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AVALIAÇÃO, GESTÃO E POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO NO 
SERVIÇO PÚBLICO 
 

RESUMO  

O desenvolvimento das tecnologias aliado a outros impositivos do regime capitalista 

trouxe a necessidade de investimentos para a ininterrupta atualização e aprendizagem 

das pessoas nas organizações. As instituições públicas de ensino superior têm como 

elemento fundamental a inteligência, sendo, primordial o investimento na capacitação de 

seus servidores. O artigo apresenta o resultado de um estudo de caso sobre a gestão da 

política de capacitação dos servidores do Centro de Humanidades da Universidade 

Federal do Ceará. O resultado demonstrou que a maioria dos pesquisados conhece e 

participa da política de capacitação oferecida pela UFC e afirmam que após participação 

nos cursos melhoraram tanto na vida profissional como pessoal.  

PALAVRAS-CHAVE : avaliação, gestão, política de capacitação.  
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INTRODUÇÃO  

A gestão de pessoas experimentou grandes transformações nos últimos 

tempos e está comparada à grandeza das relações entre alterações estratégicas, respeito 

às competências e limites do ser humano. Questões relacionadas com a criatividade, 

participação, agilidade, responsabilidade e, principalmente, ciência, estão sendo 

ressaltados por estudiosos da área. Já não se admite que os gerentes se atrelem apenas 

aos retornos financeiros. Gerir pessoas nos dias de hoje exige, ainda mais, a busca de 

bases científicas que demonstrem a vinculação entre as alterações estratégicas e o 

conhecimento organizacional. 

Segundo Chiavenato (1999), a conjuntura da gestão de pessoas é formada 

por indivíduos e organizações. As pessoas vivem a maior parte de suas vidas dentro das 

organizações que, por sua vez, dependem de outras para atingir os seus objetivos. Se, 

por um lado, os colaboradores dependem das organizações para a sua subsistência e 

sucesso pessoal, as empresas, de outra parte, jamais existiriam se não fossem as 

pessoas, que lhes dão vida, energia, impulso, criatividade e racionalidade. 

Pesquisas recentes demonstram que as instituições de Ensino Superior 

(IES) estão entrando numa nova fase evolutiva, influenciadas pelo ambiente em que estão 

inseridas. Ainda são adotados, no entanto, modelos de administração empregados nas 

organizações públicas e privadas, sem levar em consideração as peculiaridades da 

universidade brasileira com especificidades próprias de uma instituição complexa com 

objetivos múltiplos e especializados, voltados para a criação e a difusão do saber (Grillo, 

1991). 

A instituição universitária tem como potencial básico a inteligência. Como 

consequência, as pessoas devem ser consideradas vitais, pois se constituem ao mesmo 

tempo matéria-prima e o instrumento de produção intelectual. Assim, em nenhuma outra 

organização o elemento humano reúne tanto valor. 

Por este motivo, o grande desafio da gestão universitária é garantir os meios 

e os recursos para investir em seu quadro de pessoal de forma continuada, seja na 

capacitação, qualificação, nas condições de trabalho e na avaliação.  

Entendendo a necessidade de constante revitalização dos objetivos 

institucionais, da atualização de novos conhecimentos e a melhoria da competência 

técnica do seu quadro de servidores, a Universidade Federal do Ceará (UFC), em 

conformidade com as diretrizes da Política de Desenvolvimento de Pessoal do Governo 

Federal, vem conferindo prioridade ao desenvolvimento profissional de seu quadro de 

servidores por intermédio do Departamento de Desenvolvimento Profissional da 

Superintendência de Recursos Humanos.  
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Neste contexto, buscou-se, então, abordar a temática avaliação da política e 

práticas da gestão referente à capacitação e ao desenvolvimento profissional oferecidos 

pela Universidade Federal do Ceará (UFC) aos servidores técnico-administrativos. Julgou-

se pertinente apresentar a seguinte questão de pesquisa: como a Universidade Federal 

do Ceará realiza a política de capacitação e desenvolvimento profissional de seus 

servidores? E quais o conhecimento e a satisfação dos servidores relacionados a esta 

política? 

A estrutura deste artigo é formada pela revisão da literatura no que concerne 

à gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento profissional, com as necessárias 

políticas de desenvolvimento profissional no serviço público e na UFC, procedimentos 

metodológicos da pesquisa, apresentação e discussão dos resultados e considerações 

complementares. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Gestão de pessoas  

 

As constantes mudanças econômicas, tecnológicas, sociais, culturais, legais, 

políticas, demográficas e ambientais, pelas quais transita a humanidade nas últimas 

décadas, influenciam a vida de todos os povos. As organizações não estão imunes a 

todas estas modificações, que atuam de maneira inter-relacionada e sistemática 

expressando resultados surpreendentes e imprevisíveis. 

Chiavenato (2008) considera que as modificações são de tal modo intensas 

que a área de recursos humanos (RH) está criando novas denominações, por nomes 

como: gestão de talentos humanos, gestão de colaboradores, gestão de competência, ou 

mesmo gestão de pessoas ou gestão com pessoas Compreende-se, portanto, que são 

diversas as palavras utilizadas para representar uma nova forma de pensar as pessoas 

nas organizações. 

