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RESUMO 

  

As Instituições de Ensino Superior (IES), a exemplo das grandes organizações, têm 
enfrentado os desafios da globalização: as mudanças do ambiente, as acirradas 
competições, a busca por maior qualidade, a escassez de recursos, as novas tecnologias 
educacionais e a necessidade de prestar contas de avaliações acadêmicas e 
institucionais. Mourão, Kilemnik e Fernandes (2005) afirmam que diante destas grandes 
mudanças as organizações precisam contar com profissionais competentes e criativos, a 
fim de que eles sejam capazes de superar, junto com a organização as dificuldades do 
ambiente e tirar proveito das oportunidades do momento. Para que a evolução das 
organizações aconteça, a área de Gestão de Recursos Humanos torna-se hoje vital no 
contexto organizacional, cada vez mais competitivo e globalizado, uma vez que ela 
pode contribuir de forma decisiva para o sucesso das organizações. Dentro deste 
contexto estão as IES confessionais sem fins lucrativos, que também como as demais 
buscam novos modelos de gestão. O Objetivo deste trabalho é analisar como uma 
Instituição de Ensino Superior (IES) Comunitárias Confessionais, sem Fins Lucrativos, 
está trabalhando com a Gestão de Pessoas sobre os docentes, frente ao mercado 
competitivo. Para atender à proposta deste trabalho, será desenvolvida uma abordagem 
qualitativa exploratória e descritiva, através do desenvolvimento do estudo de caso de 
uma IES confessional sem fins lucrativo, situada na região do Vale do Paraíba, estado 
de São Paulo. Trata-se, portanto de uma experiência que pode trazer contribuições, tanto 
para a IES estudada, como para as demais instituições confessionais que estão buscando 
modelos de gestão para Recursos Humanos.  
Como resultado da pesquisa foi observado que a IES estudada ainda não apresenta 
estratégia definidas para gerir seu corpo docente, mas se utiliza de práticas de incentivos 
e reconhecimento, buscando alcançar o comprometimento do seu corpo docente. 
Destaca-se  que a IES está passando por um momento de transição, pois esta elaborando 
suas novas políticas de gestão de Pessoas. 
 

Palavras Chaves: Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Instituição de Ensino 

Superior Confessional sem Fins Lucrativo e Estudo de Caso.  
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ABSTRACT 
 

Education Institutions (HEIs) worldwide, like large organizations, have faced the challenges of 

globalization: the changing environment, fierce competition, the search for higher quality, scarce 

resources, new educational technologies and the need for accountable for academic and institutional 

assessments. Mourão, Kilemnik and Fernandes (2005) argue that before these major changes 

organizations need to have competent and creative professionals, so they are able to overcome together 

the difficulties of organizing the environment and take advantage of the opportunities of the moment. For 

the evolution of organizations from happening, the area of human resources management becomes vital in 

today's organizational context, increasingly competitive and globalized, since it can contribute decisively 

to the success of organizations. Within this context are the IES religious nonprofit, which also look like 

the other new models. The objective of this study is to analyze how a Higher Education Institutions 

(HEIs) Community-Faith, Non-Profit, is working with the Personnel Management on teachers, compared 

to the competitive market. To meet the purpose of this paper, we developed an exploratory and 

descriptive qualitative approach, by developing the case study of an IES-denominational non-profit, 

located in the Vale do Paraíba, São Paulo. It is therefore an experience that can bring contributions for 

both the IES study, as for the other religious institutions that are seeking management models for Human 

Resources. As a result of the survey was observed that the IES study presents no defined strategy for 

managing its faculty, but is going through a transition, which is expected new definitions on the Human 

Resources area.  
 

 
Key Words: Higher Education Confessional, Nonprofit, Human Resources Strategy, 

Globalization, People Management and Case Study  
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Colossi (1998) Instituições de Ensino Superiores (IESs) 

surgiram dentro de um contexto político-governamental e religioso, voltadas para um 

atendimento elitista da sociedade brasileira. Já no século XIX, os jovens da elite 

colonial portuguesa, mesmo nascidos no Brasil, eram considerados portugueses, se 

deslocavam para estudar em Coimbra, Portugal. A formação era a unificação cultural do 

Império português, defendendo a homogeneidade de pensamento, nos aspectos 

religiosos e políticos. A formação dos jovens se limitava a algumas áreas de interesse 

especifico: Teologia, Filosofia, Direito e Medicina. 

Segundo Oliven (2002) no inicio do século XIX, para fugir de Napoleão 

Bonaparte, a família real portuguesa chegou ao Brasil, aportando na Bahia. Em 

Salvador foi criado o primeiro curso universitário do país: Cirurgia, Anatomia e 

Obstetrícia. Posteriormente os nobres se dirigiam para o Rio de Janeiro, onde também 

foram criados outros cursos para atender a todas as necessidades da realeza vinda de 

Portugal.   

Para Rossi (2004) o modelo universitário europeu, com fortes características 

medievais, atrasou a implantação das instituições no Brasil, principalmente pelo ideário 

positivista dos lideres republicanos, que sucederam os nobres portugueses. Em 1920 foi 

criada a primeira Universidade brasileira, no Rio de Janeiro, ainda voltada somente para 

o ensino, elitista, com cursos autônomos. O quadro começou a alterar-se com a criação 

da Associação Brasileira de Educação (ABE), em 1924, que buscou além da discussão 

do ensino e da pesquisa, a criação do Ministério da Educação. No período da nova 

república foi criado o Ministério da Educação e Saúde, 1930-1964, e foi aprovado o 

Estatuto das Universidades. Este documento estabelecia que a instituição poderia ser 

federal, estadual ou municipal e ainda livre, ou seja, particular, deveria ter pelo menos 

três cursos: Direito, Medicina, Engenharia, Educação, Ciências e Letras, ligados por 

uma reitoria, porém mantendo a autonomia jurídica. 

Hoje, a estrutura e o funcionamento do ensino superior no Brasil, estão presentes 

na Constituição Federal no artigo cinco, que define a educação da seguinte forma:  
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[...] um direito de todos e dever do Estado e da família, será privada e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à 
sua qualificação para o trabalho. O ensino, por sua vez, deverá ser ministrado 
com base nos princípios de igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola, com coexistência de instituições públicas e privadas; 
garantindo a gratuidade e gestão democrática do ensino público (ART. 206, 
INCISO I a VII). 
 
  

Atualmente o ensino superior no Brasil tem um complexo e diversificado 

sistema de instituições públicas e privadas com diferentes tipos de cursos e programas, 

desde a graduação até a pós-graduação lato Sensu e Stricto Sensu.  

As IES estão vinculadas ao sistema federal de ensino ou aos sistemas estaduais e 

municipais.  

Segundo Stallivieri (2007, p. 1)  

 
[...] descrever o sistema de Ensino Superior do Brasil é, no mínimo, uma 
tarefa árdua e complexa devido à diversidade de sua estrutura e organização. 
É necessário entender pelo menos o atual contexto da educação no Brasil, 
tendo – se em conta fatores de ordem econômica, social cultural entre outros. 
 
 

Junior e Mangolim (2006) afirmam que as Instituições de Ensino Superior (IES) 

brasileiras e do mundo, a exemplo de muitas outras organizações, têm enfrentado fortes 

desafios no cenário global, marcadas por mudanças no ambiente – macro e no ambiente 

funcional, acirrada competição, baixa capacidade de resposta rápidas às demandas 

externas, busca por maior qualidade, recursos humanos escassos, ineficiência, carência 

de liderança, nova tecnologia educacional e necessidade de prestar contas de avaliação 

acadêmica e institucional para órgãos fiscalizadores e para a sociedade. 

Todas as pressões sofridas pelas IES, têm obrigado as instituições superiores, 

principalmente às universidades a reverem suas próprias gestões acadêmicas e 

administrativas.  

Segundo Junior e Mangolim (2006) as mudanças constantes na política 

educacional nacional e internacional, as expectativas do setor produtivo, as flutuações 

na demanda por seus cursos e as renovadas necessidades de seus alunos têm 

pressionado as IES, em particular as universidades, a reverem sua gestão e buscarem 

formas mais eficientes e eficazes que lhes permitam um melhor gerenciamento de seus 

recursos humanos e estruturais, definições de objetivos macro e micro, estabelecimento 

de prioridades e implantação das estratégias mais adequada à sobrevivência em um 

contexto em transformação constante. 
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Mourão; Kilemnik e Fernandes (2005) acreditam que frente às grandes 

mudanças no mundo dos negócios, as organizações, cada vez mais, precisam contar 

com profissionais preparados tecnicamente e emocionalmente, a fim de que eles sejam 

capazes de superar as dificuldades e tirar proveito das oportunidades provenientes do 

ambiente competitivo e de mudança no qual elas estão inseridas.  

Para Rowe e Bastos (2007, p. 1). 

 
[...] as IESs, como quaisquer outras organizações para obterem sucesso em 
seus empreendimentos, também necessitam contar com pessoas dispostas a 
envidar esforços para a obtenção de melhores índices de desempenho. Nesse 
contexto, o comprometimento com o trabalho universitário se reveste de 
grande importância à medida que a IES ainda é por excelência, o lugar de 
transmissão de conhecimento. 

 

Todas essas afirmações indicam que os estudos sobre as IESs têm tomado 

grandes proporções atualmente, visto o nível de competitividade e o cenário de 

mudanças que estão enfrentando.  

Dentro deste cenário estão também as IES confessionais, que segundo Tavares 

(2009), surgiram da ação centenária de instituições educacionais com as práticas sociais 

que originavam da vocação religiosa. As instituições consideradas confessionais 

acompanham a educação brasileira desde a colonização do Brasil até os dias atuais, 

contribuindo para o desenvolvimento do País. Sua entrada na educação superior se deu 

com a abertura de cursos, logo depois se transformaram em faculdades e logo em 

seguida em universidades. De forma mais forte o sudeste e sul foram responsáveis por 

essa expansão devido ao apoio que recebiam da sociedade.  

Para Alves (2009), para comentar a atuação do ensino privado na educação 

brasileira, existe a necessidade de se passar necessariamente pela escola confessional, 

normalmente pela católica, metodista e adventista por força dos laços construídos 

histórica e culturalmente. Também não podemos negar que o berço das iniciativas 

pedagógicas e a formação de educadores tiveram a contribuição do sistema confessional 

de ensino.  

Para Bittar (2006) ao analisar os dados do INEP de 2006 sobre as matrículas e 

sua distribuição de acordo com a natureza das instituições e confrontá-los com os dados 

fornecidos pela ABRUC (Associação Brasileira das Universidade comunitárias), 

percebe-se que as IES comunitárias, confessionais e filantrópicas detêm apenas 14% do 

total de matrículas do setor privado que, por sua vez, em seu conjunto, possui 70% do 
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número de matriculados na educação superior do Brasil, ficando o setor público com os 

30% restante. 

Segundo Araújo e Bittar (2007, p. 07), “essa situação se expressa claramente nos 

números da educação superior brasileira: conforme dados do INEP, o setor privado é 

responsável por noventa por cento de todas as IES do país”.  

Desta forma, as IES precisam estar atentas às novas formas de Gestão visando o 

cenário competitivo, no qual estão inseridos. 

Para Oliveira (2000, p.01)  

 
[...] a área de Recursos Humanos modernamente chamada de Gestão de 
Pessoas, torna-se hoje vital no contexto organizacional, cada vez mais 
competitivo e globalizado uma vez que ela pode contribuir de forma decisiva 
para o sucesso das empresas. 
 
  

O destaque que as organizações estão dando à área de Recursos Humanos 

precisa ser observado pelas IESs, como forma de inovação da sua gestão administrativa. 

Para Del Fiaco (2006, p. 16):  
 

[...] a Gestão de Pessoas precisa buscar aprimoramento e dar condições para a 
prática do Ensino. Compreender que o Ser Humano como Fator Humano 
dentro do Ensino Superior, e se conscientizar que cada Docente é complexo, 
mas ao mesmo tempo é frágil. E para lidar com essa situação é necessário 
uma excelente prática de Gestão de Pessoas que deverá garantir 
planejamento, organização, direção, controle e avaliação da situação. 

 

Segundo Bosquetti e Albuquerque (2005) a abordagem estratégica de recursos 

humanos surgiu no inicio da década de 80 ressaltando o papel do Recurso Humanos no 

planejamento estratégico da empresa e colocando ênfase, primordialmente, no 

alinhamento entre gestão de pessoas e estratégia organizacional e entre as estratégias, 

políticas e práticas de RH. 

Para Hopner et al. (2008) na busca de resultados para atingir um melhor 

desempenho e contribuir de forma significativa para o alcance de uma vantagem 

competitiva, a área de Recursos humanos está evoluindo de um modelo operacional 

antigo para um modelo mais participativo. Desta forma, vários trabalhos têm defendido 

a necessidade de uma nova visão da área de Recursos Humanos, destacando-se as 

contribuições de Budreau (2006), Lacombe (2006), Becker, Huselid, e Ulrich (2001), 

Marras (1999) e Ulrich (1998) que apontam para uma necessidade real de mudança 

significativa no formato da área. 
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Para Bispo, Correia e Medeiros (2009) a gestão de recursos humanos diz 

respeito a um conjunto de políticas, sistemas, metodologias e práticas utilizadas pelas 

organizações para planejar, organizar, executar, coordenar e controlar as atividades de 

seleção, desenvolvimento, utilização, manutenção, avaliação e controle das pessoas que 

compõem sua força de trabalho. 

Figueiredo et al. (2008, p. 01) 

 
[...] a importância da área de Recursos Humanos ter papel estratégico dentro 
das organizações é destacada tanto no meio acadêmico quanto pelo meio 
empresarial. Com isso, o Recursos Humanos meramente operacional vem 
perdendo valor se não for agregado a estratégicas competitivas. 
 
 

  Segundo Gubman (2004), a visão de hoje sobre as estratégicas e Recursos 

Humanos pressupõe que o departamento acompanhe de forma ativa a retenção de 

pessoas, atração de candidatos, observe o alinhamento, mensure a remuneração alinhada 

a performances da empresa e seus colaboradores, esteja atento aos investimentos em 

pessoas de acordo com as demandas internas e externas à organização. O presente 

trabalho procura analisar, por meio do método de estudo de caso, quais estratégias uma 

IES confessional está utilizando para gerir seu corpo docente frente ao mercado 

competitivo.  

Partindo do princípio de que as teorias sobre Recurso Humano Estratégico 

representam uma base importante para os estudos sobre estratégia de gestão de pessoas, 

o presente trabalho procura responder à seguinte questão: Diante do cenário de 

globalização, competitividade e Crise, na Educação Superior Brasileira, quais as 

práticas utilizadas pelas IESs para gerir seu corpo Docente? 

Com essa questão norteadora da pesquisa propõem-se os objetivos acadêmicos a 

seguir:  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 1.2 OBJETIVO GERAL  
 

O objetivo geral deste trabalho é descrever como as Instituições de Ensino 

Superior (IES) Comunitárias Confessionais sem Fins Lucrativos, trabalham a Gestão de 

Pessoas, frente ao mercado competitivo. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

a) Levantar as características da IES Comunitárias Confessionais não lucrativas 

objeto desse estudo, sobre a Gestão de Pessoas, destacando a Gestão sobre os 

Docentes.  

b) Analisar as práticas, a partir da literatura clássica e contemporânea sobre a 

gestão de Recursos Humanos. 

 
 
 
1.4  JUSTIFICATIVA  
 

O tema proposto nesse estudo conduz ao rastreamento das pesquisas publicadas 

em periódicos brasileiros que abordam o tema do RH Estratégico, Gestão de Pessoas, 

Instituição de Ensino Superior entre outros que fazem interface com os objetivos que se 

pretende atingir na pesquisa. O Enanpad1 se configurou, para este trabalho, como um 

lugar fundamental para circunscrever o mapeamento da questão, pois é uma referência 

pelo rigor e critérios de seleção dos trabalhos que são aprovados para apresentação nos 

congressos, dentro da área de ciência social aplicada como administração.   

Em análise realizada nos anais do ENANPAD (2004-2008) foram encontrados 

147 estudos nas linhas de Estratégia, Gestão de Pessoas e Trabalho no qual o enfoque 

era estudar IES privadas e públicas.  

  Um estudo realizado no ano de 2006, feito por Junior e Managolim, que tem 

como título Estratégia em Universidades Privadas: Estudo de Casos, com objetivo de 

analisar a formação de estratégia em universidades privadas, foi usado como 

metodologia  um estudo de caso em que é analisada a realidade de duas universidades 

privadas do tipo comunitárias. Foi aplicado um questionário estruturado a 44 gestores 

das universidades, focos do estudo, com o objetivo de captar a sua percepção acerca da 

formulação e implementação de estratégia. Como resultado do estudo, os autores 

apontam para a presença de fatores subjetivos como a criatividade e a sensibilidade dos 

gestores, considerados críticos para o desenvolvimento de estratégia nas universidades. 

Ambas as instituições atuam em ambiente dinâmico e competitivo e desenvolvem 

                                                 
1 Encontro Nacional de Pós-Graduação em Administração.  
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planos formais e estáticos, o que conduz ao surgimento de estratégias emergentes e 

reforça o hiato entre o pensar e o agir estratégico. 

Em 2007, encontra-se trabalhos como dos autores como Mainardes, Deschamps 

e Tontini, com o título, Percepção dos Stakeholders sobre a Qualidade de uma 

Instituição de ensino Superior. O objetivo do trabalho é aplicar o modelo proposto por 

Shanahan e Gerber (2004) no curso de administração de uma IES de Joinville/SC. A 

metodologia usada pelos autores, é a fenomenofráfica, que buscou entender o conceito 

de qualidade dos stakeholders ligados ao ensino de administração em uma IES 

brasileira. Como resultado das 33 entrevistas com os stakeholders, concluiu-se que as 

dimensões de qualidade proposta por Shanahan e Gerber (2004) e as dimensões 

avaliadas pelo SINAES foram ambas encontradas neste estudo, confirmando a pesquisa 

realizada pelos autores australianos.  

Também em 2007, encontra-se um trabalho dos autores César, Bido e Saad, com 

o título A evolução da área de Recursos Humanos, em termos e importância estratégica 

e capacidade instaladas: cinco anos de levantamento em empresas que atuam no Brasil. 

O objetivo do trabalho é compreender como se deu a evolução dos papéis e funções 

chave da área de Recursos Humanos em termos de importância estratégica atribuída à 

área e sua capacidade instalada, considerando-se o período de 2003 a 2007. Como 

resultado os autores apresentam a percepção dos respondentes, nos últimos cinco anos, 

afirmando que a área de RH evolui, buscando se alinhar à estratégia do negócio e 

promovendo a integração das capacidade de outras áreas. O enfoque da área parece estar 

evoluindo de uma posição centrada em melhores práticas (best practices) para a busca 

de melhor ajuste (best fit), o que é considerado efetivamente estratégico.  

Outro texto de 2007,  que se alinha com o tema proposto por este trabalho, é dos 

autores, Rowe e Bastosem, com o titulo, Organização e/ou Carreira ? Comparando 

Docentes de IES Públicas e Privadas Quanto à Estrutura de seus Vínculos de 

Comprometimento no Trabalho. O trabalho tem como objetivo analisar a natureza e a 

intensidade dos vínculos do comprometimento do docente universitário com seu 

trabalho, comparando os contextos públicos e privados do ensino superior. Como 

metodologia os autores realizaram uma coleta on line, para a qual foi aplicado um 

questionário contendo um conjunto de escalas previamente validades para o contexto 

brasileiro e com indicadores de fidedignidade elevados, para avaliar o 

comprometimento organizacional e com a carreira. Atingiu-se uma amostra de 551 

participantes de 184 instituições. Como resultado, os autores verificaram que os 
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docentes de instituições de ensino superior publicas e privadas apresentam diferenças 

estatisticamente significativas referentes ao comprometimento com o trabalho. Ressalta-

se que os docentes de IESs pública são mais comprometidos com sua carreira, enquanto 

os docentes de instituições privadas apresentam um maior comprometimento 

instrumental com sua instituição. 

  Observa-se que os estudos sobre a área de Recursos Humanos dentro das IES, 

têm aumentado de forma significativa, nos últimos tempos, apesar de serem ainda 

insuficientes para grandes discussões.   

Em 2008 destaca-se o trabalho como dos autores Hopner, Garay, Santos, Silva, 

Oliveira e Flach, com o titulo, Recursos Humanos Estratégico: Atuação e Papéis sob a 

Ótica de Profissionais de RH e Gestores de Outras Áreas.O objetivo do trabalho é 

analisar, a partir de um estudo em empresas selecionadas como passíveis de possuir 

uma área de Recursos Humanos estratégica, a percepção dos profissionais da área e de 

gestores de outras áreas sobre os papéis esperados e os realmente desempenhados pela 

área. Como metodologia foi realizada uma pesquisa qualitativa em quinze empresas de 

médio e grande porte, onde foram entrevistados trinta profissionais, sendo quinze da 

área de RH e quinze de outras áreas. Os dados foram analisados por meio do método da 

análise interpretativa. Como resultado destaca-se que, embora a área seja vista como 

tendo um potencial de crescimento, nem todas as organizações poderiam ser 

consideradas como detentoras de um RH estratégico, podendo ser caracterizadas mais 

como estando em uma etapa de fortalecimento da área. Além disso, alguns gestores de 

RH não se sentem de fato apoiados e incentivados pela direção para agir da maneira 

como são demandas pelas outras áreas. Outro trabalho dos autores Figueiredo, Oliveira, 

Uztároz, Fantinel e Rambo, com o titulo, Atuação Estratégica do RH: uma proposta de 

categorização. O objetivo do artigo é analisar em que estágio de evolução encontra-se a 

área de RH em empresas de médio a grande porte. Para a categorização proposta no 

trabalho, foram consideradas a participação no planejamento estratégico da organização 

e a percepção dos gestores das demais áreas quanto à sua atuação. Como metodologia 

foi realizada uma pesquisa exploratória com a participação de quinze empresas com 

sede ou filial na região de Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Em cada empresa foram 

entrevistados um gerente de RH e outro da área distinta ao RH, num total de 30 

gestores. Como resultado perceberam que ainda são poucas as organizações com RH 

estratégico consolidado, apesar da maioria das empresas já estarem em processo de 

mudança. 
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Também em 2008 destaca-se nos periódicos da Enanpad, dos autores Campos, 

Cunha, Magalhães e Carvalho, com o titulo, Competências Gerenciais Necessárias aos 

Professores-Gerentes que Atuam em Pró-Reitorias: o caso de uma Instituição Federal de 

Ensino Superior de Minas Gerais.O artigo tem como objetivo apresentar parte dos 

resultados de um projeto de pesquisa, que buscou identificar, na percepção dos sujeitos 

sociais, as competências necessárias aos professores-gerentes que atuam em Pró-

Reitorias de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) de Minas Gerais (MG). 

Como metodologia, foi constituída uma amostra não probabilística por conveniência. 

Como Resultado das entrevistas semi-estruturadas, emergiram 11 categorias ou 

competências necessárias aos professores-gerentes como: resolver problemas por meio 

da criatividade; compartilhar dos interesses institucionais; induzir o envolvimento dos 

outros; conhecer a estrutura organizacional; saber dividir o tempo com as atividades da 

docência; comunicar às partes interessadas as decisões dos conselhos superiores; ter 

capacidade política; planejar as atividades do órgão que administra; ter iniciativa para 

tomar decisões; ter experiência gerencial na Instituição; saber administrar recursos. 

Segundo os autores, as competências mencionadas representam comportamento que 

trouxeram bons resultados para os entrevistados enquanto Pró-Reitores.  

Outra referência de pesquisa é um artigo da FACEF (Revista de administração 

do Cento Universitário de Franca) de 2003, com o título, O Papel dos Profissionais de 

Recursos Humanos na Universidade Compartilhada pelos diferentes Stakeholders: 

Relevando as Competências Docentes, os autores deste artigo são Darcy  Hanashiro, 

Nassif e Teixeira. O objetivo do artigo é analisar os papéis dos profissionais de 

Recursos Humanos, segundo o modelo de Ulrich, nas IES do estado de São Paulo, a fim 

de verificar sua contribuição no desenvolvimento de universidades competitivas. Os 

objetivos específicos são: analisar a responsabilidade compartilhada da função de 

recursos humanos e comparar o perfil da responsabilidade compartilhada, obtida na 

pesquisa com o modelo original de Ulrich. Como metodologia, a pesquisa caracterizou-

se como exploratória ao buscar conhecimentos sobre os papéis de Recursos Humanos 

desempenhados pelos diferentes staholders, permitindo gerar hipóteses de pesquisa. 

Como método qualitativo de pesquisa foi usada a aplicação do Método de Delphi, que 

consiste numa explicação de opiniões de especialistas, sem que o ponto de vista de um 

interfira nos demais Após a realização da pesquisa os autores estabeleceram como 

considerações finais os seguintes dados: a competência dos docentes é a principal fonte 

de êxito competitivo das universidades e o desenvolvimento dessas competências requer 
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políticas sistemáticas. Este estudo contribuiu para mostrar o perfil do profissional de RH 

das IES e como este papel é compartilhado com os diferentes stakeholders.                                 

  Os autores Hanashiro; Nassif e Texeira (2003, p. 76). 

 
[...] também concluíram que o caminho para as universidade ganharem 
vantagem competitiva parte de uma área de RH composta com profissionais 
dotados dessas competências, promovendo mudanças na cultura das IES, 
visando maior compartilhamento com os Stakeholders, para assim ter um 
ambiente organizacional mais apropriado e preparado para gerir as 
competências dos docentes, e, futuramente, quiçá, avançar para uma gestão 
por competência, com políticas integradas de seleção, desenvolvimento, 
avaliação e desempenho, carreiras e recompensas atreladas às competências 
chaves dos docentes. Parece ser este um caminho para as universidades 
conquistarem uma parcela maior de vantagem competitiva, menos 
imediatistas e com resultados mais sustentáveis. 

 

Esses estudos vêm questionar, se as IES estão se dedicando a pensar as áreas de 

Recursos Humanos, como estratégia de competição no mercado atual. 

Porém, segundo Del Fiaco (2006, p. 2). 

 
[...] no que se refere às Instituições de Ensino Superior, poucos são os 
estudos sobre sua implementação, principalmente nas Universidades da 
América Latina. No Brasil não há suficiente dedicação sobre o estudo, mas o 
estudo de Gestão sobre o Fator Humano nas EIS é muito importante. Só 
pode-se formar cidadãos eficazes e éticos, como requer a sociedade, com 
Professores, íntegros, responsáveis e valorizados. Há que se ter uma visão 
diferenciada em relação ao Fator Humano nas EIS, maior do que em outros 
tipos de Organização.  

 
 

A partir destas observações surge a necessidade de analisar como está 

acontecendo, nos dias atuais, a Gestão de Pessoas dentro das Instituições de Ensino 

Superior Confessional sem fins lucrativos, o que justifica a realização dessa pesquisa. 

No rastreamento apresentado anteriormente nos anais do ENANPAD (2004-

2008) não encontramos nenhum estudo na linha de Gestão de Pessoas que possua, como 

foco central, as Instituições de Ensino Superior Confessionais. 

 

 

1.5  A RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Segundo Hopner, Garay, Santos, Silva, Medeiros e  Flach (2008, p. 01) 
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[...] a busca de resultados capazes de melhorar o desempenho das 
organizações e contribuir para o alcance de uma vantagem competitiva, a 
área de Recursos Humanos vem evoluindo de uma modelo operacional em 
direção a um modelo chamado de estratégico.  
 
 

Para Oliveira (2000, p. 01)  
[...] a área de Recursos Humanos modernamente chamada de Gestão de 
Pessoas, torna-se hoje vital no contexto organizacional, para se tornar 
competitivo e globalizado já que ela pode contribuir de forma decisiva para o 
sucesso das organizações dos vários segmentos. 
 
 

Dessa forma é importante que estudos sejam realizados no campo da Gestão de 

Pessoas das IES, pela sua especificidade, diferenciar-se do segmento tradicional do 

segundo setor e do ramo das IES privadas com fins lucrativos, especialmente no que se 

refere a políticas dos docentes como ferramenta de competitividade.  

Para Del Fiaco (2006, p. 16):  
 

[...] a Gestão de Pessoas precisa buscar aprimoramento e dar condições para a 
prática do Ensino. Compreender o Ser Humano como Fator Humano dentro 
do Ensino Superior, e se conscientizar de que cada Docente é complexo, mas 
ao mesmo tempo é frágil. E para lidar com essa situação é necessário uma 
excelente prática de Gestão de Pessoas que deverá garantir planejamento, 
organização, direção, controle e avaliação da situação. 
 
