

Em se tratando de planejamento estratégico, este é um tema salutar, tanto para as 

organizações, quanto para seus gestores. Oliveira (2015) compreende que o 

processo de planejar envolve o modo de pensar; indagações e questionamentos 

sobre o que, como, quando, quanto, para quem, por que, por quem e onde fazer.  

 

O autor ressalta que 

toda atividade de planejamento nas empresas, por sua natureza, deverá 
resultar de decisões presentes, tomadas a partir do exame do impacto das 
mesmas no futuro, o que lhe proporciona uma dimensão temporal de alto 
significado (Oliveira, 2015, p. 5). 

 

E ainda, o planejamento estratégico deve apresentar uma visão integrada e global 

da empresa, partindo de uma análise estratégica, abarcando o negócio, 

desenvolvido por meio dos seus setores de atividade, e seus resultados passam a 

orientar as avaliações estratégicas, cuja finalidade seja definir os grandes 

direcionamentos a ser seguidos dentro do horizonte planejado (Oliveira, 2001). 
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Ansoff (1977) por sua vez compreende o planejamento estratégico como o processo 

de elaborar a estratégia, a partir da relação entre a organização e o ambiente. O 

processo de planejamento estratégico compreende a tomada de decisões sobre a 

qual são estabelecidos procedimentos que a organização pretende seguir. O autor 

observou que a partir de 1955, as técnicas de planejamento de longo prazo, os 

controles financeiros e o planejamento de longo alcance eram inadequados. 

Apontou, assim, três aspectos principais do problema estratégico: os problemas 

administrativos suscitados pela situação, os processos de solução de tais problemas 

e as variáveis que os envolvem (Ansoff, 1981). 

 
Oliveira (2015 p. 5) ressalta,  

O propósito do planejamento pode ser definido com o desenvolvimento de 
processos, técnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam uma 
situação viável de avaliar as implicações futuras de decisões presentes em 
função dos objetivos empresariais que facilitarão a tomada de decisão no 
futuro, de modo mais rápido, coerente, eficiente e eficaz. Dentro desse 
raciocínio, pode-se afirmar que o exercício sistemático do planejamento tende 
a reduzir a incerteza envolvida no processo decisório e, consequentemente, 
provocar o aumento da probabilidade de alcance dos objetivos, desafios e 
metas estabelecidos para a empresa. 
 

Na concepção de Casartelli, Rodrigues, Bittencourt e Garibotti (2010) a gestão 

organizacional tem no planejamento estratégico um dos seus principais focos, uma 

vez que ele possibilita a identificação de fatores competitivos de mercado e de 

potencial interno, dos quais os gestores poderão utilizar-se para atingir objetivos e 

implementar planos de ação no sentido de gerar vantagem competitiva sustentável 

para a organização. Para o autor, tanto o planejamento estratégico quanto as 

estratégias de mercado devem ser baseados em análises de micro e macro 

ambientes, em diagnósticos internos e na definição de cenários de mercado.  

 

Em relação ao planejamento estratégico em Instituições de Ensino Superior, 

observa-se que se por um lado, a estratégia – em seus processos de formulação e 

desdobramento – apresenta desafios para as organizações em geral, por outro, a 

complexidade das Instituições de Ensino Superior (Universidades) impõe 

problemáticas adicionais em função de sua natureza.  

 

Keller (1997) ressalta que apesar de haver limitações, é possível e necessário 



33 

 

fornecer um sentido estratégico para a Universidade. O autor destaca que a 

essência do planejamento estratégico é a criação de um conjunto de iniciativas que 

permitam que um exército, um país, uma corporação ou uma universidade 

mantenham a estabilidade ou ganhem uma nova posição apesar de uma série de 

descontinuidades, ameaças inesperadas e mudanças no ambiente (Keller, 1997). 

 

Por sua vez, Braga e Monteiro (2005), apontam que cerca de apenas 20% das IES 

privadas brasileiras elaboram seu planejamento estratégico. O autor ressalta que o 

planejamento estratégico é dividido em três níveis distintos, de acordo com as 

categorias de ações: 

 

 Nível estratégico – são formuladas as estratégias gerais da instituição, 

referentes ao crescimento e à consolidação do negócio, bem como são 

formuladas as políticas de negócios que estabelecerão as regras do 

jogo; 

 Nível tático – são elaborados os planejamentos por setores, que 

incluem o marketing, o financeiro, o de recursos humanos, entre 

outros; 

 Nível operacional, são elaborados os planos de ação, que se referem 

ao modo como as estratégias gerais serão colocadas em prática. 

 

Segundo Lobato, após realizar o planejamento estratégico, examinar o ambiente 

externo, construir cenários, analisar a competição no setor de atuação e avaliar as 

forças e fraquezas da organização, é necessário identificar qual é a estratégia que 

assegure vantagens competitivas permanentes no mercado em que a organização 

atua. Lobato (2015). 

 

2.2.1 Escolas do pensamento estratégico 

 

Os autores Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) criaram as escolas de pensamento 

estratégico classificadas em: escolas prescritivas (como as estratégias devem ser 

formuladas); escolas descritivas (como as estratégias são formuladas) e escola 

híbrida (ambas as abordagens). 
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De modo resumido, a Tabela 4 detalha as dez escolas, cuja finalidade incide em análises, prescrições e ações nos modelos 

estratégicos. 

 

Tabela 4 – Escolas do pensamento estratégico 

Escola 
Formulação da 
estratégia como um 

Conceito 

Escola do 
Design 

Processo de 
concepção 

Em sua versão mais simples, a escola do design propõe um modelo de formulação de estratégia que busca 
atingir uma adequação entre as capacidades internas e as possibilidades externas. São classificadas em pontos 
fortes e fracos da organização, e as possibilidades externas, classificadas em oportunidades e ameaças.  

Escola do 
Planejamento 

Processo formal 
Desenvolvida concomitantemente com a escola do design, baseia-se em procedimento, treinamento e análise — 
todos formais. A estratégia deve ser guiada por um quadro de planejamento estratégico com acesso direto ao 
executivo principal. 

Escola do 
Posicionamento 

Processo analítico 
A escola do posicionamento afirmou que poucas estratégias (genéricas), como posições no mercado, são 
desejáveis em um determinado setor, e podem ser defendidas contra concorrentes atuais e futuros. Essa escola 
sempre se baseia na inclinação analítica. 

Escola 
Empreendedora 

Processo visionário 
Conceito central baseado na visão formulada pelo líder em sua intuição e capacidade de controlar a 
implementação de suas ideias. Esta visão serve como inspiração e também como norteadora. 

Escola 
Cognitiva 

Processo mental 
Compreende o processo mental das pessoas e do estrategista, de acordo com a realidade percebida. A 
estratégia emerge como perspectivas, em forma de conceitos, mapas e esquemas. 

Escola do 
Aprendizado 

Processo emergente 
Baseia-se na formulação e implementação da estratégia; ambas devem ser consideradas em conjunto. Assim, a 
estratégia é um processo emergente e os estrategistas podem estar presentes em toda parte da empresa, pois o 
aprendizado é coletivo. 

Escola do Poder 
Processo de 
negociação 

A formação de estratégia é parte de um processo aberto de influência, enfatizando o uso do poder e da política 
para negociar estratégias favoráveis a determinados interesses. Enxerga disputas internas pelo poder, nas 
empresas e parcerias, ou inter-relacionamentos, para que a organização obtenha resultados de seu interesse. 

Escola Cultural Processo coletivo 
Considera a estratégia como um processo social baseado na cultura, cuidando dos interesses comuns e da 
integração. Trata da influência da cultura como inibidora de mudanças estratégicas. 

Escola 
Ambiental 

Processo reativo 
Estuda-se a liberdade da empresa para movimentar-se dentro de seu ambiente, bem como quais são as 
demandas deste meio. São estudadas a teoria da contingência (respostas esperadas em determinadas 
condições) e a teoria institucional (as pressões institucionais enfrentadas pelas organizações). 

Escola da 
Configuração 

Processo de 
transformação 

Mais abrangente e interativa que as demais escolas, compreende dois grandes aspectos. O primeiro entende a 
empresa como uma configuração para cada situação, integrando diferentes visões de cada escola. O segundo, 
mais prescritivo, vê as mudanças como transformações dramáticas de um estado para outro. 

Fonte: Adaptado de Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, L. (2010). Safári de estratégia: um roteiro pela selva do planejamento estratégico I. Tradução: 
Lene Belon Ribeiro ; revisão técnica: Carlos Alberto Vargas_ Rossi.- 2. ed. - Porto Alegre : Bookman. 392 p. 
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Escolas Prescritivas 

 
A escola do design certamente representa a visão mais influente do processo de 

formulação da estratégia, os cursos de graduação e mestrado em estratégia, bem 

como grande parte da prática da administração estratégica. Professores e 

consultores utilizam seus conceitos. Para Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010, p. 

40) a escola do design é sustentada por sete premissas: 1) a formulação da 

estratégia deve ser um processo deliberado de pensamento consciente; 2) a 

responsabilidade por esse controle e essa percepção devem ser do executivo 

principal: essa pessoa é o estrategista; 3) o modelo da formulação de estratégia 

deve ser mantido simples e informal; 4) as estratégias devem ser únicas: as 

melhores resultam de um processo de design (projeto) individual; 5) o processo de 

design está completo quando as estratégias parecem plenamente formuladas como 

perspectiva; 6) essas estratégias devem ser explícitas; por isso, precisam ser 

simples; 7) finalmente, só depois que essas estratégias únicas, desenvolvidas, 

explícitas e simples são totalmente formuladas é que elas podem ser implementadas 

(Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2010).  

 

O modelo básico da escola do design proposto pelos autores Mintzberg, Ahlstrand e 

Lampel (2010) expõe-se na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Modelo básico da escola de design 
Fonte: Adaptado de Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, L. (2010 p. 38). Safári de estratégia: um 
roteiro pela selva do planejamento estratégico. Tradução: Lene Belon Ribeiro ; revisão técnica: Carlos 
Alberto Vargas_ Rossi.- 2. ed. - Porto Alegre : Bookman. 392 p. 
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O modelo básico da escola do design dá mais ênfase às avaliações de situações 

externa e interna, a primeira revelando ameaças e oportunidades no ambiente, e a 

última apontando pontos fortes e pontos fracos da organização. Tem sua abordagem 

relativa; a avaliação externa abarca a avaliação interna. Outros dois fatores 

importantes para formulação de estratégia são  os valores gerenciais - as crenças e 

preferências daqueles que lideram formalmente a organização, e o outro é o das 

responsabilidades sociais - especificamente a ética da sociedade onde a 

organização opera, ao menos como ela é interpretada por seus executivos 

(Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2010).  

 

A escola do planejamento originou-se ao mesmo tempo em que a escola do design. 

Essa escola cresceu de forma significativa, causando expressivo impacto sobre a 

prática da administração estratégica. Contudo, foi um crescimento apenas 

quantitativo, em termos qualitativos houve uma estagnação. Ressalta-se que as 

mensagens centrais da escola de planejamento sintonizavam perfeitamente com 

toda a tendência em ensino de administração e com a prática empresarial e 

governamental. A estratégia devia ser guiada por um quadro de planejadores 

altamente educados, uma parte de um departamento especializado de planejamento 

estratégico com acesso direto ao executivo principal (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 

2010).  

 

Assim, uma das principais premissas da escola do planejamento é a de que as 

estratégias devem resultar de um processo controlado e consciente de planejamento 

formal, executado em etapas características, sendo delineada por check-lists e 

sustentada por técnicas específicas. A responsabilidade por todo o processo, 

teoricamente, é do executivo principal. Mas, na prática, a equipe de planejadores é 

quem responderá pela execução. De acordo com Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 

(2010, p. 67), “as estratégias surgem prontas a partir deste processo, devendo ser 

explicitadas para que possam ser implementadas através da atenção detalhada a 

objetivos, orçamentos, programas e planos operacionais de vários tipos”. Nesse 

contexto, existem centenas de modelos de planejamento estratégico. Todo livro-

texto sobre o assunto e toda consultoria em estratégia que se preze, possui um. Os 

pesquisadores Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) optaram por apresentar de 

modo mais detalhado o modelo de planejamento estratégico baseado no diagrama 

do livro de George Steiner, Top Management Panning (1969), ilustrado na Figura 2. 
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Figura 2 – Modelo Steiner de planejamento estratégico 
Fonte: Adaptado de Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, L. (2010 p.60). Safári de estratégia: um 
roteiro pela selva do planejamento estratégico. (2a ed.). Tradução: Lene Belon Ribeiro; revisão 
técnica: Carlos Alberto Vargas_ Rossi. Porto Alegre : Bookman. 392 p. 

 

A pesquisadora Newman (2009) afirma que o modelo do processo de planejamento 

estratégico desenvolvido por Steiner (1969) pode ser assim resumido: Etapas de 1 a 

3 são as premissas básicas do processo de PE; Etapas 4 a 6 representam o 

planejamento propriamente dito, com a verificação de testes de viabilidade, e, por 

fim, as etapas 7 e 8 referem-se à implementação e à revisão do processo de PE 

conforme preconizado por Steiner (1969). As etapas estão detalhadas da seguinte 

forma: 

 

 Etapa 1 – inicialmente o modelo engloba a definição dos propósitos ou 

finalidade socioeconômicos da organização, que é tratada como 

premissa básica;  

 Etapa 2 – definição dos valores ou princípios dos principais executivos 

da organização, considerada outra premissa básica;  

 Etapa 3 – avaliação das oportunidades e ameaças, dos pontos fortes e 

fracos – ou análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Oportunities, 

Threats). Esta etapa é considerada uma premissa básica; 

 Etapa 4 – definição do planejamento e planos estratégicos, através da 

missão, objetivos de longo prazo, políticas e estratégias da 
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organização; Etapa 5 – definição de planejamento de médio prazo, 

através dos subobjetivos, subpolíticas e subestratégias; 

 Etapa 6 – definição de planejamento de curto prazo, através das 

metas, procedimentos e planos táticos da oganização;  

 Etapa 7 – consiste na organização da empresa para a implementação 

de planos;  

 Etapa 8 – consiste na revisão e avaliação dos planos definidos, ou 

seja, a correção nos planos. Conforme o autor, um programa de PE 

efetivo precisa ser revisado continuamente para assegurar a execução 

dos planos ou verificar a sua praticidade e viabilidade (Newman, 2009, 

p. 66-67). 

 

Nesse sentido é possível afirmar que o planejamento estratégico está sendo 

definido, entendido e aplicado como um instrumento capaz de auxiliar gestores na 

tomada de decisão, em curto, médio e longo prazo (Newmann, 2009). 

 

A Escola do Posicionamento contribuiu substancialmente com o pensamento 

estratégico, sobretudo em relevância estratégias, tanto no processo pelo qual elas 

foram formuladas quanto na abertura do lado prescritivo da área a investigações 

substanciais. Essa escola não se afastou radicalmente das premissas da escola de 

planejamento ou do design. Porém mesmo as diferenças sutis serviram para 

reorientar a literatura. Sua principal revolução foi a idéia única para o melhor e para 

o pior, impondo limites sobre as estratégias as quais as escolas do planejamento e 

design não estabeleciam. De modo resumido, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) 

apresentam as premissas da escola do posicionamento: 

 

 Estratégias são posições genéricas, especificamente comuns e 

identificáveis no mercado; 

 O mercado (o contexto) é econômico e competitivo; 

 O processo de formulação de estratégia é, portanto, de seleção das 

posições genéricas com base em cálculos analíticos; 

 Os analistas desempenham um papel importante neste processo, 

passando os resultados dos seus cálculos aos gerentes, que 

oficialmente controlam as opções; 
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 As estratégias saem deste processo totalmente desenvolvidas para 

serem articuladas e implementadas; de fato, a estrutura do mercado 

dirige as estratégias posicionais deliberadas, as quais dirigem a 

estrutura organizacional (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2010). 

 

Essa escola prescritiva utiliza instrumentos de análise sofisticados: matriz de 

crescimento e participação no mercado, curva de experiências, forças competitivas 

(novos entrantes, fornecedores, clientes, substitutos e intensidade da rivalidade 

entre concorrentes). Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) asseveram que a escola 

do posicionamento reduziu seu papel da formulação de estratégia para a condução 

de análises estratégicas a partir de sua ênfase em análise e em cálculos. A 

formulação de estratégia vai muito além do enfoque ordenado e estático, dado por 

esta escola. Por isso, o papel do posicionamento é de apoiar o processo e não de 

ser (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2010). 

 

Escolas Descritivas 
 

Na escola empreendedora, o líder é o principal instrumento para o processo de 

formação da estratégia. Mas considera também o processo por meio da intuição, do 

julgamento, da sabedoria, da experiência e do critério (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Escola empreendedora 
Fonte: Adaptado de Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, L. (2010 p. 60). Safári de estratégia: um 
roteiro pela selva do planejamento estratégico. Tradução: Lene Belon Ribeiro ; revisão técnica: Carlos 
Alberto Vargas_ Rossi.- 2. ed. - Porto Alegre : Bookman. 392 p. 
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Braga (2003, p. 41) ressalta que 

essa escola promove uma visão da estratégia como perspectiva, associada 
como imagem e senso de direção, isto é, visão. O conceito mais central desta 
escola é a visão. Essa visão serve como inspiração e também como senso 
daquilo que precisa ser feito. Dessa forma, a escola empreendedora é 
deliberada - em suas linhas amplas e seu senso de direção, e emergente em 
seus detalhes para que estes possam ser adaptados durante o curso. 

 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) propõem a metáfora do pensamento 

estratégico como "ver", descrita na Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Escola empreendedora – Pensamento estratégico “visionário” 
Fonte: Adaptado de Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, L. (1998 p. 98). Safári de estratégia: um 
roteiro pela selva do planejamento estratégico. Tradução: Lene Belon Ribeiro; revisão técnica: Carlos 
Alberto Vargas_ Rossi.- 2. ed. - Porto Alegre : Bookman. 392 p. 

 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (1998), como citado em Braga (2003) explicam o 

significado de um planejamento estratégico visionário: 

 

 Ver à frente – você não pode ver, a não ser que veja atrás, porque 

qualquer boa visão do futuro tem de estar enraizada na compreensão 

do passado; 

 Ver de cima. – para distinguir "a floresta das árvores”. Não existe um 

grande quadro pronto para ser visto; cada estrategista precisa 
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construir o seu. Assim, o pensamento estratégico também é indutivo: 

ver de cima precisa do apoio de ver de baixo.  

 Entretanto, você pode ver à frente olhando para trás e ver de cima 

olhando de baixo e ainda não ser um pensador estratégico. É preciso 

mais - entre outras coisas, criatividade. Os pensadores estratégicos 

vêem diferente das outras pessoas: eles distinguem as pedras 

preciosas que os outros não vêem. Eles contestam a sabedoria 

convencional - a receita da indústria, a estratégia tradicional - e com 

isso distinguem suas organizações. Como o pensamento estratégico 

também é chamado de pensamento lateral, isto pode ser chamado de 

ver para os lados; 

 Além de ver para os lados, os pensadores estratégicos precisam ver 

além. Ideias criativas têm de ser colocadas em contexto, para serem 

vistas em um mundo ainda por revelar. Ver além é diferente de ver à 

frente. Ver à frente é prever um futuro esperado, construindo uma 

estrutura a partir de eventos do passado – as descontinuidades são 

previstas intuitivamente. Ver além constrói o futuro – inventa um 

mundo que, caso contrário, não existiria;  

 Mas resta um último elemento. Qual a utilidade de se ver tudo isso - à 

frente e atrás, acima e abaixo, ao lado e além - se nada é feito? Para 

que um pensador mereça o rótulo estratégico, ele também precisa ver 

através (Braga, 2003). 

 

Nesse contexto, a escola empreendedora enfatizou aspectos críticos da formulação 

de estratégia, em especial sua natureza proativa e o papel da liderança 

personalizada e da visão estratégica. É especialmente em seus primeiros anos que 

as organizações se beneficiam com esse senso de direção e integração, ou Gestalt 

(Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2010). 

 

A Escola Cognitiva busca compreender a visão estratégica por meio da mente do 

estrategista. Sua proposta é chegar à esfera da cognição humana, utilizando em 

especial a psicologia cognitiva. Por isso, é, na melhor das hipóteses, uma escola de 

pensamento em evolução sobre a formulação de estratégia. Suas premissas estão 

descritas na Figura 5. 
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Figura 5 – Escola cognitiva – Formulação da estratégia como um processo mental 
Fonte: Adaptado de Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, L. (2010 p. 149). Safári de estratégia: um 
roteiro pela selva do planejamento estratégico. Tradução: Lene Belon Ribeiro ; revisão técnica: Carlos 
Alberto Vargas_ Rossi.- 2. ed. - Porto Alegre : Bookman. 392 p. 

 

Assim, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) explicam suas premissas: 

 

 A formulação de estratégia é um processo cognitivo que ocorre na 

mente do estrategista; 

 As estratégias emergem como perspectivas - na forma de conceitos, 

mapas, esquemas e estruturas – que moldam a maneira como as 

pessoas lidam com informações vindas do ambiente. Essas 

informações (de acordo com a ala "objetiva" desta escola) fluem por 

todos os tipos de filtros deturpadores antes de serem decodificadas 

pelas interpretações de um mundo que existe somente em termos de 

como é percebido. Em outras palavras, o mundo visto pode ser 

modelado, estruturado e construído; 

 Como conceitos, as estratégias são difíceis de realizar em primeiro 

lugar. Quando são realizadas, ficam consideravelmente abaixo do 

ponto ótimo e, subsequentemente, são difíceis de mudar quando não 

são mais viáveis. 

 

Essa escola caracterizou-se mais por seu potencial do que por sua contribuição. 

Nesse sentido os pesquisadores Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) alertam 

sobre a necessidade de compreender a mente e o cérebro humano, a fim de atender 

a formulação de estratégia. Contudo é possível haver implicações maiores para a 

psicologia cognitiva como fornecedora de teoria do que para a administração 

estratégica como sua consumidora. 
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Segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), a escola do aprendizado vê a 

formação de estratégia como um processo emergente e sugere que os estrategistas 

aprendam ao longo do tempo. Nessa escola, as estratégias emergem quando as 

pessoas, individualmente ou coletivamente, aprendem a respeito de uma situação, 

tanto quanto a capacidade de sua organização de lidar com ela (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Escola cognitiva – Formulação da estratégia como um processo mental 
Fonte: Adaptado de Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, L. (2010 p. 149). Safári de estratégia: um 
roteiro pela selva do planejamento estratégico. Tradução: Lene Belon Ribeiro ; revisão técnica: Carlos 
Alberto Vargas_ Rossi.- 2. ed. - Porto Alegre : Bookman. 392 p. 

 

De acordo com Braga (2003), a metodologia da escola de aprendizado, de alguma 

forma, não gerava um redimensionamento estratégico importante na organização. 

Ao ocorrer esse tipo de evento, suas estratégias ocorriam em função de várias 

ações e decisões tomadas por todos os tipos de pessoas diferentes. Tomadas em 

conjunto ao longo do tempo, essas pequenas mudanças frequentemente produziam 

grandes mudanças de direção.  

