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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é apresentar resultados de pesquisa sobre o 

conhecimento de gestores da UNIFESP acerca dos processos de administração 

pública na vida acadêmica. A população do estudo foi formada por 17 gestores da 

administração da universidade, sendo que 14 deles são gestores da administração 

central da UNIFESP e três são diretores administrativos dos campi da universidade. 

A coleta de dados foi realizada por meio de instrumento composto em duas partes: 

formulário de caracterização dos sujeitos e escala atitudinal do tipo Likert.  Para a 

sistematização e análise das informações coletadas, uma versão digital do 

formulário foi desenvolvida em banco de dados Microsoft Access versão 2013. Os 

resultados mostram que os sujeitos percebem: a necessidade do seu saber fazer 

e/ou do seu conhecimento para o exercício de sua prática e se configuram como os 

principais agentes na condução das transformações do processo de trabalho e a 

existência de uma nova concepção de gestor para lidar com as mudanças no mundo 

do trabalho. Porém, a maioria deles não se percebe com autonomia na sua prática 

profissional. Os dados apontam para a inexistência de política de treinamento e 

desenvolvimento de pessoal, da falta de indicadores de qualidade para avaliação 

dos servidores e da contribuição da instituição para o desenvolvimento das 

competências necessárias para o desenvolvimento da função. Os participantes 

sinalizam a importância de processos de educação permanente para gestores de 

instituições públicas, bem como indicam a necessidade de movimentos e processo 

que valorizem os saberes da pratica e as experiências dos mesmos. Conclui-se que 

o avanço tecnológico e a globalização da educação e da informação têm trazido 

novas configurações às IFES. Competências administrativas e acadêmicas precisam 

ser integradas e direcionadas para o atendimento destas demandas, 

especificamente do mercado de trabalho. Para uma boa gestão das IFES é 

necessária formação de lideranças que possibilitem que a mesma desempenhe o 

seu compromisso social. Como produto, apresenta-se um relatório técnico de 

pesquisa que possa subsidiar ações de formação e desenvolvimento de gestores no 

âmbito da própria universidade.  

Palavras chave: educação permanente, gestão, competências, conhecimento, 
instituição pública.  
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1 INTRODUÇÃO 

O avanço tecnológico e a globalização da educação e da informação têm 

trazido novas configurações às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). A 

sociedade está se adaptando às novas tecnologias e aos efeitos da globalização e 

vem cobrando destas instituições novas atitudes, novos modelos de gestão e 

planejamento e apresentando novas demandas. 

As novas condições sociais configuradas a partir das diferentes dimensões da 

vida política, econômica e cultural, redesenham, a partir da globalização e dos 

avanços tecnológicos, outros processos de formação e qualificação profissional, 

pressionando as IES a se remodelarem continuamente. (ZABOT; SILVA, 2002; 

ROCHA, 2003.). 

As Instituições universitárias possuem como características: ambiguidade de 

objetivos; pressão política com os interesses dos grupos ultrapassando muitas vezes 

os limites da autoridade formal; participação temporária da comunidade universitária 

nas decisões; mudança frequente dos gestores (BALDRIDGE, 1983; MINTZBERG, 

1995; ETZIONI, 1989; HARDY, FACHIN, 1996; SOUZA, 2008; ESTRADA, 2000; 

BUNDT, 2000; e MEYER, 1988). 

Competências administrativas e acadêmicas precisam ser integradas e 

direcionadas para o atendimento das demandas atuais da sociedade, 

especificamente do mercado de trabalho. Espera-se que dentro da instituição seja 

desenvolvida uma estrutura na qual cada setor disponha de responsáveis com 

formação em gestão. (TACHIZAWA; ANDRADE, 2001). 

Os gestores das IES devem ter conhecimentos e habilidades adequados para 

que as tecnologias disponíveis sejam utilizadas adequadamente nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

No Brasil, a partir dos anos 90, a busca por maior eficiência da Administração 

Pública é um dos temas emergentes, pois a nova configuração mundial preconiza o 

Estado mínimo. Isto ocorre também em nosso país, que adota uma política de 
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transferir grande parte da prestação de serviços públicos para a iniciativa privada 

com o argumento que desta maneira o serviço seria mais eficiente.  