Dutra (2006, p. 17) caracteriza a gestão de pessoas como “[...] um conjunto 

de políticas e práticas que permitem a conciliação de expectativas entre a organização e 

as pessoas para que ambas possam realizá-la ao longo do tempo”. Nesse conceito 

quando o autor se refere a “políticas”, significa as metas a serem alcançadas por meio de 

alvos que reiteram as resoluções e atitudes da organização. Por “práticas” compreende-se 

a concretização das metas e resoluções estabelecidas pela organização relativamente às 

pessoas que nela trabalham.  
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Para Chiavenato (2008), a gestão de pessoas conceitua-se como “um 

conjunto integrado de atividades de especialistas e de gestores – como agregar, aplicar, 

recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas – no sentido de proporcionar 

competências e competitividade à organização”. O mesmo autor proporciona outro 

conceito para gestão de pessoas considerando-a como a área que desenvolve 

capacidades por meio de um “[...] conjunto integrado de processos e cuida do capital 

humano das organizações, o elemento fundamental do seu capital intelectual e a base de 

seu sucesso.” (Chiavenato, 2008, p. 9). 

Percebe-se que o novo papel da gestão de pessoas é encontrar meios para 

o desenvolvimento mútuo das relações entre as pessoas e a organização. Dessa forma, 

ambos devem estar em sintonia na execução dos objetivos estratégicos e metas da 

organização, em concordância com os anseios de seu crescimento como profissionais. 

Assim, a união do desenvolvimento e satisfação mútua, aliados a medidas necessárias, 

de acordo com o momento econômico, é de enorme importância para o sucesso das 

pessoas e organizações na atualidade. 

Os procedimentos da gestão, no entanto, por si, não são aceitáveis para 

garantir o equilíbrio. Será necessária uma série de políticas e ações organizacionais que 

sustentem e se enquadrem como fundamento na manutenção das bases. Averigua-se 

que as mudanças nas relações entre empresa e trabalhadores evoluíram bastante no 

compartilhamento de responsabilidades, pois as empresas oferecem oportunidades para 

o desenvolvimento de seus colaboradores e parceiros, e estes devem procurar caminhos 

para crescer sistematicamente, durante toda a vida profissional, se empenhando em 

produzir resultados. “A esse novo pacto podem ser somadas as expectativas provenientes 

de valores emergentes da sociedade, como por exemplo, o desejo de maior participação 

e a busca de realização” (Vergara, 2007, p. 30). 

A empresa que pretende alcançar estes objetivos deve manter a influência 

mútua, entre si e trabalhadores, com os fins abalizados por objetivos determinados, como 

movimentação, desenvolvimento e valorização. A movimentação é planejada de forma 

que o trabalhador disponha de bases para esta movimentação desde sua admissão, 

incluindo para esta finalidade internalização, transferências, promoções, expatriação e 

recolocação.  

As estruturas para a obtenção de compromisso recíproco entre organização 

e pessoas necessitam estar fundamentadas nas práticas e políticas da organização que 

orientam seu comportamento. De acordo com Dutra, (2006, p. 51), estas políticas e 

práticas se referem “ao contrato psicológico estabelecido entre as pessoas e a empresa, 

ao clima, às dinâmicas interpessoais, e as dinâmicas intergrupais, os compromissos 

ligados à preservação biopsicossocial, ou seja, relacionados à integridade da pessoa”. 
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Assim, as pessoas significam o diferencial competitivo que sustentam e 

geram o sucesso organizacional. Passam a constituir-se a competência fundamental da 

empresa, a sua principal vantagem competitiva em um mundo globalizado, instável, 

mutável e crescente concorrência (Chiavenato, 2008).  

 

2.2 Treinamento e desenvolvimento profissional  
 

O treinamento e o desenvolvimento são considerados meios planejados de 

conceder aprendizagem. A aprendizagem pode ser definida como o fenômeno que advém 

das experiências, as quais aumentam a capacidade do indivíduo e que alteraram as 

disposições de ação em relação ao ambiente, modificando as atitudes. 

O desenvolvimento das pessoas ocorre intimamente ligado a sua inclinação 

de aprender diversas especialidades, adquirir novos conhecimentos e transformar 

costumes e procedimentos em aptidões que expandem sua competência profissional. “O 

treinamento faz parte do desenvolvimento das pessoas. [...] a capacitação é um aspecto 

específico do desenvolvimento pessoal, e por outro lado, do aspecto organizacional” 

(Chiavenato, 2005, p. 158). 

Os vários significados da palavra treinamento, tratados por diversos autores, 

especialistas da área, guardam certa coesão no sentido, significando, em sua maioria, 

uma ação planejada da organização ao processo de obtenção e mudança do 

comportamento voltado para aprimorar a atuação das pessoas na organização. A 

capacitação acontece por meio de eventos educacionais com períodos limitados, 

objetivando a aprendizagem e aplicação no cotidiano da organização. 