 

Os pesquisadores Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) apontam as seguintes 

premissas da coleção de escritos que chamamos de escola do aprendizado: 

 

 A natureza complexa e imprevisível do ambiente da organização, 

muitas vezes associada à difusão de bases de conhecimento 

necessárias à estratégia, impede o controle deliberado; a formulação 

de estratégia precisa, acima de tudo, assumir a forma de um processo 
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de aprendizado ao longo do tempo, no qual, no limite, formulação e 

implementação se tornam indistinguíveis; 

 Embora o líder também deva aprender e, às vezes, é o principal 

aprendiz, em geral é o sistema coletivo que aprende: na maior parte 

das organizações, há muitos estrategistas em potencial; 

 Este aprendizado procede de forma emergente, por meio do 

comportamento que estimula o pensamento retrospectivo a fim de 

compreender a ação. As iniciativas estratégicas são tomadas por 

quem quer que tenha capacidade e recursos para aprender. Isto 

significa que as estratégias podem surgir em todos os tipos de lugares 

estranhos e de maneira incomum. Algumas iniciativas são deixadas 

para que se desenvolvam (ou não) por si mesmas, ao passo que 

outras são escolhidas pelos defensores gerenciais que as promovem 

na organização e/ou à alta gerência, dando-lhes ímpeto. De qualquer 

maneira, as iniciativas bem-sucedidas criam correntes de experiências 

que podem convergir para padrões que se tornam estratégias 

emergentes. Uma vez reconhecidas, estas podem ser formalmente 

deliberadas; 

 O papel da liderança passa a ser de não preconceber estratégias 

deliberadas, mas de gerenciar o processo de aprendizado estratégico, 

pelo qual novas estratégias podem emergir. Portanto, a administração 

estratégica envolve a elaboração das relações sutis entre pensamento 

e ação, controle e aprendizado, estabilidade e mudança;  

 Dessa forma, as estratégias aparecem primeiro como padrões do 

passado; mais tarde, talvez, como planos para o futuro e, finalmente, 

como perspectivas para guiar o comportamento geral. 

 

Nesse contexto, Alves-Filho e Salm (2000, p.11) dizem que para essa escola, “o 

mundo é muito complexo para permitir que estratégias sejam todas desenvolvidas 

de uma só vez, por isso elas emergem de pequenos passos, à medida que a 

organização se adapta ou aprende”. 

 

A escola do poder abre o jogo e caracteriza a formulação de estratégia como um 

processo aberto de influência, enfatizando o uso de poder e política para negociar 
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estratégias favoráveis a determinados interesses. (Figura 7). 

 

 

Figura 7 – Escola do poder – Formulação da estratégia como um processo de 
negociação 
Fonte: Adaptado de Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, L. (2010 p. 149). Safári de estratégia: um 
roteiro pela selva do planejamento estratégico. Tradução: Lene Belon Ribeiro ; revisão técnica: Carlos 
Alberto Vargas_ Rossi.- 2. ed. - Porto Alegre : Bookman. 392 p. 

 

Assim, essa escola pressupõe a formação da estratégia como um processo de 

negociação. Em sua metodologia, as estratégias passam a ser políticas, tendo em 

vista a distinção de dois tipos de poder organizacional: poder micro, que lida com o 

jogo de política dentro de uma organização (processos administrativos), e poder 

macro, que diz respeito ao uso do poder pela organização. (Mintzberg, Ahlstrand & 

Lampel, 2010). Os autores elencam as seguintes premissas para essa escola: 

 

 A formulação de estratégia é moldada por poder e política, seja como 

um processo dentro da organização ou como o comportamento da 

própria organização em seu ambiente externo; 

 As estratégias que podem resultar desse processo tendem a ser 

emergentes e assumem mais a forma de posições e meios de iludir do 

que de perspectivas; 

 O poder micro vê a formulação de estratégia como a interação, por 

meio de persuasão, barganha, e, às vezes, confronto direto, na forma 

de jogos políticos, entre interesses estreitos e coalizões inconstantes, 

em que nenhum predomina por um período significativo; 
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 O poder macro vê a organização como promovendo seu próprio bem-

estar por controle ou cooperação com outras organizações, pelo uso 

de manobras (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2010). 

 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) explicam que esta é uma escola de 

pensamento estratégico responsável por trazer explicitamente poder e política para 

o desenvolvimento de estratégias. Assim, as estratégias apresentam movimentos 

oriundos dos centros de poder das organizações que são decorrentes de aspectos 

políticos, baseados no contexto do poder organizacional. Por fim, é possível 

observar que a formação das estratégias é moldada pelas influências políticas, tanto 

no âmbito dos indivíduos na organização, como na relação entre as organizações. 

 

A Escola Cultural tem como conceito a formação de estratégia como um processo 

enraizado na força social da cultura (Figura 8). 

 

 

Figura 8 – Escola cultural – Formulação da estratégia como um processo de coletivo 
Fonte: Adaptado de Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, L. (2010 p. 251). Safári de estratégia: um 
roteiro pela selva do planejamento estratégico. Tradução: Lene Belon Ribeiro ; revisão técnica: Carlos 
Alberto Vargas_ Rossi.- 2. ed. - Porto Alegre : Bookman. 392 p. 

 

Para esta escola, a cultura está presente no cotidiano, seja na alimentação, na 

música, na comunicação. Quanto mais forte for a cultura de uma empresa, a sua 

ideologia, o seu conjunto de crenças, valores, paradigmas, a sua maneira de ver o 

mundo, maior será a influência cognitiva coletiva na geração de estratégias. 
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Segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), a cultura pode se tornar um meio de 

orientação ao rumo estratégico da empresa. Os autores descrevem as seguintes 

premissas para esta escola: 

 

 A formulação de estratégia é um processo de interação social baseado 

nas crenças e nas interpretações comuns aos membros de uma 

organização; 

 Um indivíduo adquire essas crenças por meio de um processo de 

aculturação ou socialização, o qual é, em grande parte, tácito, e não 

verbal, embora seja, às vezes, reforçado por uma doutrinação mais 

formal; 

 Os membros de uma organização podem descrever apenas 

parcialmente as crenças que sustentam sua cultura, ao passo que as 

origens e explicações podem permanecer obscuras; 

 A estratégia assume a forma de uma perspectiva, acima de tudo, 

enraizada em intenções coletivas (não necessariamente explicadas). 

Isso se reflete nos padrões pelos quais os recursos ou capacidades da 

organização são protegidos e usados para sua vantagem competitiva. 

Portanto, a estratégia é mais bem descrita como deliberada (mesmo 

que não seja plenamente consciente). 

 A cultura e, em especial, a ideologia, não encorajam tanto as 

mudanças estratégicas quanto a perpetuação da estratégia existente; 

na melhor das hipóteses, elas tendem a promover mudanças de 

posição dentro da perspectiva estratégica global da organização 

(Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2010). 

 

A escola cultural tem como principal característica a resistência às mudanças, visto 

que está enraizada nos valores e comportamentos, cujos mecanismos que a 

envolvem dificultam qualquer tipo de modificação. 

 

A Escola Ambiental refere-se a um conjunto de forças fora da organização, o que os 

teóricos gostam de chamar (de forma um tanto livre) de "ambiente". Para esta 

escola, o ambiente é o agente central da formação estratégica, ou seja, as atitudes 

estratégicas de uma organização são respostas adaptativas a imposições 
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ambientais, por meio de um processo reativo (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2010), 

conforme ilustra a Figura 9. 

 

 

Figura 9 – Escola ambiental – Formulação de estratégia como um processo reativo  
Fonte: Adaptado de Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, L. (2010 p. 251). Safári de estratégia: um 
roteiro pela selva do planejamento estratégico. Tradução: Lene Belon Ribeiro ; revisão técnica: Carlos 
Alberto Vargas_ Rossi.- 2. ed. - Porto Alegre : Bookman. 392 p. 

 

Os autores ressaltam as dimensões do ambiente responsáveis pelas diferenças 

observadas nas organizações. Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) detalham 

essas dimensões em quatro grupos principais: estabilidade – o ambiente de uma 

organização pode variar de estável a dinâmico, sem regras e com desfechos 

inesperados; complexidade – o ambiente pode variar de simples a complexo. Este 

tipo de ambiente pode ser transformado num ambiente simples por meio de um 

processo de racionalização; diversidade de mercado – os mercados de uma 

organização podem variar, de integrados a diversificados, e, por fim, hostilidade – 

pode variar de favorável a hostil. Os autores elencam ainda as seguintes premissas 

da escola ambiental: 

 

 O ambiente. Apresentando-se à organização corno um conjunto de 

forças gerais, é o agente central no processo de geração de estratégia; 
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 Durante seu período formativo, a organização molda-se em resposta 

ao ambiente, mas depois se torna cada vez mais incapaz de reagir a 

ele; 

 A sobrevivência da organização no longo prazo depende das escolhas 

iniciais feitas durante o período de formulação; 

 No decorrer do tempo, a liderança torna-se cada vez menos capaz de 

influenciar o desempenho e a capacidade de sobrevivência da 

organização; 

 As organizações que sobrevivem às pressões pela sobrevivência 

acabam aglomerando-se em nichos ecológicos distintos, onde tendem 

a compartilhar tecnologias, produtos e estilos administrativos 

semelhantes. 

 

Nesse sentido, o agente central é o ambiente, que constitui um conjunto de forças 

fora da organização, é quem dita as regras e define a orientação da organização. 

Assim, se a organização não reagir às forças do ambiente/forças externas, não terá 

continuidade.  

 

Escola Híbrida 
 

A Escola da Configuração tem uma relação entre o ambiente e a estratégia num 

contexto mais amplo (Figura 10). 

 

 

Figura 10 – Escola de configuração – Formulação de estratégia como um processo 

de transformação  
Fonte: Adaptado de Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, L. (2010 p. 289). Safári de estratégia: um 
roteiro pela selva do planejamento estratégico. Tradução: Lene Belon Ribeiro ; revisão técnica: Carlos 
Alberto Vargas_ Rossi.- 2. ed. - Porto Alegre : Bookman. 392 p. 
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Nessa escola, entende-se a estratégia como um processo de transformação no qual 

as organizações são percebidas como configurações, ou seja, agrupamentos 

coerentes de características e comportamentos para transformar a organização. É 

nesse momento que pode modificar sua configuração, e, nesse instante, ocorreria 

uma mudança de estratégia. Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), falam sobre as 

características de um ambiente, num dado período de tempo, que refletem-se na 

configuração das características das empresas inseridas nesse ambiente e, 

consequentemente, em suas estratégias. De acordo com Mintzberg, Ahlstrand e 

Lampel (2010) a escola de configuração tem as seguintes premissas: 

 

 Na maior parte das vezes, uma organização pode ser descrita em 

termos de algum tipo de configuração estável de suas características: 

para um período distinguível de ternpo, ela adota uma determinada 

forma de estrutura adequada a um determinado tipo de contexto, o que 

faz com que se engaje em determinados comportamentos que dão 

origem a um determinado conjunto de estratégias; 

 Esses períodos de estabilidade são ocasionalmente interrompidos por 

algum processo de transformação - um salto quântico para outra 

configuração; 

 Esses estados sucessivos de configuração e períodos de 

transformação podem se ordenar ao longo do tempo em sequências 

padronizadas, por exemplo, descrevendo ciclos de vida de 

organizações; 

 A chave para a administração estratégica é sustentar a estabilidade 

ou, no mínimo, mudanças estratégicas adaptáveis marginalmente, na 

rnaior parte do tempo, mas é principalmente reconhecer 

periodicamente a necessidade de transformação e ser capaz de 

gerenciar esse processo de ruptura sem destruir a organização; 

 O processo de geração de estratégia pode ser de concepção 

conceitual ou planejamento formal, análise sistemática ou visão de 

liderança, aprendizado cooperativo ou politicagem competitiva, 

focalizando cognição individual, socialização coletiva ou a simples 

resposta às forças do ambiente; mas cada um deve ser encontrado em 

seu próprio tempo e contexto. Em outras palavras, as próprias escolas 
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de pensamento sobre formulação de estratégia representam 

configurações particulares; 

 As estratégias resultantes assumem a forma de planos ou padrões, 

posições ou perspectivas, ou meios de iludir; porém, mais uma vez, 

cada um a seu tempo e adequado à sua situação (Mintzberg, 

Ahlstrand & Lampel, 2010). 

 

De certa forma, as premissas da escola de configuração abrangem as preconizadas 

pelas outras escolas, mas cada uma em um contexto específico e é este caráter 

abrangente que distingue a escola de configuração. 

 

2.3 Gestão estratégica 

 

Sobre a gestão estratégica, é certo que ela difere do processo tradicional do 

planejamento estratégico, uma vez que possibilita acrescentar novos elementos de 

reflexão e ação sistemática e contínua, conduzida e suportada pelos gestores da 

organização, a fim de avaliar a situação, elaborar um projeto, acompanhar e 

gerenciar os passos de implementação. Segundo Barros (2014, p. 18), 

a produção de conhecimentos sistemáticos relacionados ao campo da gestão 
estratégica tem um pouco mais de cinquenta anos. Neste período, muitos 
esforços têm sido demandados para responder a questões relevantes para o 
entendimento acerca dos fatores impulsionadores do sucesso das 
organizações no contexto em que elas desenvolvem suas atividades. 

 

De acordo com Ribeiro (2008), 

a utilização do modelo de gestão estratégica leva a empresa a realizar um 
diagnóstico situacional, destacando oportunidades e ameaças, bem como 
forças e fraquezas, a fim de cruzar estas realidades e descobrir suas inter-
relações. A partir desse processo de autocrítica organizacional, empresa 
encontrará plenas condições de direcionar seu foco para o estabelecimento 
de visão de futuro, missão organizacional, desafios estratégicos e estratégias 
gerais que nortearão os rumos do negócio para o curto, médio e longo 
prazos. Em síntese, o modelo de gestão estratégica atua no sentido de levar 
a empresa a se adequar à realidade de mercado, descobrir oportunidades e 
projetar um futuro. Dessa forma, os processos e os investimentos serão 
realizados de maneira mais organizada, racional e profissional, contribuindo 
para redução do grau de incerteza e para o alcance de melhores resultados 
(Ribeiro, 2008, p. 30 e 31). 
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Na concepção de Costa (2002), o conceito de Gestão estratégica vai muito além de 

um planejamento estratégico. Envolve avaliações de diagnósticos, estruturação do 

processo de planejar, formular um propósito compartilhado para a organização, 

escolher estratégias, fixar metas e desafios, designar atribuição de 

responsabilidades para o detalhamento dos planos e projetos, bem como a 

condução e o acompanhamento das etapas de sua implantação.  

 

Lobato (2015) corrobora tais ideias quando compreende a gestão estratégica como 

finalidade de acrescentar novos elementos de reflexão e ação continuada, de modo 

a permitir avaliar a situação, elaborar projetos de mudanças, acompanhar e 

gerenciar os passos da implementação. Por sua vez, Casartelli, Rodrigues, 

Bittencourt e Garibotti (2010, p.15) afirmam que 

a gestão estratégica trata-se, de fato, de um processo sistemático, planejado, 
gerenciado, executado e acompanhado sob a liderança da alta administração 
da organização, envolvendo e comprometendo todos os gestores e 
colaboradores. Por meio da contínua adequação da estratégia, da 
capacitação e da estrutura, a gestão estratégica possibilita à organização 
enfrentar e antecipar-se às mudanças observadas ou previsíveis em seu 
ambiente externo, procurando assegurar seu crescimento, continuidade e 
sobrevivência. 
 

Segundo Wright, Kroll e Parnell (2011), estratégia refere-se aos planos da alta 

administração para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos 

gerais da organização. Segundo esses autores, é possível considerar a estratégia 

sob três pontos de vantagem: formulação de estratégia (desenvolvimento da 

estratégia); implementação da estratégia (colocar a estratégia em ação); e controle 

estratégico (modificar a estratégia ou sua implementação para assegurar que os 

resultados desejados sejam alcançados). 

 

Wright, Kroll e Parnell (2000) propõem um modelo de tomada de decisões 

estratégicas baseados em Ansoff (1977). Nesse novo modelo, a administração 

estratégica evolui para um modelo mais amplo, baseado em uma série de passos 

inter-relacionados, de forma que uma mudança em algum estágio do processo pode 

afetar os demais, conforme descrito na Figura 11. 
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Figura 11 – Modelo de tomada de decisões estratégicas adaptado de Ansoff (1977) 

e Wright, Kroll & Parnell (2000) 
Fonte: Wright, P.; Kroll, M.; Parnell, L. Administração estratégica: conceitos. São Paulo: Atlas, 2000 

 

Na percepção de Wright, Kroll e Parnell (2000, p. 41), “A partir da definição da 

missão e objetivos da organização, deve-se abordar a estratégia considerando os 

níveis: empresarial (corporate), de unidade de negócios e funcional”. (Figura 12). 

 

 

Figura 12 – Níveis de decisões estratégicas adaptado de Ansoff (1977) e Wright, 
Kroll & Parnell (2000) 
Fonte: Wright, P.; Kroll, M.; Parnell, L. Administração estratégica: conceitos. São Paulo: Atlas, 2000 
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Desse modo, no nível empresarial, a questão estratégica refere-se a saber em que 

setores ou negócio se deve operar. Assim, o nível empresarial tem sua estratégia 

formulada para toda a empresa; nele, a estratégia adotada busca responder 

basicamente duas questões: em qual setor a empresa deve operar? Como crescer 

de forma sinérgica e sustentável? Já o nível da unidade de negócio busca 

compreender como se deve competir no setor ou negócio escolhido. O nível 

funcional envolve o alinhamento das estratégias das áreas funcionais com o 

posicionamento e as estratégias definidas para a unidade de negócios. Os autores 

Casartelli, Rodrigues, Bittencourt e Garibotti (2010) falam sobre as principais 

dificuldades de implementação das mudanças estratégicas, referindo-se à forma 

pela qual se conduz o processo de pensar e renovar a organização e à maneira de 

implementar e acompanhar a execução e não somente a qualidade do plano em si. 

 

Lacerda (2009, p. 41) compreende que 

 
toda empresa deve investir em mudanças, ter a habilidade em desenvolver 
planos, fomentar ideias e ações, gerir novas realidades e objetivos, e ainda, a 
discussão sobre estratégia, de um ponto de vista para além da gestão e das 
organizações, não é algo recente. Essa temática sobre outros objetos e 
contextos vem sendo construída ao longo dos anos. 
 

Assim, as instituições de ensino superior também necessitam adotar um modelo de 

gestão que tenha como finalidade atingir e preservar um equilíbrio dinâmico entre 

objetivos, meios e atividades dentro de um enfoque sistêmico. Portanto, devem ter a 

compreensão do todo e não só o mero conhecimento das partes. A análise do 

ambiente deve ocorrer antes da análise interna da organização, além de propor uma 

linha de ação que contemple formulação, implantação e avaliação de estratégias 

para atender aos interesses da instituição, se tornando parte da agenda dos seus 

gestores, prática chave para as IES particulares.  O autor compreende que a 

definição de estratégia tem sido algo complexo e não existe um conceito universal. 

Esse é um termo frequentemente empregado, que já perdeu qualquer significado 

claramente determinado. A questão não reside em ter uma conceituação definitiva, 

mas em entender o construto da estratégia como processo, objetivando o sucesso 

da organização (Saramago, 2007). 
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2.4 Gestão educacional 

 

Historicamente, a educação é concebida como uma atividade mediadora no seio da 

prática social mundial. É por meio da educação que o homem se torna pleno, 

apropriando-se da cultura e da produção humana existente na história. A educação 

também é responsável pela mediação entre o homem e a cidadania, permitindo-lhe 

adquirir consciência de seus direitos e deveres diante da sociedade. Assim, a 

educação é parte de uma estrutura política global na qual se encontra inserida 

(Saviani, 2011). 

 

Com o crescimento do ensino na década de 90, com a vigência da Constituição 

Federal (CF) de 1988 e com a promulgação da Lei n.o 9.394/96, que estabeleceu as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, adotaram-se novos sistemas de gestão 

que contribuíssem com a qualidade da oferta e manutenção do ensino, como 

mecanismos de avaliação institucional, com a promulgação da Lei do SINAES  n.o 

10861/2004 (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior), de acordo com 

Medeiros (2015). 

 

Conforme Saramago (2007, p.11),  

a educação representa um dos pilares de sustentação de qualquer sociedade. 
Direito garantido constitucionalmente a todos os cidadãos, essa atividade passa 
por profundas mudanças no Brasil, com o poder público estimulando a 
universalização do ensino em seus variados níveis.  

 

No segmento do ensino superior, as IES vêm se tornando uma força considerável 

nesse processo, pois constituem-se no grande agente, no esforço nacional de 

construção de uma sociedade sólida, justa e evoluída, por meio da educação. 

Porém, grandes transformações são frequentes neste setor, o que vem exigindo das 

Instituições de Ensino Superior (IES) privadas repensar suas políticas e desenvolver 

novas práticas para garantir a sustentabilidade de seus negócios ou mesmo de sua 

sobrevivência (Saramago, 2007).  

 

Nesse contexto, 

as mudanças introduzidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB/1996), as medidas regulatórias por parte do poder público, a queda na 
taxa de natalidade, a diminuição do poder aquisitivo da população, o 
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surgimento de alternativas de cursos substitutos, o processo da educação 
continuada e o aumento destacado da concorrência no setor são fatores que 
alteraram as dinâmicas do mercado, exigindo das IES privadas a construção 
de um novo olhar na condução de suas atividades (Saramago, 2007, p.11). 
 

Segundo Meyer Jr., Pascucci e Mangolin (2012),  as instituições de educação 

superior brasileiras têm enfrentado constantes desafios provocados por mudanças 

no ambiente. Esse tipo de instituição caracteriza-se por sua complexidade, pois 

“reúne diversas áreas do conhecimento, onde se localizam cursos os mais distintos, 

em diferentes níveis, onde as decisões são essencialmente colegiadas e políticas e 

onde atuam profissionais altamente qualificados, formando grupos de interesses 

distintos” (Meyer Jr., Pascucci & Mangolin, 2012, p. 2). 

 

O ano de 2002 representa um marco para as Instituições de ensino superior pois o 

Ministério da Educação deu um grande passo rumo à informatização de seus 

processos. A partir da necessidade de tornar os procedimentos referentes à 

tramitação de processos de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de cursos superiores, credenciamento e recredenciamento de 

instituições de ensino superior pertencentes ao sistema federal de ensino mais 

modernos, informatizados e consequentemente mais rápidos, instituiu-se o Sistema 

de Acompanhamento de Processos das Instituições de Ensino Superior (SAPIEnS) 

através da Portaria MEC n.º 323, de 31 de janeiro de 2002. Menezes, Araújo, 

Vasconcelos e Souza (2014, p. 36) ressaltam que a portaria determina, 

em seu art.o 2.º [que] O SAPIEnS/MEC é um sistema informatizado que 
utilizará as tecnologias de informação, de forma a permitir a interação entre 
as instituições de ensino superior e os órgãos do Ministério da Educação, por 
meio eletrônico, incluída a inserção de documentos e o acompanhamento de 
processos à distância, por meio da Internet, bem como a disponibilização de 
informações à população. Art.o 3.º - O SAPIEnS/MEC destina-se ao 
processamento eletrônico da tramitação dos processos de credenciamento e 
recredenciamento de instituições de ensino superior, de autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos destas 
instituições junto aos órgãos do MEC, instaurados a partir de 1º de fevereiro 
de 2002.  
 