Após quase três décadas do início desse movimento de reformas, podemos 

afirmar que o objetivo da eficiência permanece presente, embora muitas iniciativas 

com tal intento tenham se frustrado. Hoje em dia, a eficiência é parte do escopo da 

Nova Gestão Pública que, de certa forma, é um modelo para onde convergiram 

preocupações, preceitos e objetivos presentes nos modelos anteriores de reforma 

do Estado. (GOMES, 2009). 

Em nosso país, o empenho em modernizar sua administração pública para 

garantir uma prestação de serviços adequada à sociedade é permanente. Para isso, 

várias políticas públicas setoriais foram instituídas em áreas estratégicas para o 

desenvolvimento sustentável, como proteção social e saúde. O Estado investe em 

um serviço público cada vez mais profissional, com pessoas mais qualificadas e 

capacitadas, e, também, na construção constante de canais de diálogo com a 

sociedade, no aperfeiçoamento dos arranjos institucionais e do marco legal e em 

programas de melhoria da qualidade do gasto público.  

Inovações na área de governo eletrônico (e-governo) e aperfeiçoamento dos 

mecanismos de coordenação administrativa entre governo central, estados e 

municípios são outras frentes que ilustram o compromisso brasileiro com a melhoria 

da gestão. O objetivo final é assegurar uma administração eficiente, transparente e 

com foco no cidadão, que é o destinatário das políticas e dos serviços fornecidos 

pela administração pública brasileira. 

Nas IFES, definir como o sucesso pode ser alcançado é uma tarefa muito 

complexa, pois existem muitos fatores a serem avaliados e muitas competências são 

necessárias para essa avaliação. Competências administrativas e acadêmicas 

precisam ser integradas e direcionadas para o atendimento das demandas atuais da 

sociedade, especificamente do mercado de trabalho. 

Com a criação dos órgãos controladores do governo federal, as universidades 

federais vivendo com as mudanças repentinas através do crescimento institucional 
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expansão nas IFES e se adaptando as novas políticas públicas, tivemos falta de 

tempo para nos adequar. 

Nas várias experiências vivenciadas, notamos a necessidade de elaboração 

de um projeto de pesquisa para analisar o conhecimento dos gestores 

administrativos da Unifesp sobre os processos de administração pública no âmbito 

da vida acadêmica. 

Neste sentido, o presente relatório técnico tem o objetivo de apresentar os 

resultados de pesquisa realizada no Programa de Mestrado “Ensino em Ciências da 

Saúde” – modalidade Profissional, do Centro de Desenvolvimento do Ensino 

Superior em Saúde da UNIFESP sobre esta temática.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

O objetivo deste relatório é apresentar resultados e recomendações da 

pesquisa realizada no período de 2012 a 2014, cujos objetivos foram:  

2.1 Objetivo Geral 

Analisar o conhecimento dos gestores administrativos da UNIFESP sobre os 

processos de administração pública no âmbito da vida acadêmica. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Mapear o perfil dos gestores administrativos da Unifesp; 

Dimensionar as competências que estes gestores administrativos necessitam 

para exercer a função de maneira eficiente, na perspectiva dos sujeitos de pesquisa; 

Mapear o conhecimento dos gestores em relação às políticas públicas e 

legislação relativas à administração da Unifesp; 

Identificar as necessidades e demandas dos gestores administrativos para se 

atualizarem no sentido de desenvolvimento do trabalho de qualidade; 

Analisar as sugestões dos gestores administrativos para o desenvolvimento 

de atividades de formação, com vista ao aprimoramento de suas funções. 
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3 METODOLOGIA 

 Neste estudo, realizou-se um estudo descritivo de inquérito. 

3.1 Contexto da pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 

com gestores da administração central e dos seis campi da universidade. 

A Unifesp teve sua origem na Escola Paulista de Medicina, fundada em 1933, 

federalizada em 1956 e transformada em universidade em 1994. Após 16 anos de 

sua instalação e seis anos de uma importante fase de expansão, a Unifesp conta 

atualmente com seis campi, 82 cursos e, aproximadamente, 11 mil estudantes de 

graduação e cerca de 4 mil estudantes matriculados na modalidade stricto sensu.  