 

Assim a discussão sobre a Gestão de Pessoas dentro das IES confessionais torna-

se extremamente relevante no cenário competitivo.  

A pesquisa foi estruturada em capítulos.  Após este capítulo introdutório, está o 

segundo capítulo, que se constitui na fundamentação teórica que dá sustentação a esta 

pesquisa. Nele são tratados os temas: A Internacionalização do Ensino Superior, a 

concorrência no Ensino Superior mundial, o sistema Econômico e o Ensino Superior 

mundial, o Ensino Superior e os desafios, o Ensino Superior no Brasil e sua expansão, o 

crescimento do número de IES privada e o crescimento da concorrência no Ensino 

Superior brasileiro, o sistema atual de Ensino Superior, a crise nas IES brasileiras. Nele 

também há um breve histórico das IES confessionais no Brasil e a sua importância para 

a educação superior brasileira e sua organização atual. 

 A articulação desses conceitos ocorre tendo como pano de fundo a Educação 

Superior nas IES confessionais, por ser o contexto no qual essa pesquisa é realizada. 
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 No terceiro capítulo, são abordados temas referentes à área de Recursos 

Humanos, como Recursos Humanos no Brasil, Recursos Humanos Estratégico e a área 

de Recursos Humanos nas IES. 

No quarto capítulo será apresentada a metodologia utilizada que constará de uma 

abordagem qualitativa sobre uma IES do Vale do Paraíba, estado de São Paulo. 

No quinto capítulo são apresentados as análises dos dados de campo à luz da 

literatura.  

Por fim, nas considerações finais constarão a indicação da resposta da pergunta 

de pesquisa do trabalho, a análise das respostas dos objetivos específicos e geral e 

sugestões para próximas pesquisas sobre o tema.  

Em seguida apresentam-se os anexos que estão divididos desta maneira: Anexo 

A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Anexo B: onde se encontras as 

entrevistas transcritas realizadas com os sujeitos da IES. 
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2  CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O ENSINO SUPERIOR 
 
 

As novas reformas nas Instituições de Ensino Privadas têm sido motivo de 

grandes discussões em todo o mundo. A base desta discussão é alinhada à idéia de 

globalização e do capital e à expansão do chamado capitalismo financeiro, onde o 

processo da educação passa a ser visto como serviço e não mais como um bem público 

que é responsabilidade do Estado (RIGHETTI, 2004).  

Segundo Porto e Régnier (2003) nos países do chamado “primeiro mundo”, e 

especialmente nos Estados Unidos, as mudanças no ensino superior nos últimos 50 anos 

têm sido muito expressivas, tanto em termos quantitativos como qualitativos. A 

principal característica é a transformação de um ensino tradicional, baseado em cursos 

de quatro anos e fornecidos por instituições (universidades) de natureza pública e 

privada que predominou ao longo dos anos 40/50 para o ensino superior de massa, com 

cursos curtos e fortemente concentrado sobre as instituições privadas, que começou a se 

consolidar ao longo dos anos 1990, dando origem à chamada educação pós-secundária. 

Esta transição também acontece em outros paises, uma vez que várias forças externas 

que exercem pressão sobre as instituições de ensino são semelhantes, especialmente 

após a intensificação da globalização em suas múltiplas dimensões. 

Portanto, segundo Porto e Régnier (2003) embora não haja certeza sobre o novo 

paradigma de universidade que irá se estabelecer e consolidar ao longo do século XXI, 

estudos e pesquisas realizadas e disponíveis têm indicado, em termos mundiais, um 

amplo conjunto de tendências e forças de mudanças em andamento.  

Segundo Sanfelice (2003) e Severino (2006), a tendência mundial é a 

minimização da influência do Estado e a total lógica do mercado para conduzir a vida 

social das pessoas, onde o incentivo à privatização acontece de forma generalizada. A 

defesa do individualismo é evidente, o cenário do consumismo é notório, e a ação de 

competitividade acontece em toda relação de mercado. Para a educação ainda prevalece 

a teoria do capital humano, ou seja, a preparação da mão-de-obra para o competitivo 

mercado de trabalho nacional e mundial. 

De fato, o que se tem observado são as transformações estruturais nas últimas 

duas décadas, que provocaram uma reestruturação e reorganização da economia e das 

relações mundiais. Porém o fator dominante deste século é o processo da globalização, 

que tentou promover uma integração econômica, uma formação de blocos e inovação 
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tecnológica, que elevassem o progresso material, mas que ao mesmo tempo tira de 

ordem o progresso material e o sistema de regulação comercial e acentua as grandes 

desigualdades sociais (PORTO e RÉGNIER, 2003).  

Segundo Morgado (2009, p. 38) 

 
A globalização é um fenômeno que se intensificou drasticamente nas últimas 
décadas, tornando-se impossível ignorá-la quer quando analisamos o tempo 
presente, tentando compreender os efeitos de transformação sobre a política, 
economia, sociedade e culturas, que provocaram no nosso dia-a-dia, quer 
quando especulamos sobre o futuro, provocando vislumbrar os sinais dos 
tempos vindouros e idealizar soluções para os desafios e problemas que todo 
esse processo gerou.  
 
 

Segundo Porto e Régnier (2003) a globalização e as aceleradas tecnológicas 

mudaram os mecanismo tradicionais de regulação econômica, o que fez perder o 

controle dos fluxos comerciais e financeiros, gerando uma grande turbulência e 

instabilidade nos mercados financeiros e cambiais mundiais. 

Para Morgado (2009, p. 39) 

 
Na verdade, ao invés de conseguir a desejável integração harmoniosa das 
economias e uma maior unidade política, cultural e social no mundo, a 
globalização tem, em muitos casos, contribuindo para tentar “impor” 
determinados padrões e estilos de vida, para estimular o consumo e a 
competição desenfreada entre empresas e trabalhadores e para acentuar, de 
forma dramática, a percepção das desigualdades que continuam a grassar no 
planeta.  
 
 

Dentro deste contexto de transformações mundiais, Porto e Régnier (2003) 

destacam que as Instituições de Ensino Superior enfrentam grandes desafios mundiais: 

necessidade de se atualizar diante da realidade, revendo sua forma de organizar e sua 

relação com os atores chaves deste cenário, rever o seu papel e entender, interpretar e 

apontar soluções para os problemas que surgem com as transformações.  

Esta nova mentalidade se dá pela expansão mundial que o acesso ao Ensino 

Superior tem tido na escala mundial nos últimos anos.  

Segundo a UNESCO (1999, p. 246). 

 
A experiência comum de numerosos países é que o ensino superior não é 
mais uma pequena especialização da vida de um país. Ele se encontra no 
próprio coração das atividades da sociedade, é um elemento essencial do 
bem-estar econômico de um país ou região, um parceiro estratégico do setor 
do comércio e da indústria, dos poderes públicos, assim como das 
organizações internacionais.  
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Em pesquisa realizada pela UNESCO no período de 1980-1995, todos os países 

experimentaram taxas de crescimento substanciais no número de alunos em Ensino 

Superior. (UNESCO, 1999). 

Segundo Porto e Régnier (2003) os motivos que justificam esses dados se deve 

ao crescimento no número de alunos concluintes do ensino secundário. Outro dado 

importante é necessidade de competências para enfrentar o mercado de trabalho instável 

e seletivo, as transformações ocorridas nas ocupações e nas profissões que geram uma 

grande volta aos bancos escolares por uma população mais adulta buscando 

atualizações, e por fim o desenvolvimento de novas tecnologias que vieram de encontro 

às novas exigências do mercado das IES mundial interessados em promover as 

experiências com o ensino a distância (EAD). 

Para Morgado (2009, p. 46) 

 
[...] à massificação do ensino, uma conquista democrática louvável, 
associaram-se a clara desadaptação da escola às novas realidades, as elevadas 
taxas de insucesso escolar e o abandono precoce, o que gerou certo mal-estar 
dentro e fora da escola e avivou a necessidade da sua reestruturação urgente. 
 
 

Para suprir toda a demanda mundial na educação superior, abriu-se um espaço 

no mundo para uma nova possibilidade no campo do ensino superior (PORTO e 

RÉGNIER, 2003). 

E nesta situação observa-se o crescimento de um conjunto de Instituições de 

Ensino Superior dos mais diversos tipos. Algumas são sem fins lucrativos ou têm 

propostas filantrópicas e outras são Instituições empreendedoras que visam ao lucro e 

são administradas por grupos de empresários investidores.  

Para Porto e Régnier (2003) a mudanças no setor da educação superior se deu 

também pela introdução de novos elementos, como:  

- a quebra de antigos monopólios geográficos, regional e ou local, com o surgimento de 

novas forças competitivas.  

- a mudança do modelo organizacional das IES, que passa de um sistema fechado que 

servia apenas à comunidade local para um sistema no qual o seu maior cliente passa a 

ser a indústria do conhecimento, que atua em um mercado global e muito competitivo.  

- a transformação das universidades em instituições mais especializadas e centradas no 

estudante. 
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- fusão das universidades e maiores interações entre elas, visando a um intercâmbio de 

atividades e projetos em comum.  

Segundo Porto e Régnier (2003, p. 21).  

 
[...] à medida que as universidades, além dos papéis clássicos de ensino, 
pesquisa e extensão, têm desempenhado outras funções de interesse da 
sociedade (serviço de saúde e assistência, desenvolvimento econômico, 
entretenimento etc.), as barreiras que a protegiam das invasões de agentes 
políticos e econômicos estão sendo derrubadas. Assim, as universidades, 
como instituições, estão se tornando cada vez mais visíveis e vulneráveis e 
menos protegidas diante dos agentes da sociedade, requerendo, portanto, 
novas formas de interação e inserção com o ambiente externo.  
  

Na ultima conferência realizada pela UNESCO em Julho de 2009, ficou 

estabelecido, como responsabilidade social da educação superior, “avançar nosso 

conhecimento multifacetado sobre várias questões, que envolvem dimensões culturais, 

científicas, econômicas e sociais e nossa habilidade de responder a tais questões. A 

educação superior deve levar a sociedade a gerar conhecimento global para atingir os 

desafios mundiais, com relação à segurança alimentar, mudanças climáticas, uso 

consciente da água, diálogo intercultural, fontes de energia renovável e saúde pública”. 

(UNESCO, 2009, p. 02). 

A educação superior assume desta forma a responsabilidade de gerar 

conhecimento de sobrevivência para a sociedade de forma geral. 

 

 

2.1 A INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR  

 

Segunda a nova visão da UNESCO sobre educação superior, faz-se necessário 

um processo sério e eficiente de internacionalização. 

Para Cunha e Miguel (2003, p. 07)  

 
[...] a globalização reduziu o planeta a uma aldeia global, denominada Estado 
global cuja  finalidade é sustentar a nova ordem econômica e política. A 
distância geográfica foi minimizada e a microeletrônica possibilita a 
interligação de pessoas, organizações e países geograficamente dispersos. 

 

Segundo Stallivieri (2007, p. 07) 

 
[...] a cooperação internacional, julgada como um reflexo da realidade em 
razão do avanço das comunicações e diante da necessidade de superação das 
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distâncias e das barreiras agora inaceitáveis aos países, passou a auxiliar as 
universidades a serem melhores e mais competitivas [...]. 
 
 

Segundo Porto e Régnier (2003) a internacionalização do ensino superior é uma 

grande resposta aos desafios da globalização. A internacionalização pode ocorrer com a 

abertura de campus ou com a criação de centros de aprendizagem e também pela 

formação de alianças com outras IES. O que tem acontecido no cenário mundial 

também são as parcerias entre as IES privadas e públicas. 

Para Bastos (2009) o processo de internacionalização do ensino superior não é 

visto mais como uma opção, mas como uma obrigação para as instituições de ensino 

superior que pretendem se destacar pela qualidade, competitividade e excelência de seus 

serviços.  

Para Porto e Régnier (2003, p. 32).  

 
O processo de internacionalização traz desafios crescentes aos países e 
instituições locais, uma vez que as legislações e os instrumentos de controle 
sobre a oferta dos serviços educativos variam de país para país, o que torna 
difícil assegurar a qualidade e o reconhecimento dos títulos obtidos. Portanto, 
cada vez mais se observam pressões no sentido de definir um quadro básico 
de características e instrumentos compartilhados que assegurem a garantia de 
qualidade dos cursos em nível internacional e o reconhecimento das 
qualificações acadêmicas. 

     

Quadro 01: UNIVERSIDADES QUE BUSCAM A INTERNACIONALIZAÇÃO COM PARCERIAS E AÇÕES PELO 
MUNDO.  
A universidade Americana na Bulgária desenvolve programas em colaboração com a 
Universidade de Maine.  
O Apollo Group, gestor da Universidade de Phoenix, está com parcerias em diversos 
países além do Brasil, incluindo a China, a Índia e o México. 
A Universidade da Austrália foi a primeira instituição estrangeira a receber aprovação 
para se instalar no Vietnam. 
A Universidade de Monsh na Austrália atualmente tem campi ou centros espalhados 
por países tais como Malásia, África do Sul, Itália e Reino Unido.   
A Open University atende a mais de 260 mil estudantes em 41 países por meio de 
campi ou parcerias.  
Abertura de campus avançado da Sorbone em outros países da comunidade européia 
(Itália e Praga em um primeiro momento). 
                                   Fonte: Porto e Régnier (2003, p. 32). 

 

Outra possibilidade de internacionalização das Universidade é a oferta de ensino 

a distância e de consórcios para a atuação tanto no EAD quanto no ensino presencial.  

Para Porto e Régnier (2003) o EAD, pode ser ofertado por meio de uma linha de 

serviços entre IES que têm campus instalados ou por meio de sistema virtuais, 
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concentrando todo seu processo no ensino-aprendizagem a distância. Para os autores 

esta é uma forma de ensino que utiliza os recursos das novas tecnologias de informações 

e também a comunicação e pode ser apresentada em várias combinações. Para os 

consórcios nos casos de ensino a distância busca-se parceiros para dividir custos, e 

partilhar competências, o que permite que IES maximizem suas capacidades. Porém as 

idéias de consórcios não estão presentes somente na modalidade de EAD, ao contrário, 

eles vão além, atingindo a área de pesquisa e os intercâmbios de estudantes em 

programas de formação tradicionais. 

Quadro 02:  EXEMPLOS DE CONSÓRCIOS EXISTENTES ENTRE IESs NO PANORAMA INTERNACIONAL.  
Universitas 21 – é um consórcio de 18 instituições de pesquisa na Austrália, Ásia, Canadá, Inglaterra. 
e USA fundado em 1997. Seu principal objetivo é ajudar as instituições membro a se tornarem 
verdadeiramente globais e fortalecer suas iniciativas educacionais e de pesquisa. 
 
CLUSTER (Cooperative Link between Universitities of Science and Technology for Education and). 
Research) – é uma rede de 11 universidades Européias de tecnologia. Fundada em 1990, conta com 
instituições de ponta e está focada na pesquisa, na educação e em tecnologia. 
 
 
Parceria entre o MIT e a Universidade de Cambridge – consiste em uma associação entre Cambridge 
e o Instituto MIT financiada pelo governo britânico e a indústria. As iniciativas irão incluir a criação de 
um currículo conjunto / unificado e tópicos de pesquisa tais como tecnologias, produtividade e 
empreendedorismo. 
 
A Columbia University, a London School of Economies, a Cambridge University Press, a New York 
Public Library, a British Libraty e o Smithsonian Institute formaram uma associação lucrativa voltada 
para a educação on-line: a Fathom.com, para tornar disponíveis seus materiais didáticos (livros, 
apostilas, etc.) e oferecer atividades educacionais em conjunto 
                                  Fonte: Porto e Régnier (2003, p. 31).   

 

  

 Quadro 03: EXEMPLOS DE CONSÓRCIOS EXISTENTES PARA A EDUCAÇÃO VIRTUAL OU A DISTÂNCIA NO 
PANORAMA INTERCIONAL  
O consórcio dos Community Colleges americano está crescendo em número e tamanho, incluindo o 
Community College Online de Colorado, o Consórcio Virtual dos Community College da Pennsylvania 
e a Rede de Aprendizagem a Distância dos Community Colleges (incluindo escolas do Texas, Ohio, 
Arizona e Califórnia). A disponibilidade internacional destas redes faz com que cursos diferentes e de 
novos tipos fiquem disponíveis para um número crescente de países. 
O campus da Southern Regional Electronics, a Rede de Aprendizado SUNY e a Western Governors 
University são exemplos de parcerias online entre uviversidades públicas nos EUA que tornam os 
cursos disponíveis internacionalmente. 
A Cardean University é um consórcio privado (e visando lucros) entre a Universidade de Stanford, a 
Universidade de Chicago, a Carnegie Mellon, a Columbia Business School e a London School of 
Economics focado na educação para os negócios e gestão (business education). 
O EuroPACE 2000 considera-se como a universidade virtual da Europa, e tem 60 organizações membros, sendo que 
45 delas são universidades. 
A Contact South, um consorcio dos Colleges de Ontário, oferece cursos online globalmente 

A Universidade Virtual Africana é um projeto piloto do Banco Mundial para oferecer cursos na África 
Sub-Saariana a partir de 14 universidades inglesas e 8 francesas. 
                                    Fonte: Porto e Régnier (2003, p. 31). 
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Para a UNESCO (2009), as IESs têm a responsabilidade social de ajudar no 

crescimento e na transferência do conhecimento, cruzando fronteiras, em especial a 

países subdesenvolvidos. A cooperação internacional do ensino superior das IESs deve 

ser feita com solidariedade e com respeito mútuo, além de promover o crescimento 

humano e o diálogo intercultural. As parcerias devem promover a criação de 

conhecimento local em todas as nações envolvidas, garantindo fontes mais 

diversificadas de pesquisas e produção de conhecimento, de forma global e local.   

Para Stallivieri (2007, p. 08) “[...] a melhoria da qualidade dos processos 

produtivos e a modernização administrativa institucional passaram a ser objetivos 

ambicionados”. A avaliação da própria universidade comparada às instituições de 

renome internacional passa a ser elemento importante no novo panorama, pois 

demonstra o nível de qualificação e de eficiência das instituições, estimulando-as a 

partir em busca de melhorias.  

Segundo Bastos (2009, p. 130) 

 
Uma universidade que pretende se internacionalizar deve ter prioridade na 
sua política de gestão e no seu Plano de Desenvolvimento Institucional, 
imprimindo, em seus currículos de graduação, programas de pós-graduação, 
cursos de educação continuada e outras atividades, componentes acadêmicos 
e pedagógicos que também preparam seus alunos e professores para uma 
convivência e aprendizagem internacionalizada. 
 

Desta forma segundo Stallivieri (2007), internacionalização passou a ser vista 

como uma abertura das portas das universidades do mundo com o objetivo de torná-las 

respeitadas, conhecidas e competentes para responderem a todas as exigências da 

comunidade, do mercado, e de todo o processo de integração.  

Segundo UNESCO (2009, p. 03) 

 
 [...] abordagens EAD e T.I.C apresentam oportunidades para ampliar o 
acesso a uma educação de qualidade, particularmente quando “Open 
Educational Resources” são prontamente compartilhados por muitos países e 
instituições de ensino superior. 

 

Desta forma os novos modelos de educação são vistos como processos de 

internacionalização para o ensino superior mundial. 
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2.1.2  A CONCORRÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR MUNDIAL 

 

A concorrência é percebida entre as instituições privadas, que disputam alunos, 

fundos de pesquisas e docentes qualificados. Mais do que isso, observa-se a 

internacionalização da oferta à concorrência para fora dos limites estreitos das fronteiras 

nacionais, criando disputas mundiais. (PORTO e RÉGNIER, 2003). 

Para Bollag (2005) o ensino superior mundial esta abalado pelas mudanças 

profundas que ocorreram no mundo. O rápido aumento das matrículas tem trazido ao 

sistema de ensino superior mundial grandes tensões financeiras, que se desencadearam 

em uma concorrência cada vez mais acirrada. A luta para obter recursos financeiros e a 

busca por estudantes têm se tornado o cenário do ensino superior mundial. 

Segundo Porto e Régnier (2003), especialistas identificam a concorrência entre 

as IES tradicionais como uma evolução que tenderá a definir o contorno que o ensino 

superior irá assumir no futuro.  

Segundo Porto e Régnier (2003, p. 39).  

 
Nos Estados Unidos, o sistema de ensino superior é considerado amplo e 
diversificado (composto por universidade, colleges, community colleges, 
público, privados, lucrativos e não lucrativos – todos correndo atrás de verbas 
e de estudantes), o que se verificava até pouco tempo era uma concorrência 
“light”, mais benigna do que feroz, “mais focada no prestígio do que na 
qualidade ou no preço”. Porém, nos último anos este quadro vem passando 
por significativas transformações que deixam a concorrência mais sistêmica 
(e menos por segmentos) e mais dependente de forças do mercado e menos 
da regulação, fazendo emergir práticas tais como: o incremento da oferta de 
bolsas especiais de estudo como forma de atrair os melhores estudantes; 
oferta de programas diferenciados para estudantes que trabalham; explosão 
dos salários de elemento-chave para a construção do diferencial da instituição 
(que podem ser tanto professores de elite quanto o excelente técnico do time 
de futebol que poderá contribuir para divulgar a universidade no panorama 
nacional melhorando a sua marca). 

 

Para Porto e Régnier (2003) é visível a pressão para mensurar, avaliar o 

aprendizado do aluno e seu posterior desempenho como profissional e as condições de 

atuação das instituições começam a por em evidência aspectos importantes relativos à 

qualidade e que até então ficavam invisíveis ou escondidos pelas divisões tradicionais 

entre as IES de prestígio e sem prestígio.  

Além da concorrência, o ensino superior tem recebido novos atores, que também 

participam das mais variadas formas de ensino, como cursos semi-presenciais ou de 
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apoio, ensino a distância, cursos de idiomas e informática. São novos serviços 

oferecidos que concorrem com as instituições de ensino superior.    

Para Stallivieri (2007, 12)  
 
 
[...] a competitividade aumenta e o diferencial está também se fixando na 
internacionalização das instituições, ou seja, no nível de excelência das 
parcerias e na qualidade das oportunidades que as universidades têm a 
oferecer aos seus estudantes e professores de adquirirem, durante sua vida 
acadêmica, várias experiências. 
 
 

Para Porto e Régnier (2003) o ambiente concorrencial que cerca o ensino 

superior é bastante acirrado, e os segmentos populacionais em situação de desvantagem 

não são focados nesta disputa, restando aos Estados a promoção de inserções remediais. 

Universidades públicas e privadas competem pelos mesmos recursos. 

Segundo Schwartzman (2006, p. 30) 

 
[...] a massificação do ensino superior é um fenômeno mundial, que leva um 
número cada vez maior de jovens a adultos a buscar educação em instituições 
de nível superior, que não podem, simplesmente, voltar as costas a esta 
demanda e a estas aspirações. Ao desenvolver um amplo sistema de educação 
superior de massas, apoiado em milhares de colleges e um grande número de 
Universidade públicas e privadas de todo o tipo e qualidade, os Estados 
Unidos criaram um grande mercado de trabalho para professores, para a 
educação dos quais se implantaram de início, o programa de pós-graduação e 
de pesquisa cientifica acadêmico. 
 

A realidade do ensino superior passa pelas necessidades visualizadas na massa 

mundial, onde a procura pelo ensino superior tem se tornado freqüente. 

 

 

2.1.3  O SISTEMA ECONÔMICO E O ENSINO SUPERIOR MUNDIAL 

 

Para Sakata et al. (2008) a globalização é responsável pelas mudanças que estão 

ocorrendo no mundo, principalmente no setor econômico e financeiro. Uma das grandes 

mudanças está no sistema de ensino superior mundial. Após a inclusão do sistema 

educacional superior como um serviço da OMC (Organização Mundial do Comércio), o 

“mercado educacional” tem se intensificado. Para os autores, a globalização não tem a 

educação como um bem, mas como um serviço que precisa ser regulamentado para 

gerar serviço/produto e participar da competitividade do mercado mundial. 
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Para Porto e Régnier (2003) o sistema financeiro internacional evolui e viabiliza 

o cenário. Aumentam a lucratividade das corporações e o fluxo de capital. Os bancos 

podem novamente emprestar. Elevam-se os investimentos em plantas, equipamentos e 

P&D. Esses movimentos alimentam o crescimento da economia. 

Porto e Régnier (2003, p. 49) afirmam que: 

 
Os Estados Unidos abandonam sua posição unilateralista do início do século, 
afastam o fantasma da recessão e expandem a economia. Focos de 
crescimento são encontrados em áreas inesperadas. A Rússia encontra seu 
caminho e torna-se um centro de desenvolvimento e cooperação econômica. 
A China emerge como potência mundial, consolidando-se como “a fábrica do 
mundo” e principal fronteira de investimento. Índia e Brasil também ocupam 
janelas de oportunidades no contexto mundial. 

 

Na Europa, a tecnologia da informação favorece a cooperação entre a 

comunidade européia e o restante do mundo. A convergência das tecnologias facilita as 

alianças entre empresas americanas, européias, japonesas e chinesas.  

Neste cenário a educação torna-se importante, porém fica ligada às necessidades 

empresariais. Nos países avançados a pesquisa se tornou num bode expiatório da 

competitividade. Disciplinas como artes e outras ciências humanas perderam espaços 

nos currículos das Universidades. (PORTO e RÉGNIER, 2003).  

Nos EUA o investimento no setor de educação tem dado retorno satisfatório. Um 

número crescente de investidores em educação tem aparecido e com isso um número 

grande de instituições de ensino têm sido criadas ou compradas. (SAKATA et al. , 

2008). 

Para Bollag (2005) outra evolução foi a rápida expansão que o sistema de ensino 

superior privado teve ao alcançar as matrículas no leste Asiático e nos EUA. Elas 

representam uma grande parte do número de matriculas, nos quais a demanda já havia 

superado o número de vagas no setor público. 

Segundo Sakata et al. (2008, p. 10)  

 
Quanto aos organismos internacionais envolvidos com o sistema de educação 
superior, estes se distinguem entre organismos financeiros e de 
recomendação. Os principais organismos financeiros são: o Banco Mundial 
(World Bank), o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os principais organismos de 
recomendações são a Organizações Mundial do Comércio (OMC), 
Organização das Nações Unidas (ONU) e a Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe (CEPAL), entre outras. 
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Ainda segundo Sakata et al. (2008), embora os organismos tenham poder de 

decisão em seus países, cada órgão segue sua linha de política. 

Para Porto e Régnier (2003,p. 59) 

 
O sistema de ensino superior se expande, embora com taxas menores do que 
as necessárias, uma vez que as constantes crises no poder aquisitivo das 
populações não sustentam, com o fôlego necessário, a expansão privada. 
Muitas instituições centenárias entram em processo de falência por se 
recusarem ou terem dificuldades de se adaptar às novas regras. As que 
sobrevivem o fazem à custa de muitos cortes (incluindo em atividades 
finalísticas como pesquisa) e buscam se diferenciar pela oferta de serviços 
situados no entorno do processo ensino-aprendizagem. 
 
 

Para a UNESCO (2009) a crise econômica atual pode aumentar as diferenças 

entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento, porém nunca foi tão importante 

investir na educação como força para construir uma sociedade de conhecimento 

diversificado, apesar dos desafios adicionais de cada país. 

  Segundo OCDE (2009) o nível de investimentos que os países destinam à 

educação depende, em parte, dos recursos nacionais, embora a correlação entre o 

investimento por estudante e o PIB (Produto interno Bruto) per capita seja mais clara 

para o ensino primário e secundário do que para o nível superior . Globalmente, nos 

últimos dez anos, os investimentos no setor da educação aumentaram mais rápido que o 

PIB em quase 50% dos países. Nos níveis primário e secundário, isto resultou num forte 

aumento das verbas por estudante, mas no ensino universitário o aumento dos 

investimentos nem sempre acompanhou o crescimento do número de estudantes, 

acarretando uma queda da ordem de um terço nos investimentos por estudante, no 

mundo. 

 

 

2.1.4  OS DESAFIOS PARA O ENSINO SUPERIOR MUNDIAL 

 

Segundo o OCDE (2009) diante de crise econômica mundial, dois fatores se 

tornam muito importantes para que a educação superior seja eficiente. O primeiro diz 

que os recursos devem ser administrados com mais restrições, o segundo alerta que o 

investimento no capital humano é muito importante neste momento, visto que a 

aquisição de capacitação e competências constitui um grande pré-requisito para a 

recuperação econômica.  
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Para a UNESCO (2009, p. 04)  
A educação é um bem público, porém financiamento privado deve ser 
estimulado. Enquanto todos os esforços devem ser tomados para aumentar o 
financiamento público do ensino superior, é necessário reconhecer que os 
financiamentos públicos são limitados e podem não ser suficientes para 
desenvolver o setor rapidamente. Outra fórmula e fontes de financiamento 
devem ser encontradas, especialmente as baseadas no modelo de parceria 
público-privado. 