Desse modo, na última década as movimentações mercadológicas na educação 

superior privada mostram novos desafios gerenciais que envolvem lidar com, desde 

a internacionalização, as fusões e aquisições até o acréscimo e intensificação nas 

exigências da lista de indicadores de qualidade impostos pelo MEC.  
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Frauches (2010) como citado em Maziero (2015) compreende que os dirigentes e 

mantenedores das IES brasileiras estão sendo desafiados a tomar decisões que podem 

determinar sua consolidação institucional, extinção ou desprestígio. Na percepção de Maziero 

(2015, p.15 e 16), 

entre os desafios impostos aos dirigentes, o autor ainda destaca a 
necessidade de profissionalização das equipes para garantir a qualidade no 
ensino e nos serviços oferecidos, a democratização do ensino e permanência 
de estudantes, evitando evasão e sobretudo a sintonia com as demandas de 
conhecimento e formação advindos do processo de desenvolvimento 
socioeconômico, científico e tecnológico do país.  

 

Colombo (2013) explica que as instituições de ensino superior têm como principal 

característica a complexidade e a diversidade, estão a todo momento vivenciando 

crises que refletem uma série de oportunidades sempre presentes. Faz-se 

necessário identificar as mudanças em curso a fim de superá-las. Para o autor, a 

missão de uma gestão universitária inovadora abarca muito mais que a simples 

compra de máquinas e de medidas de natureza burocráticas, administrativas e 

financeiras. É necessário buscar a excelência e a visão geral institucional, assim 

como focar no aluno, na formação dos docentes e gestores, ofertando na IES 

profissionais competentes e inovadores, com capacidade de enfrentar os desafios 

de um mercado em constante movimento. 

 

Segundo Oliveira (2011), a gestão em instituição de ensino superior se destacou no 

Brasil a partir da década de 1990, com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, n.º 9.394, de 1996 (LDBEN), e, principalmente a partir do início 

do século XXI, em um contexto de reformas que atingiu a todos os setores, inclusive 

a área educacional. Com isso, o ensino superior brasileiro entrou em uma fase de 

forte expansão, modificando significativamente o cenário educacional brasileiro. O 

autor ressalta que foi ao longo do período militar que ocorreu o crescimento 

vertiginoso das IES privadas, as quais, neste período, já respondiam a cerca de 60% 

das matrículas em cursos de graduação. Costa (2016) fala sobre a expansão 

acentuada das IES na década de 1990, período no qual a diversificação e a 

complexidade são evidenciadas principalmente no setor privado, sobretudo na oferta 

de cursos de graduação.  
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Moraes (2000), como citado em Maziero (2015, p. 15) considera que, 

além dos fatores do ambiente externo que geram impactos nas organizações 
de ensino superior, essas instituições enfrentam dificuldades decorrentes de 
sua própria inércia, da expansão do ensino superior e da intervenção 
normativa do Estado, tanto na sua organização, quanto no seu 
funcionamento.  

 

De acordo com Saramago (2007), as instituições de ensino superior tiveram que 

buscar novos conceitos de gestão em função das constantes mudanças no cenário 

educacional brasileiro. Para tanto, fez-se necessário criar mecanismos, incluindo a 

atividade diante das oportunidades que surgem no mercado, a construção de 

mecanismos que monitorem e protejam a instituição de ameaças externas e um 

acompanhamento da evolução dos recursos internos constantes, exigindo processos 

mais adequados de gestão estratégica para a criação de vantagem competitiva 

sustentável para as IES. 

 

2.5 Procurador Institucional 
 

Diante de processos cada vez mais organizados e sofisticados, os indicadores e 

informações obtidas por meio dos censos educacionais e das avaliações realizadas, 

possibilitou-se traçar um quadro abrangente da situação educacional do país. Esses 

dados e as informações estatístico-educacionais obtidos, além de retratarem a 

realidade do setor educacional, tornaram-se ferramentas indispensáveis ao processo 

decisório para o estabelecimento das políticas educacionais no país, conforme 

preconizam Vieira e Bettega (2011).  

 

Para Costa (2016), a figura do Procurador Institucional (PI) e suas funções se 

definem em um momento considerado de reforma educacional, cuja principal 

finalidade é regulamentar o processo de regulação da educação e sedimentar as 

políticas de gestão da qualidade da educação superior por meio de mecanismos 

oficiais e legais. Segundo Trajano (2015, p. 1), 

a boa gestão de uma instituição de ensino superior comporta várias 
dimensões. Ao mesmo tempo que deve preocupar-se com os resultados 
administrativos e acadêmicos, o gestor deve manter a instituição 
rigorosamente dentro das exigências legais, tarefa árdua em um país que 
prima pela descontinuidade. Deve, também, acompanhar as necessidades do 
mercado e lutar para aumentar a competitividade e a lucratividade do 
negócio. Para responder a todas essas questões, precisa fazê-lo de forma 
responsável, técnica e profissional.  
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Inicialmente surgiu a figura do profissional Pesquisador Institucional (2005) e depois o Procurador Institucional (2007). As 

legislações pertinentes e seus parâmetros estão evidenciados na Tabela 5. 
 

Tabela 5 – Cronologia leis e decretos para criação do PI  

Ano Portaria/Decreto Descrição 

2001 
Portaria n.º 2.517, de 

22 de novembro 
Estabelece que as IES devem responder, anualmente, ao Censo da Educação Superior no SIEd-Sup e devem designar um 
Pesquisador Institucional para ser o interlocutor e responsável pelas informações da IES junto ao INEP. 

2002 
Portaria MEC n.º 
3.176, de 14 de 

novembro  

Dispõe sobre o Censo da Educação Superior: as Instituições de Ensino de Superior deverão responder, anualmente, ao 
CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR no Sistema Integrado de Informações da Educação Superior (SIEd-Sup). É solicitado às 
IES a designação, pelo dirigente da instituição, de um profissional denominado Pesquisador Institucional, que seria o 
responsável pela coleta de dados e preenchimento do Questionário Eletrônico do Censo da Educação Superior e pela 
atualização do Cadastro da Instituição e dos seus  cursos/habilitações no Sistema Integrado de Informações da Educação 
Superior (SIEd-Sup). 

2004 
Lei n.º 10.861, de 14 
de abril  

Institui-se o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, com o objetivo de assegurar processo nacional de 
avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes. 

2005 
Portaria nº 46, de 10 
de janeiro 

Estabelece que as Instituições de Educação Superior - IES deverão responder, anualmente, conforme calendário estabelecido 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, ao CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
no Sistema Integrado de Informações da Educação Superior - SIEd-Sup. Art. 4º - As Instituições de Educação Superior deverão 
designar um Pesquisador Institucional para ser o interlocutor e responsável pelas informações da instituição junto a DEAES-
INEP. 

2006 
Decreto n.º 5.773, de 
9 de maio 

Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 
superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. 

2007 

Portaria Normativa 
n.º 40, de 12 de 
dezembro 
(Consolidada 2010) 

Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação 
da educação superior no sistema federal de educação. Art. 61- E - A instituição deverá indicar um Procurador Educacional 
Institucional (PI), que será o responsável pelas respectivas informações no Cadastro e-MEC e nos Processos Regulatórios 
correspondentes, bem como pelos Elementos de avaliação, incluídas as informações necessárias à realização do ENADE. 

2010 
Portaria Normativa 
n.º 23, de 1.º de 
dezembro 

Altera dispositivos da Portaria Normativa n.º 40, de 12 de dezembro de 2007, que Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo 
de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão da educação 
superior no sistema federal de educação, e o Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos Superiores e consolida disposições 
sobre indicadores de qualidade, banco de avaliadores (Basis) e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). 

2014 
Portaria Normativa 
n.º 92, de 31 de 
janeiro 

Aprova, em extrato, os indicadores do Instrumento de Avaliação Institucional Externa para os atos de credenciamento, 
recredenciamento e transformação de organização acadêmica, modalidade presencial, do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior - SINAES. 

Fonte: Adaptado de Menezes, F. H. P.; Araújo, J. F. S.; Vasconcelos, M. M. B; Souza, A. P. M. de. (2014). Uma análise sobre a importância da educação 
política no ensino básico brasileiro para a formação cidadã dos indivíduos. ANAIS do VII Encontro de Pesquisa e Extensão da Faculdade Luciano Feijão. 
Sobral-CE, novembro de 2014. Vieira, A. M. D. P.; & Bettega, M. O. de P. (2011) O Procurador Educacional Institucional (PI) - Responsabilidades e Funções. 
Recuperado de: <http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompletos/comunicacoesRelatos/0013.pdf.> Acesso em: dez 2018. 
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Vieira e Bettega (2011) sinalizam que no ano de 2000 já se falava na figura do PI. 

Contudo, ainda não havia essa denominação. Por meio do Ofício Circular 

90/2000/MEC/INEP, as IES já recebiam a informação sobre o início do processo de 

implantação do Sistema Integrado de Informações sobre a Educação Superior 

(SIEDSup). Com isso, esta função já se instalara nas IES. Vieira e Bettega (2011) 

relatam que foi a partir de 2004, com o advento da Lei n.º 10.861, que instituiu o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), os processos de 

avaliação institucional da educação superior brasileira adquiriram caráter 

sistemático, sendo executados sob a coordenação do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do Ministério da Educação.  

 

As atribuições e responsabilidades do Procurador Institucional – PI foram instituídas 

pela Portaria 40, de 12 dezembro de 2007 e consolidadas em 2010 da seguinte 

forma: 

 

 § 2º - O PI deverá ser investido de poderes para prestar informações 

em nome da instituição, por ato de seu Representante Legal (RL); 

 § 3º - O PI poderá indicar Auxiliares Institucionais (AIs) para 

compartilhar tarefas de inserção de dados, sob a responsabilidade do 

PI; 

 § 4º - As informações prestadas pelo PI e pelos AIs presumem-se 

válidas, para todos os efeitos legais. 

 

Já a Portaria Normativa n.º 23, de 29 de dezembro de 2010, preconiza: 

 

 O PI deverá estar, preferencialmente, ligado à Reitoria ou à Pró-

Reitoria de Graduação da instituição ou órgãos equivalentes, a fim de 

que a comunicação com os órgãos do MEC considere as políticas, 

procedimentos e dados da instituição no seu conjunto;  

 Este profissional deverá ser investido de poderes e responsabilidades 

para prestar informações em nome da instituição, por ato de seu 

representante legal, ao identificá-lo no sistema e-MEC, articulando-se, 

na instituição, com os responsáveis pelos demais sistemas de 

informações do MEC;  
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 A instituição também poderá indicar Auxiliares Institucionais (AIs) para 

compartilhar tarefas de inserção de dados, sob responsabilidade do PI; 

 As informações prestadas pelo PI e pelos AIs se presumem válidas 

para todos os efeitos legais. 

 

Vieira e Bettega (2011) ressaltam a existência de semelhanças no conteúdo das 

referidas portarias, ambas trazem a solicitação do MEC às IES, para que estas 

façam a designação de um Pesquisador Institucional. Contudo, Bettega e Vieira 

(2011) compreendem que a figura do Pesquisador Institucional foi criada pela 

Portaria MEC n.º 46, de 10 de janeiro de 2005. Os autores ressaltam que as 

atribuições do PI vão muito além das instituídas pelo MEC: 

desde a criação do PI, outras demandas vieram se acumulando, também sob 
responsabilidade do Procurador Institucional, entre elas o preenchimento dos 
dados da IES no e-MEC; do cadastro da Comissão Própria de Avaliação; do 
PingIFES; do Censo da Educação Superior; do Cadastro Nacional de 
Docentes e do Simec; o acompanhamento dos procedimentos de inscrição de 
cursos e alunos para realização do ENADE. Tais procedimentos servem de 
base para processos relevantes para as Instituições, como o 
recredenciamento da Instituição, a autorização e o reconhecimento dos 
cursos, a renovação de reconhecimento dos cursos e a matriz orçamentária 
nas IFES (Vieira & Bettega, 2011, p. 3). 

 

Trindade (2007) fala sobre os primeiros anos de funcionamento da Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), no período de junho de 

2004 a junho de 2006, retratando os tempos de implantação, definição de papéis e 

inauguração de um trabalho com capacidade de modificar a cultura avaliativa no 

ensino superior brasileiro. Pioneiramente, o Brasil se dispõe a avaliar sua educação 

superior de forma sistêmica. O autor menciona ainda que 

este é o desafio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES), que não é um procedimento complicado, como alguns costumam 
dizer, mas um sistema que busca dar conta da complexidade da educação 
superior de um país com as dimensões e as contradições como o nosso 
(Trindade, 2007, p. 9). 

 

Assim, a atividade de Procurador educacional Institucional (PI) passou a ter suma 

relevância no desempenho da IES, ou seja, sem a presença de um PI, a gestão no 

ensino superior fica seriamente comprometida. Trajano (2015) menciona Márcio 

Sanches, coordenador da Universidade Corporativa do Semesp e professor de 

estratégia empresarial da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 



62 

 

Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV) que compreende “o grande valor do PI, 

principalmente por ser o responsável por abastecer o Ministério da Educação com 

todas as informações de produção inerentes à IES”. (Trajano, 2015, p. 1). 

 

Por sua vez, Costa (2016) desenvolveu estudos a fim de identificar quem é o PI para 

o MEC e para a IES, chegando a conclusão de que o PI significa o elo para fazer a 

“ponte entre os controladores e os que devem ser controlados, sendo, 

simultaneamente, um suporte/apoio aos gestores das IES e aos gestores das 

políticas de regulação da educação” (Costa, 2016, p. 35). 

 

Na percepção de Medeiros (2015) existem duas diferenças entre o Pesquisador 

Institucional e o Procurador Institucional: 

 

 O pesquisador é responsável pelo preenchimento do Censo da 

Educação Superior; 

 O procurador é responsável pelas informações do Cadastro e-MEC e 

dos processos regulatórios correspondentes, bem como pelos 

elementos de avaliação, incluídas as informações necessárias à 

realização do ENADE. 

 

Ressalta-se que as duas funções possam ser acumuladas por um único indivíduo; 

apesar de preencher sistemas diferentes, as informações e atividades estão 

relacionadas. 

 

Nesse sentido, o problema que instigou esta pesquisa se refere não apenas à 

importância do Procurador Institucional, mas à responsabilidade e à função investida 

ao PI no âmbito da educação superior. Trajano (2015) apresenta relatos em que 

profissionais discorrem sobre a profissão de PI e seus desafios: 

Michelle Espíndola, diretora acadêmica da Uninacional de Brasília, iniciou sua 
carreira como auxiliar de PI e em seguida tornou-se procuradora. Aliás, casos 
como estes, de promoção interna, são os mais recorrentes. Por isso, 
encontrar alguém com as competências necessárias para ocupar a função 
não é tarefa das mais simples (Trajano, 2015, p. 2).  
 
Andréia Labegalini tornou-se procuradora institucional na Universidade de 
Marília (Unimar) em 2011, onde estudam 6,5 mil alunos. Doutora em 
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pedagogia e em administração escolar, Andréia coordenava a Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) da unidade quando foi promovida ao cargo. 
“Passei a me construir enquanto PI. Participei e ainda participo de palestras e 
cursos sobre os mais diversos assuntos relacionados ao ensino superior”, 
relata a profissional, que atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado 
em educação sobre a importância do PI na elaboração e efetivação das 
políticas educacionais (Trajano, 2015, p. 2).  
 
Cláudia Paschoaleti, do Centro Universitário Fundação Educacional de 
Barretos (Unifeb), também possui trajetória semelhante. Formada em 
engenharia de alimentos na própria instituição, no ano de 1992, foi 
coordenadora de curso, supervisora técnica administrativa e hoje é PI. “Como 
a Unifeb passou recentemente por uma reorganização estrutural, fui 
convidada a assumir o cargo de PI para regularizar a situação tributária e 
educacional da fundação. Minha trajetória na instituição ajudou no exercício 
da nova posição, mas aprender sobre a atividade nunca é demais” (Trajano, 
2015, p. 2). 
 

Bettega e Vieira (2011) acreditam que ao Procurador Educacional Institucional (PI) 

compete conhecer e trabalhar com vários sistemas, com especificidade e demandas 

operacionais que necessitam de tempo (preenchimento de longos formulários, 

conferência dos dados e acompanhamento dos resultados). Por isso, seu 

desempenho impacta diretamente o desenvolvimento dos processos de regulação 

efetuados pela Secretaria da Educação Superior (SESu). Nesse sentido, a 

responsabilidade do PI, em relação a cada um dos sistemas que opera, pode ser 

assim sintetizada: 

 

 Censo da Educação Superior – promove o levantamento de dados e 

informações estatístico-educacionais junto a todas as Instituições de 

Educação Superior - universidades, centros universitários, faculdades, 

em  periodicidade anual. Esses dados se referem à instituição, aos 

cursos de graduação e sequenciais, presenciais e a distância, à 

infraestrutura (bibliotecas, instalações, equipamentos e outros recursos 

institucionais), ao pessoal docente e técnico administrativo, bem como 

aos alunos (vagas, candidatos, ingressos, matrículas e concluintes). O 

preenchimento do Censo da Educação Superior é obrigatório e 

possibilita traçar uma radiografia desse nível de ensino no País. O PI é 

responsável pela exatidão e fidedignidade das informações fornecidas, 

ao Censo da Educação Superior, no limite de suas atribuições 

institucionais, conforme os termos do parágrafo único do art. 3.º no 



64 

 

Decreto n.º 6425, de 4 de abril de 2008. Sua atribuição consiste em 

articular os diferentes setores institucionais para que os dados sejam 

fidedignos e coerentes entre si; 

 Sistema e-MEC – Sistema eletrônico de acompanhamento dos 

processos que regulam a educação superior no Brasil. Cadastro 

eletrônico com informações e dados, relativos às IES e aos respectivos 

cursos da Instituição de Educação Superior. Os Protocolos dos 

Processos de Credenciamento e Recredenciamento de Instituições de 

Educação Superior e de Autorização, Reconhecimento de Cursos e 

Renovação de Reconhecimento de cursos, e Aditamentos, são 

realizados no sistema e-MEC. Realizar abertura de protocolos e 

acompanhar os processos, realizar e atualizar cadastros (docentes; 

coordenação; cursos; disciplinas; carga horária; auxiliar institucional, 

etc.), realizar cadastro da Pós-graduação lato sensu, acompanhar e 

validar os resultados de avaliações externas e seus indicadores, 

preencher formulários eletrônicos de avaliação, responder às 

diligências de processos, realizar impugnações e ou contrarrazões de 

relatórios de visitas de avaliação, preencher formulários referentes a 

Protocolos e Termos de Compromisso, atender aos processos 

referentes à Medidas Cautelares; Termos de Saneamento e Processos 

Administrativos, aditar as atualizações de PDI; Regimento e PPC, 

anexar o relatório da CPA em datas estabelecidas, atualizar as 

informações sobre a composição da CPA, validar informações sobre 

insumos e indicadores (CPC e IGC), Manifestar sobre os insumos dos 

indicadores – ENADE. O PI deve manter o cadastro atualizado – 

interoperabilidade com os demais sistemas do MEC; 

 Sistema e-MEC, o PI deverá atualizar a composição da Comissão 

Própria de Avaliação - CPA junto ao MEC, cabendo-lhe inserir, 

anualmente até o dia 30 de março, o Relatório de Avaliação 

Institucional sobre o ano anterior; 

 Sistema ENADE – Sistema eletrônico de inscrição dos estudantes ao 

Exame Nacional de Desempenho. O PI deve atentar ao calendário 

avaliativo e aos resultados dos indicadores do ENADE, para não 

perder prazos de instrução de processos. Acompanhar integralmente o 
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processo de ENADE. Acompanhar a legislação e as questões 

regulatórias (Cronograma, Diretrizes, Portarias, Manuais...), realizar 

atividades de enquadramento dos cursos avaliados, acompanhar o 

cadastro das inscrições dos alunos irregulares e dos estudantes 

habilitados, acompanhar o preenchimento dos questionários do 

Estudante e do Coordenador, acompanhar o encerramento das 

inscrições até a emissão do protocolo de encerramento dos cursos, 

acompanhar a divulgação dos relatórios dos cursos e da IES (Bettega 

& Vieira, 2011). 

 

Os autores Bettega e Vieira (2011) ressaltam que o Censo da Educação Superior, 

realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), constitui-se importante instrumento de pesquisa sobre as 

instituições de educação superior, sobre seus cursos, seus alunos e docentes. Os 

resultados coletados subsidiam o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes), no planejamento e a avaliação de políticas públicas, além de 

contribuir no cálculo de indicadores de qualidade como o Cálculo Preliminar de 

Curso (CPC) e Índice Geral de Cursos (IGC). As estatísticas possibilitam ainda, 

através da justaposição de informações de diferentes edições da pesquisa, a análise 

da trajetória dos estudantes a partir de seu ingresso em determinado curso de 

graduação, e, consequentemente, a geração de indicadores de acompanhamento e 

de fluxo na educação superior. Portanto, as instituições que eventualmente não 

respondam ao Censo ficam impedidas de participar do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes – ENADE, o que acarreta, por sua vez, a 

impossibilidade de os alunos concluírem seus cursos, pois a participação no Exame 

é condição indispensável para a emissão do histórico escolar do aluno (Bettega & 

Vieira, 2011).  

 

Costa (2016) explica que o PI é responsável pelo preenchimento do Censo, sua 

indicação deve ser confirmada anualmente pelo Dirigente Legal por meio de ofício, 

devendo ainda ser dada por condições para sua atuação.  

 

O Procurador Institucional deve ter conhecimento sobre todo o fluxo do processo 

avaliativo (interno e externo) de sua IES (Figura 13). 
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Figura 13 – Condições para atuação do PI  
Fonte: Funghetto, S. (2011). O papel do Procurador Institucional – ABMES. Recuperado de: 
https://abmes.org.br/arquivos/documentos/Workshop_ABMES_29.08.2011_O_papel_do_PI_(Suzana
_Funghetto).pdf. Acesso dez. 2018. 

 

Portanto, diante de tantas responsabilidades e o aumento das atribuições do PI, tais 

como processos de avaliação, regulação e supervisão, o PI tornou-se um 

profissional estratégico nas IES, uma vez que os processos exigem conhecimento e 

interpretação, e seu desempenho pode contribuir tanto para o sucesso quanto para 

o fracasso da instituição. Além desses fatores Souza, Souza, Souza & Menezes 

(2015) lembram que uma das atribuições do PI é manter-se atualizado sobre as 

novidades envolvendo a legislação da Educação Superior. E também, deve 

acompanhar diariamente: 

 

 A caixa de mensagens 

do e-MEC; 

 O sítio do MEC; 

 O Portal do INEP; 

 O Diário Oficial da 

União; 

 O Conselho Nacional de 

Educação (CNE); 

 A Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação 

Superior (CONAES).  

 

Além de todas essas tarefas, ainda deve verificar se as informações da IES contidas 

no sistema e-MEC e nas publicações do Diário Oficial da União estão corretas 

frequentemente (Souza, Souza, Souza & Menezes, 2015). 