Há muito tempo consolidada no campus São Paulo, a Unifesp estende-se 

agora aos novos campi, em outras áreas do conhecimento como Ciências Exatas e 

Humanas, confirmando suas ações inter-relacionadas de ensino, pesquisa e 

extensão. Essa missão que o Conselho Universitário abraçou ao final de 2004, além 

de seu nítido objetivo de levar o ensino universitário gratuito e de qualidade a outras 

regiões do Estado de São Paulo, completa-se com a constituição de cursos de pós-

graduação e ações de extensão, elevando o conteúdo educacional e intelectual 

dessas comunidades.  

Esta primeira fase de expansão foi um processo acelerado graças ao 

momento político do Governo Federal, que teve prosseguimento com o Projeto 

REUNI (Reestruturação das Universidades Federais Brasileiras). A liberdade para 

experimentar modelos pedagógicos diferenciados sempre esteve explícita nestas 

propostas de expansão.  

Na primeira fase de expansão contamos com a criação dos seguintes campi e 

seus cursos: no ano de 2006 – Campus da Baixada Santista com os cursos de 

Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional; no ano de 
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2007 foram inaugurados os campi: Diadema com os cursos de Biologia, Engenharia 

Química, Farmácia e Bioquímica e Química; Guarulhos com cursos de Ciência 

Sociais, Filosofia, História e Pedagogia e o São José dos Campos (Ciências da 

Computação). 

Com a adesão da Unifesp ao REUNI, entre 2008 e 2009, novas graduações 

foram criadas em todos os novos campi. Mesmo não constando do Projeto REUNI, a 

Unifesp propôs e teve aprovado pelo MEC a instalação de mais um campus: o de 

Osasco que iniciou suas atividades em 2011, com os cursos de Administração, 

Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Administração, 

Economia, Ciências Contábeis e Relações Internacionais. 

Paralelamente, novas possibilidades de expansão surgiram com a 

incorporação de outras unidades de extensão como Santo Amaro, Embu das Artes e 

Zona Leste. 

3.2 População do Estudo 

O universo de participantes deste estudo contou com a participação de 26 

gestores da administração da universidade. 

O seguinte perfil profissional foi tido como critério determinante para a escolha 

dos sujeitos da pesquisa: os participantes foram ou são ocupantes do cargo de 

direção dos departamentos da administração da reitoria, pró-reitoria de 

administração e direção administrativa dos campi, por terem o conhecimento de 

aspectos essenciais aos objetivos do trabalho. 

Na primeira fase da pesquisa, com o objetivo de adequação da Escala Likert, 

escolhemos para aplicar o instrumento nove ex-diretores no cargo de administração, 

com o intuito de levantar os dados, quantificá-los, receber sugestões para então dar 

o formato final ao instrumento a ser usado no estudo. 
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Todos os sujeitos possuem nível superior, com especialização e por fazerem 

parte da UNIFESP há mais de cinco anos, têm o conhecimento do fluxo da 

administração, que é o foco deste estudo. 

Na aplicação final do instrumento de Escala Likert a população do estudo foi 

formada por 17 gestores da administração da universidade, sendo que 14 deles são 

gestores da administração central da Unifesp e três são diretores administrativos dos 

campi da universidade. 

3.3 Instrumento de Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada por meio de instrumento composto em duas 

partes: a primeira parte constou de formulário de caracterização dos sujeitos e a 

segunda parte de escala atitudinal do tipo Likert.  

No formulário de caracterização dos sujeitos foram investigadas as seguintes 

variáveis: idade, sexo, escolaridade, formação, tempo de exercício em gestão 

administrativa e em gestão pública. 

A escala atitudinal de Likert foi construída a partir das seguintes dimensões: 

 Competências profissionais necessárias para exercer a função de gestor 

administrativo (saber fazer); 

 O papel da Instituição no desenvolvimento do gestor administrativo; 

 Grau de conhecimento sobre as práticas do gestor administrativo; 

 Percepção da necessidade da Educação Permanente para o gestor 

administrativo se atualizar continuamente para o aprimoramento do 

trabalho (atualização do saber e saber fazer). 
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3.4 Análise dos Dados 

Para a tabulação das informações coletadas, uma versão digital do formulário 

foi desenvolvida em banco de dados Microsoft Access versão 2013. 