 

As universidades de classe internacional são as únicas maneiras inteligentes de 

lidar com a globalização crescente do ensino superior, que se manifesta desde a criação 

de campus avançados das grandes Universidades européias e americanas em outras 

partes do mundo, até a difusão da indústria internacional do conhecimento, liderada por 

grandes empresas, através da internet ou por sistemas educacionais. Para Schawartzman 

(2006) este tema tem sido levado por alguns países, entre os quais a Inglaterra e a 

Austrália, à Organização Internacional do Comércio de serviços, dentre os quais se 

incluiriam os serviços educacionais.  

Desta forma cabe uma análise da realidade de ensino superior no Brasil, visto 

que as observações deste trabalho serão baseadas no fator histórico e atual deste país.   

 

 

2.2  O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL  

 

Para Porto e Régnier (2003), o Brasil deverá desenvolver a sua educação 

superior levando em conta a evolução do cenário mundial, focando principalmente os 

fatores econômicos, políticos e sociais. Sobre os fatores econômicos, o Brasil tem 

atravessado nos últimos anos um processo de modernização e abertura externa 

econômica. Esta abertura econômica foi acompanhada de uma nova reformulação dos 

papéis do Estado, reduzindo as atividades produtivas, e privatizando antigas 

organizações estatais.  

Rebelo et al. (2000) afirmam que uma universidade pode ser vista como uma 

organização complexa, inserida numa sociedade multifacetada, relacionando-se com um 

ambiente interno e externo, numa perspectiva de rede e com relações múltiplas e 

simultâneas. As estruturas que as mesmas assumem para dar conta dessa dinâmica 

social podem ter diversas configurações e diferentes modelos, não se encontrando um 

modelo padrão que responda por todas as instituições universitárias. Assim, o 

entendimento do que seja uma universidade está longe de se constituir um consenso. 
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Isso pode parecer negativo, pois os pontos de vistas são múltiplos e a universidade  

pode ser visualizada e compreendida, gerando, pois, a possibilidade de debate e de 

perspectivas ricas e fecundas.   

Segundo Laus e Morosini (2005), existem fatos na história da Educação superior 

do Brasil que merecem destaque como : 

. Num primeiro momento, as universidades tinham a orientação de dar uma maior 

ênfase ao ensino do que à investigação. Instituições extremamente elitistas, com forte 

orientação profissional.  

. No período de trinta anos, compreendido entre 1930 (revolução industrial) e 1964 

(governo militar assume o poder), foram criadas mais de 20 universidades federais no 

Brasil. O surgimento das universidades públicas, como a Universidade de São Paulo, 

em 1934, com a contratação de grande número de professores europeus, marcaram a 

forte expansão do sistema público federal de educação superior. Nesse mesmo período, 

surgem algumas universidade religiosas (católicas e presbiterianas).  

. Em 1968, inicia-se uma terceira fase da educação superior brasileira com o movimento 

da reforma universitária, que tinham como base a eficiência administrativa, estrutura 

departamental e a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão das instituições de 

Ensino Superior.  

. O contexto da época, na década de 70, impulsionou o desenvolvimento de cursos de 

pós-graduação no exterior, com vistas à capacitação avançada do corpo docente 

brasileiro.  

. A partir dos anos 90, inicia-se uma quarta fase com a constituição de 1988 e com a 

homologação de leis que passaram a regular a educação superior. Havia a necessidade 

de flexibilização do sistema, redução do papel exercido pelo governo, ampliação do 

sistema e melhoria nos processos de avaliação com vistas à elevação da qualidade.  

Segundo Stallivieri (2007, p.04)  

 
[...] nesse contexto, surgiram e desenvolveram-se as instituições de Ensino 
Superior no Brasil, buscando atender ao mercado que solicitava profissionais 
qualificados, ao mesmo tempo em que buscava criar sua própria identidade 
enquanto sistema de educação, considerado até hoje como uma das mais 
preciosas construções do Brasil republicano. 
 
 

 Para Fonseca (2006), a declaração Mundial sobre Educação Superior do Século 

XXI: Visão e Ação, publicada pela UNESCO em Paris, a 9 de outubro de 1998, aborda 

com grande preocupação, a questão da importância do Ensino Superior, sua posição de 
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elevado destaque na produção do conhecimento, especialmente, o conhecimento 

científico. Esta preocupação é logo declarada em seu Preâmbulo : 

 
No limiar de um novo século, há uma demanda sem precedentes e uma 
grande diversificação na educação superior, bem como maior consciência 
sobre a sua importância vital tanto para o desenvolvimento sociocultural e 
econômico como para a construção do futuro, diante do quais as novas 
gerações deverão estar preparadas com novas habilitações, conhecimentos e 
ideais. A educação superior compreende todo tipo de estudos, treinamento ou 
formação para pesquisa em nível pós-secundário, oferecido por universidades 
ou outros estabelecimentos educacionais aprovados como instituições de 
educação superior pelas autoridades competentes do Estado. (ONU, 1998).  
 
 

Segundo Colossi (1998) historicamente as IES surgiram dentro de um contexto 

político-governamental e religioso, voltadas para um atendimento elitista da sociedade 

brasileira. No século XIX, os jovens da elite colonial portuguesa, mesmo nascidos no 

Brasil, eram considerados portugueses, se deslocavam para estudar em Coimbra, 

Portugal. A formação dirigia-se para a unificação cultural do Império português, 

defendendo a homogeneidade de pensamento, nos aspectos religiosos e políticos. A 

formação dos jovens se limitava a algumas áreas de interesse especifico: Teologia, 

Filosofia, Direito e Medicina. 

Para Oliven (2002) no inicio do século XIX, para fugir de Napoleão Bonaparte, 

a família real portuguesa chegou ao Brasil, aportando na Bahia. Em Salvador foi criado 

o primeiro curso universitário do país: Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia. Posteriormente 

os nobres se dirigiam para o Rio de Janeiro, onde também foram criados outros cursos.  

 Segundo Rosso (2004) o modelo universitário europeu, com fortes características 

medievais, atrasou a implantação das instituições no Brasil, principalmente pelo ideário 

positivista dos líderes republicanos, que sucederam os nobres portugueses. Em 1920 foi 

criada a primeira Universidade brasileira, no Rio de Janeiro, ainda voltada somente para 

o ensino, elitista, com cursos autônomos. O quadro começou a alterar-se com a criação 

da Associação Brasileira de Educação (ABE), em 1924, que buscou além da discussão 

do ensino e da pesquisa, a criação do Ministério da Educação. No período da nova 

república foi criado o Ministério da Educação e Saúde, 1930-1964, e foi aprovado o 

Estatuto das Universidades. Este documento estabelecia que a instituição pudesse ser 

federal, estadual ou municipal e ainda livre, ou seja particular, deveria ter pelo menos 

três cursos: Direito, Medicina, Engenharia, Educação, Ciências e Letras, ligados por 

uma reitoria, porém mantendo a autonomia jurídica. 
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Ainda Segundo Rosso (2004), a criação das universidades teve grande influência 

de líderes católicos conservadores. Com a implantação do governo militar, o controle 

sobre as IES foi intensificado, visando proibir atividades, consideradas por eles como 

“subversivas”, de professores e alunos. Isso ocorreu entre os anos de 1964 até o ano de 

1985.A iniciativa de ampliação do sistema foi tomada pelo poder público nas 

universidades também públicas. Posteriormente, uma importante reforma foi promovida 

pelo governo militar, com inspiração no modelo norte-americano. 

De acordo com Lima (2006), a década de 60 ficou marcada pelas disputas ao 

redor das EIS. Enquanto professores e alunos confrontavam-se com o padrão existente, 

tentando a democratização do conhecimento e da remodelação da estrutura interna das 

IES, existia uma camada da burguesia que buscava submeter o ensino superior a seus 

interesses. Como contra revolução burguesa, o que se produziu foi uma orientação na 

direção de uma reforma universitária consentida, em conjunção com os interesses da 

burguesia que moldaria as modificações de acordo com seus interesses.  

Segundo Vale (2008, p. 05): 

 
[...] a reforma universitária conduzida pelo regime militar modificou a 
estrutura organizacional e institucional das universidades sem, no entanto, 
nenhuma ruptura com o padrão dependente de ensino superior, atendendo 
assim aos interesses da burguesia em estimular o crescimento econômico [...]. 
 

 

A Lei 5540/69, reformou o sistema universitário, trazendo uma série de 

mudanças, que embora se referissem às instituições federais, também atingiram o setor 

privado. Esta situação provocou o desenvolvimento da pós-graduação e das atividades 

ligadas à pesquisa nas instituições públicas, enquanto as instituições privadas se 

expandiram para atender à procura por novas vagas (OLIVEN, 2000).  

No período de 1985 a 2002 ocorreu a redemocratização política, a nova 

dinâmica do sistema de educação superior. Por ocasião dos debates que antecederam a 

promulgação da Constituição Brasileira em 1988, vários grupos civis se posicionaram a 

favor do ensino laico, público e outros defenderam o setor privado, interessados em 

diminuir a interferência do Estado, obter verbas para os negócios educacionais ou 

defender uma missão educacional.   

Segundo Oliven (2000, p. 42) 
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[...] a Constituição Federal estabeleceu um mínimo de 18%da recita anual, 
resultante de impostos da União, para a manutenção e o desenvolvimento do 
ensino; assegurou, também, a gratuidade do ensino público nos 
estabelecimentos oficiais em todos os níveis e criou o Regime Jurídico 
Único, estabelecendo pagamento igual para as mesmas funções e 
aposentadoria integral para funcionários federais. Em seu artigo 207, 
reafirmou a indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão 
em nível universitário, bem como a autonomia das universidades. 

 

Hoje, a estrutura e o funcionamento do ensino superior no Brasil, estão presentes 

na Constituição Federal no artigo 5, que define a educação da seguinte forma:  

 
[...] um direito de todos e dever do Estado e da família, será privada e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à 
sua qualificação para o trabalho. O ensino, por sua vez, deverá ser ministrado 
com base nos princípios de igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola, com coexistência de instituições públicas e privadas; 
garantindo a gratuidade e gestão democrática do ensino público (ART. 206, 
INCISO I a VII).  

 

Atualmente o ensino superior no Brasil tem um complexo e diversificado 

sistema de instituições públicas e privadas com diferentes tipos de cursos e programas, 

desde a graduação até a pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu.  

As IES estão vinculadas ao sistema federal de ensino ou aos sistemas estaduais e 

municipais, as privadas são vinculadas a uma sociedade comercial ou civil mercantil ou 

sob a forma de sociedade religiosa, científica ou literária. 

 

2.2.1  EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Para Oliveira (2001, p. 101) “[...] a última década do século XX marcou uma 

grande expansão no ensino superior no Brasil, quer em termos de números de 

matrículas, quer em diversidade”.  

Para Porto e Régnier (2003, p. 65) 

 
Apesar do crescimento das matriculas no ensino superior verificado ao longo 
da década de 1990, ainda há um grande desequilíbrio na sua distribuição por 
faixa etária. Em, 2002, apenas 60% das matriculas eram de alunos entre 18 e 
24 anos, reflexo de distorções idade-série que são herdadas do ensino 
fundamental e médio. A persistência deste quadro pode vir a dificultar o 
cumprimento das metas previstas no Plano Nacional de educação, de chegar 
em 2010 com 30% da população entre 18 e 24 anos cursando o ensino 
superior. 
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Para Veloso, Silva e Menezes (2008), a expansão do ensino superior é uma 

forma em que se manifesta a política educacional que por sua vez traduz a política do 

Estado. Desde a década de 90, o Brasil vem passando por um reordenamento político e 

econômico de nível internacional, nos marcos de um sistema capitalista. Neste período, 

países em fase de desenvolvimento como o Brasil, têm sofrido grandes interferências 

dos organismos multilaterais (Banco Mundial – BM; Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID e das agências da Organização das Nações Unidas - ONU) para 

que se adequasse às devidas ordens estabelecidas nos países centrais. 

Para Cunha e Miguel (2003, p. 01) “[...] existe uma trama internacional, 

decorrente entre outros aspectos, do fenômeno da globalização, que pressiona os países 

emergentes, como o Brasil, a adotar recomendações emanadas de órgão internacionais 

para a elaboração das políticas de desenvolvimento”.  

Segundo Veloso, Silva e Menezes (2008), com essas mudanças na estrutura 

mundial, o Brasil observou o declínio do financiamento das instituições públicas por 

parte do Estado e viu crescer a participação do setor privado nos números de matriculas 

e nos números de instituições.  

Para Cella (2006, p. 31)  
Desde o governo Fernando Collor de Melo observa-se o discurso privativista 
do neoliberalismo brasileiro que exalta a superioridade do setor privado sobre 
o setor público, que acaba sendo caracterizado como ineficiente ineficaz e 
atrasado, ao contrário do setor privado, que é visto como aquele que possui 
mais responsabilidade na gestão dos recursos, tem característica de ser 
empreendedor e possui uma racionalidade que o torna mais eficiente e eficaz, 
permitindo que seus produtos e serviços tenham uma maior qualidade. A 
característica de racionalidade do setor privado faz do mercado o grande 
impulso do crescimento econômico, sobretudo, quando o setor passa a 
compreender sua responsabilidade social. Este discurso atingiu os setores de 
serviços, saúde e educação e mostrou a eficiência do setor privado. 
 

Segundo Cella (2006), o discurso neoliberal teve início com o governo Collor, 

mas foi nos oito anos de governo de Fernando Henrique Cardoso que se observou o 

impacto no setor das políticas sociais, onde os recursos para financiar a seguridade 

social e demais serviços diminuíram e a abertura do mercado para os grandes 

investimentos internacionais aconteceram.  

Cunha e Miguel (2003) afirmam que desta forma, o ensino superior que 

presenciamos hoje, ocorre dentro de uma lógica e de uma orientação política devida aos 

acordos multinacionais e com os órgãos internacionais que observam o crescimento dos 

países em crescimento. Assim o Banco Mundial, vem moldando as estruturas 

educacionais no Brasil desde a educação infantil até a pós-graduação. Para Peixoto 
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(2002), o Brasil precisava incorporar estas orientações, sutilmente. Os governantes já 

pensavam no desenvolvimento do ensino superior, tanto que a própria constituição de 

1988, abria um enorme flanco no seu artigo 213 que permitia a possibilidade de repasse 

de verbas públicas para instituições confessionais, comunitárias e filantrópicas. Desta 

maneira o ensino passa a ser visto como uma mercadoria a ser regulamentada e 

observada pelo mercado. Os estudantes tornam-se clientes, e o código brasileiro do 

consumidor será o instrumento legal na venda e compra do sistema educacional.  

Segundo Cunha e Miguel (2003, p. 03), 

 
O mercado passa a ser o grande regulador e moderador dos serviços 
oferecidos à sociedade e o Estado aos poucos vai se isentando das 
responsabilidades assumidas ao longo do desenvolvimento do Estado de 
Bem-Estar Social. Essa trama político-econômica perpassa pelo novo modelo 
de organização da sociedade humana: o neoliberalismo, um modelo gestado a 
partir das transformações ocorridas mundialmente nas ultimas três décadas 
no campo geopolítico, econômico e social, e que nada mais é que uma nova 
fase do capitalismo.  
 
 

Para Cunha e Miguel (2003), observarmos, durante esse tempo a nova lógica da 

racionalidade: o Estado transferindo para o setor privado grande parte da suas 

responsabilidades com as políticas públicas, inclusive as educacionais isentando-se das 

responsabilidades sociais. Para os autores, a ideologia neoliberal compõe-se de duas 

facetas, uma representada com base na infra-estrutura e a segunda com base na cultura 

que se refere ao mundo simbólica sendo a superestrutura. 

Diante desta situação, a educação é vista como a mola propulsora e um 

mecanismo de ordem desta maneira de gerenciar o modelo mundial de economia. Para 

Sanfelice (2000, p. 12) “[...] o sistema educacional brasileiro não está inume às 

transformações da base material da comunidade mundial. A globalização, a pós-

modernidade e a educação têm um relacionamento determinado pela lógica estabelecida 

no mercado”.  

Para Catani (1996, p. 22)  

 
A aproximação entre os setores produtivos e educacionais, especialmente do 
ensino superior, já é fato real do desenvolvimento do capitalismo do mundo. 
Ao mesmo tempo as instituições de ensino superior são interrogadas sobre 
sua qualidade, sobre seu conteúdo, quanto a sua eficiência e a distribuição do 
conhecimento que ela divulga na comunidade, de forma externa elas se 
revestem de um papel estratégico perante a economia dos países regionais 
que constituem a ordem da nova economia do mu 
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Para Goergen (1997, p. 63) as universidades se vêem numa situação de 

contradição, se ela caminha para a lei do mercado, está numa situação de indigência 

crítica, caso caminhe ao contrário, estará se distanciando das exigências sociais. Neste 

contexto a universidade vive uma crise de identidade, pois acaba transitando entre o 

mercado e o Estado, da heteronímia para a razão, sem observar uma reflexão das 

consequências destas relações. 

Segundo Araújo e Bittar (2007) a expansão das IES é resultado de uma política 

mercantilista para o ensino superior, vista como um bem de consumo.  
 
 

2.2.2 O CRESCIMENTO DO NÚMERO DE IES PRIVADAS BRASILEIRAS 

 

Desde o inicio da década atual tem se observado o crescimento do número da IES 

particulares, fato este que tem chamado a atenção de pesquisadores de diversas ciências 

sociais. 

Segundo Cunha e Miguel (2003, p. 11),  

 
[...] é assustador o número de instituições de ensino superior que se 
proliferam pelo país nos últimos anos. O crescimento verificado no 
oferecimento de vagas no ensino superior se deve especialmente ao 
crescimento da rede particular de ensino que ocorre tanto com a ampliação do 
número de vagas e cursos como a fundação de novas IES privadas em todo o 
país. 

 

 Quadro 04: Marcos Evolutivos do Ensino Superior Privado 
 
 
 

1933 – 1960 

A participação relativa das matrículas desse setor no sistema mostra-se estável, 
pois desde 1933 até 1960, as matrículas nas IES privadas não oscilaram muito 
relativamente ao total de matrículas (em 1933, representavam cerca de 43,7% do 
total. Já em 1960, 44,3% do total). 
Nessa época, o sistema de ensino superior cresce à reboque da demanda e das 
transformações pelas quais o país passava. 

    
 

1960 – 1980 

Nota-se uma mudança significativa de patamar no crescimento das matrículas 
privadas, estimuladas pelo governo federal. No período entre 1960 e 1980, o 
número total de matrícula de ensino superior passou de 200 mil para 1,4 milhão. 
Em taxas de crescimento, as matrículas totais de ensino superior cresceram 
480,3%; as matrículas no setor privado, por sua vez, aumentaram 843,7%.  

 
 

1980 – 1994 

Nos anos 80, em contraste com o período imediatamente anterior, constatou uma 
redução da participação das IES privadas no total de matrículas do ensino superior. 
De 200% de crescimento em matrículas entre 1975 e 1980, a taxa de crescimento 
torna-se negativa para o período 1980-85 e não chega a atingir 1% entre 1990 e 
1994. 

 
 

1994 – 2006 

O esgotamento de demanda e o acirramento da concorrência inseriu um contexto 
de estagnação do setor entre 1980 a 1994, mas a partir de meados dos anos 90, o 
setor voltou a crescer fortemente devido aos estímulos governamentais trazidos. 
Simultâneo a esse processo de crescimento houve uma forte retomada do 
acirramento e concorrência no setor. 

                        Fonte : Senhoras, Takechi e Takeuchi (2006,p. 02). 
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Segundo Nunes (2007), com a crise econômica e social que predominou na 

década de 1980, indo até o início dos anos 1990, o crescimento da educação superior foi 

afetado como um todo. Todavia, ao se manifestar também como uma crise de 

financiamento do Estado, acabou por ser mais intensa no setor público, o qual, pelo 

próprio porte de suas instituições universitárias e pelo ativismo de docentes e 

servidores, tinha mais complexa e onerosa do ponto de vista tanto econômica quanto 

político. A estabilidade da economia, alcançada em meados dos anos 1990, conjugou-

se, assim, com o esgotamento da capacidade de investimento do Estado brasileiro, o que 

restringiu a expansão da educação superior pela via pública. 

Desta forma ainda segundo Nunes (2007) o Brasil estimulou de forma clara, por 

meios legais, a constituição de um setor educacional com fins lucrativos, trazendo para 

o país um desvio na tendência mundial que predomina ainda hoje. 

Segundo Nunes (2007), entre 1980 e 2005, o total de IES passou de 882 para 2.116, um 

crescimento de 145%. Desse total mais recente, 231 são públicas e 1.934 privadas, ou 

seja, de cada 10 IES credenciadas, nove são privadas. 

Ainda segundo Nunes (2007, p. 116),  

 
A expansão da educação superior através do setor privado é ainda mais 
eloqüente quando analisados os dados referentes às matriculas. Em 2005, dos 
4.453.156 estudantes matriculados, 73 % (3.260.967) eram de IES privadas. 
A comparação entre as respectivas taxas de crescimento do número de 
instituições de educação superior e dos estudantes nelas matriculados revela 
que a destes últimos foi maior, especialmente no que se refere às IES 
privadas. 
 

 

Filho et al. (2007) expõe que os números disponibilizados pelo INEP (2005) 

mostram um crescimento de 78,2 % (de 1.004 para 10789) no número de novas IPES, 

entre 2000 e 2004. A ameaça à rentabilidade e as posições de mercado das mesmas são 

reforçadas pelo crescimento do número de matrículas entre as IPES, atingindo 65,2 % 

(de 1.807.219 para 2.985.405), inferior ao número de novas IPES no mesmo período. 

Como resultado, há uma crescente disputa por alunos (Clientes) capacitados a pagar 

pela sua formação.  

Segundo Sonneborn, (2004) apud Filho et al. (2007), as IPES foram fortemente 

afetadas pelas mudanças ocorridas na economia nos últimos anos e têm suas receitas 

quase que exclusivamente dependentes das mensalidades cobradas dos seus alunos. 
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Diante disso, as IPES buscaram alternativas de aumento de recita real através da 

ampliação da oferta de novos cursos (de graduação e pós-graduação), prestação de 

serviço e parcerias com demais entidades públicas e privadas para cursos de formação 

profissional, até mesmo dentro das próprias empresas parceiras.  

Segundo Toni et al. (2006, p. 01)  

 
A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 proporcionou a facilidade de 
abertura de IES, tornando cada vez mais competitiva a disputa por estudantes 
entre as instituições. Nesse sentido, a manutenção de uma imagem positiva e 
da satisfação dos estudantes como uma estratégia fundamental para assegurar 
o ingresso de novos alunos, além da manutenção dos existente. 
 
 

Porém segundo Bunhi Pinto (2009), a falta de recursos financeiros por parte dos 

governos transformou o estado do bem social e em um Estado avaliador, condicionando 

o financiamento para as universidades à demonstração de seu desempenho acadêmico, 

institucional e produtivo. 

Para Nunes (2007, p. 117),  

 
[...] tal fato explica-se por uma mudanças de tendência quanto ao porte das 
IES privadas. Ao final da década de 1980, especialmente após a Constituição 
de 1988, cresceu o interesse de mantenedoras privadas em constituir 
universidades, instituições de maior porte, que se organizam a partir da 
agregação de escolas e faculdades, ou seja, instituições antes contabilizadas 
isoladamente passam a integrar um novo tipo institucional. Esse fenômeno 
aumentou após a LDB de 1996 e suas regulamentações, quando foi criado, 
por decreto, um novo tipo de IES, os centros uniervsitários, que passam a 
gozar de certas prerrogativas de autonomia, como facilidade para a criação de 
cursos e o credenciamento de instituições isoladas, chega-se ao crescimento 
vigoroso registrado na fase recente: 175 % a mais de matriculados após a 
LDB (1997 a 2005). 
 
 

Outro fato que segundo Nunes (2007) é distinto do caso brasileiro é o estímulo à 

constituição de entidades privadas de educação com fins lucrativos de acordo com o 

quadro abaixo. A existência de educação superior lucrativa é pouco tratada nas análises 

internacionais, apesar de o segmento estar em franco desenvolvimento. Nas normas 

legais brasileiras atinentes à educação superior, apenas em 1997, com a edição da 

Medida Provisória n º 1.477-39, de 8 de agosto, e do decreto n º 2.306, de 19 de agosto, 

foi aprovado o ato que explicitamente previa que o setor privado educacional poderia se 

organizar com finalidade lucrativa. 
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Quadro 05: Evolução do Número de Instituições, segundo a categoria Administrativa - Brasil - 2002 a 2007. 

Federal %∆ Estadual %∆ Municipal %∆

2002 1.637 _ 73 _ 65 _ 57 _ 1.442 _

2003 1.859 13,6 83 13,7 65 0,0 59 3,5 1.652 14,6

2004 2.013 8,3 87 4,8 75 15,4 62 5,1 1.789 8,3

2005 2.165 7,6 97 11,5 75 0,0 59 -4,8 1.934 8,1

2006 2.270 4,8 105 8,2 83 10,7 60 1,7 2.022 4,6

2007 2.281 0,5 106 1,0 82 -1,2 61 1,7 2.032 0,5
Fonte: MEC/INEP/DEED

Privada %∆Ano Total %∆ Pública

 
Segundo Severino (2009), o núcleo forte das IES está no ensino da graduação, o 

censo atual apresenta hoje uma relação numérica de 2.281 IES, das quais 183 são 

universidades, 96 são públicas (52,5 %) e 87, privadas (47,5 %), 120 Centros 

Universitários, 116 são privados (96,7 %) contra 4 públicos e 1978 são faculdades 

isoladas, 1829 são privadas (92,5 %) e 149 públicas (7.5). No cômputo geral, das 

2281IES, 89 % são instituições privadas e apenas 11 % públicas, sendo 4,6 % federais, 

3,6 estaduais e 2,7 % municipais. Estes dados já representam uma expansão em relação 

dados de 2006 de aproximadamente 0,5%, dado de uma série que vem apresentado uma 

tendência decrescente desde 2003. É importante observar que o maior crescimento se 

deu nas Universidades, contrariando dados anteriores onde se apresentavam taxa 

menores. Deve-se observar também que apesar do decréscimo do número de IES, o 

número que a oferta de vagas, o número de ingressos e de matrículas tiveram um 

crescimento maior de acordo com os dados apresentados abaixo. No censo se destacam 

três grandes segmentos da educação: o ensino superior presencial, o ensino técnico e o 

ensino a distância. Os dois últimos representam hoje as inovações no ensino dentro da 

política educacional neste momento. 

 

    Figura 01. 
                             Evolução do número de Matrículas – Graduação Presencial 

             por Organização Acadêmica Brasil – 2002-2007. 

 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
Fonte: INEP, 2007 
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Figura 02. 

   
                                        Evolução do número de Matrículas - Educação Tecnológica 
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Segundo Severino (2009) atualmente o país conta com 4.880.381 matrículas no 

ensino superior das quais 2.644.178 estão nas universidades, 680.938 nos Centro 

Universitários e 1.555.256 estão nas faculdades isoladas.  

Para Peixoto (2002, p. 190)  
As instituições privadas dirigem e dão os parâmetros para a estruturação do 
ensino superior, moldando a lei segundo a realidade que foi estabelecida por 
este durante a sua história. É, sobretudo nisso que reside à privatização da 
educação no nosso país como um todo e particularmente a do ensino 
superior. Suas preocupações são: o mercado, a concorrência com outros 
empresários, o oferecimento de cursos cuja lógica seja o menor investimento 
e o maior lucro. 

 

 

2.2.3  A CONCORRÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR PRIVADO BRASILEIRO 

 

Segundo Severino (2009) “[...] a lógica do mercado impõe funcionalidade 

econômica e utilitarista que induz à competição desenfreada, que exige determinadas 

competências não para saber fazer algo, mas sim para competir de forma intensa”. 

Para Teixeira (2005), a mudança que vem ocorrendo na educação superior, originou-se 

com a nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases) do ano de 1996 e a abertura do mercado 

que promoveu uma grande demanda com interesse no ensino superior. Estes fatos 

contribuíram para as oportunidades de mercado que se tornou competitivo no setor 

privado.  Desta forma uma nova construção de arquitetura das IES se flexibilizaram, 

adquiriram mais autonomia na sua criação, disponibilizaram mais vagas em seus 

processos seletivos.  