Dutra (2006) ensina que a história do desenvolvimento profissional nas 

organizações ocorre vinculada à história da gestão humana. Assim, as pressões no 

interior das empresas, a partir da década de 1980, aliada as mudanças de pensamento 

das pessoas em suas relações de trabalho, e quando estas passaram a olhar melhor para 

si, suas necessidades e perspectivas relativas ao desenvolvimento profissional contínuo, 

adquiriram maior autonomia e independência, em sua relação com as organizações. 

As organizações, nos últimos 20 anos, reconhecem que o seu sucesso 

depende, dentre outras coisas, da sua capacidade em desenvolver as pessoas e ser 

desenvolvidas por estas, respeitando, entretanto, a individualidade e reforçando as 

políticas e práticas da empresa que precisam estar em harmonia com os interesses e 

perspectivas tanto de si como dos colaboradores. 
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As pessoas mudaram também seu modo de se relacionar com as empresas, 

hoje elas têm uma visão holística de suas necessidades e expectativas, estão mais 

cônscias de si e procuram constante liberdade e autonomia na escolha de suas carreiras e 

desenvolvimento profissional. A uma expectativa de longevidade, ampliam o tempo de 

aprendizagem, tornando-se mais capacitadas, competentes, especializadas e competitivas. 

 

2.3 Etapas do ciclo de treinamento e desenvolviment o profissional 
 

O treinamento e o desenvolvimento no trabalho acrescentam valor ao 

ensejar a obtenção de habilidades, normas, conceitos ou comportamentos que impliquem 

uma melhoria da adequação entre as características dos profissionais e as exigências da 

função. O desenvolvimento concedido em longo prazo aprimora as habilidades e 

motivações no trabalho, e não engloba apenas o treinamento, mas, ainda, a carreira e 

enriquece individualmente para outros horizontes, não somente àquele ligado às 

situações de trabalho. 

Lima (2005, p. 105), descrevendo a respeito do ciclo clássico de treinamento 

e desenvolvimento, diz que: 

[...] a estrutura do sistema de um programa de educação empresarial proposto, 

compreende as seguintes etapas envoltas em ambiência interna e externas à 

organização: indícios de necessidades, diagnóstico, planejamento, organização, 

execução e avaliação, embora esta última perpasse por todas as demais, e ainda 

seja revista por si mesma numa avaliação da avaliação conforme figura 1 a seguir.  

 
Figura 1 - Estrutura sistêmica de um programa de ed ucação empresarial 

 

 
Fonte: Lima (2005, p. 105). 
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Milkovich (2006) assegura que não se pode fazer o treinamento 

exclusivamente por treinar. O treinamento é um dos objetos do processo de 

desenvolvimento que compreende todos os conhecimentos que intensifica e estabiliza as 

peculiaridades dos profissionais desejáveis e relacionadas às práticas funcionais. 

O Levantamento das Necessidades de Treinamento (LTN), ao ser adaptado 

ao processo de quatro etapas de treinamento em conformidade com a abordagem 

sistêmica, desperta a importância de se esclarecer que o estabelecimento da LTN exige o 

conhecimento de que “O diagnóstico para fins de treinamento é integrado e holístico. A 

percepção das necessidades é abrangente e não específica [...]” (Boog, 1994, p. 145). 

Ao fazer o LNT deve-se, também, ter o cuidado em: (1) prever as 

necessidades futuras e não só as imediatas; (2) fazer um trabalho em conjunto com os 

diversos profissionais existentes na organização, para que se tenha uma visão ampliada 

do todo; e, (3) lembrar que LTN não é uma atividade única com início e fim determinado, 

mas que deve ser pensada de forma continuada, perceptiva e preventiva. 

Diante do exposto, os conceitos relativos a problemas, necessidades, 

padrões e objetivos interessam quando se pensa, por onde começar o LNT. Assim, 

problema condiz com o não atingimento de metas ou objetivos antes determinados. Para 

Lima (2005, p. 106), “a etapa de diagnóstico ou prospecção tem o objetivo de aprofundar 

o conhecimento do problema apresentado pelo cliente e concluir pela decisão de 

realização ou não do programa educacional”. 

As necessidades se referem às demandas presentes e estas precisam ser 

preenchidas para o alcance de ganho no desempenho; padrões apontam para 

quantidades, prazo, qualidade, e o item objetivo é o alvo a que se quer chegar de uma 

forma abrangente e específica na organização. 

Em toda e qualquer organização, parte-se do princípio de que ela tem 

objetivos e metas a serem atingidos (análise organizacional). A LNT pode suprir as 

lacunas que possam surgir no fracasso da obtenção desses objetivos e metas. Os 

questionamentos levantados com a relação aos desajustes organizacionais são 

relevantes para a elaboração da LNT, como: os objetivos da organização estão sendo 

atingidos? Estes objetivos podem ser mantidos ou ampliados constantemente? As 

respostas a estas questões abrem as janelas para a pesquisa em LNT. 

A análise operacional, ligada às funções e individualidade vinculada a 

pessoa constituem os próximos passos a seguir. A análise operacional e o exame do 

trabalho, focalizando as funções e suas tarefas, sendo o seu objetivo principal desvendar 
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informações essenciais, capacidades, modos e condutas fundamentais para o 

desempenho eficiente nos cargos. 