O banco de dados continha informações sobre a caracterização dos 

entrevistados e as 24 assertivas com as respectivas representações numéricas 

correspondentes à escala Likert: 1-Discordo Plenamente, 2-Discordo, 3-Concordo e 

4-Concordo Plenamente.  

Após a digitação e conferência, os dados levantados foram importados para o 

software Statistica Version 12, pacote de análise estatística da Statsoft®, 

incorporado recentemente pela Dell Software. 

Para a representação gráfica das figuras foi utilizado o software Microsoft 

Excel 2013. 
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4 RESULTADOS  

Para a análise dos resultados os dados coletados foram agrupados em 04 

núcleos denominados temáticos: 1) competências profissionais necessárias para 

exercer a função de gestor administrativo (saber fazer); 2) o papel da Instituição no 

desenvolvimento do gestor administrativo; 3) grau de conhecimento sobre as 

práticas do gestor administrativo; 4) percepção da necessidade da Educação 

Permanente (EP) para o gestor administrativo se atualizar continuamente para 

aprimoramento do Trabalho (atualização do saber e saber fazer). 

Os resultados relacionados às competências profissionais necessárias para 

exercer a função de gestor administrativo revelam que a totalidade dos participantes 

da pesquisa percebe a necessidade do seu saber fazer e/ou do seu conhecimento 

para a sua prática diária e que as competências gerenciais (saber, saber agir e 

saber ser) são alternativas promissoras às constantes transições presente na 

atuação profissional. 

Este resultado vai ao encontro da afirmação de Amaral (2006, p. 554): 

A moderna gestão de pessoas assenta-se em um tripé estratégico: 
gestão por competências; democratização das relações de trabalho 
para gerar ambientes adequados à inovação; e qualificação intensiva 
das equipes de trabalho, incluindo o uso de tecnologia da 
informação.  

Para a grande maioria, 88%, dos sujeitos o planejamento é importante para o 

desenvolvimento dos processos administrativos.  

Porém, com relação à autonomia na prática profissional, pode-se observar 

que este aspecto é delicado, pois esbarra no poder fazer e fazer melhor. Isto é 

corroborado pelos resultados, pois 41% dos pesquisados não concorda possuir 

autonomia na sua prática e somente 12% concordam com a assertiva. 

Quanto ao aspecto do papel da instituição no desenvolvimento do gestor 

administrativo, 76% discordam sobre a existência de uma política institucional de 

Educação Permanente para os gestores administrativos e 88% discordam da 

existência de avaliação de indicadores de qualidade na administração da 
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universidade, o que vai contra as políticas públicas do governo central. 

94% dos participantes da pesquisa discordaram da assertiva “A Instituição 

planeja sua atuação com base na formação dos gestores”; e mais que 60% dos 

sujeitos discordam que a instituição contribua para o desenvolvimento das 

competências para a prática administrativa.  

As avaliações recentes sobre o desempenho da administração 
pública no Brasil indicam que o ponto de estrangulamento do 
governo federal encontra-se no campo operacional, visto que a 
administração pública para obter sucesso nas suas políticas públicas 
depende da competência de seus funcionários (MATIAS-PEREIRA, 
2008, p. 78).  
O Programa da Qualidade e Participação na Administração Pública 
cumpre a função de principal instrumento para a mudança de uma 
cultura burocrática para uma cultura gerencial. (BRASIL, 1997. 
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado: Brasília: 
MARE, 1997. pg. 12). 

Com relação ao grau de conhecimento sobre as práticas do gestor 

administrativo, a totalidade dos participantes da pesquisa concorda que possui 

conhecimento em relação a sua área de atuação e que o conhecimento acerca do 

trabalho é fundamental para o êxito do desempenho dos gestores na prática; a 

grande maioria (94%) dos indivíduos concorda que conhece a legislação brasileira 

sobre administração pública.  