 

Costa (2016) afirma que apesar das determinações teóricas do MEC para a funções 

https://abmes.org.br/arquivos/documentos/Workshop_ABMES_29.08.2011_O_papel_do_PI_(Suzana_Funghetto).pdf
https://abmes.org.br/arquivos/documentos/Workshop_ABMES_29.08.2011_O_papel_do_PI_(Suzana_Funghetto).pdf
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do PI, na prática, o gerenciamento das informações, as demandas oriundas de 

outras atividades ultrapassam o âmbito da formalização. Sempre há o envolvimento 

com outros profissionais no processo de alimentação e realimentação de dados e 

informações, além de outros elementos comuns, ou que interferem em suas 

atribuições, como cumprimento de prazos pelos demais profissionais 

(coordenadores de curso e gestores); organização e interpretação de dados; 

infraestrutura adequada e qualificação profissional e técnica para lidar com os novos 

processos e procedimentos demandados pelo processo de regulação do MEC. 

Costa (2016) chama a atenção para a carga excessiva de demandas para esse 

profissional, que vão muito além das legalmente estabelecidas, entre elas três 

inquietações, a saber: 

 

 A responsabilidade da função devido ao excesso de informações e 

dados requeridos pelos sistemas informatizados do MEC, que 

estabelecem critérios específicos e limites de prazos; 

 A sua efetiva atuação e a necessidade de contínua formação e 

capacitação, o que possibilita acompanhar o desenvolvimento de 

instrumentos legais, em constante atualização, dessa forma tornando-

se elemento de apoio à gestão da IES; e, 

 Seu envolvimento direto com os diversos setores da estrutura 

acadêmica e administrativa da instituição (Costa, 2016). 

 

Por sua vez, Barroso (2005) como citado em Costa (2016) alerta sobre a avaliação 

abarcar as dimensões de coordenação, controle e influência do Estado sobre os 

sistemas econômicos e sociais. Com isso, observa-se uma imprecisão institucional 

da identidade do PI, que, além das suas funções formais, outras atividades que 

emergem da própria dinâmica da interação entre MEC-IES e IES-MEC foram 

inseridas em suas atribuições (Costa, 2016). 
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Estudos de Arantes (2013) citado em Souza, Souza, Souza & Menezes (2015) elencam outras habilidades, aptidões e 

conhecimentos necessários para o desenvolvimento das atribuições do PI resumidas na Tabela 6. 
 

Tabela 6 – Cronologia leis e decretos para criação do PI  

Aptidões/habilidades Descrição 
Aptidão para analisar dados e 
indicadores qualitativos e quantitativos 

Capacidade de analisar esses tipos de dados, pois é baseado nesta análise que os gestores da IES tomarão as 
decisões cabíveis em processos específicos e em projetos e ações de melhorias. 

Aptidão para lidar com sistemas 
especialistas de Informática. 

O conhecimento de Informática é essencial, pois o PI tem como um dos principais instrumentos de trabalho o 
computador, uma vez que trabalha diretamente com os sistemas eMEC e CENSUP, com os sistemas internos da 
IES, com pesquisas na Internet, com preenchimento de formulários eletrônicos, com comunicação online e com a 
produção de documentos digitalizados. 

Conhecer todos os requisitos legais e 
normativos vigentes da Educação 
brasileira. 

Atualização constante por meio de recursos importantes como os sítios oficiais do Ministério da Educação (MEC), do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Conselho Nacional de Educação 
(CNE), do Diário Oficial da União (DOU), além de sítios de Associações e Institutos como a Associação Brasileira de 
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e o Instituto Latino Americano de Planejamento Educacional (ILAPE), 
respectivamente. 

Conhecer os instrumentos utilizados nas 
avaliações de cursos e de instituições. 

O PI deve não só conhecer, mas está sempre atento as mudanças desses instrumentos, visto que é através deles 
que a IES e seus cursos serão avaliados. 

Habilidade para acompanhar a 
constante publicação de novas regras. 

o Procurador Educacional Institucional e sua equipe trabalham diretamente com instruções normativas, leis, 
decretos, despachos, portarias e etc. Saber interpretá-los para assim poder orientar os gestores da IES na tomada 
de decisões, no cumprimento de prazos, na gestão baseada em tais normas é essencial. 

Habilidade para concentrar-se no 
preenchimento de extensos formulários 
online. 

como responsável pela inserção e gerenciamento de informações da IES no sistema e-MEC e pelas informações 
referentes ao Censo da Educação Superior, o PI trabalha constantemente com o preenchimento de variados tipos e 
tamanhos de formulários eletrônicos, estes que devem ser preenchidos cautelosamente, visto que refletirão 
diretamente nos processos de regulação, avaliação e supervisão da IES e na geração de indicadores de qualidade. 

Outras habilidades como: Boa 
comunicação. 

Ter a habilidade de comunicar-se bem, tanto verbalmente quanto de forma escrita, pois ele tem a missão de 
transmitir informações aos gestores da IES e ao MEC. Liderança: devido à grande demanda de tarefas, geralmente 
o PI desenvolve seu trabalho com a ajuda de uma equipe de auxiliares, liderada e coordenada por ele. Estes 
auxiliares devem ser capacitados pelo Procurador Educacional Institucional, ser profissionais de confiança e possuir 
habilidades, aptidões e conhecimentos similares aos do PI. 

Habilidade para trabalhar com pesquisa. 

Elaboração de pesquisas diárias no sistema e-MEC e em sítios como o Diário Oficial da União, do MEC, do INEP 
entre outros. Visão estratégica: todas as habilidades supracitadas para o bom desenvolvimento do trabalho do PI 
devem estar aliadas a habilidade de utilizá-las de forma estratégica. Não podemos esquecer que uma IES é uma 
organização é o PI como gestor de informação 

Fonte: Adaptado de Sousa, D. B.; Sousa, M. K. de.; Sousa, M. da P.; Menezes, L. A. de (2015). Dilemas e desafios da função do procurador educacional 
institucional (PI). ANAIS do VIII Encontro de Pesquisa e Extensão da Faculdade Luciano Feijão. Sobral-CE, novembro. 
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Souza, Souza, Souza & Menezes (2015) mencionam as inúmeras dificuldades 

enfrentadas pelo PI no desenvolvimento do seu trabalho: 

 

 Falta de treinamentos constantes e específicos para PI; 

 Dificuldades no manuseio das funcionalidades do sistema e-MEC; 

 As mudanças frequentes na legislação da Educação Superior, sem 

comunicação ou aviso prévio por parte dos órgãos legisladores. 

 

É importante que os gestores da IES definam cautelosamente quem deve ocupar o 

cargo de PI na instituição, pois atuar como Procurador Institucional exige do 

profissional muita responsabilidade, confiabilidade, habilidades múltiplas e 

sabedoria. Tais características são importantes, pois estas marcam a dificuldade que 

as IES encontram para ter profissional capacitado para exercer tal função, como 

também vale ressaltar que é um desafio para a pessoa que atua com tantas 

incumbências. 

 

2.6 Contribuições do Referencial Teórico para a pesquisa 

 

O referencial teórico delineado para este estudo possibilitou ponderar sobre as 

definições de Estratégias, Planejamento estratégico, Escolas do pensamento 

estratégico e Gestão estratégica. Esta seção objetivou demonstrar os principais 

autores e os conceitos basilares para elaboração deste referencial teórico, utilizou-

se os seguintes teóricos: Andion & Fava (2002); Ansoff (1977); Ansoff (1977); Ansoff 

(1981); Barros (2014); Bertero, Vasconcelos & Binder (2003); Braga & Monteiro 

(2005); Braga (2003); Braga (2003); Casartelli, Rodrigues, Bittencourt & Garibotti 

(2010); Chandler (1969); Cohen (2017); Colombo (2013); Costa (2002); Drucker 

(2001); Ghemawat (2007); Hardy & Fachin (1996); Hernan (2002); Hutzschenreuter 

& Kleindienst (2006); Keller (1997); Lacerda (2009); Lobato (2015); Macêdo (2010); 

Maziero (2015); Meers (2007); Mintzberg, Ahlstrand & Lampel (1998); Mintzberg, 

Ahlstrand & Lampel (2010); Newman (2009); Oliveira (2001); Oliveira (2015); Ribeiro 

(2008 p. 30; 31); Richers (1981); Saramago (2007); Serra & Ferreira (2015); Steiner 

(1969); Wright, Kroll & Parnell (2000) e Wright, Kroll & Parnell (2011). A abordagem 

destes teóricos contempla a temática estratégia, o planejamento estratégico e os 

desafios da gestão estratégica não só para organizações, mas também para as 
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instituições de ensino superior. Uma importante contribuição incide nas escolas do 

planejamento estratégico que traz diferentes conceitos e pensamentos quando se 

fala em estratégias. 

 

Na finalidade de continuar a sustentação da pesquisa, desenvolveu-se a temática 

Gestão educacional na qual os principais autores citados são: Costa (2016); 

Colombo (2013); Frauches (2010); Maziero (2015); Medeiros (2015); Menezes; 

Araújo; Vasconcelos & Souza (2014); Meyer Jr; Pascucci & Mangolin (2012); Moraes 

(2000); Oliveira (2011); Saramago (2007) e Saviani (2011); Esses estudiosos falam 

sobre um tema de relevância tendo em vista que o setor educacional brasileiro é 

extremamente complexo, principalmente quando se fala de ensino superior, um 

setor sujeito a extrema competitividade e também as constantes mudanças 

ocasionadas por leis, decretos e portarias, sendo fundamental a construção de um 

arcabouço teórico que trate dessa temática. 

 

Para a construção da seção Procurador Institucional utilizou-se os seguintes 

pesquisadores: Arantes (2013); Barroso (2005); Bettega & Vieira (2011); Costa 

(2016); Funghetto (2011); Medeiros (2015); Souza, Souza, Souza & Menezes 

(2015); Trajano (2015); Trindade (2007) e Vieira & Bettega (2011). Assim, a 

estruturação desse referencial permitiu uma maior compreensão dos problemas na 

gestão de uma instituição de ensino superior, bem como compreender melhor a 

figura do PI, e observar que este é um profissional sujeito a legalidades e também 

com os problemas do cotidiano da IES.  

 

Para fins desta pesquisa buscou-se na doutrina de Mintzberg, Ahlstrand & Lampel 

(2010) compreender as escolas do pensamento estratégico, para identificar em seu 

conteúdo teórico, qual das escolas se enquadraria no contexto da pesquisa. 

Contudo, não foi possível associar este estudo a nenhuma das escolas 

preconizadas pelos teóricos. Dessa forma não foi possível analisar a inserção do 

Procurador Institucional sob a ótica desta teoria. Porém é válido ressaltar que as 

escolas tem as suas características próprias e falam de estratégias: A Escola do 

Design enfatiza as avaliações externas e internas das organizações; A Escola do 

Planejamento traz a administração estratégica com o executivo tendo acesso direto 

aos processos; A Escola do Posicionamento impõe limites sobre as estratégias e 
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apoia os processos; A Escola Empreendedora tem a visão como inspiração para o 

que precisa ser feito; A Escola Cognitiva utiliza a psicologia cognitiva e a formulação 

de estratégia, A Escola do Aprendizado sugere que os estrategistas aprendem ao 

longo do tempo; A Escola do Poder pressupõe o desenvolvimento de estratégias 

com um processo de negociação, moldada pelo poder e pela política; A Escola 

Cultural tem como característica a resistência às mudanças, pois está arraigada nos 

valores e comportamentos; A Escola Ambiental “refere-se a um conjunto de forças 

fora da organização” (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2010); A Escola da 

Configuração entende as organizações como agrupamentos de características e 

comportamentos para transformar a organização. Então, em se falando de gestão 

estratégica organizacional, todas as escolas citadas acima dão a sua contribuição, 

referente ao assunto, o que também é encontrado nas Instituições de Ensino 

Superior, porém não existe a citação, nem tão pouco o vínculo do Procurador 

Institucional nas escolas. 
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3 Metodologia 

 

Este capítulo tem por finalidade descrever os procedimentos metodológicos, 

abordando aspectos sobre os itens Caracterização da pesquisa, Unidade de análise, 

Unidade de observação, População e amostra, Procedimentos para coleta de dados 

e Análise dos dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para alcançar o objetivo deste estudo, realizou-se pesquisa de abordagem 

qualitativa, tendo como método a pesquisa de campo. Segundo Vergara (2009). A 

abordagem qualitativa facilita a compreensão de um fenômeno, permitindo 

compreender a percepção das experiências dos sujeitos sobre um determinado 

assunto  

 

3.2 Unidade de observação  

 

A unidade de observação para a pesquisa constituiu-se de (106) Procuradores 

Institucionais de vários estados e que fazem parte de um Grupo de WhatsApp onde 

participam somente Procuradores Institucionais. 

 

3.3 Procedimentos para a coleta de dados 

 

Para a realização da pesquisa, foi enviado email e WhatsApp para os participantes 

da pesquisa solicitando a adesão, informando o teor da pesquisa e a relevância das 

indagações sobre o tema. Para tanto elaborou-se o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE A) e Questionário de pesquisa (APÊNDICE B) elaborado 

com o intuito de saber efetivamente como se dá a atuação dos Pesquisadores 

Institucionais (PI’s) de diversas regiões em instituições de Ensino Superior (IES). 

Para tanto. O questionário foi dividido em quatro (4) seções: Seção I: termo de 

consentimento e explicação sobre o questionário e a responsável; Seção II: perfil do 

respondente, com nove (9) perguntas;  Seção III: perfil da instituição de ensino 

superior (IES) onde os PI’s trabalham, com três (3) perguntas; Seção IV: procurador 

institucional (PI) x estratégia, com treze (13) perguntas. A questão 1 foi fechada; as 

questões 2 e 3 foram abertas; a questão 4 foi de múltipla escolha; as questões 5 e 6 
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foram fechadas; a questão 7 foi mista, com a parte fechada, porém com a opção de 

respostas abertas, livres; a questão 8 foi de múltipla escolha; a questão 9 foi mista, 

com a parte fechada, porém com a opção de respostas abertas; a questão 10 foi 

fechada; as questões 11, 12 e 13 foram de múltipla escolha; a questão 14 foi de 

múltipla escolha, porém com a opção de respostas abertas, livres; as questões 15 a 

18 foram abertas; as questões 19 e 20 foram de múltipla escolha, porém com a 

opção de respostas abertas, livres; as questões de 21 a 25 foram abertas. A 

aplicação foi feita por meio do aplicativo GOOGLE DOC’S/ Grupo de WhatsApp: 

Grupo de PI’s IES Brasil. Onde os participantes são PI’s de IES de diversos lugares 

e diversas instituições de ensino superior. Nesse sentido a pesquisa qualitativa 

ocorre para compreensão de fenômenos. Cuja principal finalidade é interpretar os 

significados que as pessoas atribuem à questão que está sendo explorada (Denzin 

& Lincoln, 2000). 

 

3.4 Procedimentos para a análise de dados 

 

Para a análise dos dados coletados com o consumidor foram utilizados o Microsoft 

Access e Microsoft Excel para tratamento e tabulação dos resultados coletados no 

Questionário de pesquisa (APÊNDICE B). Para análise do conteúdo após o 

preenchimento do questionário por parte dos Procuradores Institucionais, os dados, 

foram armazenados para tratamento e organização do material para Categorização. 

A análise temática é uma das técnicas utilizadas para a realização da análise de 

conteúdo; em seu desenvolvimento, desmembra-se o discurso em categorias. 

Franco (2012) ressalta a importância da análise de conteúdo das mensagens, dos 

enunciados do discurso e das informações que são muito mais antigas do que a 

reflexão científica que ocupa da formalização de seus pressupostos 

ePI’stemológicos, teóricos e de seus procedimentos operacionais. 

 

A Tabela 7 apresenta uma síntese da metodologia utilizada nessa pesquisa, 

relacionando os objetivos específicos deste estudo com os principais teóricos que 

embasaram a construção do referencial teórico e os instrumentos utilizados na 

coleta de dados. 
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Tabela 7 – Síntese da metodologia da pesquisa.  
 

Objetivos Autores 
Tipo  

de pesquisa 

Caracterizar o 
trabalho do PI 

 
Identificar limites e 
possibilidades de 

atuação 
 

Identificar quais as 
competências 

necessárias a essa 
atuação 

 
Verificar os principais 

resultados 
decorrentes de suas 

funções 

Costa (2016); Colombo (2013); Frauches (2010); Maziero 
(2015); Medeiros (2015); Menezes; Araújo; Vasconcelos 
& Souza (2014); Meyer Jr; Pascucci & Mangolin (2012); 
Moraes (2000); Oliveira (2011); Saramago (2007) e 
Saviani (2011Arantes (2013); Barroso (2005); Bettega & 
Vieira (2011); Costa (2016); Funghetto (2011); Medeiros 
(2015); Souza, Souza, Souza & Menezes (2015); Trajano 
(2015); Trindade (2007) e Vieira & Bettega (2011). P

e
s
q
u
is

a
 b

ib
lio

g
rá

fi
c
a
  

&
 

P
e
s
q
u
is

a
 d

e
 c

a
m

p
o
 

Verificar como o PI 
participa do 

planejamento 
estratégico e sua 
implementação. 

Andion & Fava (2002); Ansoff (1977); Ansoff (1977); 
Ansoff (1981); Barros (2014); Bertero, Vasconcelos & 
Binder (2003); Braga & Monteiro (2005); Braga (2003); 
Braga (2003); Casartelli, Rodrigues, Bittencourt & 
Garibotti (2010); Chandler (1969); Cohen (2017); 
Colombo (2013); Costa (2002); Drucker (2001); 
Ghemawat (2007); Hardy & Fachin (1996); Hernan 
(2002); Hutzschenreuter & Kleindienst (2006); Keller 
(1997); Lacerda (2009); Lobato (2015); Macêdo (2010); 
Maziero (2015); Meers (2007); Mintzberg, Ahlstrand & 
Lampel (1998); Mintzberg, Ahlstrand & Lampel (2010); 
Newman (2009); Oliveira (2001); Oliveira (2015); Ribeiro 
(2008 p. 30; 31); Richers (1981); Saramago (2007); Serra 
& Ferreira (2015); Steiner (1969); Wright, Kroll & Parnell 
(2000) e Wright, Kroll & Parnell (2011). 

P
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u
is

a
 b
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lio

g
rá
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c
a
  

&
 

P
e
s
q
u
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a
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e
 c

a
m

p
o
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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4 Apresentação e discussão dos resultados 

 

Neste capítulo procede-se à apresentação e discussão dos resultados da pesquisa 

envolvendo os resultados da pesquisa sobre o Procurador Institucional, a 

caracterização das instituições de ensino superior em que trabalham os PI’S e os 

resultados da pesquisa o Procurador Institucional (PI) e a relação com a estratégia 

organizacional na IES e discussão dos resultados. 

 

4.1 Apresentação dos resultados 
 

Os resultados são apresentados por: perfil dos respondentes, perfil da instituição de 

ensino superior em que trabalha os PI’s e os resultados da relação entre função e 

estratégia organizacional. 

 

4.1.1 Resultados da pesquisa sobre o Procurador Institucional 

 

A caracterização dos respondentes constitui-se de Sexo biológico, idade, curso de 

formação, nível de formação, situação formal de emprego, tempo de atuação na 

área, outras funções, área de vinculação na instituição e capacitação para atuação 

como PI.  

A Tabela 8 descreve os resultados referente ao Gênero dos pesquisados 

 

Tabela 8 – Sexo biologógico dos PI’s 
Variáveis Freq. % 

Feminino  84 79 
Masculino 22 21 

Total 106 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Observou-se que os respondentes desta pesquisa são na grande maioria do sexo 

feminino, sendo assim: 79% feminino e 21% masculino. 

 

Os resultados descritos na Tabela 9 apresenta a faixa etária dos respondentes. 
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Tabela 9 – Faixa etária dos PI’s 
Variáveis Freq. % 

De 20 a 29 anos 3 3% 
De 30 a 39 anos 30 28% 
De 40 a 49 anos 36 34% 
De 50 a 59 anos 26 25% 
De 60 a 79 anos 11 10% 

Total 106 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Observou-se que dos 106 entrevistados a idade mínima é de 25 anos e a máxima de 

70 anos. A faixa de etária dos 20 aos 29 anos, obteve um índice de 3% de 

respostas; dos 30 aos 39 anos, considerou-se 28% dos respondentes; dos 40 aos 

49 anos, houveram 34% respondentes, dos 50 aos 59 anos, o índice foi de 25% de 

respostas; dos 60 aos 79 anos, identificou-se 10% das afirmativas. Sendo assim, a 

maioria das idades dos PI’s participantes está entre 40 (quarenta) anos e sessenta 

anos, o que mostra que a atuação como procurador institucional está sendo feita por 

pessoas com idade mais “madura”, mais velha. 

 

Sobre o curso de formação dos pesquisados a Tabela 10 expõe seus resultados. 

 

Tabela 10 – Área de formação dos PI’s 
Variáveis *Nº  Variáveis *Nº 

Pedagogia 26  Arquitetura e Urbanismo 01 

Direito 19 Ciências Sociais 01 

Administração 11 Design de Moda (FASM / SP) 01 

Letras 10 Educador 01 

Ciências Econômicas 04 Fisioterapia 01 

Biblioteconomia 03 Fonoaudiologia 01 

Ciências Contábeis 03 Informática 01 

Engenharia (Civil e Computação 03 Licenciatura 01 

Teologia 03 Matemática 01 

Processamento de Dados 03  Oceanografia 01 
Filosofia 02 Psicologia 01 
História 02 Psicopedagogia 01 
Jornalismo 02 Publicidade 01 
Química 02 Secretária executivo 01 
Relações públicas 02 Serviço social 01 
Espec. MKT Estratégico 01 Sistemas de Informação 01 
Mestre em Multimeios (Unicamp) 01 Tecnologia em logística 01 
Agronomia 01 Tecnologia em Internet 01 
Análise de Sistemas 01 Turismo 01 

*Nº de ocorrências 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 
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Quanto ao curso de formação dos procuradores institucionais foram agrupados em 

ordem de ocorrência uma vez que houve PI’s informando mais de um curso de 

formação. Assim, observou-se que a maioria dos respondentes são formados no 

curso de pedagogia (26), seguido do curso de direito (19), administração (11) e 

letras (10). Não existe um curso ideal para executar as funções do procurador 

institucional, todos têm condições de fazê-las. Registrou-se também que três 

profissionais ainda estão cursando o ensino superior sendo que, (1) dos 

respondentes está cursando Licenciatura em Pedagogia; (1) Educador e (1) 

Secretária executivo. No curso de engenharia, dentre os três respondentes (1) não 

especificou o tipo de engenharia e os outros dois fizeram Engenharia Civil e 

Engenharia da Computação.  

 

Sobre os níveis de formação concluídos pelos PI’s os resultados são apresentados 

na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Níveis de formação dos PI’s 

Variáveis Nº de ocorrências 

Mestrado 47 
Especialização 46 
Graduação 34 
MBA 14 
Doutorado 12 

Total de ocorrências 153 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Essa indagação contabilizou um total de 153 ocorrências, pois tivemos respondentes 

com até quatro níveis de formação. Assim dos 106 analisados houve mais de uma 

resposta para os itens dos quais, identificou-se (47) respostas para Mestrado; (46) 

possui Especialização; (34) são graduados, (14) mencionaram o MBA e (12) 

respostas foi para o nível de Doutorado. Ressalta-se ainda que quase 50% informam 

ter cursado o mestrado. Nesse sentido a formação dos PI’s possui uma variação 

desde o ensino médio completo até o doutorado, se considerarmos que três deles 

informado na questão anterior ainda não concluíram o curso superior. Observou-se 

assim que o curso e o nível de formação dos PI’s não influencia a instituição na 

contratação do procurador institucional. 