As necessidades de treinamento são conhecidas quando o trabalhador não 

consegue desenvolver as tarefas relativas ao cargo a ele atribuído, o que é mais 

detectável nos cargos mais simples. Naqueles mais complexos, embora de investigação 

difícil, é possível encontrar meios de descobri-los. 

Na óptica de Milkovich (2006), o essencial no Levantamento das 

Necessidades de Treinamento, além do diagnóstico, é a análise de funções, de tarefas e 

de capacidade, habilidade e conhecimento (CHC). A CHC se refere à melhor forma de 

definir as necessidades de treinamento naqueles campos em que as competências ou 

CHCs dos profissionais necessitam ser aperfeiçoadas para suprir os requisitos do cargo.  

“O Manual de Treinamento e Desenvolvimento”, organizado por Boog 

(1994), também, alerta para a noção de que a pesquisa das necessidades de treinamento 

e desenvolvimento deve ser contínua, sendo este o primeiro passo no treinamento. As 

pesquisas podem ser feitas por meio de entrevistas, questionários, listagem, avaliação de 

desempenho, observação, pesquisa de clima, discussão em grupo, reuniões 

interdepartamentais, exames de conhecimento – todos estes expedientes possuem 

vantagens e desvantagens que devem ser estudadas. Concluída a pesquisa, os dados 

devem ser tratados a fim de se ter o diagnóstico. 

A programação é elaborada após o levantamento do diagnóstico e dos 

objetivos, onde são respondidas respectivamente às perguntas: por que treinar? Quem 

deve ser treinado? São necessárias soluções, ainda, para outras questões como: em que 

treinar? Quando Treinar? Como treinar? Quando treinar? Quem vai treinar? Como 

organizar? Como avaliar? A resposta à primeira questão converge para o conteúdo do 

treinamento, significando, ciência, capacidades ou ações ampliadas. A resposta para a 

segunda questão determina a veemência, a quantidade e a altura do que se ambiciona 

treinar. 

A solução da terceira questão “como treinar” converte para a metodologia, 

materiais ou técnicas que serão utilizadas, além de estabelecer a necessidade de definir o 

local que será realizado o treinamento, se interna ou externamente, e também responder 

ao “quando treinar” a qual se refere à deliberação de horário, data, se durante ou após o 

expediente e quem vai treinar? Ou seja, quem serão os instrutores. Como organizar? 

Deve responder às determinações de recursos logísticos, de infraestrutura e de 

estratégias. Por fim, e de extrema relevância, vem à questão: como avaliar? Neste são 
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definidos com nitidez os resultados a serem alcançados em cada uma das fases do 

treinamento, “Como mensurá-los e como medir também o resultado final.” (Boog, 1994,  

p. 154). 

Verifica-se que, concluídos o diagnóstico e a definição dos objetivos, o 

próximo passo é o planejamento, que visualizará a triagem e a coordenação do conteúdo; 

a triagem e a disposição dos processos e métodos de treinamento; a triagem dos 

materiais e ferramentas de aprendizagem, e, enfim, a triagem dos processos a serem 

utilizados como meios de avaliação. 

 

2.4 Política de treinamento e desenvolvimento profi ssional no serviço público 
 

A Gestão de Pessoas na Administração Pública Federal é recente. Fóruns e 

eventos são realizados para a elaboração de uma política da gestão de pessoas para o 

Governo federal, visando à melhoria da gestão pública (Planalto, 2006). 

A política oferecida pelo Governo Federal estabelece que a missão 

estratégica da área de gestão de pessoas é planejar, democratizar, normatizar e 

organizar processos com a finalidade estratégica de conduzir as organizações públicas 

vinculadas a atingir as suas metas e cumprir a sua missão, por intermédio de servidores 

capacitados e motivados. 

Em 23 de fevereiro de 2006, o Presidente da República Luiz Inácio Lula da 

Silva, constituiu, por meio do Decreto nº. 5.707, a Política e as Diretrizes para o 

Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública Federal (APF) direta, autárquica e 

fundacional, e regulamentou dispositivos da Lei nº. 8112, de 11 de dezembro de 1990.  

O objeto e âmbito da aplicação destas políticas ficam sob a responsabilidade dos órgãos 

e entidades da APF direta, autárquica e fundacional, cujas principais atribuições são: a 

melhora da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos oferecidos ao cidadão; o 

desenvolvimento permanente do servidor, a racionalização e efetividade dos gastos com 

capacitação. 

O desenvolvimento do servidor público com o Decreto nº. 5.707/2006 

possibilitou o processo permanente e deliberado de aprendizagem, com a finalidade de 

oferecer capacitação, visando ao desenvolvimento de competências institucionais por 

intermédio do desenvolvimento de competências individuais. Neste sentido, a gestão de 

competências é conceituada como a gestão da capacitação norteada para o 

desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao 
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desempenho da função dos servidores, visando a alcançar os objetivos da instituição 

(Planalto, 2006). 

Os tipos de eventos que podem ser realizados para o desenvolvimento do 

servidor público e que atendam aos interesses da Administração Pública Federal, 

instituídos pelo Decreto nº. 5.707/2006 são: cursos presenciais e a distância, 

aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários 

e congressos, dentre outros.  

As diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP) 

visam, sobretudo, ao apoio ao servidor público em suas iniciativas de aperfeiçoamento 

profissional e competências institucionais e pessoais na promoção da capacitação 

gerencial em eventos internos ou externos ao trabalho. 

O Governo Federal disponibiliza e apoia as ações promovidas pelas 

instituições federais, na aplicação de medidas que objetivam ao aproveitamento das 

habilidades e conhecimentos de seus servidores, como meio de crescimento e 

desenvolvimento profissional de suas competências. Aos servidores públicos, também, é 

assegurado, pelo Decreto nº. 5.707/2006, o estimulo à participação nos eventos 

educacionais destinados ao aprimoramento na carreira, durante todo o decorrer da vida 

funcional e, para isso, deve divulgar amplamente o conjunto de ações que originem 

chances de capacitação. 

As oportunidades de desenvolvimento profissional do servidor público não 

prescindem de avaliação. Conforme o Artigo III, inciso X do Decreto nº. 5.707/2006 cabe a 

cada órgão administrador a responsabilidade de avaliar permanentemente os resultados 

das ações de capacitação (Planalto, 2006). 

Dentre os instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 

(PNDP) estão o plano anual de capacitação da instituição, que deve ser elaborado de 

acordo com os temas a serem estabelecidos e as metodologias de capacitação a instituir. 

No plano anual, os gestores devem levar em consideração os convênios, nos casos de 

eventos externos de aprendizagem, a construção de escolas de governo (instituições 

dedicadas à formação e ao desenvolvimento de servidores públicos) da União, a serem 

coordenadas pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) em conjunto com o 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Planalto, 2006). 

A Universidade Federal do Ceará (UFC), em consonância com as diretrizes 

da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP) colabora apoiando os seus 

servidores em suas iniciativas de aperfeiçoamento profissional e competências 
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institucionais e pessoais na promoção da capacitação gerencial em eventos internos ou 

externos ao trabalho. 

O incentivo à qualificação profissional dos servidores técnico-administrativos 

da UFC torna-se concretizado nas ações políticas da Superintendência de Recursos 

Humanos (SRH) por meio do Departamento de Desenvolvimento Profissional (DDP) 

(Universidade Federal do Ceará, 2005). 

Este incentivo visa, ainda, ao melhor cumprimento dos objetivos 

institucionais, à atualização dos conhecimentos, à melhoria da competência técnica e na 

execução de suas atividades, à potencialização do desempenho individual e coletivo e ao 

desenvolvimento humano, profissional e institucional, possibilitando, assim a participação 

dos servidores técnico-administrativos em educação nas ações que incentivam o suporte 

necessário à realização das atividades voltadas para a consecução dos objetivos e metas 

institucionais. 

A Divisão de Treinamento e Desenvolvimento (DTD) é subunidade do 

Departamento de Desenvolvimento Profissional (DDP) da SRH/UFC, sendo responsável 

direta pela coordenação das atividades inerentes à capacitação e desenvolvimento 

profissional. O objetivo principal da DTD é oferecer aos servidores meios de crescimento 

profissional por intermédio da atualização de conteúdos, indispensáveis ao exercício do 

cargo/função, assim como conduzir o desenvolvimento individual e das equipes de 

trabalho, orientando ao aperfeiçoamento para o alcance dos objetivos de capacitação dos 

servidores da Universidade Federal do Ceará (2005). 

De acordo com o Regimento Geral da UFC, em seu Capítulo IV, Art. 214, 

parágrafo 2º, a Universidade proporcionará em programas próprios ou articulando-se com 

outras instituições cursos, estágios, conferências e outras oportunidades de treinamento 

aos seus servidores técnico-administrativos, com o fim de aperfeiçoá-los e de mantê-los 

atualizados (Universidade Federal do Ceará, 2009).  

O Programa Permanente e Progressivo de Desenvolvimento dos Servidores 

da Universidade Federal do Ceará compõe-se dos seguintes subprogramas: Ambientação 

ao Serviço Público (destinados aos servidores que tomam posse na UFC), Capacitação e 

Aperfeiçoamento (apresentação aos novos servidores dos cursos oferecidos pela DTD e 

que proporcionam o desenvolvimento no cargo), Educação Formal (Projeto de Suplência 

de Escolaridade, Projeto de Acesso à Educação Superior, Projeto de Acesso à Pós-

Graduação), Atividades Especiais (Universidade Federal do Ceará, 2005). 
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As principais atividades que cabem, ainda, à Divisão de Treinamento e 

Desenvolvimento, no que compreende a capacitação de pessoal técnico-administrativo, 

se referem à tarefa de planejar e coordenar estudos e executar programas visando ao 

treinamento e aperfeiçoamento, fornecer apoio logístico necessário aos treinamentos, 

executar a avaliação da eficiência dos treinamentos sob sua coordenação, propor e 

examinar contratos e convênios com entidades públicas e privadas, para fins de 

capacitação, manter, atualizar e divulgar o cadastro de cursos e o registro dos 

participantes dos programas de capacitação (Universidade Federal do Ceará, 1998).  