Esses resultados vão ao encontro do pensamento de Levy (2006, p. 5) que 

afirma,  

O gestor público deve apresentar um perfil que tenha foco na 
qualidade da prestação de serviços, para que os objetivos e 
resultados sejam alcançados. Importante também que tenha uma 
visão global de administração, para estabelecer estratégias, firmar 
parcerias com todos os setores da instituição, despertar a 
participação da equipe para estabelecer uma interação entre 
planejamento, metas e projetos, “obedecendo aos princípios da boa 
governança: transparente, mensurável, coerente, longo prazo, 
integridade (cumprimento da lei) ”. 

Porém, com relação à existência de troca de experiências e conhecimentos 

administrativos, temos que a 53% estão inclinados a discordar que essa troca exista 

no cotidiano de trabalho. 
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Quanto a percepção da necessidade da Educação Permanente (EP) para o 

gestor administrativo se atualizar continuamente para aprimoramento do Trabalho, 

65% concordam plenamente que na gestão pública a educação permanente 

contribui para o reconhecimento e definição de problemas do cotidiano. 

94% dos indivíduos concordam que a EP dá subsídios ao gestor para realizar 

suas tarefas dentro de normas estabelecidas pela legislação pública; 88% 

concordam de alguma maneira que a EP contribui nos processos de comunicação 

interpessoal e intergrupal. 

A análise dos dados nos permite afirmar que a relação entre as práticas do 

cotidiano e a formação converge para Educação Permanente, ou seja, a EP é uma 

transformação das práticas. 

Os dados deste núcleo de análise são corroborados por um dos pressupostos 

da Educação Permanente que se refere à aprendizagem significativa: “promove e 

produz sentidos, e sugere que a transformação das práticas profissionais esteja 

baseada na reflexão crítica sobre as práticas reais, de profissionais reais, em ação 

na rede de serviços” (BRASIL, 2004, p. 10). 

Segundo o Ministério da Saúde a saúde é definida como: 

Estratégia de reestruturação dos serviços, a partir da análise dos 
determinantes sociais e econômicos, mas, sobretudo, de valores e 
conceitos dos profissionais. Propõe transformar o profissional em 
sujeito, colocando-o no centro do processo ensino-aprendizagem” 
(MOTTA, 2002, p. 67-78). 

A grande maioria dos participantes da pesquisa (88%) concorda plenamente 

que nas IFES é necessária a criação e desenvolvimento de programas de 

capacitação que propiciem um melhor desempenho do gestor administrativo. 

Esta afirmação vai ao encontro do que diz a literatura com relação à 

capacitação, pois o perfil do novo profissional deve se adaptar rapidamente as 

mudanças sociais, econômicas, educacionais e de trabalho, exige criatividade, 

flexibilidade e adaptação. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Os achados desta pesquisa permitem afirmar que o avanço tecnológico e a 

globalização da educação e da informação têm trazido novas configurações às 

IFES. A sociedade está se adaptando a isto e cobra destas instituições novas 

atitudes, novos modelos de gestão e planejamento. Competências administrativas e 

acadêmicas precisam ser integradas e direcionadas para o atendimento destas 

demandas, especificamente do mercado de trabalho. Espera-se que dentro da 

instituição seja desenvolvida uma estrutura na qual cada setor disponha de 

responsáveis com formação em gestão, os quais devem ter conhecimentos e 

habilidades adequados para que as tecnologias disponíveis sejam utilizadas 

adequadamente nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Para uma boa 

gestão das IFES é necessária formação de lideranças que possibilitem que a 

mesma desempenhe o seu compromisso social. Assim, um corpo administrativo 

preparado e comprometido com esse processo é essencial. 

Neste sentido, após a análise dos resultados encontrados, recomenda-se 

que: 

1. Os saberes e o conhecimento dos gestores administrativos sejam valorizados na 

condução das políticas institucionais; 

2. A instituição desenvolva uma política de treinamento e desenvolvimento de 

pessoal; 

3. Seja realizado periodicamente um Fórum sobre Gestão Pública para a troca de 

experiências dos Gestores; 

4. Sejam desenvolvidas políticas institucionais para elaboração de programas de 

capacitação dos gestores administrativos; 

5. Criem-se, na instituição, indicadores de avaliação de qualidade para 

desenvolvimento de processos de avaliação do profissional da administração. 
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