Para Stallivieri (2007, p. 10) 
O crescimento do setor privado é muito proporcional à capacidade de 
pagamento dos alunos e da existência de alternativas de fontes de 
financiamento. Porém é importante pensar que o crescimento das IES não 
será sustentado por muito tempo devido à incerteza do potencial dos alunos 
em continuar pagando suas mensalidades. Diante do mercado competitivo 
entre as instituições de ensino superior é importante garantir agora programas 
diferenciados, inserção internacional e mobilidade acadêmica, poderá ser o 
diferencial de algumas IES privadas. 
 

Para Perfeito et al. (2005) percebe-se que esta situação para as IES privadas é a 

possibilidade de visualizar o mercado como qualquer outra empresa, considerando a 

demanda. Para isso, mesmo tendo em vista as diferenças de suas características 

organizacionais, há uma tendência natural de usar as técnicas para atrair os clientes e 

criar condições de suporte necessário para fazer frente a esta demanda de mercado. 
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No ano de 2007 para estabelecer critérios diante desta competição do ensino superior o 

Semesp criou a Câmara Mediadora de Assuntos Concorrências, atendendo a um pedido 

do setor do Ensino Superior Particular, que necessitava de um instrumento que pudesse 

estabelecer medidas de disciplinas e condutas para  estabelecer regras, ética e normas 

em meio a um cenário de guerra de preços e muitas outras ações de concorrência 

predatória entre as IES. 

Para Cella (2006, p. 59) 
As mensalidades representam a principal fonte das receitas das instituições de 
ensino superior, e hoje é impossível aumentá-las com freqüência, diante do 
cenário competitivo, para destinar parte deste capital para a pesquisa e 
extensão. Portanto, isso gera um outro problema para as IES devido à 
concorrência atual. 
 

Para Sathler (2007), a universalização da educação básica trouxe para as IES, 

uma contingente de pessoas interessadas, que enfrentam problemas de ordem 

econômica que não permite prosseguir os estudos e também a falta de oportunidade nas 

IES públicas.  

Desta forma segundo Araújo e Bittar (2007) o cenário da educação superior 

brasileira é extremamente mercantilista caracterizado pela alta concorrência entre as 

instituições de educação superior privada. .   

 

 

2.2.4  O SISTEMA ATUAL DE ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Segundo Stallivieri (2007), o ministério de Educação do Brasil define, para 

efeito de registros estatísticos, que as instituições de Ensino Superior estão classificadas 

das seguintes maneiras:  

- Públicas (federais, estaduais e municipais); 

- Privadas (comunitárias, confessionais, filantrópicas e particulares). 

Para Beata Neves (s.d) as IES públicas federais são subordinadas à União, podendo se 

organizar como autarquias ou fundações públicas. As IES privadas são mantidas e 

administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, podendo ser classificas 

em :  

 
Particulares: instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado, não tendo as características das demais. 



51 
 

Comunitárias: instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais 
pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos. Devem 
incluir, na sua identidade mantenedora, representante de comunidade. 
Confessionais: instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais 
pessoas que atendam à orientação confessional e ideológica específica e ao 
disposto no item anterior. 
Filantrópica: na forma da lei, são as instituições de educação ou de 
assistência social que prestam os serviços para os quais instituídas, 
colocando-os à disposição da população em geral, em caráter complementar 
às atividades do Estado, em qualquer remuneração (art. 20,0Lei 9.394/96). 

 
 

Segundo Baeta Neves (200_?) as pessoas jurídicas de direito privado 

mantenedoras de Instituição de Ensino Superior privadas podem assumir qualquer das 

formas admitidas em direito de natureza civil ou comercial, e, quando constituídas como 

fundação, serão regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil (art. 3, Decreto n º 

3.860/2001).  

Podem ter as seguintes finalidades:  
Com fins lucrativos, de natureza comercial ou civil, tomando a forma de 
Sociedade Mercantil. Como tal, submetem-se à legislação que rege a 
sociedade mercantil, especialmente no que se refere aos encargos fiscais, 
parafiscais e trabalhistas. Deverão elaborar e publicar demonstrações 
financeiras atestadas por profissionais competentes. 
Sem fins lucrativos, são aquelas que podem se organizar sob a forma de 
sociedade (civil, religiosa, pia, moral, cientifica ou literária). Deverão 
publicar, para cada ano civil, suas demonstrações financeiras certificadas por 
auditores independentes devendo, ainda, quando determinado pelo MEC, 
submeter-se à auditoria e comprovar a aplicação de seus excedentes 
financeiros e a não remuneração ou concessão de vantagens ou benefícios, 
por qualquer forma ou título, a seus instituidores, dirigentes, sócios, 
conselheiros ou equivalentes. 
 

 
Para Baeta Neves (200_?) dentre as Instituições de Ensino Superior do setor 

privado, a maior parte são particulares, representando 69,5 % delas. Tanto as 

particulares (82,1 %) quanto às sem fins lucrativos (68,3 %) são predominantemente 

estabelecimentos isolados (faculdades, escolas e institutos).  

O sistema de educação brasileiro além de estabelecido pela constituição 

brasileira, também foi redefinido pela nova LDBN (Lei de Diretrizes e Bases Nacional) 

sob o número de lei 9.394/96, no qual ficaram definidos os níveis escolares e 

modalidades de educação e ensino no Brasil.  

A normalização atual desse amplo sistema encontra-se formalizada na 

constituição e na LDBN, acrescida de um conjunto amplo de Decretos.  

Segundo Baeta Neves (200_? p. 03), a “base da atual estrutura e funcionamento 

da educação brasileira teve a sua definição num momento histórico importante, com a 
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aprovação da lei n º 5.540/68, da Reforma Universitária. Muitas das medidas, ainda hoje 

é orientada conforme a organização desse nível de ensino”. 

 

2.2.5 - A TIPOLOGIA DAS IES BRASILEIRAS  

 

A tipologia das Instituições de Ensino Brasileiras, foram definidas pela LDBN, 

sob a lei n º 9.394/96, que trouxe para as estruturas educacionais uma inovação quanto à 

natureza e suas dependências administrativas. (BAETA NEVES,200_?). 

No Brasil encontramos as seguintes tipologias nas IES, segundo Baeta Neves 

(200_?): 

- Autônomas: a autonomia consagrada na Constituição, para as universidades públicas e 

privadas, não foi, ainda, implementada no que se refere à autonomia financeira das 

Universidades públicas federais. As universidades públicas estaduais em São Paulo e 

Paraná, por sua vez, já contam com essa prerrogativa, pelo menos em estágio mais 

avançado do que as federais. As universidades privadas garantem sua autonomia por 

contar com recursos próprios.  

- Empresariais: no Brasil, esta categoria existe unicamente entre as instituições privadas, 

em função da especificidade da instituição mantenedora, ou seja, são mantidas por 

grupos empresariais ou empresários, como instituições lucrativas.  

- Religiosas: é no campo privado que aparecem as instituições que, no Brasil são 

denominadas confessionais, vinculadas a uma Diocese, ordem religiosa (Jesuíta, 

Salesiana, Marista, etc.) ou, ainda, a uma denominação religiosa (tais como Luterana, 

Metodista, etc.).  

- Técnicas: a este tipo corresponderiam no Brasil as IES especializadas quando 

estruturadas com ênfase em áreas de engenharia e tecnológicas, em geral, como é o caso 

da Universidade Federal de Itajubá. Além disso, de acordo com a legislação, a oferta de 

formação tecnológica concentra-se nos Centro Federais de Educação Tecnológica 

(CEFET S) e nos Centros de Educação Tecnológicas (CET S). 

- Militares: não existem universidade militares em nosso país. No entanto poder-se-ia 

mencionar, aqui, os institutos ligados ao exército brasileiro (Instituto Militar de 

Engenharia/IME) e à aeronáutica (Instituto Tecnológico da Aeronáutica/ITA) que 

formam recursos humanos em diferentes especialidades no campo das engenharias.  
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Segundo Nunes (2007, p. 109),  
 
No Brasil, existem as instituições mantenedoras e as mantidas. As últimas 
são as instituições responsáveis pela oferta de ensino, respondendo perante os 
órgão públicos de regulação, avaliação e supervisão pelas questões 
estritamente educacionais. Já as mantenedoras, ao contrário das mantidas têm 
personalidade e responsabilidade jurídica, sendo titulares de questões 
administrativas, econômico-financeiras e patrimoniais diante dos órgãos 
públicos, educacionais ou não, e também com relação a discentes, docentes e 
pessoal técnico-administrativo. Nesse sentido, a natureza de ser lucrativa ou 
não-lucrativa de uma IES decorre antes da condição de sua mantenedora. 
 

 
Outra definição dada pela tipologia sobre as IES brasileiras, está nas Instituições 

Universitárias e Não-Universitárias. Podemos entender desta forma, segundo Baeta 

Neves (200_? p. 7). 

 
Universidade: instituições pluridisciplinares, que se caracterizam pela 
indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e de extensão e por 
terem, obrigatoriamente, em seu quadro docente, 1/3 de professores com 
titulação de mestrado e doutorado e 1/3 de professores em regime de trabalho 
integral (art. 52, da Lei n º 9394/96). As universidades gozam de autonomia 
didática, científica administrativa e de gestão financeira e patrimonial, 
devendo obedecer ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão. É conferida às universidade autonomia para criar, organizar e 
extinguir cursos e programas ou diminuir o número de vagas, de acordo com 
a capacidade de atendimento e as exigências do seu meio; contratar e 
dispensar professores; estabelecer planos de carreira docente; elaborar e 
formar seus estatutos e regimentos, de acordo com as normas gerais em 
vigor, estabelecer programas de pesquisa científica, produção artística e 
atividade de extensão; celebrar contratos como entidade jurídica; administrar 
receita pública e privada; e receber doações e heranças.  
As Universidades não-universitárias: atuam numa área especifica de 
conhecimento ou de formação profissional. A criação de novos cursos 
superiores depende da autorização do poder executivo (Decreto n º 3.860/01 
art. 13). São compostas pelas Faculdades Integradas, faculdades, centro 
Federais de Educação tecnológicas (CEFET S) e por dois novos tipos de IES: 
os Institutos Superiores de Educação e os Centros de Educação Tecnológica 
(CET S).  

 

Os Centros de Educação Tecnológica e os Centros Federais de Educação 

Tecnológicas são instituições especializadas de educação profissionais pós-secundária, 

públicas ou privadas, com a finalidade de qualificar profissionais, nos vários níveis e 

modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, bem como realizar 

atividades de Pesquisa & Desenvolvimento, produtos, e serviços, em estreita articulação 

com os setores produtivos e a sociedade, oferecendo mecanismos para a educação 

continuada (Decreto n º 2.406/97 art. 2).   
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2.2.6  A CRISE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS 

 

Segundo Sathler (2007) a crise no ensino brasileiro tem afetado tanto as IES 

públicas como também as privadas. As transformações de várias áreas têm confundido 

os responsáveis pela gestão das instituições de ensino. Porém, a raiz dos problemas não 

é apenas de ordem econômica, mas a pertinência e capacidade para responder às 

exigências da sociedade das ultimas décadas.   

Para Araújo e Bittar (2007),  

 
No período de 1996 e 2002, o ensino superior passou por grande alterações, 
especialmente com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei n. 9.394/1996. Este período de 1995 à 2002, foi marcado pela 
gestão do Ministro Paulo Renato de Souza e do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Ambos atuaram fortemente para a diversificação do 
ensino superior, com uma acentuada abertura para a iniciativa privada de 
cunho empresarial, passando, esta a deter o maior número de alunos e de IES. 
 

Para Teixeira et al. (2006), as reformas implantadas no ensino superior apontam 

para uma mercantilização da educação em todos os níveis, passando pela ótica privada, 

do mercado e principalmente do lucro.  

Sobre a privatização do ensino, Boaventura (2004) em seu livro “A Universidade 

no Século XXI”, destaca que no governo Fernando Henrique, o Ministério da Educação 

em parcerias com o BNDES viabilizou uma linha de crédito aproximadamente de 750 

milhões para as IES privadas para recuperação e ampliação dos meios físicos das 

instituições de educação superior. Com recursos do banco mundial e do BNDES o 

governo federal já canalizou desde 1999, cerca de 310 milhões para as universidades 

privadas e apenas 33 milhões forma destinados às instituições de educação superior 

públicas. Deste dado Boaventura (2004) constata que o Banco Mundial apóia o 

crescimento acelerado da educação superior privada, principalmente nos países 

periféricos e semiperiféricos, ajudando financeiramente o setor privado de ensino, para 

que o país reduza o seu financiamento no setor público de ensino superior e desenvolva 

um cenário favorável à expansão do ensino privado.  

Segundo Teixeira et al. (2006) o governo atual também não se sente 

comprometido com o ensino superior público, e cria condições jurídicas ainda mais 

favoráveis para a privatização, permitindo o repasse de verbas da educação superior 
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pública para o sistema privado, criando modalidades de ensino de acordo com a 

facilidade do sistema privado.  

Segundo Chauí (2003), com a reestruturação do ensino, a educação passou a ser 

vista no setor de serviços que não é mais do Estado. Desta maneira, a educação deixou 

de ser um direito e passou a ser vista como um serviço que era responsabilidade do 

Estado e agora é função do setor privado. Além disso a reforma do Estado denominou a 

Universidade como organização social e não mais como Instituições Social. Esta 

concepção está associada a uma nova visão produtivista que considera o crescimento 

econômico como o mais importante. 

Lages (2007, p. 06), 
O pensamento neoconservador e neoliberal no âmbito educacional gera 
algumas distorções no papel da universidade. Se a universidade passa a ser 
vista como um mercado, o produto universitário passa também a ser visto 
como um produto industrial. Os produtos são em grande parte intangíveis, 
como: produção do conhecimento cientifica, produção de trabalhadores 
qualificados, elevação do nível cultural da sociedade, formação do caráter, 
também vemos na lógica mercantilista a universidade gerando produtos como 
cursos curtos, formação unidirecionada, investigação competitiva e 
reciclagem profissional. Sobre estes produtos, destaca-se a importância da 
internacionalização solidária da educação superior, porém muitas destas 
ações visam muito mais aos fins econômicos do que de fato aspectos sociais. 
 

Para Teixeira et al. (2006) as estruturas industriais e comerciais já têm na 

educação superior uma nova força de conhecimento e entenderam que a universidade 

vai alavancar seus poderes produtivos. 

Para Araújo e Bittar (2007, p. 02)  

 
Acrescenta-se a essa análise o fato de que o movimento privatista-
empresarial na educação superior liga-se ao cenário maior da dependência 
das políticas públicas de educação brasileiras dos organismos internacionais 
como Banco Interamericano e Desenvolvimento e Unesco e, ainda, ao 
contexto de “mundialização do capital”. Esta fase nos mostra uma 
configuração do novo capitalismo, com amplo poder e acumulações para 
decidir sobre as esferas sociais e econômicas. O fundo de capital, os títulos, a 
liquidez imediata, a fluidez das aplicações globais e o triunfo do capital 
financeiro sobre o produtivo são as notas principais dessa nova configuração 
dos padrões de acúmulo de capital, juntamente com a formação de blocos 
econômicos, de grandes conglomerados financeiros e empresariais. 
 
 

Segundo Salmeron (2002), a pressão pela mercantilização da educação superior 

é mundial, e é gestada em organismos internacionais que são chamados de multilaterais, 

que defendem os interesses de países grandes e fortes. Uma das estratégicas deste 

sistema é criar uma ordem que exija a privatização e a profissionalização das 

universidades em termos de gestão, sistemas financeiros e serviços técnicos, um modelo 
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que não enfatize o fator humanista. Segundo a OMC, o ensino superior está sendo usado 

como uma serviço devido à pressão de grupos financeiros, que querem ampliar suas 

atividades para os países emergentes. Visto que a educação superior é uma mercadoria 

ou serviço ela pode ser explorada de forma econômica.   

Segundo Teixeira et al. (2006), o Brasil esta fragmentado em universidades 

públicas e privadas, principalmente depois da década de noventa. Em virtude da procura 

as IES privadas têm se multiplicado. Esta multiplicação traz para a sociedade algumas 

considerações importantes como o crescimento das IES que se deu nas áreas sociais, no 

qual o investimento é menor, estão em alta os cursos de Administração e de Direito. 

Outro fator se direciona à qualidade dos cursos que formam um contingente de 

profissionais totalmente despreparados devido à formação recebida na universidade e o 

crescimento desordenado feito por empresas que visam a objetivos associados ao lucro e 

deixam para trás os projetos políticos e pedagógicos que deveriam ser a carta de 

navegação das IES. 

Além do processo de mercantilização do ensino superior, existe uma crise dentro 

das universidades, que precisam ser enfrentadas nos dias atuais.  

Segundo Boaventura (2004), as universidades estão enfrentando três crises 

atualmente. Para o autor a primeira se refere à crise hegemônica, que está relacionada ao 

conhecimento que circula pelo meio acadêmico. Desde a idade média a universidade 

produzia conhecimentos úteis para a elite, hoje ela produz conhecimentos para a 

transformação social e forma mão de obra qualificada de acordo com as exigências do 

desenvolvimento industrial.  A segunda crise enfrentada pela universidade se refere à 

legitimidade. A universidade é uma instituição consensual, hierarquizada pelos saberes 

e com restrições de acesso. Com as exigências sociais e com as políticas de 

democratização, as universidades tiveram que adotar um sistema de igualdade de 

oportunidade para grupos sociais até então excluídos e como terceira crise está a 

institucional que diz respeito à contradição entre a pressão da autonomia dos objetivos e 

valores da universidade e a pressão crescente nas buscas de critérios de eficácia e 

produtividade que são estabelecidos pelo sistema empresarial.  

Desta forma as universidades buscam respostas para as crises pelas quais têm 

passado de forma interna e externa. O que poderemos considerar é que existem muitas 

questões no cenário atual, porém são poucas as respostas para este momento  do ensino 

superior. 
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2.2.7 AS INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS CONFESSIONAIS 

 

Para Tavares (2009), as universidades confessionais surgiram da ação centenária 

de instituições educacionais com as práticas sociais que originavam da vocação 

religiosa. As instituições consideradas confessionais acompanham a educação brasileira 

desde a colonização do Brasil, contribuindo para o desenvolvimento do País. Sua 

entrada na educação superior se deu com a abertura de cursos, logo depois se 

transformaram em faculdades e logo em seguida em universidades. De forma mais forte 

o sudeste e sul foram responsáveis por essa expansão devido ao apoio que recebiam da 

sociedade.  

Para Alves (2009) [...] comentar a atuação do ensino privado na educação 

brasileira passa necessariamente pela escola confessional, normalmente pela católica, 

por forças dos laços construídos histórica e culturalmente, também não podemos negar 

que o berço das iniciativas pedagógicas e a formação de educadores tiveram a 

contribuição do sistema confessional de ensino. 

Segundo Tavares (2009, p. 224),  

 
A dimensão confessional de sua identidade foi se materializando em projetos, 
ações e numa forma de atuação que encontrava no compromisso social um 
elemento de concretização de seus ideais de justiça, inclusão e cidadania. 
Diante desse compromisso vocacional, foi natural a aproximação com os 
mais necessitados. Estes passaram a procurar os serviços educacionais 
prestados por tais instituições e também seus projetos sociais, realizados pela 
extensão e pelas áreas de interseção entre a formação acadêmica e a prestação 
de serviços, como as clínicas, ambulatórios e até hospitais. Nesse jeito de ser 
e agir, constitui-se um compromisso comunitário, que não se visualiza aqui 
ou ali, mas que aparece como carisma de sua atuação e elemento diferencial 
inequívoco de sua identidade. Da mesma forma, é um opção historicamente 
construída que não se harmoniza com os novos paradigmas das instituições 
com fins lucrativos, emergentes no modelo de expansão do ensino superior 
proveniente das reformas da década de 1990. 
 

Segundo Bittar (1999), o nascimento do movimento das IES comunitárias 

aconteceu na influência da sociedade sobre o congresso, na elaboração da constituição 

de 1988. Para Pinto (2009), esse cenário foi favorecido por movimentos que eram a 

favor das Universidades comunitárias, que mesmo caracterizada dentro da sua natureza 

jurídica, como uma instituição de ensino superior privada ela apresenta um apelo social 

muito forte no ensino, na pesquisa e na extensão, voltando sempre para a comunidade.  
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Segundo Bittar (1999) a pressão social resultou na aprovação do artigo 213 da 

carta Constitucional do ano de 1988, que previa a destinação de verbas públicas para 

universidades comunitárias, confessionais ou filantrópicas, desde que comprovassem 

sua finalidade não lucrativa e aplicassem seus excedentes financeiros na educação. 

Outro item diz respeito à seguridade do seu patrimônio ao poder público em caso de 

encerramento de suas atividades. Desta forma segundo Pinto (2009), o texto 

constitucional foi aprovado, com a inserção do termo escolas comunitárias, mais tarde 

em 1995 surge, a Associação Brasileiro das Universidade comunitárias – ABRUC. Uma 

associação civil, sem fins lucrativos, com o objetivo de promover, consolidar e defender 

o conceito de Universidade comunitária.  

Segundo Andrade e Silva (2009), afirmam também que na universidade as 

dimensões de ensino, pesquisa e extensão estão integradas e deveriam fazer parte de 

todos os processos de aprendizagem e interação com sociedade/comunidade. Uma IES 

confessional além de reproduzir  essa dimensão, também é chamada a assumir um 

horizonte missionário e isso se dá a partir de uma ampla concepção do que é a 

pastoralidade no contexto universitário.  

Para Bittar (1999), com o desenvolvimento das atividades da ABRUC, 

percebeu-se a necessidade de aliar todos os seu membros para um seminário que 

aconteceria em abril de 1995 cujo objetivo era expor a necessidade de criar uma 

identidade coletiva das universidades comunitárias. 

Segundo Pinto (2009, p. 188), 

 
Em 1996, o termo comunitário é incluído no texto da nova Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Ao tratar da categorização das IES privadas, 
em seu art. 20, a referida Lei estabelece uma diferenciação entre as 
instituições comunitárias e as confessionais, afirmando que as primeiras são 
instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas 
jurídicas, inclusive cooperativas de pais, professores e alunos, que incluam 
em sua entidade mantenedora representantes da comunidade, enquanto que as 
segundas são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais 
pessoas jurídicas que atendem à orientação confessional e ideologias 
específicas e, também, aquilo que é peculiar das instituições comunitárias. 
Percebe-se neste texto que a separação entre confessional e o comunitário 
existente na LDB traz a idéia de que o primeiro conceito não contém 
característica de comunitário, pois as instituições caracterizadas como 
confessional nascem com base em doutrinas religiosas. Já a natureza 
comunitária precisa ser construída e reconstruída, ficando clara, no texto 
legal, a necessidade de participação da sociedade nesse processo e na tomada 
de decisões. No entanto, pode-se fazer uma combinação entre esses tipos de 
instituições sem descaracterizá-las, ou seja, os termos podem se unir para 
melhor definir ou caracterizar uma IES, como a própria Lei estabelece. 
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Segundo Steiner (2006, p. 327),   
 

[...] a ABRUC, definiu, em seu instituto, critérios bastante objetivos que 
poderiam servir de guia para defini-las. É interessante notar que a grande 
maioria das Universidades confessionais, tanto católicas como metodistas ou 
presbiterianas se autodefine como comunitárias, de acordo com este instituto. 

 

O objetivo comunitário segundo Pinto (2009), deriva da comunidade, sendo 

assim o termo para definir uma universidade pode ser usado pelas instituições 

confessionais, e pelas laicas, e outras ramificações nascidas nas chamadas comunidades 

regionais, ou as mantidas pelo Estado que não têm vínculo com a igreja (ou 

congregações religiosas) e organizações privadas. O termo comunitário segundo Pinto 

(2009, p. 190) “pode ser utilizado levando-se em consideração tanto a natureza jurídica 

da mantenedora (fundação ou associação) quanto à iniciativa organizacional que inspira 

a missão da universidade (laica ou confessional)”.  

Segundo Passos (2008, p. 23) “as IES confessionais têm uma grande dificuldade 

de assumir a condição de educação privada, principalmente a partir da consolidação do 

segmento privado lucrativo”. 

Segundo Bittar (1999) o termo universidade comunitária pode agrupar várias 

IES: as comunitárias confessionais e as comunitárias não-confessionais; visto que essa 

união se deu em função de fatores intrínsecos à própria dinâmica e vocação das 

universidades, bem como a política do governo federal sobre o ensino superior. 

Pinto (2009, p. 190),  
No caso das universidades confessionais, verifica-se que elas estão muito 
mais ligadas aos interesses de seus criadores, congregados numa mesma 
ideologia e lutando pela mesma fé, valores morais e religiosos, com o intuito 
de imbuir esses princípios na educação que oferecem à sociedade. Essas 
instituições são mantidas juridicamente, em sua maioria, por igrejas ou 
congregações, cujos integrantes fazem parte do corpo dirigente da Instituição 
que mantém ou de seu Conselho Universitário. Muitas delas também 
possuem grande experiência na área educacional voltada para a educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio, além de possuírem organizações 
administrativas semelhantes à estrutura organizacional da igreja a que estão 
diretamente vinculadas. Já as universidades laicas, expressam mais o sentido 
de instituições criadas pela própria comunidade em que estão inseridas ou 
pela sociedade civil de uma cidade ou região. Sem alinhamento político ou 
ideológico de qualquer natureza, têm o intuito de implementar um projeto de 
educação que atenda aos apelos e necessidades do local onde estão inseridas. 
 

 

Desta forma as IES Comunitárias tentam se organizar de forma nacional, 

estabelecendo um órgão regulamentador como a ABRUC. 
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Segundo dados do site da ABRUC, o número de IES filiadas chegam a 54, 

distribuídas em doze estados brasileiros.      

 

  Quadro 06:  Numero de IES afiliadas à ABRUC. 
ESTADO TOTAL 

SÃO PAULO 17 

RIO GRANDE DO SUL 14 

SANTA CATARINA 06 

RIO DE JANEIRO 04 

MINAS GERAIS 04 

PARANÁ 03 

GOIÁS 01 

BAHIA 01 

PERNAMBUCO 01 

PARAIBA 01 

DISTRITO FEDERAL 01 

MATO GROSSO DO SUL 01 

TOTAL 54 

            Fonte: ABRUC, 2009.  

 

 

Segundo Pinto (2009), entre os Estados que tem o maior número de IES 

comunitárias, se destacam características importantes. O Estado de São Paulo tem 

predominância de instituições comunitárias confessionais, que são mantidas pela igreja 

católica e metodista em suas atividades. No Estado do Rio Grande do Sul há uma 

predominância de instituições laicas, não confessionais, criadas e geridas por 

comunidades locais que atende às necessidades regionais. Neste estado, as universidade 

se juntaram  e formaram o Consórcio das Universidades Gaúchas o COMUNG. 

Para Bittar (2006) ao analisar os dados do INEP sobre as matrículas e sua 

distribuição de acordo com a natureza das instituições e confrontá-los com os dados 

fornecidos pela ABRUC, percebe-se que as IES comunitárias, confessionais e 

filantrópicas detêm apenas 14% do total de matrículas do setor privado que, por sua vez, 

em seu conjunto, possui 70% do número de matriculados na educação superior do 

Brasil, ficando o setor público com os 30% restante. 
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Segundo Araújo e Bittar (2007, p. 07),  

 
Essa situação se expressa claramente nos números da educação superior 
brasileira: conforme dados do INEP, o setor privado é responsável por 
noventa por cento de todas as IES do país. O sistema de educação superior é 
altamente privado. Porém este sistema já demonstra um certo esgotamento, as 
vagas já atingem um alto índice de ociosidade que gira em torno de 40%, e as 
novas levas de alunos do ensino médio vêm de família  com baixa renda. 
 

De acordo com Severino (2009), o censo de 2007 demonstra que a evasão de 

alunos, no setor público federal foi de 27,4%, no setor estadual foi 36,2%, no ensino 

público municipal a taxa atingiu 37,65 e no setor privado foi de 44,6%.  

 Para Filho, Oliveira e Silva (2007) a evasão no ensino superior é um problema 

mundial que afeta principalmente o resultado do sistema educacional. Os estudantes que 

começaram e não terminaram seus estudos apresentam-se como desperdícios sociais, 

acadêmicos e econômicos. Para o setor público representa um investimento sem retorno, 

para o setor privado é visto como perda de receita. Para ambos os sistemas a evasão 

representa uma fonte de ociosidade de professores, colaboradores e espaço físico. Para 

os poucos estudos sobre o assunto existentes no Brasil, vindos de consultoria 

educacionais, verifica-se que a principal razão da evasão dos alunos dos cursos 

superiores corresponde  à falta de recursos financeiros dos mesmos. 