A programação do Programa de Treinamento e Desenvolvimento 

Profissional do DDP, por meio da Divisão de Treinamento e Desenvolvimento (DTD) da 

SRH/UFC, é disponibilizada por biênio para os servidores. A referida programação é 

amplamente divulgada por todos os meios de comunicação disponíveis na UFC, além da 

distribuição sistemática de panfletos, cartazes. A estrutura de toda a programação é 

baseada no Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT), como, por exemplo, a 

última LNT foi pesquisada em 2006, e por meio desta, foi elaborada a Programação para 

o biênio 2007/2008 (Universidade Federal do Ceará, 2008). 

O Programa compreende cursos que consideram diversas áreas de 

conhecimento, alguns voltados a espaços peculiares, outros de abrangência global, 

totalizando uma média de 2.660 horas/aulas previstas em 38 turmas em 2007 e 4.677 

horas/aulas previstas em 20 turmas (2008), indicadores concordes com o Programa de 

Treinamento e Desenvolvimento, item apresentação (2008). A apresentação dos cursos 

no Programa de Treinamento e Desenvolvimento é distribuída em cronograma, indicando 

a previsão da realização dos cursos, orientação por área, conteúdo programático, público 

a quem é destinado e carga horária (Universidade Federal do Ceará, 2008). 

O DTD propicia, aos servidores da UFC, acesso, ainda, à qualificação desde 

o Ensino Fundamental e Médio, prosseguindo na graduação, com os cursos de 

Tecnologia em Gestão da Educação Superior e Tecnologia em Gestão de hospitais 

universitários (ofertados no ano de 2005, turma única). Os cursos de Tecnólogos estão 

inativos, no entanto, nas primeiras turmas, foram ofertadas 200 vagas, divididas em 4 

turmas. A maioria colou grau. E, muitos destes servidores já fizeram ou estão fazendo 

especialização e outros estão cursando mestrado (Universidade Federal do Ceará, 2008). 

A Pós-Graduação em Gestão Universitária (GUNI) é outra opção de 

crescimento profissional para o servidor técnico-administrativo da UFC e acontece em 

parceria do Departamento de Desenvolvimento Profissional da Superintendência de 
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Recursos Humanos, com o Departamento de Contabilidade da Faculdade de Economia, 

Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC) e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (PRPPG). Tem como principal objetivo especializar gestores universitários 

desenvolvendo e aprofundando seus conhecimentos no tocante à gestão qualitativa nas 

atividades de sua competência gerencial nos diversos setores acadêmicos.  

A capacitação e o aperfeiçoamento envolvem, dentre outros cursos, o de 

Desenvolvimento Profissional e Técnico-Operacional, Metodologia da Pesquisa Científica, 

Indexação de Assuntos, Qualidade no Atendimento, Atualização de Técnicas de 

Laboratório. Capacitação na área de Desenvolvimento Gerencial, Direito Administrativo 

Aplicado à Gestão, Ferramentas da Gestão, de Informática (LINUX/KDE, 

OPEN/OFFICE.ORG., INTERNET), Formação de Instrutores de Treinamento, Qualidade 

nas Relações Interpessoais, Atualização em Língua Portuguesa e Redação Oficial. Na 

área de línguas, os cursos oferecidos são de Inglês Instrumental I e II, Espanhol 

Instrumental I e II (Universidade Federal do Ceará, 2008). 

Os servidores devem se responsabilizar pela participação nas ações de 

desenvolvimento profissional e respectivos períodos de inscrição e seleção, que são 

amplamente divulgados. No caso dos cursos de pós-graduação, os servidores que se 

interessarem, após divulgação do edital, se inscreverão para seleção, e concorrerão, por 

meio de prova escrita e análise do currículo. 

A participação nos outros cursos acontece, por meio do preenchimento da 

Ficha de Inscrição, encaminhada com a (LNT), anexa ao ofício de convocação 

(documento encaminhado a todas as unidades da UFC, a cada biênio). O ofício de 

convocação contém o prazo estabelecido para a entrega da Ficha de Inscrição, que 

deverá ser preenchida completamente e deve conter a assinatura da chefia imediata do 

servidor.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, foi fundamentada por uma 

investigação descritiva na forma de estudo de caso. De acordo com Cervo e Bervian 

(2002), a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos, 

sem manipulá-los, na tentativa de descobrir com que frequência ocorrem, bem como a 

sua natureza e características. 
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A pesquisa bibliográfica foi realizada nas principais fontes concernentes ao 

assunto em questão como: livros, Internet, relatórios e documentos oficiais. Lakatos e 

Marconi (2001) ensinam que a finalidade desse tipo de pesquisa é colocar o pesquisador 

em contato direto com tudo o que foi escrito, dito e filmado sobre determinado assunto. 

A pesquisa de campo foi realizada com os dados da Divisão de Treinamento 

e Desenvolvimento (DTD) do Departamento de Desenvolvimento Profissional (DDP) da 

Superintendência de Recursos Humanos (SRH) da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

que possui programas e projetos voltados para capacitação e desenvolvimento 

profissional de seus servidores técnico-administrativos, baseados nas normas vigentes 

relacionadas ao Plano Nacional de Desenvolvimento dos Servidores Públicos da 

Administração Pública Federal. 