 

A situação formal de emprego dos procuradores institucionais nas instituições de 
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ensino superior apresenta-se na Tabela 12. 
 

Tabela 12 – Situação formal dos PI’s (carteira assinada) 
Variáveis Freq. % 

Não possui carteira assinada 97 84% 
Sim possui carteira assinada 19 16% 

Total 106 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

De acordo com 84% das afirmativas não existe uma situação formal entre os PI’s e a 

Instituição de ensino. Apenas 16% possui a carteira assinada como procurador 

institucional. Ou seja, o vínculo empregatício dos Procuradores Institucionais quase 

não é formalizado na carteira profissional. Isto indica a não formalização do papel do 

PI nas Instituições de Ensino Superior. 

 

A Tabela 13 retratar o tempo de atuação dos respondentes nas instituições de 

ensino superior como Procurador Institucional. 

 

Tabela 13 – Tempo de atuação dos PI’s 
Variáveis Freq. % 

0 a 1 ano 5 5% 
1 a 3 anos 15 14% 
3 a 5 anos 17 16% 
5 a 7 anos 20 19% 
Acima de 7 anos 49 46% 

Total 106 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Identificou-se que 46% das afirmativas indicam que quase a metade dos 

respondentes são PI’s há mais de 7 anos nas IES, seguidos de 19% atuando no 

período de 5 a 7 anos e 16% estão na instituição no período e 3 a 5 anos. Portanto 

se comparado à questão anterior (Figura 13) mesmo atuando há um tempo 

significativo nessa área a função de PI não é oficializada, pois a carteira profissional 

não é assinada com esta função. 

 

A Tabela 14 apresenta outras atividades desempenhadas pelos PI’s na IES.  

 
Tabela 14 – Outras funções dos PI’s na IEs 

Variáveis Freq. % 

Sim, exerce outras funções 90 85% 

Não exerce outras funções 16 15% 

Total 106 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 
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Sobre a indagação além de ser PI, atuar em outras funções, os resultados indicam 

que apenas 15% dos PI’s só desenvolvem as funções relacionadas as suas 

atribuições, afetas as regulações exigidas pelo MEC. Os demais 85% relatam 

exercer outros tipos de atividades em concomitância com as funções de PI.  

 

A Tabela 15 apresenta a diversidade de atribuições exercidas pelos PI’s, os 

resultados foram agrupados considerando os aspectos comuns às funções e outros 

setores. Os respondentes falaram sobre as outras funções que desenvolvem na IES 

que trabalham. Observa-se que muitos desenvolvem a função de coordenações e 

direções, seguidos de secretarias, Comissão Própria de Avaliação (CPA), docência, 

gerências, assessorias, dentre outras. O que prova a relação direta do Procurador 

Institucional com diversos cargos e atividades. 
 

Tabela 15 – Outras funções desenvolvidas pelos PI’s na IES de atuação 

Setores e Funções 
Quantidade de PI’s 

exercendo 
outras funções na IES 

Coordenações em Geral 25 

Direções, Reitorias (vice e Pró) e Biblioteca 22 

Secretarias/Secretária 15 

CPA Com. Próp. de Aval. 13 

Professor/Docente 12 

Conselhos, Gerências (Jurídica e Executiva de EAD), Gestor, 
Auditor de ensino, Consultor, Orçamentos, Despesas e Pagamentos 

10 

Assessorias 09 
Ações Motivac, sociais, pedagógicas; Vestibular, Acessibilidade; 
Coach Profissional, educação inclusiva 

09 

Regulação, FIES, PROUNI, CENSO SUPERIOR, ENADE 
Acadêmico, Informações Acadêmicas 

08 

Outros 01 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Desse modo identificou-se uma diversidade de funções exercidas pelo Procurador 

Institucional, além das funções inerentes ao cargo que exerce. 
 

A vinculação dos procuradores Institucionais na prática é mostrada na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Vínculo dos PI’s à outros níveis de gestão 
Setores e Funções Nº de PI’s vinculados à outros níveis de gestão 

Setor Administrativo  30 
Diretoria/Reitoria 65 

Coordenação 22 

MEC/INEP/SERES 17 

Docentes  16 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Dos 106 respodentes obteve-se nesta questão 150 ocorrências, uma vez, que 

alguns estão vinculados há mais de um nível de um gestão. Ressalta-se que esta 

questão foi de múltiplas escolhas, permitindo ao procurador institucional marcar mais 

de um item dentre os sugeridos: diretoria/reitoria; coordenação; docentes; setor 

administrativo e MEC/INEP/SERES. Sendo assim, a maioria dos Procuradores 

Institucionais exercem seu trabalho com a colaboração de outros setores e 

profissionais. 

 

Em relação à capacitação, treinamento ou cursos realizados para atuação como PI 

os resultados descrevem-se na Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Capacitação, treinamento ou cursos feitos pelos PI’s 
Variáveis Freq. % 

Sim 58 55% 
Não  48 45% 

Total 106 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Observou-se que apesar de mais da metade dos procuradores institucionais terem 

feito capacitações (55%), os mesmos atuam buscando estudos e experiências para 

desenvolverem o seu trabalho, a maioria adquiriram conhecimentos, com 

investimento próprio, sem a ajuda da instituição que trabalha. Enquanto 45% 

informou não ter feito nenhum tipo de capacitação para exercer a profissão. 

Demonstrando-se assim que houve pouco investimento das IES para com os PI’s. 

 

A Tabela 18 descreve as instituições e locais onde os PI’s fizeram os cursos de 

capacitações, treinamentos ou outros cursos. 

 
 

Tabela 18 – Capacitações, treinamentos e cursos realizados pelos PI’s 

Setores e Funções 

Quantidade de PI’s 
exercendo 

outras funções na 
IES 

Consultorias e cursos (HUMUS, Carta Consulta MG, CONSAE, HOOPER, Ilape, 
EDUFOR, Empresas de Consultoria 

30 

INEP, MEC-SERES (Treinamento ENADE, Censo Superior, Capacitações 28 

Outros cursos, MBA, Vários, Diversos lugares IES (RALEDUC, JR etc. Curso de 
Direito Educacional 

18 

Associações (ABMS, AMPESC, ANUP, ANEC, Anpi 17 
Sindicatos (SEMESP, SEMERJ,  09 
Na própria empresa (Experiência do dia a dia, on-line, Capacitações ofertadas 
pelo setor que trabalho, Com PI’s de outra Universidade e Durante o trabalho). 

08 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Os resultados apresentados nesta questão estão corroborados a partir de alguns 

comentários feitos pelos PI’s também informam a cidade e a instituição 

capacitadora, a saber: 

 
SEMESP (2015) mas já atuava como PI há tempos [PI-04]. 
 
Fiz capacitações do INEP. Hoje capacito outros PI’s [PI-25]. 
 
Carta Consulta, com a Roberta Muriel e no MEC [PI-27]. 
 
Experiência do dia a dia [PI-30];  
 
Associação das mantenedoras particulares de educação Santa Catarina – 
AMPESC [PI-43]. 
 
As capacitações foram ofertadas pelo próprio setor em que trabalho. Também 
somos incentivados a participar de alguns eventos oferecidos pelo MEC ou 
por associações [PI-63]. 
 
Na verdade, os cursos e capacitações que fiz foram depois de estar na 
função. Em sua maioria, realizados pela AMPESC [PI-86]. 
 
Fiz uma capacitação com uma PI de outra universidade paga pelo 
mantenedor [PI-88] 
 
Aprendi durante o trabalho. Fiz cursos depois de iniciadas as atividades 
enquanto PI, e não primeiro o curso para depois atuar [PI-92]. 
 

Nesse sentido, observa que houve interesse de alguns PI’s buscarem capacitação, 

cursos e treinamentos como forma de conhecimento para desenvolver as atribuições 

da profissão. 

 

4.1.2 Caracterização das instituições de ensino superior em que trabalham os 
PI’s 

 

O perfil da instituição foi definido em função da região, da natureza da instituição 

(privada, pública, mista, confessional, Associação/Fundação) e quais as 

modalidades de aulas (presenciais, EAD e semipresenciais).  

 

Os resultados explicitados na Tabela 19 descreve a região de atuação da IES e 

onde os PI’s trabalham. 
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Tabela 19 – Região de atuação da IES onde os PI’s trabalham  

Variáveis Freq. % 

Sudeste 51 48% 

Sul 24 23% 

Nordeste 18 17% 
Centro-Oeste 8 8% 
Norte 5 5% 

Total 106 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 
 

Identificou-se que os procuradores institucionais que participaram desta análise 

estão 48% nas IES que concentram-se na região Sudeste. Sendo o segundo maior 

índice, na região Sul com 23%. Assim, quase a metade deles estão no Sudeste, 

seguidos em percentuais menores gradativamente no Nordeste, Centro-Oeste e 

Norte.  

 

Sobre a natureza da instituição de trabalho dos PI’s a Tabela 20 expõe os 

resultados. 

 

Tabela 20 – Natureza da IES onde os PI’s trabalham 

Variáveis Freq. % 

Privada 85 80% 

Associação/Fundação 7 7% 

Privada, Confessional 5 5% 

Confessional 4 4% 

Privada, Associação/Fundação 2 2% 

Mista 1 1% 

Privada, Pública 1 1% 

Pública 1 1% 

Total 106 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Dos 106 Respondentes, 80% trabalham em Instituição de Ensino Superior Privada.  

Nas Associações/Fundação o índice foi de 7% seguida da Privada-Confessional com 

5% de respostas e da Confessional que apresentou um percentual de 4%.  

 

Ressalta-se que diante dos resultados observa-se que a educação superior se faz 

de forma privada, existem poucas instituições públicas no Brasil. Porém, neste 

trabalho se quis saber onde estavam localizados, as regiões onde os respondentes 

do questionário estavam (pois se trata de um grupo de WhatsApp bem diversificado) 

e também saber se muitos faziam parte de escolas públicas, o que foi mostrado que 

não, que quase todos estão em escolas privadas. 
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A investigação sobre a modalidade das aulas oferecidas nas instituições que os PI’s 

trabalham está descrita na Tabela 21. 

 

Tabela 21 – Modalidade de aulas ofertadas nas IES que os PI’s trabalham 

Variáveis Freq. % 

100% presenciais 45 42% 

Presenciais com até 20% EAD 37 35% 
Presenciais com até 20% EAD, EaD com encontros presenciais 
(semipresenciais) 9 8% 

Presenciais com até 20% EAD, 100% EAD 4 4% 

100% presenciais, Presenciais com até 20% EAD 3 3% 
100% presenciais, Presenciais com até 20% EAD, 100% EAD, EaD com 
encontros presenciais (semipresenciais) 2 2% 

100% presenciais, Presenciais com até 20% EAD, 100% EAD 2 2% 

100% presenciais, EaD com encontros presenciais (semipresenciais) 2 2% 
Presenciais com até 20% EAD, 100% EAD, EaD com encontros presenciais 
(semipresenciais) 1 1% 

EaD com encontros presenciais (semipresenciais) 1 1% 

Total 106 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Nesta questão foi possível identificar que as aulas presenciais 100% fazem partem 

da maioria dos respondentes, quase empatando com o percentual das aulas 

presenciais com 20% à distância. Com isto, percebe-se que neste grupo de 

WhatsApp dos procuradores institucionais que responderam, poucos estão em 

modalidades de aula 100% EAD. A maioria das instituições de ensino superior 

presenciais exercem o percentual de 20% de aulas a distância. 

 
 

4.1.3 Resultados da pesquisa o Procurador Institucional (PI) e a relação com a 
estratégia organizacional na IES 

 

A relação entre função e estratégia organizacional do PI na IES é feita nas questões 

onde se pergunta onde o mesmo encontra dificuldades de informações para 

executar o seu trabalho, onde encontra dificuldades de executar o seu trabalho, se 

é percebida a inserção do seu trabalho e a sua função nas instituições de ensino 

superior, quais os resultados e consequências decorrentes da sua atuação, quais as 

competências necessárias para o trabalho do PI, como se sente percebido nos 

diversos níveis hierárquicos de uma IES, quais os seus limites e possibilidades de 

atuação, qual a sua participação no planejamento e na implementação de 
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estratégias na IES que trabalham e qual a sua participação nas decisões 

estratégicas das IES.  

Na Figura 14, é analisada a dificuldade que o procurador institucional encontra para 

obter informações para executar o seu trabalho. 

7 

Figura 14 – Dificuldades de informações nos setores para execução do trabalho dos 

PI’s nas IES 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Foi perguntado, de forma direta, aos Procuradores Institucionais (PI’s) onde os 

mesmos encontram dificuldade de informações para executar o seu trabalho. Dos 

106 PI’s, obteve-se 147 afirmativas para esta indagação de modo que o maior 

dificultador encontrado foi na Coordenação, seguida do Setor de Informática (TI), 

docentes e direção. Isto significa que é preciso haver a apresentação e 

necessidades que o procurador institucional tem de ter informações da IES para que 

possa desenvolver o seu trabalho. A confiança na pessoa também é primordial. Para 

o MEC/INEP e o setor de Recursos Humanos registrou-se apenas duas afirmativas 

para cada. Ressalta-se o baixo número de ocorrência (1) respectivamente para os 

setores: Financeiro, INEP, SERES e outros setores corporativos. Chama-se atenção, 

pois nestes últimos, as informações são fornecidas pelos e para os próprios PI’s, 

através dos sistemas, portarias e e-mail’s. 

 

Os relatos a seguir demonstram que algumas diferenças de cargos não geram 

problemas para se ter informações, mas também existem setores que criam 

dificuldades para dar informações e tudo isto é enfrentado pelo PI para execução do 

seu trabalho: 

 
Uma função desconhecida pelo grupo gestor estratégico [PI-02]. 

Coordenação                                                                                       39 
Direção                                                                                                23 
Setor de Informática (TI)                                                                      28 
Docentes                                                                                              27 
Secretaria Acadêmica                                                                          19 
Nenhum(a)                                                                                           03 
MEC/INEP                                                                                            02 
Recursos Humanos                                                                              02 
Financeiro                                                                                             01 
INEP                                                                                                      01 
Outros setores coorporativos                                                                01 
SERES                                                                                                  01 
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Outros setores coorporativos [PI-07]. 
 
 
Recursos Humanos quando necessitamos de documentação de professores 
[PI-09]. 
 
Não encontro dificuldades, pois sou pro-Reitora de Graduação PI-19]. 
 
Não há dificuldades. O que é requisitado sempre é atendido [PI-55]. 
 
Setores vinculados à pró-reitoria, em especial, de cursos EAD [PI-61]. 
 
Não tenho dificuldades com nenhum setor [PI-70]. 
 
Todos os envolvidos no processo em questão mostram-se acessíveis às 
informações solicitadas, respondendo com clareza e assertividade [PI-90]. 
 
A dificuldade ocorre mais por conta da consolidação das informações [PI-94]. 

 

Logo depois de perguntar aos procuradores institucionais onde eles encontram 

dificuldades de obter informações para executar o seu trabalho, foi questionado 

onde os mesmos encontram mais dificuldades para executar o seu trabalho. 

Buscou-se identificar aqueles setores em que os problemas para obtenção de 

recursos e dados para o desempenho de suas funções são mais complexos.  

 

O resultado para esta indagação configura-se na Figura 15. 

 

] 

Figura 15 – Dificuldades com setores para execução do trabalho dos PI’s nas IES 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Essa indagação trouxe 137 afirmativas dentre os quais, 106 respondentes 

corroboram com a Figura 14, anterior a Figura 15, quando alguns dos setores de 

maior dificuldade se assemelham. Foi possível observar que devido à alta função 

exercida, alguns procuradores institucionais não tiveram dificuldades em exercerem 

Coordenação                                                                                            36 
Setor de Informática (TI)                                                                           34 
Docentes                                                                                                   24 
Direção                                                                                                      19 
Secretaria Acadêmica                                                                               11 
Nenhum(a)                                                                                                06 
Respondido na questãoa anterior                                                             02 
e-MEC                                                                                                       01 
MEC/INEP                                                                                                 01 
Outros setores corporativos                                                                      01 
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os seus trabalhos. Ressalta-se que as dificuldades maiores de executarem os seus 

trabalhos estão na coordenação e no setor de informática (TI). Quatro relatos 

demonstram algumas dificuldades para execução ou ausência delas, conforme 

depoimentos: 

 

É uma função que a maioria do grupo gestor desconhece [PI-02]. 
 
Mantenedores [PI-40]. 
 
Não encontro dificuldades para a execução do trabalho em função da função 
que exerço (Assessoria Pedagógica) [PI-53]. 
 
Não tenho dificuldades com nenhum setor [PI-70]. 
 
Até agora não encontrei grandes problemas [PI-81]. 
 
MEC/INEP com legislações em constantes mudanças e sistema não 
adequado ao previsto em legislação mais acúmulo de processos ao mesmo 
tempo (protocolo, FE, visita, avaliadores pouco conhecedores do processo, 
etc.) [PI-92]. 
 

Em relação a percepção sobre a inserção do trabalho do PI nas instituições de 

educação superior, seus resultados estão descritos na Figura 16. 

 

 

Figura 16 – Mapa de categorização: Percepção sobre a inserção do trabalho dos 
PI’s nas IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os resultados indicam que o trabalho desenvolvido pelos Procuradores Institucionais 

é pouco identificado e reconhecido nas Instituições de Ensino Superior. Muitos 
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conhecem a importância do seu trabalho e obrigações, porém percebem que são 

pouco valorizados e ouvidos pela comunidade interna e externa da Instituição. Os 

depoimentos foram citados resumidamente em função da quantidade de respostas 

comuns. 

Acho pouco valorizado e compreendido. percebo que muitas vezes nem o 
próprio PI tem noção da sua importância e responsabilidade para melhorar a 
IES como um todo. percebo que em algumas ies pequena e privada, o PI é o 
próprio diretor e que não existe a figura do PI para desenvolver projetos e 
trabalhar estrategicamente nos diversos âmbitos da IES [PI-01]. 
 
Através de Consultoria, as IES não dão a importância devida ao PI [PI-03]. 
 
Altíssima responsabilidade, pois toda a regularidade da ies perante os órgãos 
oficiais depende do trabalho do PI [PI-12]. 
 
Ponto de apoio no MEC porém acredito que deveríamos ser pagos pelo 
governo pelo trabalho [PI-14]. 
 
Como uma atribuição do meu cargo de vice diretora. Não se há uma definição 
de função do PI [PI-32]. 
 
Muito importante. É ele que está permanentemente atento aos prazos e 
procedimentos legais. Entretanto, em algumas IES ainda é difícil pela falta de 
conhecimento dos superiores hierárquicos. Eles podem ou não dar um 
exemplo positivo [PI-33]. 
 
Falta o MEC divulgar mais aos superiores das IES a necessidade do PI estar 
a par das mudanças, planejamento, etc [PI-37]. 
 
Aumentando gradativamente. Em algumas IES a função é meramente técnica 
de lançamentos de informações no sistema e-MEC [PI-53]. 
 
Seja na recepção de uma comissão do MEC até a discussão em relatórios de 
CPA, ENADE e outros [PI-56]. 
 
O PI tem um papel fundamental nas IES do grupo. Estes são vinculados à 
reitoria e à diretoria de regulação. Nota-se uma diferença deste papel de 
acordo com o tipo de IES (Universidade, Centro Universitário ou Faculdade) 
[PI-61]. 
 
Falta uma maior interface das questões regulatórias com as questões 
acadêmicas e do dia a dia da IES. A IES normalmente não se atenta para as 
orientações regulatórias quando não há previsão de visita in loco [PI-63]. 
 
Elo de ligação entre a Direção da IES com os Coordenadores de Curso e 
Corpo Docente [PI-64]. 
 
Acredito que o trabalho de PI ainda não é valorizado como deveria. As 



88 

 

pessoas tem outros cargos e em segundo plano é PI. O trabalho e 
conhecimento que o PI tem deveria ser mais valorizado, contribuindo, desta 
forma, para melhoria dos processos avaliativos na IES [PI-67]. 
 
Ainda não é dado o devido valor, e é pouco usado pela gestão [PI-73]. 
 
Na instituição que eu trabalho, quase ninguém nem sabe da existência do 
cargo... Tudo é feito com a identificação da direção ou da coordenação 
pedagógica [PI-81]. 
 
Sem importância para a Mantenedora [PI-82]. 
 
Respeitada pela necessidade legal das IES [PI-89]. 
 
Gestão compartilhada [PI-100]. 
 

Os PI’s reclamam a falta de consolidação da sua função, sabem das exigências e 

relevância do seu trabalho para apoiar coordenações, processos, regulações e 

prazos exigidos pelo MEC e dizem estar em crescente reconhecimento. Enfatizam a 

necessidade das informações, ideias e trabalhos a ser compartilhados com outras 

pessoas e setores. Um PI mencionou que esse trabalho deveria ser pago pelo 

governo, por ser um ponto de apoio no MEC. É forte dizer que a maioria dos 

Procuradores Institucionais disseram ser importante o desenvolvimento do seu 

trabalho, isto dito de várias formas e intensidades. Sendo assim, é bem identificado 

que os PI’s sabem das suas obrigações, reconhecem as inúmeras informações que 

precisam compreender e entendem a responsabilidade que tem sobre os processos 

institucionais, porém o próprio percebe que a sua inserção ainda não é bem 

consolidada nas instituições de educação superior.  

 

No que tange a percepção da função dos PI’s, seus resultados expõem-se na Figura 

17. 
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Figura 17 – Mapa de categorização: Percepção da função do PI 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Os resultados apontam que os PI’s percebem bem a função que desenvolvem, isto 

visto por meio dos relatos descritos: 

 

A Função do PI perpassa por toda a estrutura da instituição desde a portaria 
até a direção geral, fazendo a articulação com o MEC e seus demais órgãos 
no que diz respeito à legislação e orientação aos setores da instituição [PI-
44]. 
 

De grande responsabilidade, porém para maioria trata-se de uma segunda 
função e na verdade deveria ter uma pessoa só para atender a função, são 
muitas mudanças de legislações diárias. Caso de qualquer coisa errada no 
MEC o PI é quem vai responder [PI-70]. 
 

Difícil. O pior é o estado de tensão pelas situações de "ameaças " por parte 
do INEP/MEC [PI-77]. 
 

É uma função de muita responsabilidade ao mesmo tem de grande 
importância na IES, que deveria ser mais valorizado, inclusive com melhores 
salários [PI-67]. 
 

Ele é pouco acionado quando não há previsão de visita in loco. O PI aciona a 
Percebo que é uma função muito importante e que o PI pode ajudar muito no 
desenvolvimento de vários projetos dentro da IES, como: Responsabilidade 
Social, novos cursos, estudo de resultados obtidos pela própria IES no 
ENADE, Censo Superior. O PI deveria ter o apoio institucional para junto com 
todos pensar e agir estrategicamente. o PI é a pessoa estratégica nas 
avaliações institucionais, tem que saber e compreender todos os setores e 
acontecimentos da IES, para que assim possa bem representar e defender a 
IES como um todo [PI-01]. 
Muito importante em qualquer IES. Já vi casos em que o PI perdeu prazo e foi 
muito difícil a reabertura de um formulário de Renovação de Reconhecimento 
[PI-33]. 
 