Outro assunto que vem trazendo discussão dentro das IES comunitárias é a 

concepção de governança. Segundo Tavares (2009), as universidades confessionais 

deveriam aderir a uma concepção de governança corporativa, vinda das empresas e 

voltadas para gerar resultados e enfrentar o mercado competitivo. Como  se observa as 

IES estão diante de conceitos novos do mundo da gestão, porém são questões às quais 

as universidades precisam se enquadrar. No caso das universidade que têm 

mantenedora, fica difícil  falar de governança sem diferenciar de que tipo de 

empreendimento está se falando. Sendo assim os modelos existentes de governança 

tanto do setor público como no terceiro setor, apresentam grande dificuldade e 

limitações nas universidades principalmente as confessionais devido às suas 

especificidades próprias. Entre outras limitações está à área de Gestão de Recursos 

Humanos que será trabalhado no capitulo 03 a seguir.  
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3   RECURSOS HUMANOS 
 

 

O Recursos Humanos é visto atualmente como uma das mais importantes áreas 

das organizações, porém, para estudá-lo é necessário entender o processo de evolução. 

 Segundo Cunha et al (2007) a área de Recursos Humanos teve o seu inicio, nos 

Estados Unidos, com a implantação em 1890 do primeiro departamento de 

Administração de Pessoal na NCR Corporation, surgindo em função da necessidade de 

se gerenciar os custos relacionados com a mão-de-obra. Porém, o grande marco de 

desenvolvimento da área de Recursos Humanos foi a Primeira Guerra Mundial. Outros 

fatos que também contribuíram para o desenvolvimento da área de Recursos Humanos 

dentro das organizações forma o surgimento do movimento sindical e as modificações 

ocorridas no relacionamento entre operários e a administração das empresas: A 

crescente mudança de posição do estado americano, no processo produtivo, a partir da 

crise de 1929, também são considerados fatores decisivos para consolidação da 

Administração de Pessoal como área autônoma. Desta forma, o período que se estende 

até a década de 1930, a área de Recursos Humanos é caracterizada pelo pensamento 

mecanicista e por um modelo de gestão eminentemente paternalista. 

Para Sammartino (2002) a década de 30, foi marcada pelo movimento das 

Relações Humanas, que teve as pesquisas de Elton Mayo, como referência, e faz com 

que os pressupostos mecanicistas sejam revistos. Nesta época a psicologia 

organizacional surge como uma disciplina que tem como finalidade facilitar o processo 

de compreensão e intervenção no comportamento das pessoas no trabalho. Assim, o 

enfoque da gestão de recursos humanos deixa de se concentrar exclusivamente em 

aspectos legais e econômicos, passando a incorporar instrumentos e ferramentas 

especificas para recrutamento, treinamento e avaliação de pessoal. 

Já na década de 40 e 50, aconteceu uma forte intervenção do Estado nas relações 

trabalhistas, o que exigiu um novo posicionamento da área de Recursos Humanos.  A 

crescente organização dos trabalhadores e o fortalecimento dos sindicatos foram 

decisivos para que a área de Recursos Humanos assumisse o papel de representante das 

empresas nas negociações e atuasse como mediador nos conflitos capital e trabalho. 

Para Sammartino (2002), surgem as práticas e políticas de remuneração e benefícios, em 
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detrimento das funções relacionadas com o treinamento de pessoal. Na década de 60 e 

70, rígidas leis sobre os direitos civis e de equidades nas relações de trabalho nos 

Estados Unidos, fizeram com que a área de Recursos Humanos se envolvesse em 

atividades que garantissem a criação de uma força de trabalho com representantes das 

minorias sociais. Desta forma inicia a valorização do papel da liderança na 

administração das relações entre a organização e as pessoas. As funções de Treinamento 

e Desenvolvimento de Pessoas e de Desenvolvimento Organizacional começam a fazer 

parte das atividades da área de Recursos Humanos. Já a década de 80, marca o início da 

formação do pensamento estratégico em Recursos Humanos. Este período também é 

marcado pela disseminação das práticas de gestão japonesas, enfatizando o trabalho de 

grupos, a implantação de programas de qualidade e a busca por maior eficiência nos 

processos. A década de 90 é caracterizada pela intensidade das mudanças no contexto 

político, econômico e social em todo o mundo. Estas mudanças, ainda em curso, têm 

grande impacto para as organizações e, consequentemente, para a área de Recursos 

Humanos. Entre as mudanças que influenciaram a área de Recursos Humanos estão: a 

intensificação do movimento de globalização e de busca de competitividade, a 

emergência de modelos inovadores de arquitetura organizacional, a evolução da 

tecnologia de informação, marcada pela disseminação dos sistemas integrados de gestão 

e principalmente pelo rápido avanço da internet, o crescimento de movimentos 

questionando o papel social das organizações, a promulgação de legislação protegendo 

os direitos dos consumidores, a intolerância da sociedade com relação à população e a 

degradação ambiental promovidas pelas organizações; o movimento dos mercados em 

blocos econômicos, a intensificação dos processos de fusões e grandes aquisições.   

Segundo Ichniowsky at al (2006), para enfrentar o cenário atual as práticas ditas 

inovadoras, podem ser diferenciadas das práticas tradicionais. As tradicionais incluem 

cargos definidos de maneira restrita, formas de pagamentos também restritas, claras 

linhas de demarcação, separando direitos e deveres dos trabalhadores e supervisores, 

poderes de decisão de comando e procedimentos de reivindicações formais. As práticas 

inovadoras buscam maior grau de flexibilidade nas organizações do trabalho, maior 

cooperação entre os trabalhadores e a gerência, e maior participação do trabalhador nas 

decisões e no bem-estar financeiro da empresa.     
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3.1  RECURSOS HUMANOS NO BRASIL 

 

Para observar a evolução da área de Recursos Humanos no Brasil é necessário  

partir-se da evolução das relações trabalhistas. 

Segundo Brandão (2004), a área de Recursos Humanos no Brasil tem inicio com 

o surgimento do trabalhismo, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas na década 

de 30. Segundo o autor, cabe destacar acontecimentos históricos importantes, como a 

Revolução de 1930 e o Estado Novo, que, entre os impactos de ordens diversas, foram 

responsáveis pela efetivação da base econômica industrial, além da sistemática 

intervenção do Estado no âmbito da vida política, econômica e social. A consolidação 

do papel do Estado nas relações de trabalho tem seu auge no regime ditatorial de 

Vargas, em 1937. Nesta época foi criado o Ministério do Trabalho, Industrial e 

Comércio, além de dispositivos regulamentadores das condições de trabalho e das 

organizações sindicais, com destaque para a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) 

promulgada em 1943. A partir da instituição do Ministério do Trabalho e da 

promulgação de uma série de leis regulamentando as relações sindicais e de trabalho, as 

empresas brasileiras foram obrigadas a criar áreas especificas para controlar a aplicação 

desta legislação. Surgem os Departamentos de Pessoal e a figura do Chefe de Pessoal. 

Com o final da Segunda Grande Guerra Mundial e o final do Estado Novo no Brasil, em 

1945, houve uma redemocratização no país. A constituição de 1946 trouxe uma série de 

preceitos na legislação trabalhista que ratificaram as leis, já existentes, desde 1943. 

Iniciou-se um período de grande desenvolvimento e modernização industrial com a 

entrada de capital estrangeiro, por meio das multinacionais. O Estado assumiu 

diretamente a formação profissional, via reforma do ensino industrial, criando as escolas 

técnicas federais: o SENAI, ligado à aprendizagem industrial e programas de 

treinamento e o SENAC, ligado à aprendizagem no setor comercial.   

Segundo Albuquerque (1987), na década de 50 a área de Recursos Humanos 

ingressa em uma fase chamada de tecnicista, pois é marcada principalmente pela 

instalação das montadoras de automóveis no país, e a consequente importação das 

técnicas de gestão dos Estados Unidos. A partir da década de 60, consolida-se a 

profissionalização da área, com a implantação de áreas especificas de recrutamento, 
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treinamento, cargos e salários. Neste período o chefe de Pessoal será transformado em 

Gerente de Relações Industriais e depois em Gerente de Recursos Humanos. 

 O ano de 1964, segundo Fleury e Fischer (1992), representou a perda de muitas 

conquistas adquiridas através da alteração na base da lei e do poder atribuído aos 

sindicatos. Desta forma, observou-se uma nova política salarial, onde o fim da lei da 

estabilidade e a oferta abundante de mão-de-obra permitiram às empresas adotarem 

como mecanismo de gestão a rotatividade de funcionários entre outros artifícios. Os 

movimentos de reivindicação pela abertura política aliados à insatisfação vinda de 

setores diversos da sociedade marcaram as década de 70 e 80, este movimentos 

mostravam-se mais organizados e preocupados com a intensificação das desigualdades 

sócio-econômicas. Assim, o estado buscou articular o Sistema Nacional de formação 

Profissional que incluía várias entidades responsáveis pela formação profissional no 

país e, além disso, promulgou uma lei de incentivo ao treinamento nas empresas, cujo 

alcance, na prática, favoreceu gerentes e não o nível operacional. 

Para Cunha et al (2007), a eclosão do movimento sindical na década de 70 e 

início de 80 obrigaram as organizações a efetuar revisões nas estruturas e a mudar as 

práticas de gestão de Recursos Humanos. No final da década de 80, a divulgação e o 

interesse despertado pelas técnicas japonesas de gestão da produção, de incentivos ao 

aumento de produtividade e de melhoria contínua trouxeram o desafio de implantar 

práticas de envolvimento e participação dos trabalhadores. Se por um lado, a adoção de 

novas tecnologia exigiu maior capacitação e formação da mão-de-obra, por outro, 

possibilitou, com resultado, que o nível de educação formal e de informação se elevasse 

para uma parcela considerável de trabalhadores. Estes passaram a se posicionar de 

forma mais consciente, participativa e reivindicativa na sua relação com o trabalho e 

com a organização.  Nesse contexto, o aspecto humano passa a ser ressaltado como 

fator-chave para o sucesso da empresa, por meio de teorias da relações humanas, na 

tentativa de compreender o comportamento do empregado e, portanto, gerenciá-lo 

melhor. O empregado passou a ser visto como um recurso, similar à matéria-prima e à 

tecnologia, e a idéia vigente era a de que todos na empresa eram responsáveis pela 

sucesso organizacional. 

Segundo Albuquerque (1987), grande ênfase foi dada às atividades de 

treinamento e desenvolvimento. Ocorre um movimento de integração do Planejamento 

Estratégico de Recursos Humanos no Planejamento Estratégico Global das 
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organizações, bem como executivos de Recursos Humanos começa a participar 

ativamente dos processos de definições estratégicas nas empresas. 

Na década de 90 no século XX, a área de Recursos Humanos começará a ter 

novas nomenclaturas como Gestão de Recursos Humanos, Gestão do Fator Humano, 

Gestão do Capital Intelectual ou Gestão dos talentos Humanos, pois as organizações que 

passam a adotar estas formas de chamar a área passam a ver o Ser Humano como fator 

preponderante para se alcançar os objetivos que ora são traçados no nível estratégico 

das empresas. 

Os anos noventa do século passado também foram marcados por um cenário 

composto por acordos definidos no complexo automotivo entre governo, sindicatos e 

companhia, pelos crescimento do mercado doméstico e redirecionamento das 

exportações para o Mercosul, por novos investimentos e novas plantas em todo o país, 

por um padrão tecnológico voltado para a intensificação de processos de reestruturação 

orientado pelo novo paradigma de eficiência, e por mudanças no padrão gerencial, 

caracterizados por uma agenda de negociações mais complexas e descentralizadas, em 

um contexto de redução de emprego. 

 

 

3.1.2 RECURSOS HUMANOS ESTRATÉGICO 

 

Visando a uma adequação da área de Recursos Humanos da empresa com a 

Estratégica Global da organização, tem inicio as discussões sobre as estratégias da área 

de pessoal.       

Segundo Bosquetti e Albuquerque (2005)  

 
A abordagem estratégica de recursos humanos surgiu no inicio da década de 
80 ressaltando o papel dos Recursos humanos no planejamento estratégico da 
empresa e colocando ênfase, primordialmente, no alinhamento entre gestão 
de pessoas e estratégia organizacional e entre as estratégias, políticas e 
práticas de RH. 
 
 

Segundo Figueiredo et al. (2008) o cenário mundial e o crescente nível de 

exigência da sociedade têm feito com que as empresas avaliem suas posturas em relação 

ao ambiente no qual estão inseridas. Neste sentido, muitas estão buscando aprimorar 

seus serviços e produtos visando à satisfação de seus clientes externos e um melhor 

relacionamento com seu público externo.   
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Para Bispo, Correia e Medeiros (2009), na administração estratégica, as áreas da 

empresa devem buscar a eficácia da empresa como um todo. Para isso é importante que 

a estratégia esteja ligada em todos os departamentos da empresa incluindo os Recursos 

Humanos, isso porque estabelecidos os objetivos e estratégias, é função do RH ajudar 

na implantação do que foi planejado por meio da definição de políticas convergentes de 

gestão de pessoas e da orientação, suporte e controle do cumprimento dessas políticas, 

cujas operacionalizações passam a ser atribuição de cada célula ou setor organizacional.  

Para Hopner et al. (2008) na busca de resultados para atingir um melhor 

desempenho e contribuir de forma significativa para o alcance de uma vantagem 

competitiva, a área de Recursos humanos está evoluindo de um modelo operacional 

antigo para um modelo chamado de estratégico. Desta forma, vários trabalhos têm 

defendido a necessidade de uma nova visão da área de Recursos Humanos, sob uma 

perspectiva estratégica, destacando-se as contribuições de Budreau (2006), Lacombe 

(2006), Becker, Huselid, e Ulrich (2001), Marras (1999) e Ulrich (1998) que apontam 

para uma necessidade real de mudança significativa nos papéis exercidos pelos gestores 

de Recursos Humanos. 

Para Bispo, Correia e Medeiros (2009, p 08)  

 
[...] a gestão de recursos humanos diz respeito a um conjunto de políticas, 
sistemas, metodologias e práticas utilizadas pelas organizações para planejar, 
organizar, executar, coordenar e controlar as atividades de seleção, 
desenvolvimento, utilização, manutenção, avaliação e controle das pessoas 
que compõem sua força de trabalho.  

 

O conceito de administração Estratégica de Recursos Humanos é fundamental 

para a compreensão do processo de alinhamento entre estratégia de Recursos Humanos 

e as estratégias amplas da organização. 
 

Figueiredo e et al. (2008, p. 01) 

 
 A importância da área de Recursos Humanos terem papel estratégico dentro 
das organizações é destacada tanto no meio acadêmico quanto pelo meio 
empresarial. Com isso, o Recursos Humanos meramente operacional vem 
perdendo valor se não for agregado a estratégicas competitivas. 
  
 

Segundo Gubman (2004), a visão de hoje sobre as estratégicas e Recursos 

Humanos pressupõe que o departamento acompanhe de forma ativa a retenção de 

pessoas, atração de candidatos, observação do alinhamento, mensuração da 
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remuneração alinhada a performances da empresa e seus colaboradores, e que esteja 

atento aos investimentos em pessoas de acordo com as demandas internas e externas à  

organização.  

Segundo Bispo, Correia e Medeiros (2009, p. 02) 

 
Para trabalhar com uma visão estratégica, os gestores de Recursos Humanos 
devem compreender a estratégia da empresa; ou seja, seus planos para 
desenvolver e sustentar uma posição vantajosa no mercado. Diversas técnicas 
têm sido desenvolvidas como ferramentas de apoio ao estabelecimento de 
maiores possibilidade de sucesso das empresas, de uma maneira que gere 
resultados financeiros para seus acionistas, bem como produtos somados com 
resultados sociais e ambientais para a comunidade.  
 
 

Marras (2004) acredita que a missão da área de Recursos Humanos estratégico é 

agregar valor aos resultados empresariais através de políticas que reflitam o aumento de 

produtividade e qualidade, que só será atingido com um gerenciamento de liderança. 

Para ser estratégico, o departamento de Recursos Humanos tem que se antecipar às 

tendências, visando tanto as atividades atuais como as futuras da empresa. 

Para Hopner et al. (2008, p. 02)  

 
Considera-se, assim, que uma área de Recursos Humanos Estratégica deve 
estar integrada com a estratégia corporativa, considerar os impactos do 
ambiente organizacional externo, reconhecer o impacto da competição e da 
dinâmica do mercado de trabalho, enfatizar a escolha e a tomada de decisões 
e considerar todos os stakeholders e não apenas o grupo de executivos ou de 
empregados operacionais. Além disso, num contexto estratégico, passou-se a 
esperar que a área de Recursos Humanos funcione como um “negócio” e não 
mais como um centro de custo.  
 
 

De acordo com César e Madrid Saad (2007) a área de Recursos Humanos vem 

evoluindo de um modelo operacional para um modelo mais estratégico, onde o foco está 

na relação da empresa com seus colaboradores, visando gerar atitudes positivas em 

relação a seu trabalho e à organização.  

Entre os vários defensores de uma mudança no enfoque sobre a atuação da área 

de Recursos Humanos, destaca-se Ulrich (1998), que questiona a contribuição do 

tradicional departamento de Recursos Humanos e sugere uma nova pauta para a área 

focalizando os resultados e não as atividade tradicionais e burocráticas do departamento. 

Segundo o autor, são necessárias três capacidades genéricas para o Recursos Humanos 

enriquecer o valor da organização para os clientes, investidores e colaboradores: criar 
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estratégias com clareza, fazer as mudanças acontecerem e gerar internamente capital 

intelectual.  

Ulrich (1998) apresenta um modelo de múltiplos papeis que pode ser 

desempenhado pelos profissionais de Recursos Humanos a fim de agregar valor para à 

organização. O autor se utiliza de dois eixos: o que tem foco no estratégico de longo 

prazo ao operacional de curto prazo e o eixo das atividades que vão da administração de 

pessoal até administração de processos. Segundo Ulrich (1998) podemos dividir quatro 

papeis para  a área de Recursos Humanos: 

  
  Quadro 07: Os Papeis da área de Recursos Humanos segundo Ulrich (1998) 

Administração de estratégias para Recursos 
Humanos 

 
 

Se concentra na participação do processo de 
definição da estratégia empresarial e concebem 
estratégias e práticas de RH que sejam alinhadas às 
estratégias empresarial, transformando o 
profissional de RH em parceiro estratégico da 
organização.  

 
Administração de infra-estrutura da empresa.  

O papel é conceber e desenvolver processos 
eficientes para contratar, treinar, avaliar, premiar, 
promover e gerir o fluxo de funcionários na 
empresa, ou seja, o papel tradicional do 
especialista administrativo.  

 
Administração da contribuição dos funcionários.  

Cuja responsabilidade é obter maior envolvimento 
e competência do quadro de pessoal através da 
provisão de recursos necessários aos 
colaboradores, ou seja, o papel do defensor dos 
funcionários. 

 
Administração da transformação da mudança. 

O objetivo é assegurar a capacidade para a 
mudança organizacional, transformando o 
profissional de Recursos Humanos em agente de 
mudança 

                                                         Fonte : Ulrich (1998).  

 

 

Albuquerque (1998) vê uma evolução no conceito de Administração Estratégica 

de Recursos Humanos, onde o foco deixa de ser o controle e passa para o 

comprometimento. O autor define dois tipos de estratégias de pessoas. Uma com ênfase 

no controle, onde os colaboradores são vistos como números, custos e fator de 

produção, e para desempenharem bem suas funções precisam receber ordens. A outra 

estratégia está nas políticas institucionais que deverão ter como premissas básicas, a 

valorização do talento humano, a criação de condições favoráveis à motivação 

individual e à mobilização dos grupos para o trabalho em torno das metas da empresa, 

possibilitando o desenvolvimento profissional na própria empresa; estabelece também 
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incentivos vinculados a resultados obtidos pela equipe e adaptação de políticas 

integradas de Recursos Humanos à realidade da empresa e ao seu contexto de atuação.    

Segundo Albuquerque (1998, p. 216)  
 
Nesse sentido as empresas buscam cada vez mais a observância de estratégias 
de Recursos humanos aliadas a sua estratégias global. Os Recursos Humanos 
constituem o Recursos Estratégico por excelência, pois de seu desempenho 
depende, em grande parte, o desempenho organizacional. Nesse momento, 
quando a sociedade brasileira toma consciência das intensas mudanças que 
ocorrem nos sistemas sócio-econômicos e político-cultural, deve-se 
identificar quais as grandes tendências de mudanças no sistema de gestão de 
Recursos Humanos e nas relações de trabalho que contribuirão para o 
aumento da capacidade competitiva das empresas nacionais. 
 
   

Para Bispo, Correia e Medeiros (2009) os Recursos Humanos devem, fazer parte 

da estratégia da organização como um todo, buscando inovação, levando em conta a 

dinâmica da modernidade, a aceleração das descobertas científicas e tecnológicas e a 

veloz obsolescência do conhecimento e da informação.  

Desta maneira cabe a análise da área de Recursos Humanos dentro das 

Instituições de Ensino Superior. 

 

 

3.1.2  A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS NAS IES 

 

A área de Recursos Humanos dentro da IES representa uma incógnita para os 

modelos de Gestão existentes, devido à falta de abertura das Instituições de Ensino 

superior e interesse dos pesquisadores. 

Segundo Del Fiaco (2006), são poucos os estudos que se referem à implantação 

de um departamento de Recursos Humanos nas IES. Na América Latina existem 

algumas universidades que estão implantando um sistema de Gestão de Pessoas, como é 

o caso da Universidade Nacional Politécnica “Antonio José de Core”, da Bolívia, onde 

já foram realizados vários trabalhos que visam a capacitação do pessoal, para garantir 

melhor desempenho das atividades, aumentando a produtividade e obtendo êxito nas 

propostas de melhoria e eficiência da IES. A autora também cita em seu artigo a 

Universidade de Buenos Aires, que apresenta um modelo de gestão de pessoas 

interessante. As IES têm subsistemas de recrutamento, seleção, treinamento, 

capacitação, rotinas e normas trabalhistas, plano de carreira, cargos e salários, avaliação, 

sendo que cada subsistema tem um diretor responsável.  
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Segundo Arrechavaleta (2001,apud, DEL FIACO, 2006), as Universidades do 

México e de Cuba, começaram, a partir da década de noventa, a reestruturar seus 

modelos de gestão de pessoas, visando oferecer aos corpos docentes e demais 

colaboradores, algumas condições diferenciadas para gerar benefícios e práticas de 

serviços para enfatizar a importância do fator humano dentro da organização. Além 

destes serviços,  existe também um processo contínuo de avaliação para mensurar a 

qualidade do serviço do departamento de Recursos Humanos      

Para Bello (2002), no Brasil, a primeira IES que tentou reestruturar seu 

departamento de Recursos Humanos foi Universidade de São Paulo (USP) e logo em 

seguida a Fundação Getulio Vargas (FGV). A preocupação de ambas era a motivação e 

o desenvolvimento das pessoas com a missão da organização. Mas pouco acabou sendo 

feito naquela época  devido à ditadura militar. Ainda segundo Bello (2002), existe até 

uma necessidade nas IES em desenvolverem os seus departamentos de recursos 

humanos, investindo em desenvolvimento de seus professores e colaboradores, através 

de treinamentos e oportunidades.  

Para Grillo (2001) tais situações exigem da administração universitária uma 

atenção muito grande sobre seu corpo docente e administrativo, pois os mesmos têm a 

responsabilidade de conduzir os destinos da instituição na obtenção plena dos seus 

objetivos. Por isso, esses profissionais precisam encontras nas IES as condições 

necessárias para o seu contínuo aperfeiçoamento, de tal forma que possam desempenhar 

as suas atribuições em perfeita harmonia. A política de pessoal das universidades 

segundo o autor, apesar de ser objeto de constantes abordagens em seminários e 

conferências não tem, ainda, merecido tratamento adequado, impedindo, o melhor 

aproveitamento das potencialidades de docentes e administrativos, além de prejudicar, 

sensivelmente, o desempenho desses importantes colaboradores da instituição. 

A conferência Mundial sobre Educação Superior, realizada nos dias 05 e 09 de  

Outubro de 1998, na sede da UNESCO, em Paris, dentre as inúmeras recomendações 

aprovadas, já proclamava a seguinte afirmação: “Um elemento essencial para as 

instituições de ensino superior é uma enérgica política de formação de pessoal”. Com 

esta declaração a UNESCO, enfatizou a necessidade de se “estabelecer diretrizes claras 

sobre os docentes da educação superior”, acentuando, ainda, que “é indispensável contar 

com pessoal administrativo e técnico preparado de modo apropriado”.   

Para Grillo (2001) para alcançar uma gestão de pessoas condizente com as reais 

necessidades das IES, é imprescindível que se respeite a especificidade da instituição. 



72 
 

Por se tratar de um instituição complexa, com o objetivos múltiplos e especializados, 

visando a criação e difusão do conhecimento, ela  distingui-se de todas as demais 

organizações, tendo características peculiares que conduzem, naturalmente, a sua gestão 

para utilização de princípios e modelos próprios, únicos capazes de imprimir o 

necessário dinamismo as suas ações. Ainda segundo o autor, equivocam-se aqueles que 

pretendem equiparar as IES às empresas públicas ou privadas, e nesse sentido, sugerem 

o uso dos mesmos métodos administrativos para a gestão universitária. São realidades 

muito diferentes, segundo Grillo (2001), onde a IES não pode ser orientada de acordo 

com princípios que não se enquadram com a atividade acadêmica.     

Para Del Fiaco (2006) as IES devem estar atentas ao utilizar os termos área, 

setor, divisão ou departamento de Recursos Humanos. O termo usado pelas empresas 

privadas é Fator Humano, já expressando a importância do ser humano dentro da 

empresa como diferencial competitivo. A autora destaca a necessidade da valorização 

do docente, onde a IES tem a possibilidade de desenvolver políticas, capacitações e 

várias outras estratégias para que o professor seja seu diferencial dentro da competição 

atual do mercado. Para que isso ocorra é necessário que uma Instituição de Ensino 

Superior tenha um plano elaborado para o desenvolvimento de seus colaboradores, que 

segundo a autora, as IES precisam ter um Recursos Humanos Estratégicos 

especialmente voltados para sua realidade. 

Grillo (2001) afirma, que ao mesmo tempo que a gestão de pessoas deve 

considerar a especificidade da instituição para definir as normas e métodos que 

orientarão a conduta das pessoas no desempenho das funções docentes e 

administrativas, é necessário, também, levar em consideração que o quadro de 

colaboradores da IES é composto de quatro categorias principais, ou seja, professores, 

pesquisadores, técnicos e administradores. A importância de se considerar essas quatro 

categorias como relevantes para o sucesso da instituição universitária, conduz 

necessariamente a gestão de pessoas para um tratamento igualitário no momento de 

estabelecer as normas e os incentivos que nortearão a vida das pessoas na instituição, 

com vistas ao desenvolvimento profissional e pessoal desses colaboradores. Para tanto, 

a gestão de pessoas tem um papel muito importante, à medida que a ela cabe 

implementar as normas regulamentadoras e, sobretudo, incentivadoras do desempenho 

dessas quatro categorias.  

Johnson (1997), ao analisar as perspectiva para o novo milênio fez a seguinte 

afirmação: o sucesso da corporação estará cada vez mais, baseado na capacidade para 
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atrair pessoas para trabalhar nela, ou para ela, com base na sua reputação como um 

lugar onde os últimos conhecimentos e qualificações estão disponíveis. 

O que observamos segundo Del Fiaco (2006), são dirigentes dos mais variados 

tipos de organizações, inclusive de IES, que acredita que a gestão de pessoas é 

simplesmente oferecer-lhes um local onde elas possam executar tarefas e que após, 

concluídas, elas devem receber por isso. Para a autora isso é lamentável, visto que 

muitos gestores pensam assim, e deixam de valorizar o capital intelectual que têm, e 

estão constantemente procurando profissionais, pois, os melhores, acabam por ir ao 

encontro de ambientes que desenvolvam ainda mais suas potencialidades. A gestão de 

pessoas é muito complexa, segunda a autora. Por isso ele tem que ocupar o seu lugar 

fundamental no processo diretivo das organizações, pois ele que contribui, colabora e 

gera o crescimento organizacional. 