Como instrumento de coleta de dados dos sujeitos da pesquisa foi utilizado o 

questionário, aplicados a 59 servidores, representando (92%) dos técnico-administrativos 

do Centro de Humanidades da UFC. O questionário com 16 questões foi dividido em três 

partes distintas, nas quais foram coletadas informações referentes à identificação, 

seguidas de informações sobre a política de capacitação dos servidores da UFC, assim 

como a avaliação da gestão de capacitação dos servidores, envolvendo o conhecimento, 

participação e satisfação dos servidores. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O primeiro bloco da pesquisa referiu-se a identificação dos servidores, sendo 

destacado, primeiramente, o cargo ocupado. Ficou evidenciado que a maioria dos 

servidores técnico-administrativos do Centro de Humanidades (57%) ocupa cargo que 

exige o nível médio, (24%) o nível fundamental e somente (19%) dos sujeitos da 

pesquisa, ocupam cargo de Nível Superior. 

Na pesquisa sobre a faixa etária dos servidores, observou-se que (42%) esta 

na faixa etária entre 41 e 50 anos e (37%) acima de 50 anos. Indagou-se, ainda, o gênero 

dos servidores e constatou-se que o percentual de homens (51%) ultrapassa, embora 

pouco, o número de mulheres (49%). No quesito nível de escolaridade verificou-se que 

(36%) possuem nível superior, 30% nível médio, (29%) especialização e apenas, (5%) 

mestrado; nenhum dos servidores têm doutorado.  

A segunda parte do questionário tratou de pesquisar o nível de 

conhecimento e satisfação dos servidores com a política de capacitação e 

desenvolvimento profissional dos cursos oferecidos pela UFC. 
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No gráfico 1 (68%) dos servidores conhecem parcialmente a política de 

capacitação, e apenas (32%) estão cientes destas políticas.  

 

Gráfico 1 - Conhecimento das políticas de capacitaç ão 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A análise relativa à satisfação com a política de capacitação e 

desenvolvimento profissional da UFC verificou que maioria dos servidores (68%) 

posiciona-se como parcialmente satisfeito, (12%) admitem estar plenamente satisfeitos e, 

20%, sentem-se insatisfeitos como se vê no gráfico 2. 

 
Gráfico 2 - Satisfação com as políticas de capacita ção 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

O nível de conhecimento dos servidores dos cursos ofertados pela UFC 

mostrou que, a maioria, (68%) diz conhecer os cursos, apenas, parcialmente, enquanto 

(32%) dos servidores conhecem plenamente estes cursos, conforme gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Conhecimento dos cursos de capacitação da UFC 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Sobre a participação nos cursos oferecidos pela UFC, o gráfico 4 

demonstrou que (80%) dos servidores já participaram de algum desses cursos, contra 

(20%) que alegam não haver participado. 

 

Gráfico 4 - Grau de participação nos cursos 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na investigação da satisfação dos servidores com os meios proporcionados 

para a efetiva participação nos cursos. O resultado manifestado foi que (52%) dos 

servidores estão em parte satisfeitos, (41%) informaram estar satisfeitos, enquanto 

somente (7%) se posicionam como insatisfeitos. 

Finalmente o questionário apresenta a opinião dos servidores sobre a gestão 

da capacitação e desenvolvimento profissional. O resultado da pergunta feita aos sujeitos 

sobre o nível de satisfação com os cursos ofertados de forma global pela UFC, de acordo 
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com o gráfico 5, constatou que mais da metade dos sujeitos da pesquisa (53%) 

considera-se parcialmente satisfeito com os cursos ofertados, (24%) declararam plena 

satisfação com os cursos, enquanto, (20%) dizem não saber responder e 3% afirmam 

insatisfação. 

 

Gráfico 5 - Satisfação com os cursos 

 
Fonte: dados da pesquisa.  

 

Ao se pesquisar sobre o grau de satisfação daqueles que já participaram de 

algum dos cursos ofertados pela UFC, foi revelado que houve equilíbrio entre a opinião 

dos servidores, quando (39%) expressaram que ficaram plenamente satisfeitos e (36%) 

que se disseram parcialmente satisfeitos, conforme gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Satisfação com os cursos que já partici param 

 
Fonte: dados da pesquisa.  
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Os servidores puderam opinar, ainda, acerca dos principais motivos de não 

poderem participar dos cursos, que foi: (46%) se queixaram de problemas de ordem 

pessoal, (34%) reclamam da não liberação da chefia imediata e (20%) sentem-se 

desmotivados para participar dos cursos. 

Sobre a melhoria no desempenho no trabalho e na qualidade de vida após 

participação nos cursos, na opinião de (80%) dos servidores, houve melhora no 

desempenho no trabalho e, também, na qualidade de vida; apenas (20%) expõem que não 

houve melhora. Este ponto, também, permitiu que o servidor descrevesse o porquê de sua 

resposta, e foram as seguintes: “ajudaram a somar conhecimentos que interferiram de 

forma direta no desenvolvimento do trabalho gerando satisfação pessoal” (28); “houve uma 

motivação e incentivo para continuar estudando” (31); “aumentou a motivação” (33); 

“aumentei o meu percentual de conhecimento” (35); “aprendi coisas importantes para meu 

relacionamento com as pessoas e a qualidade de vida no trabalho” (57). 