Indispensável porque sendo o elo de ligação entre a IES e o MEC, do seu 
trabalho dependente o bom resultado dos processos de regulação [PI-36]. 

REGULAÇÃO

RESPONSABILIDADE
RESULTADOS

ESTRATÉGIA

& 
PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO

Percepção 

da função 

do PI

 Um trabalho importante e necessário. Bastante abrangente e de 

suma importância quanto as orientações nas atualizações e 
exigências do MEC, aos professores, coordenadores de curso. E de 
extrema responsabilidade.

 Extremamente fundamental, especialmente para alavancar os índices 
de Qualidade do Ensino Superior.

 Fundamental para segurança dos processos regulatórios.
 Indispensável porque sendo o elo de ligação entre a IES e o MEC, o 

seu trabalho depende do bom resultado dos processos de regulação.

 Muitas atribuições fundamentais para a manutenção da qualidade do 
ensino, pois, de certa forma, envolve avaliação in loco.

 Enade e Censo.
 Muito importante em qualquer IES. Já vi casos em que o PI perdeu 

prazo e foi muito difícil a reabertura de um formulário de Renovação 

de Reconhecimento.

 Há muito o que melhorar, poucos da IES entendem de estratégia

 Essencial e estratégica.
 Gestão da IES
 De extrema importância e grande potencial para guiar a gestão da IES.

 Fundamental para o planejamento estratégico
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Quando a IES tem normas e procedimentos muito bem alinhadas com o PDI 
[PI-56]. 
 

IES em uma proporção muito maior [PI-63]. 
 

No meu ponto de vista, é uma função gerencial e deveria ser reconhecida. 
Todos que atuam nessa função, deveriam ser contratados especificamente 
para exercê-la [PI-86]. 
 

Estratégica e de assessoria para assuntos referentes às avaliações, Censo, 
Enade e legislações [PI-94]. 
 

Extremamente fundamental, especialmente para alavancar os Índices de 
Qualidade do Ensino Superior [PI-93]. 
 

A função do PI é percebida pelos Procuradores Institucionais como necessária, onde 

eles conseguem fazer um ensino superior de qualidade, atuando em diversas áreas 

da Instituição como: Administrativa, Pedagógica e Regulatória. Oferecendo eficiência 

e melhoria nos índices indicadores do MEC. O cargo de PI é de extrema 

responsabilidade pois este é a ponte entre a IES e o MEC, deve haver inteira 

confiança entre os gestores e o PI e articulação destes com: reitores, coordenadores 

de curso, NDEs e CPA, bem como com diversos outros setores administrativos e de 

apoio educacional. Quanto a criação e regulamentação dos cursos de graduação e 

especializações, estes também são de responsabilidade dos PI’s. Foi ressaltada a 

função acumulativa, ser mediador entre o pedagógico, jurídico e institucional, a 

importância da capacitação técnica e a questão de melhores salários. Observou-se 

que o PI possui uma função estratégica na gestão institucional e para o 

funcionamento da IES. Suas atribuições vão muito além de postar processos no  

e-MEC, portanto, esse profissional deve ter domínio da legislação educacional, boa 

capacidade de comunicação, desenvoltura, pró-atividade e assertividade. Os 

resultados expressam a percepção de um PI que reconhece essa ser uma nova 

profissão, mesmo tendo sido regulamentada na Portaria 40, em 2007, esta é 

fundamental para a segurança dos processos regulatórios e para o planejamento 

estratégico da IES. Cabe ressaltar que foi considerada uma profissão difícil e 

burocrática. 

 

Sobre os resultados decorrentes das atuações dos PI’s a Figura 18 expressa seu 

desempenho.  
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Figura 18 – Mapa de categorização: Resultados decorrentes da atuação dos PI’s  
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Esta investigação sobre a atuação dos PI’s apresentou maior credibilidade no 

trabalho executado pelo Procurador Institucional, uma vez que atributos como 

confiança e eficiência possibilitam vitórias imprescindíveis para a consolidação e o 

crescimento da IES. Os depoimentos expostos corroboram com esta percepção. 

Verificou-se que dentre os pesquisados que a confiança da direção, coordenadores 

e técnicos administrativos se traduzem em resultados. O PI também contribui de 

modo significativo junto a outros departamentos como jurídico e área educacional. O 

profissional tem participação certa, pois novos cursos são possíveis de serem 

solicitados se não existem processos pendentes junto ao e-MEC, o que resulta no 

crescimento da instituição. Alguns relatos traduzem os decorrentes desta atuação, 

 

Desde que atuo como PI, consegui elevar os conceitos das IES [PI-25]. 
 

Consigo antecipar muita informação para as áreas acadêmicas da Instituição, 
por atualizar-me constantemente com a legislação [PI-33]. 
 

Censo com informações precisas, cursos com reconhecimento e avaliações 
ótimas, IES com renovação de reconhecimento nota máxima, ENADE com 
responsabilidade pelos alunos, confiança da IES nas informações e 
orientações que forneço [PI-34]. 
 

Os resultados da atuação podem ser evidenciados no conceito dos Cursos da 
IES em que praticamente todos subiram de conceito 3 para conceito 4. 
Através do trabalho conjunto da PI, pró-reitoria de graduação, CPA, 
coordenadores de Cursos e NDEs [PI-35]. 
 

Nenhuma diligencia e nenhuma dificuldade com regulação [PI-42]. 

 AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA
 AVALIAÇÃO IN LOCO GERANDO 

RECONHECIMENTO DO PI
 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA
 QUALIDADE  DE ENSINO E GESTÃO
 RESULTADOS POSITIVOS
 SISTEMAS E REGULAÇÕES ATUALIZADOS

Resultados decorrentes da atuação 

dos PIs nas IES
 Ausência de diligências no Censo, resultados 

satisfatórios nas avaliações in loco e baixo número 

de dispensas no Enade.

 Avaliações ótimas para a IES e qualidade das 

informações prestadas

 Confiança da Direção, coordenadores e técnico-

administrativos

 Garantia de funcionamento da IES.

 Garantir conceitos satisfatórios exigidos pelo MEC

 Melhoria de indicadores de avaliação externa, 

especialmente avaliação in loco.

 Melhoria no fluxo da organização acadêmica

 Melhoria nos índices de notas alcançadas pela IES

 Organização interna e conceitos satisfatórios.

 Regularidade IES junto aos órgãos oficiais

 Segurança normativa e expansão da IES.
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Resultado positivo nos atos  avaliativos, nas políticas impostas pelo MEC, 
como exemplo ENADE, Censo, etc.e consequentemente o que decorre 
dessas políticas para a IES [PI-44]. 
 

Autorização, reconhecimento dos cursos e recredenciamento e indicadores 
de qualidade, todos com notas entre 4 e 5 [PI-48]. 
 

Após as avaliações in loco, há uma maior valorização e visibilidade do 
trabalho do PI. Por mais que anteriormente é explicado o fluxo do processo e 
a importância que o mesmo possui [PI-50]. 
 

Sistema e-MEC atualizado, instituição e cursos regulamentados, 
coordenadores atualizados sobre a situação de seus cursos, CENSO 
preenchido adequadamente, atendimento a prazos. Acredito que o trabalho 
desenvolvido pelo PI é o que mantém a instituição funcionando, de acordo 
com a legislação educacional [PI-51]. 
 

Melhora dos CC, CI, IGC, CPC E IDD. Além de melhorar a gestão do curso 
pelo coordenador [PI-62]. 
 

Melhoria da qualidade do ensino ministrado pelas IES [PI-64]. 
 

Muito trabalho, correria para tentar acompanhar todas as mudanças de 
legislações, atender cronogramas de autorização de curso, reconhecimento, 
renovação de reconhecimento, etc, sempre apagando incêndio e não entendo 
as atividades na integra [PI-70]. 
 
Resultados amplos - qualidade dos cursos, reestruturação de processos, 
expansão da Ies, atendimento ao regulatório etc [PI-72]. 
 
[...] como Autorização e reconhecimento de cursos; recredenciamento 
institucional; credenciamento de IES como centro universitário [PI-85]. 
 
sempre consegui obter os resultados necessários para minha atuação  
[PI-88]. 
Organização dos documentos [PI-95]. 
credenciamento EAD e autorizações vinculadas com nota 5, melhoria na 
comunicação acerca das exigências do MEC, maior critério e seriedade nos 
assuntos relacionados ao Censo e Enade [PI-96]. 

 

Os Procuradores Institucionais começam a ter destaque e ter reconhecimento nas 

Instituições que ensinam após a efetivação de alguns procedimentos como: 

avaliação in loco, aumento nos índices da instituição e resultados satisfatórios da 

IES, onde eles atuaram de forma mais efetiva e direta. Interessante perceber que 

muitos deles têm a consciência que a sua atuação, sendo bem trabalhada e bem 

relacionada, diminuem a existência de penalidades, pendências e negligências 

perante o MEC, pois a sua eficiência faz com que os processos sejam mais 

tranquilos e assertivos, oferecendo organização e consolidação institucional. 
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A Figura 19 revela os resultados decorrentes da atuação dos PI’s nas IES. 

 

 

Figura 19 – Mapa de categorização: Resultados decorrentes da atuação dos PI’s 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

ASPECTOS

POSITIVOS

ASPECTOS

NEGATIVOS

Consequências 

decorrentes da 

atuação dos 

PIs

 Credibilidade da IES 

 Menos problemas e menos gastos

 Segurança para a instituição cumprir a legislação educacional vigente. 

 Sentimentos de dever cumprido e executado

 Uma ação bem sucedida mantém a instituição e cursos sem penalidades 
junto ao MEC. 

 Consciência coletiva da importância da organização e do cumprimento 
dos dispositivos legais

 Ótimos resultados das avaliações e a valorização da função

 Baixo desempenho no CC e no conceito da coleta CAPES

 Implicações direta na vida dos estudantes

 Irregularidade institucional.

 muitas discussões inclusive com os mantenedores

 Penalização da IES.

 Processos parados

 Riscos legais
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Foram consideradas nesta questão pontos positivos e negativos, por isso, optou-se por explanar os relatos na Tabela 22 para 

melhor compreensão desses depoimentos 

 
Tabela 22 – Consequências decorrentes da atuação dos PI’s 
 

RELATOS POSITIVOS 

 

RELATOS NEGATIVOS 

O resultado da minha excelente atuação é determinante para resultados 
satisfatórios dos cursos e IES [PI-20]. 
 
Os trabalhos junto ao NDE, colegiado tem sido mais pontual. Coordenadores 
de curso já relataram sentir-se mais seguros nas questões avaliativas e de 
construção e atualização  de PPC's. As avaliações in loco tem sido mais 
confortáveis s menos tensas [PI-24]. 
 
Hoje tudo funciona dentro de clareza e informações precisas. Não 
maquiamos nossas dificuldades, detectamos e passamos a trabalhar sua 
melhoria [PI-34]. 
 
Regularidade na emissão de diplomas, menos problemas judiciais, melhoria 
da imagem da IES perante os alunos, sociedade e conselhos de classe [PI-
63]. 
 
Satisfação dos alunos e dos dirigentes [PI-64]. 
 
IES isenta de medidas cautelares, podendo ter alguns tipos de autonomia 
automaticamente, e crescimento orgânico [PI-65]. 
 
Excelentes avaliações e muito elogios das Comissões do MEC quanto à 
organização da documentação [PI-93]. 

Coordenadores reclamando de solicitações de informação,achando 
que apenas quero controlar a gestão deles [PI-43]. 
 
Não poder ofertar novos cursos. Avaliação negativa [PI-52]. 
 
O PI, muitas vezes, é visto como "chato" e burocrático por setores 
que desconhecem a legislação e exigências do MEC, acarretando 
em dificuldades para a execução do trabalho [PI-61]. 
 
Insatisfeita por não poder realizar o trabalho na integra, 
preocupação em não ter tempo para se atualizar nas legislações 
[PI-70]. 
 
Se for eficiente a IES não sofre sanções administrativas, se for 
negligente pode incorrer em sanções pelo MEC [PI-82]. 
 
Diligências nas avaliações in loco e risco de resultados 
insatisfatórios, caso não observe o que preceitua a legislação [PI-
94]. 
 
A IES pode sofrer penalidades administrativas  no MEC  se os 
prazos e legislação não forem respeitados. O PI tem a 
responsabilidade de acimoahar, alertar e cuidar para que isso não 
aconteça [PI-98]. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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As consequências decorrentes das atuações dos Procuradores Institucionais 

mostram que os resultados positivos enaltecem a Instituição e promove o trabalho 

do PI com credibilidade e satisfação de todos que fazem parte da IES. Existem 

alguns aspectos negativos nas atuações dos PI’s, como desconforto em alguns 

setores por conta das cobranças dos mesmos, avaliações institucionais ruins e 

resultados insatisfatórios e dificuldades de execução do trabalho como Procurador 

Institucional. 

 

Em relação as competências necessárias para o trabalho do PI, seus resultados 

estão descritos na Figura 20. 

 

 

Figura 20 – Competências necessárias para o trabalho dos PI’s. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

As competências apontadas nesta questão: Conhecimento da Legislação, Pró-

atividade, Conhecimento Acadêmico, Relacionamento Interpessoal, Domínio da 

Oratória, obteve 429 (quatrocentos e vinte e nove) afirmativas a estas competências, 

o que significa que praticamente todos marcaram os itens citados na questão como 

importante para ser e ter. Além disso, 23 (vinte e três) Procuradores Institucionais 

ainda acrescentaram outras competências, conforme relatos apresentados: 

 
Ser gestor com ética. ter jeito para conduzir os processos, saber lidar com as 
comissões externas do MEC, ser prático e saber cobrar e realizar [PI-01]. 
 

Conhecimento global da IES para aplicação da legislação e indicação das 
estratégias mais adequadas a cada situação [PI-04]. 
 
Conhecimento Pedagógico das diversas áreas do conhecimento, entre outros 
[PI-09]. 
 
Resiliência e foco em resultados [PI-10]. 
 
Conhecimento do sistema EMEC [PI-13]. 
 
Liderança [PI-19]. 

Conhecimento da Legislação                                                                        105 
Pró-atividade                                                                                                   96 
Conhecimento Acadêmico                                                                              93 
Relacionamento Interpessoal                                                                         89 
Domínio da Oratória                                                                                       46 
Outros                                                                                                            23 
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Atualização constante das normas, leis, portarias, decretos e demais [PI-20]. 
 
Ser professor e interagir com todos os elementos do mundo acadêmico [PI-
25]. 
 
Boa redação [PI-33]. 
 
Conhecimento amplo sobre elaboração dos PPCs e PDI [PI-34]. 
 
Estar atento aos prazos [PI-37]. 
 
Atenção, paciência e determinação [PI-46]. 
Conhecimento dos trâmites processuais no e-MEC [PI-47]. 
 
Saber respeitar o tempo  dos outros  e as opiniões divergentes [PI-55]. 
 
Assertividade [PI-61]. 
 
Todas as competências citadas são necessárias. Porém no meu caso o 
conhecimento acadêmico é menos relevante que as demais, pois há um setor 
específico que absorve as demandas acadêmicas [PI-63]. 
 
Conhecimento da Legislação, Falta tempo para dedicar-se a função [PI-70]. 
 
Persistência [PI-76]. 
 
Conhecimento de informática e do sistema e-MEC [PI-77]. 
 
Paciência e dedicação [PI-91]. 
 
Eficiência, Organização, Iniciativa [PI-93]. 
 
Afinidade com normas, postura de seriedade e imparcialidade [PI-96]. 
 
Trabalhar em equipe, coordenar equipes e dominar sistemas de informática 
[PI-102]. 
 

Neste contexto os PI’s afirmaram serem necessários outros conhecimentos como: 

Sistemas Institucionais, entender de informática, avaliações, elaboração de Projetos 

Pedagógicos de Cursos e Institucional, ter a virtude da paciência e dedicação, 

respeitar os outros e ter conhecimento da IES. O que demonstra a necessidade de 

aprendizagens educacionais e de sistemas, como também a importância de ter um 

temperamento brando, amigável e prestativo, para que as relações não fiquem 

comprometidas prejudicando resultados. 
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A questão que procurou investigar como o PI se sente em relação aos diversos 

níveis hierárquicos da IES estão descritas na Figura 21. 

 

Figura 21 – Percepção sobre os PI’S nas IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Apesar de em algumas questões o Procurador Institucional perceber e descrever a 

falta de valorização e conhecimento do seu trabalho, é bem notório que na questão 

de múltipla escolha como: importante, útil, mal aproveitados, desconhecido,  e 

reconhecido, apresentaram 156 (cento e cinquenta e seis) ocorrências. Além destas 

verificou-se 11 (onze) ocorrências classificadas como “Outros” conforme relatos: 

 

Hoje não sou mais desconhecido, pois eu mesma comecei a usar esta 
terminologia - procuradora e pesquisadora institucional - da IES, eu digo: sou 
a fiscal e presto conta de tudo ao mec. e, percebi que isto impôs um certo 
respeito e valor para os que estavam na zona de conforto, porém não 
somente por conta do que digo e claro que por conta do que faço e apresento 
como resultado [PI-01]. 
 
Nós nos denominamos uma Família com mais de 6.000 alunos e mais 1.000 
colaboradores [PI-09]. 
 
Mas, pouco valorizada em termos financeiros [PI-24]. 
 
Porém, nem todos os setores sabem da importância do PI. Como sempre fui 
PI dessa IES, as vezes me sinto esquecida em eventos como o de 
planejamento, por exemplo [PI-37]. 
 
Como tenho função de Assessora Pedagógica, com experiência de 25 anos 
em gestão acadêmica, destes 15 anos como  Diretora de Graduação, poderia 
dizer que sou útil, importante e reconhecida [PI-53]. 
 

Importante não no sentido subjetivo da palavra; importante enquanto cargo 
[PI-55]. 
 
Mas, nem sempre reconhecido [PI-81]. 
 
Me fiz conhecida, me fiz útil  e acredito que fui reconhecida [PI-88]. 
 
Alguns setores conhecem a função do PI, outros não. Os que conhecem 

Importante                                                                                                57 
Útil                                                                                                            48 
Mal Aproveitado(a)                                                                                   21 
Desconhecido (a)                                                                                     15 
Reconhecido (a)                                                                                       15 
Outros                                                                                                       11 
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entendem a importância, utilidade e reconhecem muitos deles. Poucos são 
resistentes [PI-92]. 
 
Me desliguei do trabalho registrado há um ano mas me sentia útil e 
aproveitado mas nem sempre reconhecido [PI-98]. 
 

Desvalorizada; desrespeitada [PI-101]. 
 

Averiguou-se que dos 106 respondentes nas palavras ditas, obteve-se 187 

ocorrências das quais alguns Procuradores Institucionais demonstraram indignação 

pela forma desprestigiada que se sentem nos diversos níveis hierárquicos com 

vários desabafos, onde retrataram serem desvalorizados até em termos financeiros, 

e só percebem valorização na visita in loco. 

 

Quanto aos limites de atuação dos PI’s nas IES, os resultados expõem-se na Figura 

22. 

 

 

Figura 22 – Mapa de categorização: Limites de atuação dos PI’s nas IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Para análise desta indagação considerou-se como pontos limitadores, situações em 

que o Procurador Institucional não consegue: ter informação, opinar, tomar decisão 

ou não ter acesso e liberdade para atuar eficazmente nas necessidades da IES e no 

desenvolvimento de suas tarefas, dificultando assim, o seu desempenho 

profissional. Então, outras respostas foram transcritas abaixo sobre a pergunta: 

quais os seus limites de atuação? 
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Acompanhamento de visita in loco [PI-07]. 
 
O PI deve sugerir as melhoras e buscar que sejam cumpridas, mas não tem 
como executa-las [PI-11]. 
 
Dependência da pró-reitoria acadêmica [PI-17]. 
 
O gerenciamento do MEC [PI-22]. 
 
Falta de.autonomia [PI-23]. 
 
Limites decorrem da falta de informações e da dificuldade de algumas 
pessoas entenderem que precisam cumprir os requisitos legais [PI-33]. 
 
RH, Jurídico, e com menor intensidade com Alunos [PI-34]. 
 
Quase total, eles confiam no trabalho, até mesmo pelo desconhecimento. O 
que pode ser ruim também porque a responsabilidade é toda do PI [PI-46]. 
 
O trabalho depende muito da entrega de terceiros e tudo tem que estar muito 
bem organizado para se ter o controle até mesmo do que se vai cobrar [PI-
48]. 
 
Minha atuação se restringe apenas ao sistema e-MEC [PI-50]. 
 
Por estar vinculada a uma diretoria específica, falta autonomia [PI-54]. 
 
Reitoria,  coordenação, secretaria academia,  CPA [PI-62]. 
 
As decisões estratégicas corporativas que envolvem orçamento são 
limitadores da ação do PI. O PI atua mais de forma consultiva do que 
deliberativa. Mas isso não é um fator negativo, pois o PI não decide mas 
participa das decisões de forma indireta, orientando as ações [PI-63]. 
 
Hierarquia [PI-68]. 
 
Atuação nos processos regulatórios, acompanhamento de visitas, feedbacks 
para diferentes setores da empresas [PI-71]. 
 

Não é permitida opinião nos assuntos da mantenedora [PI-80]. 
 
Os planos estratégicos [PI-83]. 
 

A instituição vê essa função apenas pelo lado operacional. Ainda falta a 
abertura pera inserção das atividades do PI junto à direção [PI-86]. 
 
As solicitações de informação são liberadas pelos gestores [PI-94]. 
 

Apenas nas avaliações de cursos, credenciamento, recredenciamento e 
coleta CAPES [PI-99]. 
 
Até a reitoria [PI-103]. 
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Foi reclamado: limites de atuações, falta de autonomia e pouca relação entre os 

setores da IES, não existindo assim planejamentos, tomadas de decisões e 

implantações de estratégias e melhorias. Houveram Procuradores Institucionais que 

disseram ter autonomia para trabalhar, como também declararam estar na 

Direção/Reitoria, o que demostra não existirem dificuldades. O regulatório foi 

demonstrado como ponto importante para o desenvolvimento profissional e atuação 

do PI, pois nestes aspectos e necessidades tem que existir a troca de informações 

para a efetivação das ações e preenchimento nos sitemas governamentais. 

 

As possibilidades de atuação dos PI’s, tem seus resultados descritos na Figura 23. 

 

 

Figura 23 – Mapa de categorização: Possibilidades de atuação dos PI’s nas IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

As possibilidades de atuação dos PI’s, são contundentes, observou-se que os 

profissionais sabem quais as suas atividades e obrigações quanto Procurador 

Institucional, recebe ajuda e participação dos colaboradores da IES incluindo a 

diretoria o que é fundamental para uma atuação eficaz no desenvolvimento do seu 

trabalho. Contudo, se mostra desejoso em obter mais conhecimento das normas e 

de informática e de ter uma aproximação maior com os alunos, tendo em vista que 

esta relação ocorre apenas em alguns momentos de sua atuação e com pouca 

intensidade.  