Para Grillo (2001) as universidades, dentre as demais organizações, é a que 

apresenta as melhores condições para preparar programas de aperfeiçoamento para seu 

pessoal, tendo em vista o grande número de especialistas que integram seu corpo 

docente. Por outro lado, o conjunto desse especialistas forma uma base de 

conhecimento que dificilmente poderá ser encontrada em outra organização, devido à 

sua diversificação. Quando as Universidades se utilizarem deste potencial e 

implementarem  programas de aperfeiçoamento continuado, além de criar ambiente de 

elevadas motivações com seus programas inovadores, a IES alcançará um patamar de 

excelência entre as demais organizações. 

Para Pinchot & Pinchot (1994, p. 57) 

 
Uma organização que proporciona tempo e dinheiro para o estudo cria uma 
maior igualdade de oportunidades e evita um futuro cheio de colaboradores 
com conhecimento obsoleto. A IES, sobretudo, é uma organização que não 
pode prescindir de colaboradores com conhecimento atualizado, e o maior 
investimento que ela deve realizar é no aperfeiçoamento contínuo do seu 
corpo docente e administrativo, que são o sustentáculo da sua atuação e do 
seu sucesso. 

 

Infelizmente, nem sempre as IES investem no seu corpo docente como deveria, 

preferindo muitas vezes destinar seus recursos para atividades que não apresentam 

tamanha prioridade, ignorando um dos princípios básicas da gestão.  

 Iniciamos nos próximos capítulos, uma análise da área de gestão de pessoas, 

dentro de uma IES confessional sem fins lucrativo, onde a metodologia utilizada nos 
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ajudará a compreender quais mecanismos utilizados pela área de Recursos Humanos 

sobre seu corpo docente e posteriormente confrontá-lo com a literatura pertinente. 
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4  METODOLOGIA 
 
 

Segundo Strauss e Corbin (2008) o termo pesquisa qualitativa significa qualquer 

tipo de pesquisa que produza resultados não alcançados através de procedimentos 

estatísticos ou de outros meios de quantificação. Pode se referir à pesquisa sobre a vida 

das pessoas, experiências vividas, comportamentos, emoções e sentimentos, e também à 

pesquisa sobre funcionamento organizacional, movimentos sociais, fenômenos culturais 

e interação entre nações..  

Ainda segundo Strauss e Corbin (2008, p. 24). 

 
Basicamente, há três componentes principais na pesquisa qualitativa. 
Primeiro, há dados, que podem vir de várias fontes, tais como entrevistas, 
observações, documentos, registros e filmes. Segundo, há os procedimentos, 
que os pesquisadores podem usar para interpretar e organizar os dados. Eles 
geralmente consistem em conceitualizar e reduzir os dados, elaborar 
categorias em termos de suas propriedades e dimensões, e relacioná-los por 
meio de uma série de declarações preposicionais. Outros procedimentos são 
partes do processo analítico e incluem amostragem não-estatística, a redação 
de memorando e diagramação. Relatórios escritos e verbais são o terceiro 
componente. 

 
A fim de atender à proposta deste trabalho, optou-se por uma abordagem 

qualitativa exploratória e descritiva, por meio do método de estudo de caso (Yin). O 

método de estudo de caso pressupõe várias fontes de evidências para garantir seu rigor, 

utilizando, para tal, as metodologias e  pesquisa bibliográfica para subsidiar o estudo de 

caso.  

Segundo Rampazzo (2001) a pesquisa bibliográfica procura explicar um 

problema a partir de referências teóricas publicadas (em livros, revistas, etc.). Pode ser 

realizada independentemente, ou como parte de outros tipos de pesquisas. Para Fachin 

(2005) uma pesquisa bibliográfica é um conjunto de conhecimentos resumidos em 

obras, que tem por finalidade conduzir o leitor a um determinado assunto e proporcionar 

a produção, coleção, armazenamento, reprodução, utilização e comunicação destas 

informações reunidas para o desempenho da pesquisa.   

Vergara (2000) define o estudo de caso como sendo circunscrito a uma ou 

poucas unidades, entendidas estas como pessoas, organizações, entre outras, com caráter 

de profundidade e detalhamento. 
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Segundo Fachin (2005) o estudo de caso é caracterizado como um estudo 

intensivo. No método do estudo de caso, leva-se em consideração, principalmente, a 

compreensão, como um todo, do assunto investigado. Todos os aspectos do caso são 

investigados. Quando o estudo é intensivo, podem até aparecer relações que de outra 

forma não seriam descobertas. 

Para Fachin (2005, p. 43)  

 
“conforme o objetivo da investigação, o número de casos pode ser reduzido a 
um elemento caso ou abranger inúmeros elementos como grupos, subgrupos, 
empresas, comunidades, instituições e outros. Para melhor entendimento, 
convém mencionar que a literatura metodológica diz que, quando são 
investigados um ou mais casos, cada situação isolada é geralmente 
denominada caso, e o procedimento da apreciação, sem levar em 
consideração o número de casos, é denominado método do caso”.  

 

 
Para Yin (2001, p. 21) o estudo de caso permite: 

“uma investigação para se preservar as características holísticas e 
significativas dos eventos da vida real – tais como ciclos de vida industriais, 
processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões 
urbanas, relações internacionais e a maturação de alguns setores.” 

 

Lazzarini (1995, p.17) complementa, afirmando que o estudo de caso ”se 

caracteriza por um maior foco na compreensão dos fatos do que propriamente na sua 

mensuração.” Segundo o mesmo autor o estudo de caso se preocupa com o fenômeno 

contemporâneo dentro do contexto real, onde o limiar entre o fenômeno e o contexto 

não estão claramente percebidos, através de várias fontes de evidência.  

 

 

4.1 - COMPONENTES DE UM ESTUDO DE CASO 

 

Para Yin (2001) uma pesquisa que adote a metodologia de estudo de caso deve 

possuir cinco componentes importantes, sendo eles: 

1) As questões de um estudo; 

2) Suas proposições, se houver; 

3) Sua (as) unidade (s) de análise; 

4) A lógica que une os dados às proposições ou questão da pesquisa; e 

5) Os critérios para se interpretar as descobertas. 
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4.1.1 Questão da Pesquisa 

 

Com relação às questões de estudo, Yin (2001, p. 26) coloca que em geral 

questões “como” e “por quê” estejam mais apropriadas à realização de estudos de caso, 

experimentos ou pesquisas históricas.  

 A questão da pesquisa deste trabalho já apresentada na introdução, é: Diante do 

cenário de globalização, competitividade e crise, na Educação Superior Brasileira, quais 

as práticas utilizadas pelas IESs para gerir seu corpo Docente? 

 
 

4.1.2 Proposições 

 

O segundo componente do estudo de caso segundo Yin (2001) são as 

proposições e são definidas como um importante passo para o acerto na direção da 

pesquisa. Não obstante, o mesmo autor também coloca que alguns estudos podem não 

possuir nenhuma proposição, onde o foco da pesquisa é a exploração. A pesquisa deste 

trabalho não apresenta proposições, limitando-se à exploração da questão da pesquisa 

delimitada no tópico anterior. 
 

 

4.1.3  Unidade de Análise 

 

O terceiro componente do estudo de caso é a unidade de análise, que é 

exemplificada por Yin (2001) que relata os estudos de caso da escola Chicago (1992a, 

1992b) cujo foco eram delinqüentes juvenis e indivíduos em péssimas condições. Desta 

forma, uma pessoa é o caso que está sendo estudado e o indivíduo a unidade primária de 

análise. Neste trabalho o caso a ser estudado engloba as práticas de Recursos Humanos 

sobre os docentes de um Centro Universitário Confessional, existente há mais de 50 

anos, que iniciam suas atividades como uma faculdade isolada de Filosofia, Ciências e 

Letras. 

Trata-se, portanto de um projeto único, que visa investigar quais as ferramentas 

de Gestão de Recursos Humanos utilizadas para gerir seu corpo docente frente ao 
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mercado competitivo. A observação das ferramentas com os discursos da área de 

Recursos Humanos serão adotados como as unidades de análises. 

Eisenhardt (1989) coloca que os casos também podem ser escolhidos para 

atender a uma teoria específica, em que a amostragem passa a ser teórica e não 

estatística.  

Na proposta desta pesquisa, o caso vem atender a uma questão teórica, ou seja, 

diante do cenário de globalização, competitividade e Crise, na Educação Superior 

Brasileira, quais as práticas utilizadas pelas IESs para gerir seu corpo Docente? 

 

 

4.1.4 Ligar os Dados à Questão da Pesquisa 

 

Para Yin (2001) uma das abordagens interessantes para realização da ligação dos 

dados às proposições é a determinação de um padrão ao qual os dados ou informações 

deverão se adequar. Nesta pesquisa, o padrão adotado é o modelo teórico de Recursos 

Humanos Estratégicos, que serve de referência teórica para obtenção dos dados e 

informações e também como base de relação.  

Na figura 1, apresentada a seguir, pode-se observar a busca da resposta sobre as 

ferramentas utilizadas na área de Recursos Humanos dentro da IES Confessional.  
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Fonte: Marras (2004), Ulrich (2000),  
Albuquerque (2002), Boudreau (2006). 
 

Figura 04: Ligando a teoria da pesquisa ao objeto de estudo 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Urbanavicius (2008).  

 

 

Na figura 1, pode-se observar no item A, a questão da pesquisa como o centro 

orientador do modelo. Os itens B (conceitos dos autores de Recursos sobre as 

estratégias usadas para gerir as pessoas de forma estratégica), C (função do RH 

estratégico diante o mercado competitivo) e D (Missão do RH Estratégico) representam 

o modelo de Recursos Humanos Estratégicos que irá interagir com a realidade do item E 

 
A Gestão de Recursos 
Humanos dentro das 

IES Confessionais 
sem Fins Lucrativos. 

 

        QUESTÃO DA PESQUISA 
Diante do cenário de globalização, competitividade 

e Crise, na Educação Superior Brasileira, quais as 

práticas utilizadas pelas IESs para gerir seu corpo 

Docente? 

 
Quais ferramentas são usados 
para gerir o corpo docente ? 

 
Essas Ferramentas visam atender 

ao mercado competitivo ? 

Qual a contribuição  o RH 
Estratégico traz para os resultados 
da organização ? 

A Literatura sobre Recursos Humanos 
Estratégico. 

A área de Recursos Humanos deve estar 
ligada às estratégias da Instituição. 

Uma abordagem holística.  

Treinamento, Avaliação, Capacitação, etc. 

Envolvimento e Comprometimento da IES 

Eficientes Contratações do corpo docente 

Capacidade de Mudança. 

A missão do RH é agregar valor aos 
resultados da organização.  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 
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(A Gestão de Recursos Humanos em estudo) com o objetivo de responder às perguntas 

dos itens F, G e H. 
 

 

4.1.5  Os Critérios para se Interpretar as Descobertas 
 

Com relação aos critérios de interpretação Yin (2001) expõe que geralmente não 

há uma maneira precisa de apresentar critérios de avaliação para estudo de caso e o que 

se espera é que as descobertas possam ser interpretadas em termos de comparação com 

as proposições.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 05: Critérios de interpretação 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Urbanavicius (2008).  

 

4.2 COLETA DE EVIDÊNCIAS 

  

Para Yin (2001, p. 105) “as evidências para o estudo de caso podem vir de seis 

fontes distintas: documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, 

observação participante e artefatos físicos.” 

Além das fontes acima citadas Yin (2001) ressalta que em um estudo de caso é 

importante que haja evidências provenientes de duas ou mais fontes, que se construa um 

banco de dados que venha compor um relatório final e que haja uma ligação clara entre 

as evidências e as questões da pesquisa. 

Os tópicos a seguir apresentam as seis fontes de evidências segundo Yin (2001), 

sobre como elas podem ser obtidas e a pertinência ou não de cada uma para esta 

pesquisa. 

 
As práticas 

utilizadas sobre 
os docentes na 
IES estudada. 

Modelo 
Profissional 

Análise da 
Literatura de 

RH. 

?  

A B C 
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4.2.1 Documentação 

 

Pode ser obtida através de cartas, memorandos, agendas, minutas de reuniões, 

documentos administrativos, recortes de jornais.  

 

Quadro 08: Documentação 

 
Pertinência para a pesquisa Forma de utilização 
Utilização ampla Utilizada principalmente através da análise de 

documentos administrativos. 
Evidências da pesquisa Plano de Desenvolvimento Institucional, regimento 

Interno, plano em elaboração sobre a gestão de recursos 
humanos interno. 

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Urbanavicius (2008).  

 

 

4.2.2 Registro em Arquivo 

 

Pode ser obtido através de registro de serviço, tabelas e orçamentos 

organizacionais, mapas e tabelas geográficas, lista de nomes, censo demográfico, 

registros pessoais, agenda de telefone. 

 

    Quadro 09: Registro em arquivo 

 
Pertinência para a pesquisa Forma de utilização 
Utilização ampla Utilizada principalmente através de registros internos e 

censos demográficos. 
Evidências da pesquisa Censo do Número de Professores da Instituição, 

orçamento da Instituição para o gerenciamento dos 
professores no ano letivo e cartilha de normas 
institucionais. 

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Urbanavicius (2008).  
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4.2.3 Entrevista 

 

Segundo Yin (2001) é comum ser conduzida de forma espontânea, pode ser 

focal, onde o respondente é entrevistado por um curto espaço de tempo. Embora possa 

haver a espontaneidade, deve obedecer a um protocolo com um conjunto de perguntas 

semi-estruturada. 

 

Quadro 10: Entrevista 

 
Pertinência para a pesquisa Forma de utilização 
Utilização Ampla A utilização da entrevista representa o principal 

mecanismo de coleta de informações desta pesquisa, 
sendo amplamente utilizada através de entrevistas semi-
estruturadas com o Diretor de Operações, com a Analista 
de Recursos Humanos e com o Coordenador do Curso de 
MBA de Gestão de Pessoas..  

 
Evidências da pesquisa 

Entrevista semi-dirigida 
Utilização de um Mini Gravador Digital  

 
Pessoas Responsáveis pela área de RH da Instituição e 

Conhecedoras do Assunto (03) 
Diretor de Operações.  

Analista de Recursos Humanos 
Coordenador do Curso de MBA em Gestão de Pessoas 

 
    

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Urbanavicius (2008).  

 

4.2.4  Observação 

 

Pode incluir várias atividades formais e informais de coleta de dados. Na 

observação informal, pode-se fazer observações sobre os aspectos físicos, 

comportamentais e  demais peculiaridades do local. Observação formal, pode conter um 

protocolo de observação para avaliar a incidência de certos comportamentos desejáveis 

na pesquisa 
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Quadro 11: Observação 

 
Pertinência para a pesquisa Forma de utilização 
Utilização Ampla Utilizada principalmente de forma informal no sentido de 

obter informações que possam não estar evidenciadas na 
entrevista. 

Evidências da pesquisa Será realizada a partir da convivência do dia a dia dentro 
da Instituição. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Urbanavicius (2008).  

 

 

4.2.5  Observação Participante 

  

Neste caso, o pesquisador não é um observador passivo, podendo participar dos 

eventos que estão sendo estudados. 

 

        Quadro 12: Observação participante 

 
Pertinência para a pesquisa Forma de utilização 
Utilização Ampla Utilizada através da participação do pesquisado em 

alguns eventos para melhor compreensão da atividades 
das instituições. 

Evidências da pesquisa Será realizada a partir da participação do autor nos 
eventos, em reuniões gerais e de colegiado, também nos 
comunicados entregues pela área de recursos humanos da 
Instituição estudada.  

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Urbanavicius (2008).  

 

 4.2.6 Artefatos Físicos 

  

Um artefato físico ou cultural, um aparelho de tecnologia, uma ferramenta, uma 

obra de arte ou qualquer evidência física. A sua importância no estudo de caso é 

pequena, a não ser quando o artefato em si tem um papel importante na pesquisa como 

um todo.  
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Quadro 13: Artefatos físicos 

 

Pertinência para a pesquisa Forma de utilização 
Utilização Ampla Utilização nas análises sobre a infra-estrutura física e 

tecnológica das instituições e possíveis conexões com a 
estrutura organizacional. 

Evidências da pesquisa Será analisada a estrutura física das instituições 
participantes. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Urbanavicius (2008).  

 

 

4.3  PROTOCOLO DA PESQUISA 

 

Mais do que um instrumento, para Yin (2001, p. 89) “o protocolo para o estudo 

de caso contém o instrumento e os procedimentos para a realização da pesquisa, 

elevando a confiabilidade da pesquisa”. 

Yin (2001) coloca 4 etapas importantes para a elaboração de um protocolo de 

estudo de caso, sendo elas:visão geral do projeto do estudo de caso, procedimentos de 

campo, questões do estudo de caso e guia para relatório do estudo de caso. 

Segundo Yin (2002, p.91) “ao seguir as quatro etapas acima, o pesquisador irá se 

precaver de possíveis problemas. Nos tópicos subsequentes, será discutido cada passo e 

a pertinência para esta pesquisa”. 

 

 

4.3.1  Visão Geral do Projeto de Estudo de Caso 

 

 Para Yin (2001, p. 92) a visão geral do projeto deve incluir as informações 

prévias, mostrando ao leitor as questões imperativas da pesquisa. Para atender às 

necessidades deste trabalho foi elaborada uma carta de apresentação na qual são 

apresentadas a natureza do trabalho, os objetivos e a importância do mesmo, como um 

breve perfil do pesquisador e da instituição à qual está vinculado. 
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4.3.2  Procedimentos de Campo 

 

 Para atender a esta etapa Yin (2001) sugere que o pesquisador deva saber 

integrar os “acontecimentos do mundo real às necessidades do plano traçado.” Na figura 

3, demonstrada a seguir, são apresentadas as sugestões de Yin e em paralelo a pertença 

ou não dos procedimentos sugeridos para aplicação nesta pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: procedimentos de campo 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Urbanavicius (2008).  

 

4.3.3  Questões do Estudo de Caso 

 

Yin (2001) considera as questões como o ponto central do protocolo de um 

estudo de caso. Segundo o autor o pesquisador deverá estar atento à “pista certa”, ou 

Preparar para 
acontecimentos 

inesperados 

Agenda clara para a 
coleta de dados 

Apoio e orientação de 
especialista em estudo 

de caso 

Possuir materiais 
necessários para campo 

Acesso à organização e 
aos entrevista-chave 

Procedimentos de 
campo segundo Yin 

Pertença a esta pesquisa 

Foi realizado contato com o Reitor 
da Unidade, havendo aquiescência 

do mesmo. 

Foi utilizado um caderno para as 
anotações e um gravador para 

registrar as informações recebidas. 

 Orientadora da pesquisa.  

A agenda será definida de acordo 
com a disponibilidade dos 

entrevistados.  

Tendo em vista possíveis 
eventualidades, as entrevistas serão 

marcadas antecipadamente, 
ibili d d
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seja, deve construir um caminho que conecte cada questão com as prováveis fontes de 

evidência. No caso específico desta pesquisa, todas as perguntas estarão alicerçadas 

sobre a investigação das práticas de gestão sobre os docentes da IES Confessional 

estudada. No entanto, ressalta-se que na elaboração do questionário  tomou-se o cuidado 

para redigir as perguntas de forma clara e simples, na tentativa de não carregá-las com 

os aspectos conceituais que envolvem a natureza da pesquisa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 07: Elaboração do questionário da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IES tem um departamento de RH  
Estratégico ? 

Qual a função do RH dentro da 
Estratégia da IES ? 

Quais estratégias são usadas para gerir  o 
corpo docente? 

Quais as estratégias usadas ? 

Qual o papel do RH hoje na IES ? 

Qual a visão do RH sobre o  Mercado ? 

Qual resultado obtido ? 

ROTEIRO DE 
ENTREVISTA SEMI- 

ESTRUTURADA. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DA IES ESTUDADA. 
 

 

A IES estudada faz parte de uma congregação religiosa de uma ordem católica, 

na qual a Instituição de Ensino superior já é uma tradição, primeiro como faculdades 

isoladas e depois como Centro Universitário e Universidade. Desta forma é 

caracterizada também uma diversidade muito grande devido às diferenças sociais, 

culturais e normativas dos Estados, visto que a congregação tem mais 52 IES em três 

continentes distribuídas em 18 países. 

A IES segundo o Regime Geral (2009), neste trabalho é uma entidade 

confessional, credenciada pelo Decreto Presidencial de 24 de novembro de 1997, e 

recredenciada pela Portaria MEC nº 1654 de 02 de junho de 2005 (DOU 08/06/05), com 

limite territorial circunscrito ao município de Americana, estado de São Paulo e 

Unidades de Ensino nos municípios de Americana, Campinas, Lorena e São Paulo, 

todos no estado de São Paulo. A Entidade Mantenedora da IES é o Liceu Coração de 

Jesus, associação civil, de natureza confessional, beneficente e filantrópica, sem fins 

econômicos e lucrativos, de caráter educacional e de assistência social, constituída por 

religiosos professos, Salesianos de Dom Bosco, com sede e foro no município de São 

Paulo, estado de São Paulo, conforme o dispositivo no parágrafo único do art. 1º do seu 

estatuto. A Unidade, que é o objeto de estudo deste trabalho, foi escolhida pelo critério 

de tempo de existência. A unidade tem mais de 50 anos e foi a primeira faculdade do 

Brasil, destes religiosos. 

Como critério de referência a Instituição de Ensino Superior Confessional sem 

fins Lucrativos, estudada neste trabalho será chamada de IES.  

A IES, presta serviço à comunidade na qual está inserida, gerando igualmente 

conhecimento, visando ao desenvolvimento cientifico, econômico, profissional, social e 

cultural para a região na qual se encontra inserida, estendendo-se para outras. Quer 

contribuir para o bem estar da sociedade, trabalhando pela melhoria de vida na busca 

dialógica da verdade.  

Segundo Rosso (2004), a IES estudada é uma instituição católica, reconhecida e 

legitimada pela Igreja e coerente com esta opção, produz e veicula cultura segundo esta 

ótica.  
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Segundo o PDI (2002, p. 9) 

 
A inspiração cristã da IES supõe uma visão do mundo e do ser humano 
enraizada e em sintonia com o Evangelho de Cristo, expressa de modo 
refletido, sistemático e crítico no ensino, na pesquisa e na extensão. 
 
 

Segundo Rosso (2004) apresenta-se aqui a Missão, Visão e os Valores da IES 

estudada: 

 - Missão: A IES, fundada em princípios éticos, cristão e salesianos, tem por 

missão contribuir na formação integral de cidadão, através da produção e difusão de 

conhecimento e da cultura, em contexto de pluralidade. 

 - Visão: Consolidar-se como centro de excelência, reconhecido nacional e 

internacionalmente na produção, sistematização e difusão do conhecimento e na 

qualidade de serviços prestados à comunidade.  

 - Valores: A prática educativa da IES apóia-se nos seguintes valores: 

“Amorevolezza”, Diálogo, Ética, Profissionalismo e Solidariedade, entendidos como: 

  - “Amorevolezza”: Canal de acesso ao diálogo educativo, caracterizado 

por demonstrações de afeto recíprocas entre educador e educando que possibilitam as 

trocas simbólicas dos valores e dos significados da vida. A “amorevolezza”, a razão e 

religião compõem um harmonioso movimento pedagógico, expressão de uma 

espiritualidade relacional que exibe equilíbrio afetivo, fidelidade oblativa, diálogo 

educativo, paciência histórica e clima de amizade e serviço. 

  - Diálogo: É o elemento constitutivo e fundante da pessoa humana, 

necessitadas das trocas simbólicas com o outro para suas realizações pessoal e social. 

Apresenta-se como pressuposto ao debate, à participação da comunidade, respaldando a 

gestão dos diversos processos institucionais.  

  - Ética: É o processo racional de discussão de valores apreendidos por 

tradição, possibilitando a sua livre e crítica introjeção. Na instituição, a ética promove a 

dissolução de conflitos e livre construção, desenvolvimento e definição de valores e da 

pessoa humana. 

  - Profissionalismo: É a condição para que, em um contexto social amplo 

e complexo, aconteça uma intervenção competente, em uma área de trabalho. O 

profissionalismo expressa a necessidade de formar pessoas qualificadas técnico-

profissionalmente, capazes de buscar soluções teórico-práticas para os desafios e 
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necessidades sociais e de se inserir no mercado de trabalho, contribuindo para a 

construção de uma sociedade cidadã.  

  - Solidariedade: É a atitude de reconhecimento e respeito à pessoa 

humana e aos seres vivos, no que diz respeito à sua dignidade. Manifesta-se pelo cultivo 

da sensibilidade e da partilha nas ações voltadas às causas humanitárias, ecológicas e 

religiosas.  

De acordo com o PDI (2002), a IES estudada, segundo a pedagogia e a 

espiritualidade de sua congregação, caracteriza-se pela construção de um ambiente 

educativo-pastoral, que implica os seguintes elementos:  

  - A criação de um ambiente rico de valores humanos; 

  - Rigor cientifico no desenvolvimento dos conteúdos, da pesquisa e da 

docência; 

  - Um diálogo interdisciplinar entre as diversas áreas acadêmicas e entre 

estas e a fé cristã; 

  - A oferta de matérias específicas de caráter ético e religioso em paridade 

científica e pedagógica com as outras disciplinas; 

  - Uma diversidade de propostas explicitamente cristãs, de cunho pastoral 

e evangelizador; de compreensão e diálogo ecumênico e inter-religioso e de 

compromisso social; 

Os valores da IES emergem de um horizonte mais amplo, no qual se vislumbram 

os seguintes valores (PDI, p. 11-12) 

 
- Igualdade: todos os indivíduos são iguais perante a sociedade, com os  
mesmo direitos e deveres. 
- Qualidade: busca de perfeição que se pode adquirir e oferecer; 
- Democracia: compatibilização entre liberdade e a obediência às normas, 
através da participação critica e responsável dos indivíduos, na constituição 
da ordem social; 
- Humanismo: visão atomista da pessoa humana, que rompe com o 
individualismo, e implica atitudes de respeito e promoção da sua 
singularidade e dignidade. 
- Transcendência: realidade inerente à integralidade da pessoa criada à 
imagem e semelhança de Deus e aberta à verdade e à solidariedade com seus 
semelhantes. 
 
 

Entende-se como fonte documental importante para a caracterização da IES, os 

respectivos objetivos estatutários da mesma. Assim diz o documento: 

A IES, como Instituição Educacional, de formação e aperfeiçoamento de recursos 

humanos pela promoção de Ensino, da Pesquisa e da Extensão, dispõe-se a produzir, 
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acumular sistematizar e disseminar conhecimentos e cultura, nas diversas áreas , formas 

e níveis, especialmente em ciências sociais tecnológicas. Em função dessa concepção, 

concentra esforços para contribuir na formação integral do indivíduo, despertando-lhe o 

senso crítico, o critério ético e a capacidade de julgar e agir corretamente, formando 

cidadãos conscientes, capacitados para a vida profissional e cívica, conforme as 

exigências da sociedade moderna. Como dispõe o Estatuto em vigor, a IES está 

instituído com o objetivo de ministrar o ensino superior, estimulando a pesquisa em 

todos os campo da ciência e, através da extensão e ação comunitária, socializar o 

conhecimento produzido na academia e trazer para a IES as necessidades e 

potencialidades da comunidade. 

 Artigo 3º. – A IES tem como objetivo: 

 I – A formação de profissionais e especialistas nas diferentes áreas de 

conhecimento, habilitando-os para inserção nos setores profissionais e para participação 

no desenvolvimento da sociedade brasileira; 

 II – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito cientifico e do 

pensamento reflexivo; 

 III – proporcionar ao estudante condições e meios para uma educação integral, o 

que inclui os valores humanos cristãos, científicos e tecnológicos, conquistas da 

tradição e da modernidade, pelos quais devem se pautar os atos de seus dirigentes e 

professores, sobretudo na aplicação correta e rigorosa dos preceitos legais e regimentais; 

 IV – incentivar o trabalho de pesquisa e de investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio; 

 V – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, 

que constituem patrimônio da humanidade, e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

 VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular 

os nacionais e regionais; 

 VII - prestar serviços especializados à comunidade numa relação de 

reciprocidade; 

 VIII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios, resultantes da criação cultural e da pesquisa 

cientifica e tecnológica gerada na instituição; 
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 IX – manter relações com estabelecimentos congêneres e instituições de 

pesquisa, tanto pública como particulares, nacionais e internacionais para intercâmbio 

de idéias; 

 X – desenvolver, estimular e difundir as ciências, as artes e a tecnologia através 

da educação a distância.   