A pesquisa de campo possibilitou, ainda, saber as sugestões dos servidores 

para mais participação nos cursos e foi destacada maior necessidade de propagação dos 

cursos por (37%) dos servidores, enquanto (36%) evidenciaram que deve haver melhor 

adequação dos cursos às necessidades dos servidores e (27%) consideram 

imprescindível a busca de uma maior sensibilização dos gestores imediatos para a 

liberação dos servidores. 

Os sujeitos puderam descrever outras sugestões para melhor participação 

nos cursos, além das reunidas de forma objetiva, como as seguintes: “realizar os cursos 

no Campus em que o servidor é lotado” (18); “incentivar os servidores do nível de apoio 

para concluir, pelo menos, o nível médio, isto faria muita diferença na autoestima” (27); “e 

que a instituição promova mais cursos, pois não pode ter funcionários sem qualificação” 

(31); “chamar realmente os servidores que solicitaram os cursos” (45). 

O resultado do levantamento sobre a satisfação dos servidores com o 

ambiente físico (sala de aula, climatização, limpeza, localização), recursos materiais 

utilizados em sala de aula (multimídia, filmes) mostrou que (56%) se consideram 

parcialmente satisfeitos, (19%) expressam-se plenamente satisfeitos, 20% não sabem 

responder e 5% alegam insatisfação. Relativamente a satisfação dos servidores com os 

instrutores dos cursos, a maioria (59%) analisa o desempenho dos instrutores com o 

conceito bom e (19%) exprimem o desempenho dos instrutores como ótimo. 
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5. CONCLUSÕES 

Buscou-se com este artigo relacionar alguns dos aspectos encontrados na 
pesquisa e tidos como relevantes. O resultado da pesquisa de campo que objetivou 
avaliar a prática da gestão e a política de capacitação voltada para os servidores da UFC, 
além de desvendar o conhecimento e satisfação dos servidores com relação a essas 
práticas de gestão e política evidenciou que entre os profissionais avaliados, de acordo 
com as características sociodemográficas (51%) dos técnico-administrativos são do sexo 
masculino, prevalecendo à faixa etária entre 41 e 50 anos, demonstrando o 
envelhecimento do quadro funcional da Instituição pesquisada. 

A realidade apresentada quando se comparam os 35 servidores que ocupam 
cargos que exigiam nível médio quando da realização de concurso e a escolaridade atual 
dos servidores, demonstra que 16 são graduados, 15 concluíram especialização e 4 
fizeram mestrado, não encontrando-se nesta população nenhum com doutorado. 

Este resultado traz a público o desnível entre o cargo ocupado e a 
escolaridade dos servidores da UFC, o que enseja insatisfação, conforme pesquisa 
realizada por Holanda (2007), ao concluir que a maioria dos servidores técnico-
administrativos da UFC está “desviada de função” por causa de a escolaridade encontrar-se 
acima do cargo para o qual prestou concurso. 

O segundo bloco da pesquisa que procurou verificar qual o grau de 
conhecimento e a satisfação dos servidores com a política de capacitação ofertada pela 
UFC verificou o mesmo percentual, parcial, tanto de conhecimento como de satisfação, ou 
seja, 68%. Destaca-se, ainda, que (80%) dos servidores já participaram dos cursos 
oferecidos pelo setor de recursos humanos da UFC, sendo este último resultado 
considerado altamente positivo. 

O terceiro bloco, que tratou de analisar o conhecimento e satisfação dos 
servidores técnico-administrativos com a gestão de capacitação oferecida pela UFC, 
concluiu que o mesmo percentual de (80%) de servidores que disseram ter participado 
dos cursos oferecidos pela Instituição disseram que obtiveram melhoramentos no 
trabalho, na vida pessoal, na autoestima e consequentemente, na qualidade de vida.  

A sugestão dos servidores para a melhoria de uma melhor participação nos 
cursos resultou em quase empate no percentual que deseja que a instituição pesquisada 
busque proporcionar uma maior divulgação dos cursos ofertados (37%) em relação aos 
que desejam que a Instituição deva adequar os cursos com as necessidades dos 
servidores e 27% sugere que a UFC busque meios de procurar conscientizar as chefias 
imediatas da importância da participação dos servidores nos cursos que promovem seu 
desenvolvimento profissional. 

Analisando-se os três blocos da pesquisa de campo, foi possível obter-se 
uma visão geral do perfil dos técnico-administrativos do Centro de Humanidades, e ao 
mesmo tempo, ter informações do público interno da Instituição sobre conhecimento, 
satisfação e sugestões relacionadas as práticas de gestão e a política implementada pelo 
Setor de Recursos Humanos da UFC para os seus servidores técnico-administrativos no 
que aponta para capacitação e desenvolvimento profissional. 
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