Ressalta-se que alguns chegaram a pontuar como poderão atuar nas IES: auditor 

acadêmico e administrativo; consultor, coordenador, diretor pedagógico, dentre 

OUTRAS 

ATUAÇÕES

Possibilidade 

de atuação 

dos PIs

 Acompanhamento do Enade e elaboração do censo.

 Acredito que possa atuar mais diretamente no 
planejamento e gestão das IES.

 Antes, durante e após a visita nos aspectos 

regulatórios.
 Assessoria a diretoria e orientação aos 

coordenadores de cursos 
 Atuar como coordenadora de setor, de curso e 

direção acadêmica [...]

 Autonomia pela IES
 Como PI, atuando com coordenadores de curso, CPA 

e coordenação.
 Direção Pedagógica será meu futuro cargo
 Em toda a gestão acadêmica da IES

 Exceto financeiro
 Graduação e Pós-graduação 

 Participação ativa nas decisões

 A atuação é eficaz e conta com a ajuda de todos sem 

exceção, inclusive das Diretorias
 Atuo junto ao coordenador geral da graduação, eu 

informo os prazos e processos e ele elabora. 

CONFIRMANDO 

SUAS ATUAÇÕES
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outros. Para esta questão elencamos alguns relatos que corroboram esta indagação: 

 
O PI deve sugerir as melhoras e buscar que sejam cumpridas [PI-11]. 
 
Diretoria, Coordenadores, Professores, Secretaria Acadêmica, RH, Jurídico, e 
com menor intensidade com Alunos em pequenos momentos [PI-34]. 
Análise das exigências formuladas pelo MEC e atendimento de acordo com 
as normas regimentais e legislação em vigor [PI-64]. 
 
Atuação nos processos regulatórios, acompanhamento de visitas, feedbacks 
para diferentes setores da empresas com possibilidades de melhorias em 
diferentes processos [PI-71]. 
 
Além do trabalho na gestão do sistema e-MEC, auxilio nas questões 
acadêmicas, na elaboração de documentos como PDI, PPC e regimento, em 
questões que envolvem a legislação educacional em outros setores, como na 
secretaria acadêmica. Faço um papel consultivo em que todos os setores 
antes de fazerem algo perguntam se aquilo está em coerência com as 
normativas legais do MEC [PI-67]. 
 
Criação de estratégias para atender a regulação e os objetivos de 
crescimento da IES [PI-83]. 
 
Ampla sobre minha área respeitando a área de atuação dos demais membros 
da equipe acadêmica e administrativa [PI-102]. 
 

Ressalta-se que muitos Procuradores Institucionais responderam à questão citando 

outras atuações que podem desenvolver, como também confirmaram as que já 

realizam. A atuação do PI geralmente é bem abrangente na IES. 

 
A Figura 24 descreve a participação dos PI’s no Planejamento Estratégico da sua 

IES. 
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Figura 24 – Mapa de categorização: Participação dos PI’s no Planejamento 

Estratégico da sua IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Identificou-se nessa questão que dos 106 respondentes, 90 informaram participar do 

Planejamento Estratégico da sua IES de alguma forma, e apenas 12 PI’s informaram 

não ter nenhuma participação nesse processo. Alguns relatos foram citados 

demonstrando essa percepção dos respondentes: 

 
Hoje, já consigo participar de vários planejamentos da IES, no âmbito 
acadêmico, porém será preciso ter uma organização no lado financeiro e 
administrativo, com mais participação do pi para poder oferecer serviços com 
menos burocracia e dificuldades [PI-01]. 
 
Permanente. Nós somos responsáveis juntamente com os Pró-Reitores e 
Reitor a elaborar, sugerir e colocar em prática o Planejamento Estratégico 
decidido em reunião de CODES-Conselho de Ensino Superior [PI-09]. 
 
Todos os setores participam na elaboração do planejamento estratégico, mas 
poucas coisas são colocadas em prática pela gestão [PI-10]. 
 
Muito pouca [PI-17]. 
 
Em virtude das funções adicionais que exerço como Direção Geral, minha 
participação é ativa no Planejamento Estratégico da IES [PI-18] 
 
Em uma IES é fundamental antes de qualquer tomada de decisão me 
procuram, tudo. Estou presente em todas reuniões, já na outra [PI-40] 
 
 

PARTICIPAÇÕES 

GLOBAIS

participação 
dos PIs no 

Planejamento 
Estratégico 

 Alta

 como também sou diretora, posso ser bem participativa.

 consultivo

 Eficaz em razão do planejamento conjunto

 Em reuniões de planejamento demonstro analiticamente onde 

podemos melhorar

 Importante, participo de todas os estudos e implantação de 

projetos da IES.

 Nas reuniões estratégicas com a Diretoria 

 Relevante e baseada em aspectos técnicos, legais e de 

mercado. 

 Participo de praticamente todas as decisões no âmbito da IES

 Participo do conselho superior 

 Participo ativamente 

 Participo como membro da Reitoria. 

 Participo da elaboração do planejamento estratégico da IES.

 Como PI e coordenadora da CPA tenho papel ativo nesse 

quesito 

 Nas avaliações in loco e coleta CAPES

 Participações pequenas em reuniões com discussões de 

algumas estratégias ou em assessorias.

 Participo das reuniões e discussões. 

 Pleno conforme Calendário do Sistema e-MEC, com o 

atendimento aos prazos estabelecidos.

 Registrava a ata, registrava minha opinião nas reuniões.

 Maioria das vezes faço parte do grupo na área acadêmica.

PARTICIPAÇÕES 

PONTUAIS
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A regulação é responsável por adequar as atividades das IES para o 
atendimento da legislação. Participa de comissões e é consultada pelos 
demais setores (diretoria, reitorias, coordenações, comercial, marketing, 
dentre outros) [PI-61]. 
 
Sempre que necessário fazemos pesquisas para propor novos cursos 
graduação e pós-graduação. Além de indicação das futuras avaliações, bem 
como as necessidades dos laboratórios e bibliografia dos para os cursos [PI-
65]. 
A única interface que vejo do meu trabalho de PI com o planejamento 
estratégico é com relação à autorização dos cursos novos, que entram no 
planejamento da IES. Outro ponto são as contribuições nada elaboração do 
PDI, que pode-se considerar como documento de planejamento [PI-67]. 
 
Sou consultado sobre diretrizes [PI-68]. 
 
Participo pouco, por não ter tempo com as duas funções acumuladas [PI-70]. 
 
Não há. Todo planejamento está centralizado nas mãos do presidente da 
mantenedora [PI-80]. 
 
Como PI a participação é pequena [PI-81]. 
Participo das reuniões de planejamento, especialmente as da Diretoria que 
meu setor está subordinado, e elaboramos ações estratégicas e indicadores 
de resultados [PI-94]. 
 
Temos uma gestão compartilhada junto a direção, coordenações e 
departamentos administrativos [PI-100]. 
 

A presença do PI na instituição educacional tem se evidenciado e crescido muito, 

uma vez que esse sujeito é capaz de desempenhar suas atribuições com 

dinamismo, competência e habilidades exigidas no desempenho de suas funções. 

Considerado como profissional estratégico por deter conhecimentos de todo um 

sistema ele é o único responsável por processos e também interlocutor entre os 

órgão e as entidades do setor educacional superior. Além disso é um profissional 

que absorve o máximo de informações para inclusive desempenhar seu trabalho, 

por isso, deveria haver maior envolvimento de sua parte quanto ao Planejamento 

Estratégico da IES, munidos de informações de todos os setores da instituição de 

ensino, certamente poderiam contribuir na elaboração desse planejamento. 

Contudo, o que se observou é que participam sim, mas de modo particularizado e 

que os gestores poderiam melhor aproveitar melhor esse profissional. 

 
Quanto a participação dos PI’s na Implementação de Estratégias na sua IES. A 

Figura 25 mostra seus resultados. 
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Figura 25 – Mapa de categorização: Participação dos PI’s na implementação do 

Estratégias na sua IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

O PI é o tipo de profissional que pode determinar os bons e maus resultados da  

instituição de ensino superior, e era visto apenas como um simples responsável por 

preenchimento de informações nos sistemas e elaboração de relatórios. Seu papel 

mudou, conforme relatos a seguir, embora alguns ainda digam que tem participação 

moderada nas implementações estratégicas: 

 
Na maioria das vezes as estratégias não são colocadas em prática. Todos 
trabalham consumidos por demandas emergenciais. O tradicional apagar 
incêndio [PI-10]. 
 
Elaboração do PDI, relatórios de gestão e avaliação [PI-23]. 
 
Participo na implementação de todas as estratégias da IES até porque as 
outras funções que ocupo  na IES me envolve em todos os andamentos [PI-
24]. 
 
Por meio da solicitação de informações (cobrança) daquilo que está 
contemplado nos instrumentos de avaliação, relatórios de auto avaliação, 
avaliações externas e metas do PDI [PI-33]. 
 
Igual aos demais gestores, porque a dinâmica para implementação é 
colegiada [PI-36]. 
Sou responsável pelo acompanhamento do cumprimento das metas [PI-85]. 
 
Quando se trata de estratégias para aplicação da legislação, a participação é 
mais significativa do que em outros âmbitos [PI-87]. 

Participação dos PIs na implementação do Planejamento Estratégico da IES
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Relevante. Contribuo na organização e acompanhamento das ações 
estratégicas [PI-102.] 
 

Assim, observou-se a evolução do PI e a sua participação na implementação de 

estratégias, mesmo que de forma tímida mas se tem evidenciado. Ser PI é tarefa 

complexa considerando o cenário vivenciado pelas IES, e principalmente analisando 

a necessidade de conhecimento e a obtenção de confiança por parte do corpo 

diretivo da IES. Interessante ver a atuação do Procurador Institucional nas esferas 

pedagógicas, na implantação de novos cursos, na assessoria ao desenvolver ações 

pelo que está contemplado nos instrumentos de avaliações internas e externas e a 

responsabilidade em dar assistência e colaborar com as melhorias dos cursos. 

 

Sobre a participação dos PI’s nas decisões estratégicas da IES a Figura 26 

apresenta seus resultados. 

 

 

Figura 26 – Mapa de categorização: Participação dos PI’s nas decisões estratégicas 

da IES 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Nesta questão foi possível identificar uma diversidade de respostas consideradas 

pelos Procuradores Institucionais, observou-se a participação deles nas decisões 
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estratégicas da IES; porém esta participação não foi unânime muitos ainda não 

podem participar ou participam pouco dessas decisões. Alguns relatos sobre essa 

percepção configuram-se a seguir: 

 
Participo de várias decisões estratégicas e algumas delas eu sou quem crio e 
realizo. só não consigo ainda ter voz mais direta no setor da ti e financeiro, 
por conta de mudança de pessoas e sistemas e por conta da dificuldade 
financeira, que assola o país [PI-01]. 
 
Em virtude das funções adicionais que exerço como Direção Geral, minha 
participação nas decisões estratégicas da IES é ativa [PI-18]. 
Além das questões acadêmicas também preciso acompanhar todas as 
condições exigidas para os processos de melhoria de qualidade dos cursos e 
dos exigidos nas avaliações [PI-33]. 
 
Não há envolvimento, infelizmente [PI-57]. 
 
Decisiva com atenção ao atendimento às demandas e as sanções aplicadas 
à IES do não atendimento [PI-64]. 
 
Interajo com os dirigentes e gestores, sendo ouvida para a tomada de 
decisões na maioria das vezes [PI-85]. 
 
Não tive poder de decisão [PI-88]. 
 
Relevante. Procuro contribuir com minha experiência de 18 anos em 
Educação Superior aliada a aspectos técnicos e legais vigentes [PI-102]. 
 

Verificou-se que vários Procuradores Institucionais não têm muitas atuações de 

forma autônoma nas IES que trabalham e também não participam das decisões 

estratégicas efetivamente. Os PI’s ficam mais na retaguarda, acompanhando as 

decisões da mantenedora, da reitoria e direção, de uma forma geral. O que 

contrapõe a afirmação de que o PI é um profissional estratégico nas IES brasileiras. 

Portanto ainda falta muito para o reconhecimento desse sujeito que tem a 

capacidade de ver, prever e orientar as políticas educacionais em uma Instituição de 

Ensino Superior. Cabe a IES corroborar o que a literatura afirma: “O PI é um 

profissional estratégico”. 

 
 

4.2 Discussão dos resultados 

 

Em relação ao primeiro objetivo, caracterizar o trabalho do Procurador Institucional 

na Gestão de uma IES, é pontual dizer que todas as Instituições de Ensino Superior 
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tiveram que indicar uma pessoa para ser o seu Procurador Institucional – Portaria 40 

de 2007, consolidada em 2010, art. 61-E.  Esse profissional é necessário para 

receber, perceber e desenvolver algumas ações que são importantes em uma 

instituição de ensino superior, ele é o elo entre a instituição e o MEC e exerce 

controle direto sobre as demandas, as respostas e acompanhamento dos processos 

regulatórios. Sua função auxilia a IES no desenvolvimento de vários projetos, como: 

responsabilidade social, novos cursos, análise de resultados obtidos pela IES nas 

avaliações, preenchimento do Censo Superior, ENADE e também é responsável 

pelo acompanhamento da legislação e as questões regulatórias como: cronograma; 

diretrizes; portarias; manuais; bem como participação de seminários ofertados pelo 

INEP sobre educação, atuando como multiplicador junto aos envolvidos na gestão 

acadêmica dos cursos e da IES. Então além do conhecimento operacional por meio 

das informações dos órgãos de regulação e avaliação, ele precisa dominar os 

sistemas utilizados no seu dia a dia com a finalidade de garantir o nível de 

confiabilidade, assim como fluxo de interlocução entre IES e o setor educacional e 

seus atores. Ainda em relação ao desenvolvimento do trabalho do PI, lhe é 

pertinente fazer os contatos necessários junto aos técnicos dos órgãos oficias (MEC, 

SERES e INEP) seja física ou eletronicamente bem como solucionar ou acompanhar 

quaisquer demandas oriundas da IES.  

 

Vieira & Bettega (2011) ressalta a figura do PI a partir da evolução dos processos 

cada vez mais organizados e sofisticados, os indicadores e informações obtidas por 

meio dos censos educacionais e das avaliações realizadas trouxe à baila esse 

profissional responsável pela interlocução entre MEC e instituições de ensino 

superior. Para Costa (2016) a figura do PI e suas funções se define em um momento 

considerado de reforma educacional cuja principal finalidade é regulamentar o 

processo de regulação da educação e sedimentar as políticas de gestão da 

qualidade da educação superior por meio de mecanismos oficiais e legais. Medeiros 

(2015) compreende que o desempenho da gestão do PI é de fundamental 

importância para todos os processos que visam a qualidade da educação. Arantes 

(2013) lembra que desde que o PI se tornou interlocutor oficial das IES com os 

órgãos vinculados ao MEC esse profissional precisa ter a capacidade de analisar 

indicadores qualitativo e quantitativo, lidar com a informática bem como conhecer 

todos os requisitos legais e normativos vigentes da Educação Brasileira. Conhecer 
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todos os instrumentos utilizados nas avaliações de cursos de instituições de 

modalidades presenciais e a distância. Além de acompanhar a constante publicação 

de novas regras e interpretar instruções normativas, notas técnicas, portarias, 

resoluções, decretos e Leis. 

 

No que tange ao segundo objetivo específico, verificar a participação do PI no 

planejamento estratégico e em sua implementação, identificou-se que apesar de 

haver envolvimento do PI na elaboração do Planejamento Estratégico da IES, esta 

participação ainda é tímida, ocorrendo de modo particularizado. Esse é um 

profissional que deve possuir informações de todos os setores da instituição de 

ensino e a sua maior atuação certamente poderia contribuir positivamente com todos 

e para toda a instituição. Mesmo com a crescente presença do PI na IES e, na 

literatura ser visto como um profissional estratégico por deter uma visão sistêmica da 

educação superior, ainda há muitas conquistas, caminhos a serem trilhados e 

trabalhos a serem desenvolvidos, pois este profissional quando efetivado pode 

determinar resultados bons e/ou ruins para a instituição, e tudo isso vai depender da 

sua condição de trabalho e parcerias. O Procurador Institucional era visto como um 

funcionário operacional, porém hoje já consegue ter mais participação ativa nas 

decisões estratégicas da IES. Mesmo assim isto ainda precisa ocorrer de forma mais 

abrangente e sólida, acontecendo de forma geral nas Instituições de Ensino 

Superior. Para isto, eles precisam de autorizações, apoios e parcerias das direções 

institucionais. Por isso, esse resultado contrapõe-se a autores como, Cária, Andrade 

& Riberio (2016) quando corroboram, embora o PI, tenha sido em princípio 

compreendido como um digitador de dados ou um mero espectador das decisões 

dos gestores, o PI passou a ser uma figura, com função estratégica no cenário 

acadêmico das IES e, como tal, tem se firmado pelo trabalho desenvolvido. Por sua 

vez Medeiros (2015) alerta para a visão do PI para a IES apenas como um perfil de 

um cargo administrativo qualquer, diante de tantas funções e atribuições ele 

desempenha papel estratégico destinado exclusivamente para ações e atribuições 

que a legislação prevê para o PI, de modo a adequá-lo à gestão estratégica das IES. 

Na percepção de Oliveira (2011), ao assumir um plano estratégico, o gestor reúne 

um conjunto de providências necessárias para subsidiar os processos de tomada de 

decisão nas organizações. Assim, o PI, como profissional estratégico, necessitará se 

apropriar de competências e habilidades na sua gestão. Sobre essa temática 
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Macedo (2015) argumenta: assumir a importância do PI como profissional 

estratégico não é uma tarefa tão trivial, pois envolve aceitação, reconhecimento e 

até mudança de estrutura hierárquica nas IES. Isso porque o PI pode tanto ser um 

perfil assumido por um outro cargo em momentos de necessidade, como processos 

de avaliação e supervisão, como o PI pode ser uma função estratégica clara, 

consolidada, atuante e gestora. 

 

O terceiro objetivo que buscou identificar limites e possibilidades de atuação na 

Gestão Estratégica da IES, mostrou que os Procuradores Institucionais encontram 

dificuldades diversas, pois existem limitações de informações dentro da própria IES, 

como também a falta de colaboração das pessoas que fazem parte dos processos 

institucionais, pois não ajudam com comunicações, com materiais que ajudarão na 

análise, compreensão, e quem sabe, elaboração de novos projetos, dificultando 

assim muitas vezes o cumprimento de requisitos acadêmicos e legais, confirmando 

que muitas vezes o PI não tem autonomia para atuar perante os gestores e 

consequentemente no MEC. Percebeu-se ser necessário a mudança de cultura de 

alguma instituições. As legislações e suas frequentes alterações também limitam o 

desenvolvimento do trabalho do Procurador Institucional principalmente quando da 

elaboração de parecer técnico e recomendações no que tange aspectos regulatórios 

para as tomadas de decisões. Nesse sentido são muitas as limitações enfrentadas 

por esse profissional atuando em uma área ainda pouco reconhecida, enfrentando 

os percalços relativos às avaliações de cursos, credenciamento, recredenciamento e 

dados para a CAPES. Os procedimentos burocráticos são um dificultador, pois além 

de estar sempre sobrecarregado em função de outras atribuições que são 

fundamentais para subsidiarem ações necessárias e cobradas pelos órgãos que 

regem a educação superior, outras tantas também são designadas pelas IES, o que 

mostra que para existir a atuação dos PI’s nas instituições e nas suas gestões 

estratégicas é necessário a participação dos colaboradores, incluindo a diretoria, o 

que é fundamental para uma atuação eficaz no desenvolvimento do seu trabalho. 

Por isso, aumentar sua participação nas questões da instituição na qual trabalha 

pode gerar contribuições para várias frentes dentro da IES. Costa (2016) observa 

que a figura do PI dentro da própria estrutura da IES ainda é quase desconhecida. 

Normalmente, quem reconhece o PI na IES são os gestores, os coordenadores e os 

técnicos das secretarias. Nem os professores de graduação, pós-graduação, 
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inclusive Stricto Sensu, conhecem esta função e a figura de PI na estrutura 

acadêmica. Por isso, faz-se necessário uma maior divulgação desse profissional 

gerando assim maiores possibilidades que limitações no desempenho de suas 

atribuições. 

 

No que tange ao quarto objetivo,  identificar o nivel de autonomia do PI na gestão 

dos processos da IES é preciso rearfirmar que o Procurador Institucional é indicado 

pela instituição que trabalha para prestar informações desta ao MEC, tendo assim 

vínculo com a mesma, pois a sua identificação é o seu Cadastro de Pessoa Física 

(CPF), para assim ter acesso e autonomia nestes sistemas de informações, pois ele 

é o interlocutor entre o MEC e a IES e é subordinado a direção/reitoria. Mesmo 

assim, observou-se que o Procurador Institucional nem sempre tem liberdade de 

atuação, esta se dá de forma mais efetiva e abrangente quando o PI demonstra e 

atua com grande conhecimento da legislação, dos fluxos dos processos de 

regulação, avaliação, supervisão, após o recebimento de uma visita do MEC para 

avaliação in loco e quando a IES obtem melhores notas nos indicadores de 

avaliação como por exemplo Enade. Nesse contexto Mcshane & Von Glinow (2014) 

citado em Cária, Andrade & Costa (2016 p. 17) afirma que quando no trabalho, “o 

funcionário tem alto grau de autonomia e mínimo controle burocrático, ele se sente 

mais impelido a buscar autocapacitação”. Também eles percebem o significado do 

trabalho quando atuam com autos níveis de identidade e valor da tarefa, e sentem 

mais autoconfiança quando atuam em trabalhos que lhe permitem receber feedback 

sobre o seu desempenho e suas realizações. 

 
Para o quinto objetivo, identificar as competências necessárias para atuação do PI 

nas IES, observou-se atributos como: Conhecimento da Legislação; Pró-atividade. 

Conhecimento Acadêmico; Relacionamento Interpessoal e Domínio da Oratória. 

Além desses verificou-se: Afinidade com normas, postura de seriedade e 

imparcialidade; Atenção e determinação. Atualização constante das normas, leis, 

portarias, decretos e demais. Conhecimento dos trâmites processuais no e-MEC; 

Conhecimento global da IES para aplicação da legislação e indicação das 

estratégias mais adequadas a cada situação; Conhecimento Pedagógico das 

diversas áreas do conhecimento; estar atento aos prazos; Liderança; Paciência e 

dedicação; Resiliência e foco em resultados; Saber respeitar o tempo dos outros e 
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as opiniões divergentes; Ser gestor com ética. ter jeito para conduzir os processos, 

saber lidar com as comissões externas do MEC, ser prático, saber cobrar e realizar. 