 

Segundo Rosso (2004), a administração da IES é feita pelos religiosos 

salesianos, integrados na Inspetoria Salesiana de São Paulo. Os religiosos salesianos 

possuem experiência comprovada no campo educacional tanto no Brasil quanto em 

outros países e têm promovido a pesquisa e a extensão em todas as suas unidades onde 

são envolvidos, trabalhando diretamente com seus alunos, professores e funcionários 

técnico-administrativos, na busca constante do desenvolvimento e do bem dos seus 

educando.  

Apresentar-se-ão algumas estatísticas referentes ao Corpo Docentes, alunos, e 

Cursos para que se tenha uma visão da IES estudada, segundo estes aspectos. Os dados 

estão limitados até 2010, data desta pesquisa. 

 O corpo docente da IES é composto por 85 professores, sendo 65% do sexo 

masculino e 35% do sexo feminino. 

Segundo o Regimento Geral (2009) o Corpo Docente da IES é constituído por 

professores com atividades regulares de ensino, orientação discente, atividades 

investigativas, que assumem o compromisso de reconhecer e respeitar os princípios 

cristão-católicos e o estilo salesiano de educar. Para o PDI (2002), a IES acredita que 

sua missão de educar se realiza no compromisso de seu corpo docente, como um 

processo educativo voltado para a formação de pessoas integras, solidárias, éticas e 

profissionalmente competentes. Para tanto, as qualidades humanas e técnicas de seu 

corpo docente tornam-se imprescindíveis na contratação dos professores.  

 

Quadro 14: Distribuição de Docentes Segundo a sua respectiva titulação na IES – 2010. 

Unidade Pós-

Doutorado 

Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

 

Professores 

0 27 41 14 3 

     Fontes: Secretaria Acadêmica, 2010. 
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Atualmente a IES oferece dez cursos superiores, sendo cinco para bacharelado e 

cinco para licenciatura. Os cursos de Graduação, segundo o Regimento Geral (2009), 

têm por finalidade a obtenção de graus acadêmicos ou que correspondam a profissões 

regulamentadas por lei, devendo ser estruturados de forma a atender as prerrogativas da 

legislação vigente e os limites de duração fixados pelos órgãos competentes. Os projetos 

pedagógicos dos cursos oferecidos pela IES obedecem aos critérios de coerência e 

sinergia com o Plano de desenvolvimento Institucional e com o Projeto Pedagógico 

Institucional. Cabe à Pró-Reitoria Acadêmica, em consonância com a Secretária Geral, 

coordenar e supervisionar as providências necessárias para os processos de 

autorizações, reconhecimentos, renovações de reconhecimentos, assim como 

credenciamento e recredenciamento institucionais. A IES estudada oferece curso de 

Licenciatura e Bacharelado tanto no período Matutino (M) como Noturno (N). 

 

Quadro 15: Cursos oferecidos pela IES Estudada. 
Curso Titulação Unidade Turno Autorização Reconhecimento 

Administração Bacharelado Lorena M/N P: 957/99  

Ciência da 

Computação 

Bacharelado Lorena  N  P: 994/00 

29/09/2000 

 

Direito Bacharelado Lorena  M/N P: 

91.251/85 

17/05/1985 

Port.: 97/91 

30/01/1991 

Filosofia  Licenciatura  Lorena  M D: 

30.552/52 

Dec.: 35.740/54 

29/06/1954 

Geografia  Licenciatura  Lorena  N D: 

30.552/52 

Dec.: 35.740/54 

29/06/1954 

História  Licenciatura Lorena  N D: 

30.552/52 

Dec.: 35.740/54 

29/06/1954 

Matemática Licenciatura Lorena  N D: 1.754/99 

17/12/1999 

 

Pedagogia  Licenciatura Lorena  N D: 

30.552/52 

14/02/1952 

Dec.: 35.740/54 

29/06/1954 
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Psicologia  Formação de 

Psicólogo. 

Lorena N  D: 71608/72 

22/12/1972 

Dec.: 78051/76 

15/07/1976 

Turismo Bacharelado Lorena  N P: 975/99 

28/06/1999 

 

 Fonte: PDI 202, p. 57. 

 

Atualmente a IES conta com 2412 alunos matriculados em seus cursos. 

 

Quadro 16: Relação de inscrição no vestibular na IES nos últimos cinco anos. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2713 2553 1878 1478 1981 1998 

Fonte: Secretária Acadêmica, 2010.  

 

Para o Regimento Geral (2009), o processo seletivo de admissão aos cursos de 

graduação obedece às normas aprovadas pelo CONSU, respeitando a legislação vigente. 

A classificação faz-se pela ordem decrescente dos resultados, até o limite legal de 

vagas. A classificação obtida é válida para matrícula no período letivo para o qual se 

realiza o vestibular. Os processos seletivos ocorrem em regime semestral, sendo que o 

processo seletivo semestral deve ser devidamente justificado e obter a aprovação da 

Reitoria e da Mantenedora.   

 

Quadro 17: Relação de alunos Matriculados na IES nos últimos cinco anos. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3157 3000 2837 2643 2457 2412 

Fonte: Secretária Acadêmica, 2010. (data base: abril de cada ano) 

 

Para a matrícula os candidatos aprovados no processo seletivo de admissão e 

convocados, segundo a ordem classificatória, formalizam seu ingresso na IES em curso 

de graduação, efetuando a matrícula. O candidato deverá assinar um contrato de 

prestação de serviço educacionais, nos termos da legislação vigente. A matricula é 

renovada semestralmente de acordo com o estabelecido em calendário acadêmico. 
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5.1 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA IES 

 

A IES se organiza em Unidades Universitárias onde são coordenadas e 

executadas as atividades de ensino, atividades investigativas e de extensão nas diversas 

áreas e níveis do conhecimento. 

De acordo com o Regimento Geral (2009), cada unidade existente ou criada na 

forma da lei, limita-se ao município onde está situada e realiza sua inserção 

comprometida com a história regional. A administração da IES é exercida pelos 

seguintes órgãos (REGIMENTO GERAL, 2009, p. 09) 

 

1º Órgão de Direção e supervisão: 

 

I – Chancelaria  

 

2º Órgão de Colegiado: 

 

I – Conselho Universitário (CONSU) 

II – Colegiado de Curso 

 

3º Órgão Executivo: 

 

I – Reitoria: 

a) Reitor  

b) Pró-Reitor Acadêmico; 

c) Pró-Reitor Administrativo; 

d) Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária; 

e) Secretário Geral. 

 

II – Diretoria Operacional:  

a) Diretor Operacional;  

b) Gerente Financeiro. 

 

III – Coordenação de Cursos: 
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a) Coordenador de Curso; 

 
b) Coordenador de Pós-Graduação. 

 
 
4º Órgãos Suplementares: 
 

a) Biblioteca 
  

b) Outros órgãos de apoio, definidos pela Reitoria.  
 

De acordo com o Regimento Geral (2009), a estrutura apresentada pela IES faz a 

seguinte divisão: a chancelaria, representada pelo Chanceler, é o primeiro órgão na 

estrutura organizacional. É exercida pelo Presidente Honorífico da Mantenedora, na 

pessoa do Inspetor, autoridade maior dos Salesianos da Inspetoria Salesiana de São 

Paulo, onde realiza atividades de direção e supervisão. O Conselho Universitário 

(CONSU) é o órgão máximo de natureza consultiva, normativa e deliberativa, composto 

pelo Reitor que é o Presidente do órgão, demais Pró-Reitores, Diretores de Operações 

de Unidades, Gerentes Financeiros, Coordenadores de Graduação e Pós-Graduação, 

Representantes do Corpo Docente e Discente, Técnico-Administrativo e um 

Representante da sociedade Civil, designado pelo Reitor. O Colegiado do Curso tem por 

finalidade acompanhar a implementação do Projeto Pedagógico do Curso, discutir 

temas relacionados ao mesmo, planejar e avaliar as atividades acadêmicas. 

Ainda Segundo o Regimento Geral da IES (2009), a Reitoria é o órgão executivo 

da administração e é responsável pelo cumprimento da missão e objetivos da 

Instituição, sendo constituída pelo Reitor e os Pró-Reitores, mais o secretário Geral que 

serve como apoio executivo. O Reitor e seus Pró-Reitores são nomeados e exonerados 

pelo Chanceler, ouvida a Mantenedora, para um mandato de três anos, permitidas 

reconduções. 

Os demais Pró-Reitores recebem as seguintes funções: a Pró-Reitoria Acadêmica 

é o órgão de planejamento, supervisão e coordenação das atividades de ensino de 

graduação e de pós-graduação e das atividades pertinentes às práticas investigativas. A 

Pró-Reitoria Administrativa é o órgão de planejamento, supervisão e coordenação no 

que se refere às questões administrativo-financeiras; responsável pela consolidação 

orçamentária e pela prestação de contas à Mantenedora, a Pró-Reitoria de Extensão e 

Ação Comunitária é o órgão de planejamento, supervisão e coordenação das atividades 

de extensão universitária e ação comunitária e a Secretária Geral é o órgão executivo da 
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Reitoria responsável pelo acompanhamento da legislação educacional, pela instrução de 

processos dos órgãos colegiados superiores, pelo registro de diplomas e pela supervisão 

e assessoria às Secretárias das Unidades e à Reitoria.   

A estrutura organizacional de cada unidade compreende a Diretoria Operacional, 

que é composta pelo Diretor de Operações e pelo Gerente Financeiro. A Coordenadoria 

é composta pelos Coordenadores de Graduação e Pós-Graduação, conforme Regimento 

Geral de 2009. 

A Diretoria Operacional é responsável pela gestão administrativa e acadêmica de 

cada unidade. Os Diretores são nomeados pelo Reitor com mandato de três anos, 

permitidas reconduções, ouvido o Chanceler. O Gerente Financeiro da Unidade é 

responsável pela gestão administrativa e financeira, respondendo à Pró-Reitoria 

Administrativa e a Coordenadoria de Curso é composta pelos coordenadores de curso 

da unidade, que é responsável pelo curso de sua área de conhecimento e atuação. É 

nomeado pelo Reitor, com anuência da Pró-Reitoria Acadêmica, ouvida a Diretoria 

Operacional, por dois anos, permitidas reconduções. A Pós-graduação Lato Sensu é 

coordenada pelo Diretor de Operações e a Coordenação da Pós-Graduação Stricto Sensu 

é nomeada pelo Reitor, ouvida a Pró-Reitoria Acadêmica e a Diretoria de Operações, 

por dois anos, permitidas reconduções. 

Para o Regimento Geral (2009), são órgão suplementares aqueles destinados a 

oferecer, nas atividade-meio, apoio didático-pedagógico, técnico-científico, 

administrativo, de assistência, de assessoramento à Reitoria, às Diretorias Operacionais, 

às Coordenadorias, aos conselhos e a toda a administração do Centro Universitário. 

Desta forma organiza-se estruturalmente a IES estudada tanto de forma macro 

como micro, constituindo o Centro Universitário.  

 

 

5.1.1 A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DA IES 

 

Atualmente, a área de Recursos Humanos da IES  conta com duas funcionárias, 

a analista de Recursos Humanos e a auxiliar de Recursos Humanos. A analista está na 

Instituição há cinco anos, é formada em Psicologia, administração e possui MBA em 

Gestão de Recursos Humanos realizado na própria Instituição. A auxiliar está doze anos 

na IES, é formada em História e está cursando o MBA de Gestão de Pessoas na própria 

instituição. 
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No momento, a Administração de Recursos Humanos está em fase de 

implantação nas Unidades de Ensino. Segundo Rosso (2004), suas respectivas políticas 

foram elaboradas e se encontram na fase de discussão e acertos. Em suas diversas 

Unidades, a área de Recursos Humanos, na prática, existe de forma ainda diversificada e 

em fase de desenvolvimento maior ou menor.  

Segundo o PDI (2002, p. 28) 

 
A área responsável pela gestão de pessoas, é fundamental para proporcionar o 
melhor desempenho institucional, devendo desempenhar o papel de evitar as 
disfunções organizacionais (conflitos e competições) e de valorização das 
pessoas e dos talentos. Contribui, ainda, com a integração dos setores 
internos, fortalece a Cultura Organizacional e estabelece políticas de 
aperfeiçoamento contínuo, além de elevar o nível de qualificação das 
pessoas. 
  

 

Pode-se destacar ainda as políticas de Recursos Humanos utilizada pela IES, 

segundo o PDI (2002, p. 29) 

 
 - atrair profissionais competentes e qualificados; 
 - Criar incentivos com base no desempenho e com base no mérito; 
 - Promover o aperfeiçoamento continuado das pessoas; 
 - Orientar os profissionais contratados em relação à identidade da IES 
e das suas funções; 
 - Envolver o pessoal de direção, acadêmico e ténico-administrativo no 
processo de avaliação; 
 - Verificar o desempenho dos profissionais, analisar o desempenho 
das funções e sugerir as mudanças e adaptações necessárias; 
 - Consolidar o procedimento de contratação de pessoal; ser 
responsável pela integração entre às áreas internas e o pessoal dos demais 
Campi; 
 - Criar uma política salarial agressiva e justa, dentro dos padrões da 
remuneração do professor universitário brasileiro, dentro da análise regional. 
 

  

 Segundo Rosso (2004), pode-se dizer que um dos subsistemas de Recursos 

Humanos que já está implantando é o de Avaliação e Auto-Avaliação Institucional. A 

Avaliação é realizada através de uma preparação prévia, preenchimento dos 

instrumentais, tabulação e análise informatizados dos mesmos e devolutiva para os 

envolvidos através da chefia diretamente ligada ao avaliado. Este Instrumento é o 

mesmo para todas as Unidades do Centro Universitário. De acordo com o processo de 

Avaliação, é observado no procedimento: alunos (sala), corpo docente, coordenações, 

serviços de apoio prestados (biblioteca, secretária, laboratório, serviço social, 

atendimento em geral, etc.) 
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Segundo o PDI (2002, p. 51-52), 
 

O colegiado de Curso contribui com a avaliação e auto-avaliação 
institucional, discutindo seus procedimentos e debatendo os instrumentos de 
avaliação que, além de contemplarem os interesses institucionais, revelam os 
indicadores de qualidade estipulados pelos padrões do MEC para a 
graduação. A avaliação possibilita, ainda, a análise da ótica discente e 
docente em relação ao curso e aos procedimentos acadêmicos. A auto-
avaliação permite à instituição ter visão ampla do processo e garante o 
confronto dos resultado. A análise dos resultados deve garantir 
constantemente o (re) planejamento, execução e avaliação, para a 
implementação das mudanças em prol da excelência dos cursos. Os Cursos 
desenvolvem estudos/pesquisas para obter subsídios junto ao mercado de 
trabalho, comunidade cientifica e órgão de classe, sobre a realidade do curso, 
com o intuito de implementar estratégias que venham assegurar a 
consolidação dos objetivos e do perfil de egresso desejado. 

 

 

 Para a IES a gestão de seus cursos é importante, pois consolida os objetivos, 

estratégias e metas estabelecidas no planejamento acadêmico do Centro Universitário. 

Para isso, é importante que o gestor conheça tanto o ambiente interno como externo da 

instituição para desenvolver competências que tornem a IES mais competitiva e capaz 

de realizar sua missão, visão e valores.  

 A partir de uma análise do PDI (2002)  da IES, observarmos que alguns setores 

são considerados muito importante para um ambiente sistêmico e integrado. São eles: 

Recursos Humanos, Recursos Financeiros, Recursos Físicos, Recursos Tecnológicos, 

Recursos de Informação. Destacando a área de Recursos Humanos que é ponto de 

estudo deste trabalho, podemos afirmar que para o documento citado acima, “a área de 

Recursos Humanos está voltada à otimização do desempenho instituicional, evitando 

disfunções organizacionais e contribuindo com a integração dos setores internos e 

fortalecimento da cultura organizacional”. (p. 29). 

 De acordo com as informações apresentadas, inicia se no proximo item o 

trabalho de entrevistas com integrantes da IES, sob o foco da área de Recursos 

Humanos.  

  

 

5.1.3   ENTREVISTAS COM OS REPRESENTANTES DA IES.  
 
 

Para desenvolver a entrevista com profissionais da IES, foram levados em conta 

aspectos, como: cargo ocupado dentro da hierarquia na IES, experiência na área de 

Recursos Humanos e familiaridade com o tema estudado.  
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Com esses critérios, chegou-se aos nomes de três pessoas, duas que atuam diretamente 

com a área de Recursos Humanos da IES, a analista de Recursos Humanos e o Diretor 

de Operações da IES, e uma que,  coordena o curso de Administração e MBA de Gestão 

de Pessoas que têm conhecimento do assunto estudado e poderia falar sobre o mesmo.  

Elas foram contatadas por telefone e e-mail e se disponibilizaram a participar da 

pesquisa. Segundo Almeida (2009), sobre a quantidade de indivíduos a serem 

entrevistados, vale ressaltar que o objetivo da pesquisa é analisar um fenômeno 

complexo profundo e qualitativamente. Por este motivo, entende-se que o que deve ser 

levado em consideração na utilização da estratégia de pesquisa é a qualidade dos 

depoimentos obtidos com as entrevistas, não o número de entrevistados. 

Antes de ouvir as três pessoas que se disponibilizaram a ser entrevistadas, foi 

assinado pelas mesmas o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, documento em 

que, além das informações sobre o estudo e pesquisa, os sujeitos solicitam o modo 

como serão identificados, se por pseudônimos ou pelas iniciais de seus nomes, 

conforme modelo disponível no anexo B.  

Com uma duração média de 30 (trinta) minutos cada, as entrevistas foram 

gravadas com a devida autorização dos participantes, sendo o local e o horário 

determinados  pelos entrevistados, sempre em ambiente neutro, garantindo-se a coleta 

de dados de forma confiável para atender ao rigor do procedimento em pesquisa de 

campo. 

A transcrição, num primeiro momento, foi literal, conforme lembra Thompson 

(1992, p. 290): “Se o que foi gravado tiver de ser citado num livro ou artigo, é preciso 

primeiro fazer uma transcrição”. 

Depois da gravação, as entrevistas foram transcritas e enviadas aos sujeitos  para 

que pudessem validar o seu conteúdo.  

Após a devolutiva das transcrições pelos entrevistados, passou-se a literalizar os 

relatos, ou seja, de acordo com Haguette (2005), foi feita a “limpeza” do texto: foram 

abolidas as repetições e corrigidos erros gramaticais e de pontuação, tomando-se o 

cuidado de que o sentido do texto não fosse alterado e considerando-se “[...] o óbvio 

princípio de que não é possível escrever como se fala” (MEIHY, 1991, p.30). O ideal, 

como lembra o autor, nesta etapa, é procurar marcar as palavras-chave. Ela será 

norteadora para identificar o tom pretendido pelo narrador. 

Os dados foram coletadas por meio de entrevista semi–estruturada. Os 

depoimentos foram organizados em três temas de análise, constituídos e organizados a 
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partir do referencial teórico que dá sustentação ao estudo e os objetivos da pesquisa. 

 Desta forma se destacam os temas: Recursos Humanos, Práticas Utilizadas pela 

área de RH e Resultados Obtidos e Desejados. Destes três temas outros sub-temas 

poderão se apresentar de acordo com as falas dos sujeitos que serão agrupadas dentro do 

tema mais aproximado.  

 A entrevista em profundidade se caracteriza por ser de corte qualitativo e 

holístico: a vida, as experiências, as idéias, os valores constituem o objeto de 

investigação (MEIHY, 1991).  

Além disso, nos trechos que serão analisados à luz da literatura, as palavras ou 

frases foram sublinhados, com o intuito de facilitar  ao leitor. 

Sintetizando, os procedimentos metodológicos na realização da pesquisa de 

campo seguiram a dinâmica representada na figura 9: 
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Figura 08 – Dinâmica de organização, tratamento e análise dos entrevistas.  
Fonte: Adaptado de ALMEIDA, 2009 pelo autor. 
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Resultados Obtidos  

Análise das práticas utilizadas 
pela IES sobre uma perspectiva da 

gestão sobre os docentes. 
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uma área de Recursos Humanos 

na IES estudada. 

Resultados que a IES já obteve 
com práticas da área de Recursos 
Humanos e o desejo manifestado. 
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Temas estabelecidos 
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sujeitos

Entrevista com os 
representantes da IES. 
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Após a coleta do material, a gravação das entrevistas, as transcrições e o envio 

aos sujeitos para a validação e a posterior literalização, promoveu-se uma leitura atenta 

dos relatos, uma “leitura flutuante”, na fase de pré-análise, para levantar as evidências 

que convergem com os temas criados para a análise, os recursos humanos estratégicos, 

as práticas utilizadas e os resultados obtidos e os desejados. 

Entre os entrevistados se encontra a Analista de Recursos Humanos da IES, que 

será representada como E1, também como entrevistado o Diretor de Operações da IES 

com a sigla E2 e por fim o Coordenador do curso de Administração e do MBA de 

Gestão de Pessoas da IES com a sigla E3. Todos foram entrevistados de acordo com as 

normas estabelecidas neste trabalho. 

 

5.1.3.1   ÁREA DE RECURSOS HUMANOS  
 

De acordo com o primeiro tema, os integrantes da IES estudada foram 

questionados sobre a existência de uma área de Recursos Humanos dentro da IES:  

 
E1 - Atualmente a IES possui uma estrutura de RH [...], dedicando-se mais 
tempo às ações operacionais [...]. Talvez a IES encontre-se no inicio de sua 
caminhada. 
E2 - Não sei se existe meio termo, hoje eu acredito que nós não temos um RH 
[...], mas estamos trabalhando para ter [... ]. Neste ano iniciamos junto a 
Reitoria um trabalho de um RH corporativo que fará a gestão de todas as 
unidades [...] existirá um RH que fará as regras junto com a Reitoria. 
E3- O Recursos Humanos da IES [...] limita-se à adoção de atividades e 
processos típicos de um Recursos Humanos tradicional. 
 
 

Em relação à existência de uma área de Recursos Humanos dentro da IES, 

podemos observar que os sujeitos E1 e E3 são convergentes  em afirmar que existe um 

departamento meramente operacional, porém a fala do entrevistado E2  refere-se à área 

de Recursos Humanos, como inexistente na IES, mas destaca que existe um projeto já 

iniciado de transição do Recursos Humanos da IES. Outro ponto importante a ser 

destacado, é a centralização do RH do Centro Universitário na Reitoria que fica 

atualmente na cidade de Americana da qual a IES estudada faz parte. Segundo E2, 

existirá um Recursos Humanos corporativo para todas as unidades (Lorena, São Paulo, 

Campinas, Americana e Piracicaba). Atualmente o Recursos Humanos tem executado 

ações operacionais com recrutamento, seleção e avaliações. 

 Para César, Bido e Saad (2007), a implicação direta desta centralização dos 

negócios é que a área de Recursos Humanos deixa de ser local fortemente alicerçada em 
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legislação e cultura específica de onde a empresa está instalada, migrando para uma 

posição estratégica que deve representar os valores centrais da organização, permitindo 

que a empresa não se descaracterize em diferentes ambiente onde atua. Esta exigência 

de pensar uma empresa global, com pessoal local, complexifica sobremaneira a gestão 

de pessoas, praticamente forçando a área a pensar de maneira integrada. 

Segundo Hopner et al (2008), a área de Recursos Humanos deve estar integrada 

com a estratégia corporativa, considerando todos os impactos que o ambiente possa 

proporcionar, enfatizando a escolha e a tomada de decisão e considerar todos os 

stakeholders e não apenas o grupo de executivo, passou-se a esperar que a área de 

Recursos Humanos funcione como um negócio e não mais como um centro de custos. 

Para Bosquetti e Albuquerque (2005), a literatura de Recursos Humanos sugere 

uma nova pauta para a área, destacando uma gestão mais estratégica sobre as pessoas, a 

fim de alinhar as pessoas à estratégia da organização e promover as mudanças 

adequadas para dar respostas aos desafios do ambiente empresarial.  

Segundo Mangolim (2006), um dos grandes desafios do gestor de universidade, 

é integrar o planejamento e a gestão, evitando que pensamento e ação não se cristalizem 

como processos isolados, mas que estejam  sintonizados com a cultura organizacional. 

Para o PDI (2002)  a área de Recursos Humanos é responsável pela gestão de 

Pessoas e tem como responsabilidade proporcionar desempenho institucional e, além 

disso, deve também desempenhar  papéis que evitem as disfunções organizacionais, 

como conflito e até mesmo competição, valorizando as pessoas e os talentos. O 

Recursos Humanos também se torna responsável pela integração  dos setores internos e 

pelo fortalecimento da cultura organizacional além de estabelecer políticas de 

aperfeiçoamento contínuo, além de elevar o nível de qualificação dos colaboradores da 

IES. 

De acordo com os autores utilizados nas análises das falas dos sujeitos, vimos 

que a integração das ações da área de Recursos Humanos visa pensar de maneira 

integrada e alinhada às pessoas e às estratégicas da organização. Adiante vimos a 

responsabilidade do gestor da organização em fazer esta integração de forma que não 

descaracterize a cultura da organização.  

Ainda sobre o primeiro tema, observamos a manifestação do desejo de que o 

Recursos Humanos da IES se torne estratégico 
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E1 - Existe sim o reconhecimento de que o RH deve cada vez mais se definir 
e ocupar uma posição estratégica dentro da IES [...], um RH estratégico, 
com políticas definidas que se posicione cada vez mais próximo/alinhado 
com as diretrizes e objetivos institucionais. 
E2 – Vejo que a estrutura de um RH estratégico está montada por um 
processo de institucionalização e a congregação salesiana tem contribuído 
para o RH se tornar estratégico com os projetos unificados das IUS 
(Instituições Universitárias Salesianas) que estão sendo colocados em 
comum, este ano, para todas as instituições salesianas. Volto a repetir, o RH 
não é estratégico porque falta institucionalizar [...]. 
E3 – Cabe ao Recursos Humanos definir estratégias/políticas de gestão de 
pessoas alinhadas com a estratégia da instituição. Apenas dessa forma, 
pode-se afirmar que teremos um Recursos Humanos estratégico na IES. 
 
 

 A partir das falas dos sujeitos, notamos uma convergência para que a IES tenha 

uma área de Recursos Humanos estratégica. Observarmos na fala dos sujeitos E1 e E2, 

que já existem projetos unificados para que isso ocorra. Para o entrevistado E3 a IES é  

preciso definir estratégia e políticas para que exista um Recursos Humanos Estratégico. 

 Para Figueredo et al (2008), a importância da área de Recursos Humanos 

desempenhar um papel estratégico nas organizações é um desejo tanto acadêmico como 

empresarial. Com isso o Recursos Humanos operacional vem perdendo valor nas 

organizações se não for agregado à estratégia competitiva.  

 Segundo Gubman (2004), para a área de Recursos Humanos se tornar 

estratégica, ela precisa abrir mão de funções operacionais, o que amplia a possibilidade  

de conhecer mais cada negócio e propicia condições para participar da estratégia da 

empresa. Caberá aos gestores em geral realizar a gestão de pessoas, com o suporte da 

área de Recursos Humanos.  

 Para Bispo, Correia e Medeiros (2009), numa administração estratégica a 

empresa deve buscar eficácia da organização como um todo. Para isso, é importante que 

a estratégia esteja presente em todos os departamentos e não apenas na direção geral ou 

departamentos operacionais, e, principalmente , na função de Recursos Humanos. O 

papel do RH é muito importante para a implantação do que foi planejado por meio de 

definição de políticas convergentes de gestão de pessoas e da orientação, suporte e 

controle do cumprimento dessas políticas, cuja operacionalização passa a ser atribuição 

de cada célula ou departamento organizacional. 

  Segundo Rowe e Bastos (2007), a área de Recursos Humanos, deve fazer parte 

da estratégia da empresa, buscando inovação, levando em conta a dinâmica da 

modernidade, a aceleração das descobertas científicas e tecnológicas. 

Mas por outro lado para Rowe e Bastos (2007, p. 4), 
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[...] as organizações buscam a sobrevivência e a perpetuação, aspectos 
diretamente ligados ao potencial e ao desempenho humano na condução de 
estratégias e operações, no estabelecimento de relações oportunas e legítimas, 
na regeneração de competências e capacidades, na mobilização de recursos e 
na aprendizagem contínua.  

 

  
 Para os autores, o desejo de se ter um Recursos Humanos estratégico é tanto 

acadêmico como empresarial, porém, para transformar a área de RH em estratégico, é 

necessário que ele agregue não apenas funções operacionais, mas também funções 

inovadoras, dinâmicas e obtenha uma visão geral da organização.  