Medeiros (2015) explica que o PI deve desempenhar suas atribuições com 

competência e habilidade antes, durante e depois da execução dos processos de 

avaliação sob sua responsabilidade, para que se obtenham resultados satisfatórios 

para o crescimento da qualidade da oferta do ensino da IES. Cária, Andrade & Costa 

(2016) mencionam que no trabalho no PI, no dia a dia da IES, este profissional se 

depara, continuamente, com novas exigências, novos atos legais que redirecionam 

processos, introduzem procedimentos, entre outros, exigindo deste profissional 

novos conhecimentos, bem como reelaboração de métodos para responder 

adequadamente ao que se está demandando. Vale ainda ressaltar que nem sempre 

as demandas são tão simples, que podem ser resolvidas com consulta nas leis e 

resoluções e, por isso, é comum o PI precisar recorrer com consultas ao MEC, o que 

demanda, entre outras competências, tomada de decisões, seleção e organizações 

de informações. De acordo com Medeiros (2015) O PI deve ser capaz de 

desempenhar sua gestão com competência e habilidade, em uma dinamicidade que 

favoreça a rapidez da execução das funções e atribuições que lhe são designadas. 

A autora explica que as funções e atribuições desse profissional devem ser 

desempenhadas com competências e habilidade antes, durante e depois desses 

processos de avaliação, para que se obtenham resultados satisfatórios para o 

crescimento do ensino ofertado pela IES, sem esquecer da qualidade educacional. 

 

O sexto objetivo, verificar os principais resultados decorrentes das funções dos PI, 

quando ele executa e desenvolve as suas funções, com o respaldo e confiança de 

todos, as suas condições de trabalho são melhores, pois desempenha ações com 

mais tranquilidade, gerando resultados significativos para a instituição. São 

decorrentes das suas funções: solicitação e autorização de novos cursos, 

elaboração de novos projetos pedagógicos, elaboração de novas normas 

regimentais, acompanhamento e postagem da Comissão própria de Avaliação (CPA) 

no eMEC, melhores notas nos indicadores de qualidade, credibilidade junto aos 

órgãos reguladores, gestão compartilhada e conquistas positivas elevando o nível de 

satisfação interna e externa da instituição, tudo isto decorrente do trabalho 

desenvolvido pelo PI. Outra importante situação é que, um maior reconhecimento do 

profissional vem a partir das visitas in loco, onde o PI organiza, participa e colabora 
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com as exigências, mostrando documentações solicitadas nos instrumentos de 

avaliações pela comissão de avaliadores e a sua interação, acompanhamento e 

relação com a instituição que trabalha. Com resultado positivo, o Procurador 

Institucional é mais valorizado, tem mais credibilidade e visibilidade dos que fazem 

parte da IES e seus colaboradores. As atribuições dos PI’s têm causado impactos 

significativos nos processos da IES, figura central para consecução dos objetivos da 

instituição, seu trabalho envolve transparência, clareza e coerência pois, as IES 

estão sujeitas a severas penalidades se houver negligência no desempenho de suas 

funções. Ainda existe um extenso trabalho a ser desenvolvido para maior 

reconhecimento tanto da profissão quanto de seus profissionais. Alguns exercem a 

função de direção/reitoria, o que facilita a execução das funções do PI. Assim 

reforça-se a necessidade de ações para valorização e divulgação, inclusive dentro 

da IES, pois muitas vezes ele é mais reconhecido fora da instituição. É um 

profissional capaz de alavancar a instituição em aspectos positivos, gerando 

crescimento e novas oportunidades de negócios. 

 

Assim, a atividade de Procurador Institucional (PI). Passou a ter suma relevância no 

desempenho da IES, ou seja, sem a presença de um PI, a gestão no ensino superior 

fica seriamente comprometida. Trajano (2015) menciona Márcio Sanches, 

coordenador da Universidade Corporativa do Semesp e professor de estratégia 

empresarial da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação 

Getúlio Vargas (EAESP-FGV) que compreende “o grande valor do PI principalmente 

por ser o responsável por abastecer o Ministério da Educação (MEC) com todas as 

informações de produção inerentes à IES” (Trajano, 2015 p. 1). 

 

Bettega & Vieira (2011) acredita que ao Procurador Educacional Institucional (PI) 

Compete conhecer e trabalhar com vários sistemas, com especificidade e demandas 

operacionais que necessitam de tempo para (preenchimento de longos formulários, 

conferência dos dados e acompanhamento dos resultados) por isso, seu 

desempenho impacta diretamente o desenvolvimento dos processos de regulação 

efetuados pela Secretaria da Educação Superior (SESu). Nesse sentido a 

responsabilidade do PI, em relação a cada um dos sistemas que opera, pode ser 

assim sintetizada. 
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5 Considerações finais 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar de que forma o Procurador 

Institucional se insere na Gestão Estratégica de uma IES. A figura do PI surgiu a 

partir da Portaria 40 de 2007, consolidada em 2010, art. 61-E. na qual as IES eram 

obrigadas a indicar uma pessoa para ser interlocutor entre ela e o MEC, ficando 

assim responsável pela avaliação, processos regulatórios e sistema e-MEC. A IES 

obrigatoriamente envia um ofício ao MEC apresentando o profissional com a sua 

identificação pessoal, havendo assim a inserção do mesmo no quadro de 

colaboradores da instituição. 

 

Ocupar a vaga da Procuradoria Institucional de uma Instituição de Ensino Superior 

demanda pró-atividade; acompanhamento e conhecimento da legislação; 

afabilidade; paciência; perseverança; conhecimento acadêmico e relacionamento 

interpessoal são algumas competências e virtudes que este profissional deverá ter, 

pois irá ocupar um cargo onde o trabalho é extenso e requer o enfrentamento de 

muitos desafios. A pessoa responsável por esta função deve atuar no nível tático e 

estratégico É preciso saber e entender ao máximo o que acontece dentro da 

instituição, pois tem que conhecer detalhes para poder atuar da melhor forma 

possível no seu trabalho. Este conhecimento depende de uma interação e de 

informações diversas para que possa ajudar na construção de estratégias, atuando 

para contribuir com o desenvolvimento institucional. 

 

Foi possível perceber que os Procuradores Institucionais desta pesquisa eram de 

várias regiões, de instituições públicas e privadas, com ensino presencial e a 

distância, e que enfrentavam as mesmas dificuldades, sejam elas: de caráter de 

conhecimento funcional, de atuação, de reconhecimento ou de função colaborativa 

com os diversos setores, buscando obter informações para implantá-las nos seus 

diversos processos. 

 

Na realidade o PI é “bombardeado” com muitas informações, e muitas delas são 

geradas pelos alunos, professores, gestores, coordenadores, diretores, eventos e 

público externo. Muitos destes informes e momentos são o que geram: ações 

sociais, sustentabilidade, interdisciplinaridade, momentos culturais, cidadania, 
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crescimentos e histórias, fazendo assim com que o Procurador Institucional elabore 

documentos, relatórios e materiais sobre a instituição de ensino superior, com suas 

realidades, conquistas e necessidades, com estratégias, métodos e procedimentos 

para que sejam alinhados, discutidos e postados nos seus devidos momentos. 

 

Ao longo dos anos esse profissional foi fazendo um trabalho mais efetivo, 

apresentando assim melhorias no desenvolvimento das atividades institucionais. 

Ainda não se vê tanto o reconhecimento desse profissional como figura estratégica 

da Instituição, porém na prática de várias instituições o PI já é participativo. Contudo 

a literatura percebe esse profissional como estratégico. As dificuldades para exercer 

a função de Procurador Institucional e a forma de desenvolver o trabalho, 

principalmente em Instituições privadas, de menor porte e/ou familiar são mais 

complexas, exigindo um desdobramento maior desse profissional, sendo um 

facilitador para o apoio da alta gestão institucional. 

 

O trabalho do PI não é apenas estar atrás de uma mesa aguardando números, 

estatísticas ou elaborando processos, a função do PI é estratégica. É fundamental 

que ele analise os documentos e relatórios que fazem parte do seu trabalho, pois 

estas informações são estratégicas e podem gerar resultados para a instituição.  

No entanto, os resultados mostraram que poucos participam do desenvolvimento 

estratégico das IES que trabalham e o máximo que fazem é preencher os dados no 

EMEC, embora percebam que poderiam fazer muito mais por conta do 

conhecimento que possuem, ou que terminam adquirindo em função do tipo de 

trabalho que desenvolvem. Alguns já conseguiram ser reconhecidos por conta do 

tempo que já atuam e os resultados positivos que a Instituição conseguiu com as 

avaliações e seus processos. De modo geral neste espaço de tempo algumas 

Instituições de Ensino Superior (IES) já concebem e entendem a necessidade do PI 

para postar as informações da Instituição no sistema e-MEC, nos processos 

regulatórios e das avaliações, inclusive informações ao ENADE.  

 

Ser PI é ser responsável por saber como está sendo feita a educação de um modo 

geral e na instituição que trabalha, é ter um relacionamento direto com os 

professores e coordenadores, é trocar ideias, é saber das dificuldades e conquistas, 

é se relacionar com os alunos, é entender os seus anseios e se os mesmos estão 
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sendo atendidos, é colaborar para que o sistema funcione da melhor forma para 

toda a “cadeia” educacional, gerando frutos com compromissos fortes e bons, é ter o 

acesso a toda a direção e perceber, entender, compreender e alinhar a cultura, os 

valores, a missão, para que todos participem e colaborem com a gestão. Além de 

ser o elo entre o MEC e a IES, ele é a pessoa de confiança, é o interlocutor entre 

todos os que fazem a instituição. 

 

Neste trabalho ficou constatado que os PI’s ainda não têm no seu trabalho o 

reconhecimento merecido, uma prova disto é que alguns já exercem tal função há 

mais de cinco (5) anos e ainda não tem a carteira profissional assinada como PI, 

mesmo assim identificou-se que apesar das dificuldades eles conseguem oferecer 

resultados positivos para as suas Instituições, melhorando as notas nas avaliações; 

elevando os índices dos indicadores regulatórios (que são utilizados pelo MEC como 

sinônimo de qualidade da educação); organizando as IES para as comissões de 

avaliação in loco, dando o apoio institucional necessário; cumprindo os prazos e 

requisitos regulatórios; dentre outros. 

 

Nesse sentido a importância do PI em uma IES, incide tanto na manutenção das 

informações do sistema, mas, também como um profissional estratégico capaz de 

contribuir para o crescimento das IES, no que tange a consecução dos seus 

objetivos estratégicos, e por deter conhecimentos, competências e habilidades, para 

auxiliar ações necessárias no desempenho da sua gestão. 

 

O Procurador Institucional deve estar em busca de sempre mais, porque o seu 

conhecimento não se esgota em preenchimentos burocráticos, pois sendo 

conhecedor da instituição e de seus processos, tem a oportunidade da atuação 

responsável e estratégica.   

 

Educar ultrapassa qualquer limite de regras, educar é envolver pessoas para 

momentos e crescimentos que ultrapassam a sala de aula, que exista o 

chamamento para as perdas ou mudanças de valores, que enxergue o que não foi 

mostrado, que perceba o que não foi dito, que veja além do quadro, dos slides, das 

palavras. 
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5.1 Considerações gerenciais 

 

Este estudo poderá ser analisado por participantes de uma rede social (Grupo 

WhatsApp) constituído apenas por Procuradores Institucionais. Os resultados deste 

poderá ser apresentado à IES interessada, sendo ainda um importante instrumento 

para auxiliar os Procuradores Institucionais a serem conhecidos e reconhecidos 

internamente e externamente na Instituição na qual trabalham, ocupando mais 

espaço na construção da educação superior. 

 

A realização desse estudo pode despertar o interesse dos que atuam em Instituição 

de Ensino Superior para uma melhor compreensão da importância do Procurador 

Institucional (PI), bem como suas ações para gerar mudanças e melhorias para as 

IES. Sendo importante o investimento em capacitação tais como: cursos, 

treinamentos, encontros e eventos que fomentem a educação com foco na 

qualidade da gestão do ensino superior no Brasil. 

 

5.2 Limitações de pesquisa 

 

Ressalta-se que a realização desse registrou limitações relativas ao período de 

aplicação da pesquisa de campo, ocorrido entre dezembro e janeiro, pois era época 

de festividade natalina e férias escolares. 

 

5.3 Sugestões para estudos futuros 

 

A partir deste estudo vê-se a oportunidade de se realizar novas pesquisas 

abrangendo outras indagações com a finalidade de compreender as dificuldades 

para seleção de profissionais para o exercício da função de ser Procurador 

Institucional. Outra possibilidade de estudo é a percepção da IES em relação ao PI e 

consequentemente as formas de maior reconhecimento desse profissional essencial 

para a IES. 

 

Pode-se realizar novas pesquisas onde os PI’s sugiram ações e criem parâmetros 

para as suas atuações, muitos não conseguem ter o resultado das avaliações em 

suas mãos para fazerem um estudo mais aprofundado, com reuniões entre os 

setores e seus responsáveis, gerando assim uma conscientização sobre a estrutura 
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da instituição, seus pontos positivos e negativos, e onde é preciso o PI atuar.  

Também pode ser feito um trabalho onde os PI’s que fazem parte da direção não 

participem, pois foi bem pontuado nas respostas do questionário que estes têm livre 

acesso a todas as informações e que respondem como PI, só não se sabe se 

conseguem dar continuidade a todos os processos, elaborando encontros para 

discussões, novas ideias para a IES e novas organizações que possam contribuir 

positivamente com qualidade e organização, pois ser PI demanda muito tempo e 

ações. 
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Apêndices 

 

 
 

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

Pesquisa de Mestrado 

Prezado (a) Procurador (a) institucional, 

 

Posso contar com sua ajuda? Me chamo Cláudia Elisabete Moura Barretto, 
mestranda do Programa de Pós-Graduação em Administração da Fundação Pedro 
Leopoldo (FPL), e estou realizando a coleta de dados da minha pesquisa de 
dissertação, sob orientação do Professor Drª. Ester Jeunon. Iremos analisar a 
inserção do Procurador Institucional (PI) na Gestão Estratégica de Instituições de 
Educação Superior. 

 

Comprometemo-nos em preservar o sigilo de suas respostas por meio do 
agrupamento estatístico e divulgação/análise consolidada dos dados. Assim, 
asseguramos que nenhum dado será analisado de forma individual, não 
possibilitando sua identificação. A sua participação é voluntária e, caso sinta-se 
constrangido, poderá interromper a qualquer momento o preenchimento do 
instrumento, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo. 

 

O tempo médio para preenchimento do questionário é de 18 minutos. Por gentileza, 
solicitamos que preencha o instrumento até o final. 

 

A pesquisadora Cláudia Elisabete Moura Barretto, responsável por este estudo, 
poderá ser localizada de segunda a sexta na Rua Bispo Cardoso Ayres, S/N – 
Faculdade de Ciências Humanas ESUDA - CEP: 50050-480 - Recife – Pernambuco, 
Procuradora Institucional da Faculdade ESUDA, na sala da Coordenação Geral no 
térreo, no horário das 11h até as 21h; no e-mail claudia_barretto@hotmail.com; e no 
telefone fixo (81) 3412.4242 e celular (81) 9.8206.6313 para esclarecer eventuais 
dúvidas. 

 

Muito obrigada e certamente sua participação fará total diferença na consolidação da 
nossa pesquisa. 

 

Ao prosseguir você estará concordando com o termo de consentimento. 

 

*Obrigatório 

 

  

mailto:claudia_barretto@hotmail.com
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Apêndice B – Questionário de Pesquisa                                   

 

I. PERFIL DO RESPONDENTE: 
 
1. QUAL O SEU SEXO BIOLÓGICO? * Marcar apenas uma oval. 

 
 Masculino 

 Feminino 

 
2. QUAL A SUA IDADE (EM ANOS)? * 
__________________________________________________________________ 
 
3. QUAL O SEU CURSO DE FORMAÇÃO? * 
__________________________________________________________________ 
 
4. NÍVEIS DE FORMAÇÃO (CONCLUÍDOS): * Marque todas que se aplicam. 

 
 Gradução 

 MBA 

 Especialização 

 Doutorado 

 Pós-doutorado 

 
5. A SUA CARTEIRA PROFISSIONAL É ASSINADA COMO PI? * Marcar apenas uma 

oval. 

 
 Simo 

 Não 

 
6. HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ ATUA COMO PI? *Marcar apenas uma oval. 

 
 a 1 ano 

 a 3 anos 

 3 a 5 anos 

 5 a 7 anos 

 Acima de 7 anos 
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7. ALÉM DE SER PI, VOCÊ TEM OUTRAS FUNÇÕES NA IES? * Marcar apenas uma 

oval. 

 
 Sim 

 Não 

7.1 Se sim, QUAIS? 
_________________________________________________________________ 
 
8. A SUA VINCULAÇÃO NA PRÁTICA É: *Marque todas que se aplicam. 

 
 Diretoria/Reitoria 

 Coordenação 

 Docentes 

 Setor Administrativo 

 MEC/INEP/SERES 
 

9. VOCÊ TEVE ALGUM TIPO DE CAPACITAÇÃO, FEZ ALGUM TREINAMENTO 
OU PARTICIPOU DE ALGUM CURSO PARA ATUAR COMO PI? *Marcar apenas uma 

oval. 

 
 Sim 

 Não 

 
9.1 Caso sim, onde? 
 

___________________________________________________________________ 
 

II. PERFIL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES): 
 
10. A IES QUE VOCÊ TRABALHA FICA NA REGIÃO: *Marcar apenas uma oval. 
 
 

 Norte 

 Nordeste 

 Centro-Oeste 

 Sudeste 

 Sul 
 

11. A IES QUE VOCÊ TRABALHA É: *Marque todas que se aplicam. 

 
 Privada 

 Pública 

 Mista 

 Confessional 

 Associação/Fundação 
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12. NA IES QUE VC TRABALHA, as aulas são: Marque todas que se aplicam. 

 

 100% presenciais 

 Presenciais com até 20% EAD 100% EAD 

 EaD com encontros presenciais (semipresenciais) 

 

III. PROCURADOR INSTITUCIONAL (PI) x ESTRATÉGIA: 
 
13. ONDE VOCÊ ENCONTRA MAIS DIFICULDADE DE INFORMAÇÕES PARA 
EXECUTAR SEU TRABALHO? *Marque todas que se aplicam. 

 
 Direção 

 Coordenação 

 Docentes 

 Secretaria Acadêmica 

 Setor de Informática (TI) 

 Outro: 

 
14. ONDE VOCÊ ENCONTRA MAIS DIFICULDADE PARA EXECUTAR SEU 
TRABALHO? *Marque todas que se aplicam. 

 
 Direção 

 Coordenação 

 Docentes 

 Secretaria Acadêmica 

 Setor de Informática (TI) 

Outro:___________________________ 
 
15. COMO VOCÊ PERCEBE A INSERÇÃO DO TRABALHO DO PI NAS 
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR? * 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
16. COMO VOCÊ PERCEBE A FUNÇÃO DO PROCURADOR INSTITUCIONAL 
(PI)? * 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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17. QUAIS OS RESULTADOS DECORRENTES DA SUA ATUAÇÃO? * 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

18. QUAIS AS CONSEQUENCIAS DECORRENTES DA SUA ATUAÇÃO? * 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
19. QUAIS AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS AO TRABALHO DO PI? * Marque 

todas que se aplicam. 

 
 
 Conhecimento da Legislação 

 Pró-atividade 

 Domínio da Oratória 

 Relacionamento Interpessoal 

 Conhecimento Acadêmico 

Outro:_____________________________ 
 
20. COMO VOCÊ SE SENTE PERCEBIDO PELOS DIVERSOS NÍVEIS 
HIERÁRQUICOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR? * Marque 

todas que se aplicam. 

 
 Desconhecido 

 Útil 

 Importante 

 Mal Aproveitado 

 Reconhecido 

Outro:_____________________________ 
 

21. QUAIS OS SEUS LIMITES DE ATUAÇÃO? * 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 

22. QUAIS AS SUAS POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO? * 
 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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23. QUAL A SUA PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SUA 
IES? * 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
24. QUAL A SUA PARTICIPAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA 
SUA IES? * 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
25. QUAL A SUA PARTICIPAÇÃO NAS DECISÕES ESTRATÉGICAS DA IES? * 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 

Powered by 

 

 
 


	1 Introdução
	2 Referencial Teórico
	3 Metodologia
	4 Apresentação e discussão dos resultados
	5 Considerações finais
	Referências
	Apêndices
	I. PERFIL DO RESPONDENTE:
	6. HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ ATUA COMO PI? *Marcar apenas uma oval.
	7. ALÉM DE SER PI, VOCÊ TEM OUTRAS FUNÇÕES NA IES? * Marcar apenas uma oval.
	7.1 Se sim, QUAIS?
	8. A SUA VINCULAÇÃO NA PRÁTICA É: *Marque todas que se aplicam.
	9. VOCÊ TEVE ALGUM TIPO DE CAPACITAÇÃO, FEZ ALGUM TREINAMENTO OU PARTICIPOU DE ALGUM CURSO PARA ATUAR COMO PI? *Marcar apenas uma oval.
	9.1 Caso sim, onde?
	10. A IES QUE VOCÊ TRABALHA FICA NA REGIÃO: *Marcar apenas uma oval.

	III. PROCURADOR INSTITUCIONAL (PI) x ESTRATÉGIA:
	14. ONDE VOCÊ ENCONTRA MAIS DIFICULDADE PARA EXECUTAR SEU TRABALHO? *Marque todas que se aplicam.
	15. COMO VOCÊ PERCEBE A INSERÇÃO DO TRABALHO DO PI NAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR? *
	__________________________________________________________________
	__________________________________________________________________ (1)
	__________________________________________________________________ (2)
	__________________________________________________________________ (3)
	16. COMO VOCÊ PERCEBE A FUNÇÃO DO PROCURADOR INSTITUCIONAL (PI)? *
	__________________________________________________________________ (4)
	__________________________________________________________________ (5)
	__________________________________________________________________ (6)
	__________________________________________________________________ (7)
	17. QUAIS OS RESULTADOS DECORRENTES DA SUA ATUAÇÃO? *
	__________________________________________________________________ (8)
	__________________________________________________________________ (9)
	__________________________________________________________________ (10)
	__________________________________________________________________ (11)
	18. QUAIS AS CONSEQUENCIAS DECORRENTES DA SUA ATUAÇÃO? *
	__________________________________________________________________ (12)
	__________________________________________________________________ (13)
	__________________________________________________________________ (14)
	__________________________________________________________________ (15)
	19. QUAIS AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS AO TRABALHO DO PI? * Marque todas que se aplicam.
	20. COMO VOCÊ SE SENTE PERCEBIDO PELOS DIVERSOS NÍVEIS HIERÁRQUICOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR? * Marque todas que se aplicam.
	21. QUAIS OS SEUS LIMITES DE ATUAÇÃO? *
	__________________________________________________________________ (16)
	__________________________________________________________________ (17)
	__________________________________________________________________ (18)
	22. QUAIS AS SUAS POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO? *
	__________________________________________________________________ (19)
	__________________________________________________________________ (20)
	__________________________________________________________________ (21)
	23. QUAL A SUA PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SUA IES? *
	__________________________________________________________________ (22)
	__________________________________________________________________ (23)
	__________________________________________________________________ (24)
	24. QUAL A SUA PARTICIPAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA SUA IES? *
	__________________________________________________________________ (25)
	__________________________________________________________________ (26)
	__________________________________________________________________ (27)
	25. QUAL A SUA PARTICIPAÇÃO NAS DECISÕES ESTRATÉGICAS DA IES? *
	__________________________________________________________________ (28)
	__________________________________________________________________ (29)
	__________________________________________________________________ (30)