 É possível observar nas falas dos sujeitos que a IES não tem uma estratégia 

definida sobre sua área de Recursos Humanos. Porém existe o desejo de implementar 

políticas para a área de pessoas de acordo com a estratégia da instituição.  

 
Ainda sobre o primeiro tema, observamos as funções que a área de Recursos 

Humanos desempenha hoje na IES: 

 

 
E1 – [...] busca-se constantemente promover um ambiente de aprendizado, 
favorável à motivação e ao comprometimento das pessoas, contribuindo 
assim com a missão da IES [...]. 
E2 – [...] existem processos , a avaliação dos docentes passa pelo RH, outros 
critérios como o desenho das funções dos cargos, o perfil dos nossos 
funcionários seja ele administrativo ou um professor. Isso também passa 
pelo RH. As decisões de contratação que antes eram muito subjetiva, hoje se 
busca vários currículos para que seja feita uma boa seleção, é coordenada 
pelo RH [...]. 
E3 – Hoje, o RH desenvolve, basicamente, atividades e processos típicos de 
Recursos Humanos Operacional, como recrutamento e seleção de docentes e 
de colaboradores, gestão de um setor de ouvidoria, processamento de ações 
para a efetuação do pagamento de docentes e de colaboradores, condução 
do processo de avaliação institucional, capacitação de colaboradores. Sendo 
assim, observa-se um papel operacional no departamento de Recursos 
Humanos da IES.  
 
 

 
 De acordo com as falas dos sujeitos, observarmos uma convergência de funções 

operacionais desempenhadas pela área de Recursos Humanos da IES. Apesar do RH 

estar coordenando o processo de seleção, não existe evidências de que o mesmo esteja 

exercendo outras funções além das operacionais citadas. 

 Para Ulrich (2000), em muitas organizações a área de Recursos Humanos, está 

limitada a funções burocráticas de avaliação de desempenho e organização de papelada, 
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deixando desta forma de atuar como realmente deveria. Para alcançar a excelência 

organizacional existe uma necessidade urgente de mudança nesta área. 

 

 Segundo Marras (2009, p. 255), 

 
Teóricos do mundo inteiro, bem como professores catedráticos de 
universidades renomadas, também se somam nessa linha de pensamento 
apontando para a necessidade de mudança na área de Recursos Humanos. A 
linha de argumento passa, na sua quase totalidade, pelo raciocínio de que os 
modelos até aqui utilizados para incrementar a produtividade e a qualidade 
estão cansados, esgotados, sem dar o retorno que se espera em termos de 
quantidade e qualidade.  
 
 

 E sobre as estratégias usadas, foram observados os seguintes itens: 
 
 

E1 – As estratégias se constituem de ações como: um bom processo de 
recrutamento e seleção; capacitação/formação quanto aos valores 
institucionais; formação, entre outras. 
E2 – [...] estamos fazendo um curso on line [...], este projeto visa estabelecer 
critérios para definirmos políticas de Recursos Humanos, como o perfil do 
nosso docente, o perfil do nosso gestor e o papel do nosso RH, porém isso 
ainda não está fechado. 
E3 - Pelo fato de não haver uma cultura de planejamento estratégico 
institucional específico na IES, não existe uma intenção clara e bem definida 
para que o RH atue, prioritariamente, de maneira estratégica 

 
 
 De acordo com as falas dos sujeitos, não observarmos de forma clara as 

estratégias utilizadas pela IES. Destacam-se processos operacionais realizados pela área 

de Recursos Humanos e a possibilidade de estabelecimento de critério e políticas para a 

gestão de pessoas no futuro. 

 Para Junior e Mangolim (2006), um dos aspectos mais críticos da gestão tem 

sido a formulação e a implementação de estratégias que permitam a uma organização 

concretizar seus objetivos. Inseridas num contexto de grandes transformações, as 

universidades têm sido desafiadas em suas capacidades de responder às demandas 

externas, como forma indispensável de sobreviver, no curto prazo, e garantir a 

existência, a longo prazo. 

 Ainda segundo Junior e Mangolim (2006), a criação e a materialização de 

estratégias têm sido uma preocupação maior na gestão empresarial.  E por se tratar das 

organizações sem fins lucrativos acaba não existindo um consenso na literatura. O 

trabalho visa analisar um caso especifico de uma IES.  
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 Segundo Ulrich (2001), os profissionais de Recursos Humanos estão aptos para 

exercer um papel estratégico e agregar valor à organização, no momento em que 

entenderem que o funcionamento do negócio precisa de uma adaptação das políticas e 

práticas de RH às mudanças  empresariais. Para o autor, a implementação de estratégias 

bem sucedidas, se dá quando as mesmas estão alinhadas com a estratégia empresarial. 

 O autor ainda defende que o mau alinhamento entre o sistema de Recursos 

Humanos e o sistema de implementação da estratégia empresarial pode efetivamente 

destruir valor. 

 Para Fleury e Fleury (2004), o Recursos Humanos deve assumir um papel 

importante na organização, no desenvolvimento de estratégias, na medida em que cuida 

com mais propriedade de atrair, manter e desenvolver as competências necessárias à 

realização dos objetivos organizacionais.  

 Albuquerque (2002) defende uma participação maior dos colaboradores na 

formulação de estratégia, como uma forma de tornar o processo estratégico mais 

interativo e contínuo, estimulando a comunicação, o aprendizado e o comprometimento 

das pessoas. Para o autor, o novo papel do RH, está na formulação de estratégias. 

 Para Junior e Mangolim (2006) no caso das IESs, como organização de 

conhecimento, as melhores estratégias são aquelas que permitem atender às 

necessidades e expectativas do seus alunos e produzir conhecimento relevante ao setor 

produtivo e à sociedade. 

 Para os autores, a estratégia está em responder aos desafios apresentados pelo 

ambiente externo de forma que agregue valor à organização, onde o Recursos Humanos 

ocupa um lugar de destaque. 

 

5.1.3.2   PRÁTICAS UTILIZADAS  PELA IES  
 

 Como segundo tema o trabalho investiga as práticas usadas pelas IES a partir da 

sua área de Recursos Humanos, para o gerenciamento do seu corpo docente. Dentro 

desta perpesctiva, os membros da IES foram indagados sobre as funções que a área de 

Recursos Humanos desempenha dentro da Instituição, atualmente sobre o corpo 

docente: 
 

E1 – A gestão do corpo docente na IES é desenvolvida pelos coordenadores 
de cursos e a Diretoria. O setor de RH dentro da IES possui maior 
autonomia no que se refere à gestão do corpo técnico – administrativo 
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 E2 – [...] temos também uma equipe que acompanha as avaliações que são 
feitas sobre os docentes e dela participa nossa analista de Recursos 
Humanos.  
E3 – [...] para gerenciar o corpo docente, observa-se a adoção de avaliações 
de cunho institucional junto a discentes e docentes, entretanto não são feitas 
pesquisas de clima organizacional para definir oportunidades de inovação e 
melhoria junto ao corpo docente. 

 
 

Segundo a fala do entrevistado E1, a relação hierárquica dos docentes é 

diretamente ligada à direção da IES. Para os entrevistados E2 e E3 a participação do 

Recursos Humanos sobre o corpo docente está no processo de Avaliação Institucional 

que acontece todos os semestres.   

Segundo Grillo (2001) a verificação do desempenho das pessoas que exercem 

atividades nas instituições universitárias tem merecido muita atenção, sobretudo quando 

se trata da avaliação do corpo docente. Embora não seja uma tarefa fácil, acaba sendo 

uma necessidade indispensável para que a IES possa propiciar o desenvolvimento 

profissional e pessoal do seu corpo docente, com reflexos positivos no funcionamento 

da instituição e consequente qualidade do ensino e da pesquisa.  

Segundo o PDI (2002, p. 17) “[...] a avaliação é o ponto de partida das mudanças 

e o momento no qual se verifica a qualidade destas mudanças, a partir da análise dos 

resultados, comparando-se o que foi planejado com o que está sendo alcançado”. 

Outros dados observados são as práticas desenvolvidas pela área de Recursos 

Humanos no dia a dia da Instituição: 

 
E1 - [...] atrair profissionais com base nas competências técnicas e 
comportamentais exigidas para cada cargo, definir políticas que ofereçam 
reais oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, 
incentivar a prática de gestão humanizada que aprimore o relacionamento 
entre os funcionários, o trabalho em equipe e conseqüentemente a qualidade 
dos serviços prestados; acompanhar e avaliar o desempenho dos 
funcionários de modo a identificar as necessidades de aperfeiçoamento, 
visando melhorias nos processos de trabalho. 
E2 –[...] precisamos trazer práticas de empresas para nossas escolas[...], 
temos que assumir práticas de empresas [...].  
E3 - [...]recrutamento, seleção, integração, educação corporativa, 
treinamento e desenvolvimento de pessoal, avaliação, dentre outros 

 

Foi observado na fala dos sujeitos, as práticas operacionais executadas pela área 

de Recursos Humanos da IES. Não ficando claras as políticas que nortearam as mesmas. 

Destaca-se a fala do entrevistado E2, que menciona a necessidade da IES trazer prática 

de empresa para o dia-a-dia da instituição, porém o sujeito não declara como isso deverá 

ocorrer tendo em vista a dificuldade de transpor um modelo do segundo setor. 
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Segundo Cesar, Bido e Saad (2007, p. 5)  

 
Em relação à discussão de melhores práticas de Recursos Humanos, a idéia  
de desenvolvimento de modelos universais, que possam ser adotados como 
prescrição. Esta proposta tem como maior crítica a questão da inadequação 
da transposição de práticas desenvolvidas em uma realidade para outras 
realidades completamente diferentes. 

  

 

 Para Teixeira e Loiola (2006) as práticas tradicionais de gestão de pessoas 

incluem cargos definidos de maneira restrita, formas de pagamento também restritas, 

claras linhas de demarcação, separando direitos e deveres dos trabalhadores e 

supervisores, poderes de decisão centralizados na administração e comunicação e 

conflitos canalizados para as cadeias de comando e procedimentos de reivindicações 

formais, fazer um link entre práticas estratégicas e inovadoras. Para os autores, práticas 

inovadoras se diferenciam de práticas tradicionais de gestão de pessoas porque buscam 

maior grau de flexibilidade na organização do trabalho, maior cooperação entre os 

trabalhadores e a gerência, e maior participação do trabalhador nas decisões e no bem-

estar financeiro da empresa. 

De acordo com os autores utilizados para analise, a IES estudada utiliza-se de 

práticas tradicionais que não estão estabelecidas em regimento, mas nos costumes da 

instituição, onde todo o processo é centralizado. 

Foi observado na fala dos sujeitos outro tema referente à prática de gestão dos 

docentes, relacionada à ajuda de custo dada os professores no processo de qualificação: 

 
E1 – Quanto a sações de gestão do corpo docente é possível mencionar os 
incentivos a mestrado e doutorado, oferecendo uma ajuda de custo para a 
realização do mesmo [..]. Algumas novas definições também surgem para a 
gestão do corpo docente:plano de carreira, avaliação de desempenho, plano 
de capacitação docente [...].  
E2 – Hoje nós apoiamos nossos professores nos seus mestrados e 
doutorados[...]. 
E3 - Também é importante dizer do apoio que recebemos para nossa 
qualificação, como mestrado e Doutorado. Esta é uma prática da instituição. 
 

 

Para os entrevistados, existe na IES um incentivo ao corpo docente para a busca 

da qualificação dos mesmos. Este é um dado concreto levantado pelos sujeitos que 

pertence ao PDI (2002) da Instituição. Além disso, destacam-se novas definições que 
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serão implementadas no futuro, conforme menciona o entrevistado E1, como plano de 

carreira, avaliação de desempenho e capacitação para os docentes. 

Segundo Grillo (2001) o corpo docente de uma IES não pode prescindir de um 

eficaz programa de aperfeiçoamento continuado, sob pena de a instituição sofrer 

conseqüências desastrosas e de difícil recuperação. A qualidade do ensino e da pesquisa 

depende fundamentalmente da atualização constante dos docentes, por isso, a 

administração universitária deve estar sempre preocupada em propiciar os meios 

necessários para que sejam colocadas à disposição dos professores todas as 

oportunidades de desenvolvimento profissional 

Ainda segundo Grillo (2001) nas IES, a carreira e o aperfeiçoamento são 

importantes componentes do desenvolvimento profissional e pessoal dos professores, 

por isso deve haver uma relação muito forte entre esses componentes, de tal maneira 

que a trajetória da carreira se realize através do aperfeiçoamento continuado. Para isso, 

cabe à IES dar meios necessários para a consecução da carreira por parte dos seus 

colaboradores, oferecendo uma programação de aperfeiçoamento compatível com o 

crescimento contínuo das pessoas, e estas, por sua vez, buscando a melhoria do seu 

conhecimento, responsáveis que são, em última instância, por sua qualificação e pela 

concretização da própria carreira. Quando a IES vincula o programa de aperfeiçoamento 

à trajetória das carreiras de seus professores, está criando um sistema que, certamente, 

será um fator de elevada motivação para os mesmos, com reflexos altamente positivos 

na qualidade do ensino.  

De acordo com a fala dos sujeitos e da análise feita com a literatura da área, fica 

evidente a importância de um processo de aperfeiçoamento do corpo docente de uma 

IES. Desta forma destacamos não só a qualificação dada ao corpo docente da IES deste 

trabalho, mas também as novas definições que estão sendo preparadas pela Reitoria do 

Centro Universitário para gerir o corpo docente. 

 

5.1.3.3   RESULTADOS OBTIDOS PELA IES  
 

 Como terceiro tema, observou-se nas falas dos sujeitos, os resultados obtidos 

com as práticas da área de Recursos Humanos da IES estudada: 
 

E1 – O acompanhamento das ações [...] é feito pelos coordenadores e 
Diretoria. A partir das informações colhidas, estratégias de atuação junto ao 
corpo docente são definidas. O resultado é a manutenção de um corpo 
docente qualificado, que atende satisfatoriamente aos alunos. 
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E2 – [...] existe uma percepção de que nós cuidamos e acreditamos nos 
nossos docente: Cuidar dos docentes numa perspectiva cristã, no conversar, 
no investir, ver que a satisfação não é apenas salarial, mas é ele perceber 
que nós acreditamos nele e por isso investimos. Com isso acabamos tendo 
como resultado um corpo docente mais comprometido, isso é um grande 
resultado. Ele percebe que investimos nele e ele acredita na IES. 
E3 - elevado índice de satisfação dos discentes com o colegiado dos diversos 
cursos, como se constata nos resultados das avaliações institucionais[...]. 
 

 

Observarmos nas falas dos sujeitos E1 e E2, que o principal resultado é um 

corpo docente mais qualificado e comprometido, devido às práticas utilizadas pela 

direção de operações da IES. Para o entrevistado E3, destaca-se a satisfação dos 

discentes com base na avaliação institucional. 

Para Rowe e Bastos (2007), o comprometimento no trabalho, sob diferentes 

rótulos, sempre esteve presente no universo organizacional como requisito de bom 

desempenho, relações interpessoais adequadas, eficiência e eficácia individuais e 

organizacionais. As IESs, como qualquer outra organização, para obter sucesso em seus 

empreendimentos, também necessitam contar com pessoas dispostas a gerar esforços 

para a obtenção de melhores índices de desempenho. Nesse cenário, o 

comprometimento com o trabalho universitário se reveste de grande importância à 

medida que a IES ainda é, por excelência, o lugar de transmissão de conhecimento. 

Segundo os autores, é papel da IES servir a comunidade com serviços de qualidade, 

formar recursos humanos competentes e para que isso ocorra, há um crescente 

reconhecimento de que o comprometimento dos professores é um dos fatores que 

determina a efetividade da IES. 

Segundo o PDI (2002) a IES acredita que sua missão de educar se realiza no 

compromisso de seu corpo docente, com um processo educativo voltado para formação 

de pessoas íntegras, solidárias, éticas e profissionalmente competentes. Para isso, as 

qualidades humanas e técnicas de seu corpo docente tornam-se imprescindíveis, sendo 

respeitados na sua contratação e capacitação. Ainda segundo o PDI (2002), nas IES, a 

capacitação docente sempre foi considerada prioritária para se incrementar a qualidade 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão. “Investimentos têm sido feitos para 

auxiliar os docentes em sua qualificação e titulação, fato que tem contribuído 

decisivamente para a expansão de serviços para a comunidade”. (p. 36) 

Para Ulrich (2001) a mensuração dos resultados da área de Recursos Humanos 

sempre esteve ligada às medidas relacionadas às atividades operacionais da área, como 

custo na contratação, horas de treinamento e outras atividades meramente operacionais. 
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Segundo o autor, estes indicadores não conseguem mais traduzir a influência dos 

Recursos Humanos sobre o desempenho da empresa.  

    

Outro item buscado dentro do tema é o futuro da área de Recursos Humanos da 

IES: 

 
E1 – [...] estuda-se e planeja-se uma nova forma de atuação para a área de 
RH. Um RH estratégico, com políticas definidas que se posicione cada vez 
mais próximo e alinhado às diretrizes e objetivos institucionais. Talvez a IES 
encontre-se no inicio de sua caminhada  
 E2 – [...] eu acredito nesse RH corporativo que as IUS estão nos 
proporcionando. Penso que nós temos que assumir práticas de empresas. 
Tem muito RH que faz trabalhos estupendos, e nós, que somos das 
confessionais, precisamos trazer as práticas para as nossas escolas. [...] o 
RH das IESs precisam ser tão atuantes como deve ser numa grande empresa 
como a Vale do Rio Doce, Magazine Luiza e Embraer. [...] uma IES não 
pode perder sua identidade, mas ela é uma organização e precisa ser 
gerenciada como toda organização. Talvez o nosso fim não seja o lucro, mas 
como toda organização, temos que sobreviver. 
E3 – [...] ter objetivos e metas bem definidas, avaliar e medir resultados 
sistematicamente, estar “próximo” (ter a confiança) de colaboradores, 
gestores e alunos, ser fonte difusora dos valores e da cultura da instituição, 
possuir programas e projetos que auxiliem a IES a alcançar a sua visão de 
futuro. 
 

 

Segundo as falas dos sujeitos, observa-se um futuro promissor para o Recursos 

Humanos da IES com uma nova forma de atuação segundo a fala do entrevistado E1. 

Destaca-se a fala do entrevistado E2, quando assume que a IES deve ter práticas de 

empresas privadas para obter a sua sobrevivência e que o Recursos Humanos das IESs 

precisam ser mais atuantes como de uma grande empresa. Para o entrevistado E3, ter 

objetivos e metas bem definidos levará a IES a ter uma visão do futuro. 

Para Junior e Mangolim (2006) a inexistência de uma teoria própria de 

administração universitária tem feito com que as universidades busquem modelos e 

paradigmas gerenciais no setor empresarial. Há ainda o fato das universidades, em 

especial as privadas, se identificarem como empreendedoras e algumas se apresentarem 

como empresa educacional.Segundo os autores, as IES estão inseridas num cenário de 

grandes mudanças, onde são desafiadas em suas capacidades de responder às demandas 

externas, como forma indispensável de sobreviver, no curto prazo, e garantir a 

existência, no longo prazo.  

Ainda Para Junior e Mangolim (2006), existe uma similaridade entre a 

organização IES e a empresa que tem feito com que os modelos e abordagem sejam 
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importados da área de negócio. Porém o autor destaca as diferenças entre esses dois 

tipos de organização e recomenda cautela no uso das ferramentas gerenciais usadas na 

gestão empresarial.  

Na visão de Grillo (2001, p. 14) “A racionalização da universidade tem que levar 

em conta a especificidade da instituição. É preciso racionalizar o sistema de ensino 

superior de uma nova perspectiva. O que não se pode é atrelar a universidade a uma 

concepção econômica”. Ainda segundo o autor, o Recursos Humanos das IES, deve 

considerar a especificidade da instituição para definir as normas e métodos que 

orientarão a conduta das pessoas no desempenho das funções.  

 

A partir das análises feitas sobre as falas dos sujeitos, podemos responder a 

pergunta de pesquisa deste trabalho: Diante do cenário de globalização, competitividade 

e crise, na Educação Superior Brasileira, quais as práticas utilizadas pelas IESs para 

gerir seu corpo Docente? 

Segundos os dados de coleta utilizados de acordo com a metodologia do trabalho 

apresentada no capítulo quatro, podemos afirmar que a IES estudada neste trabalho  tem  

práticas tradicionais  para gerir seu corpo docente frente ao cenário competitivo. Essas 

praticas tradicionais destacam-se sobre os docentes como um costume tradicional de 

incentivo ao processo de qualificação que é feito através de uma ajuda de custo dada ao 

professor na realização do seu mestrado, doutorado e participações em eventos 

científicos.  

Porém, a partir de várias falas do entrevistado E2 podemos observar que a 

instituição está num processo de transição, está se preparando para ter um Recursos 

Humanos corporativo, integrado à Reitoria do Centro Universitário. Também observa-

se na fala do entrevistado E2, que os diretores do Centro Universitário  estão se 

preparando através de um curso on line com um experiente executivo internacional, 

para estabelecer critérios e políticas para o seu Recursos Humanos.  

Para o futuro, os entrevistados esperam, uma nova forma de atuação da área de 

Recursos Humanos, devido a todo o processo que está sendo preparado atualmente, 

conforme fala do entrevistado E2, que espera que as ações da IES sejam compatíveis 

com as das grandes empresas.   

 
 
 
 



114 
 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa tratou de um estudo de caso e procurou analisar a área de Recursos 

Humanos de uma IES confessional sem fins lucrativos sobre as estratégias utilizadas 

para gerir o corpo docente frente ao cenário globalizado e competitivo. 

 O trabalho se inicia com o desenvolvimento dos fundamentos teóricos em torno 

da situação de crise atual das IES no cenário nacional e internacional. Em seguida, 

busca embasamento em torno das Instituições de Ensino Superior Confessionais onde se 

procurou analisar a área de Recursos Humanos a partir de suas práticas. Após a 

fundamentação teórica, o trabalho detalha os procedimentos metodológicos e finaliza 

com a análise dos resultados das entrevistas feitas com os  participantes da IES ligados à 

área de Recursos Humanos. 

A questão a ser respondida neste trabalho é a seguinte: diante do cenário de 

globalização, competitividade  Crise, na Educação Superior Brasileira, quais as práticas 

utilizadas pelas IESs para gerir seu corpo Docente? 

Para dar conta dessa indagação foram  levantados dados por meio da pesquisa 

documental e de campo. Os dados analisados permitiram evidenciar que a IES tem o seu 

corpo docente gerido pela direção da Instituição e a prática mais utilizadas é a de 

incentivo ao docente. Os mesmos recebem auxílio para realização do seu mestrado, 

doutorado e participações em eventos. Além disso a Instituição investe em outra prática: 

acreditar no docente, e isso, quando reconhecido por ele, gera um comprometimento 

para com a IES. 

   Sobre os objetivos específicos, podemos destacar que as características 

levantadas  da IES comunitária confessional não lucrativa estudada sobre a gestão  dos 

docentes, mostra que instituição tem algumas práticas próprias, mas está desenvolvendo 

políticas mais específicas para gerir seu corpo docente. 

Uma vez atendidos os objetivos específicos, buscou-se resposta para o objetivo 

geral deste trabalho que visa descrever como uma IES confessional sem fins lucrativo, 

trabalha a gestão de pessoas, frente ao mercado competitivo, a partir do estudo da 

literatura e análise das falas dos sujeitos com base no referencial. Concluiu-se que: a 

IES estudada ainda não tem uma política clara sobre a gestão dos seus docentes, mas 

está se estruturando para elabora-lá, porém, algumas das ações estabelecidas no PDI 

(2002) já foram efetivadas. Atualmente a IES busca implementar outras estratrégias 
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como a formação contínua do docente e cursos on-line para capacitação dos gestores, 

para que os mesmo possam elaborar uma política de Recursos Humanos. Além disso a 

IES busca centralizar suas decisões tomadas sobre a Gestão das Pessoas que será na 

Reitoria, visando um Recursos Humanos Corporativo. 

 Porém, as exigências da sociedade fizeram com que a IES avaliasse sua forma 

de gestão. Com isso observa-se que a instituição estudada está passando por um 

processo de transição, visando aprimorar sua gestão, principalmente a gestão de 

pessoas. 

Nas entrevistas realizadas com os integrantes da IES, observou-se o desejo de 

todos para que a instituição tenha uma área de Recursos Humanos estratégica. Porém, 

para isso é muito importante que os gestores da IES se conscientize de que a área de  

Recursos Humanos  não pode realizar somente as funções operacionais que realiza 

atualmente. Ele precisa estar ligado de forma intensa aos objetivos da organização. A 

área de Recursos Humanos precisa participar das tomadas de decisões do Centro 

Universitário, e ser responsável por divulgar, acompanhar e comparar resultados dos 

colaboradores das decisões tomadas. Somente desta forma ele poderá contribuir para os 

resultados desejados pelo Centro Universitário.  

O desenvolvimento de estratégias para a área de Recursos Humanos sobre os 

docentes seria muito importante para manter o nível de qualificação e comprometimento 

observados na pesquisa. De acordo com as literaturas utilizadas neste trabalho 

destacam-se estratégias de acompanhamento e retenção de pessoas talentosas na 

instituição, desde que sejam identificadas pela área de Recursos Humanos. Outra 

estratégia seria a utilização de ferramentas para atrair candidatos para o quadro de 

profissionais da organização e, por fim, implementação de uma política clara de 

mensuração sobre o corpo docente da IES. Estas  práticas vistas na literatura poderiam 

ser implementadas na IES. 

 Por fim, vale destacar que toda a mudança pretendida pelo Centro Universitário 

da qual a IES estudada faz parte, visa a uma melhoria em relação a sua gestão sobre as 

pessoas, porém é importante que exista uma ampliação do diálogo dos responsáveis 

com as atuais discussões do campo de Gestão de Pessoas e outras áreas ligadas ao 

ensino superior.  

Acredita-se que este estudo veio contribuir para o entendimento da gestão de 

Recursos Humanos de uma IES confessional sem fins lucrativos. A relação 

desenvolvida entre a literatura clássica e contemporânea utilizadas e a pesquisa 
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desenvolvida na IES , demonstraram práticas tradicionais ainda utilizadas para gerir seu 

corpo docente. Destacou-se, porém, uma transição de gestão de pessoas na IES, que 

ainda esta em fase de elaboração.  

Este estudo de caso procurou descrever como uma IES confessional está gerindo 

seu corpo docente diante do cenário globalizado e competitivo. O estudo não se propõe 

a exaurir o tema, mas gerar reflexões para novos estudos sobre a área de Recursos 

Humanos nas IES confessionais. Como sugestão para temas futuros, propõe-se a 

aplicação de estudo de caso múltiplo em todo o Centro Universitário da qual a IES faz 

parte ou até, havendo a oportunidade, comparar os dados obtidos neste estudo com outra 

IES confessional. 
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 UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO – UMESP 
 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Prezado (a) Senhor (a): 
 

Eu, Elcio Henrique dos Santos, mestrando do Programa de Pós-Graduação em 
Administração, portador do CPF 273193588-08, RG 28038344-4,  cujo telefone para 
contato é (12) 31527965 e endereço eletrônico profelciohenrique@yahoo.com.br , 
desenvolverei uma pesquisa qualitativa, com fins científicos, na área de Administração 
de Empresas, voltada para o estudo das Instituição de Ensino Superior (IES) 
Confessional cujo título é: A Gestão de Recursos Humanos numa Instituição de Ensino 
Superior Confessional sem fins Lucrativos: Um Estudo de Caso. e venho solicitar sua 
indispensável colaboração. 
 As análises resultantes desta pesquisa servirão de subsídio para a construção de 
dissertação de mestrado junto a esta Universidade. Por oportuno, reitero que os dados 
informados serão mantidos em total sigilo, enquanto compromisso fundamental ao 
atendimento dos requisitos básicos do código de ética de todo pesquisador científico e 
das respectivas comissões de ética da Universidade Metodista de São Paulo.  

Sua participação nesta pesquisa é VOLUNTÁRIA e não determinará qualquer 
risco, porém pode determinar algum desconforto em responder algumas questões.  

Sua participação não lhe trará nenhum benefício direto, todavia os resultados 
desta pesquisa poderão ser socializados com os participantes da pesquisa.   

Informamos que o Sr. tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo, a 
qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas quanto à metodologia, tratamento dos 
dados, ou qualquer outro assunto relacionado com esta pesquisa.  

Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 
momento e o final da participação no estudo, sem qualquer prejuízo, bem como da 
devolução do relato com alterações ou sugestões de alterações, sendo que a recusa do 
documento, em sua totalidade ou em partes, bem como a eventual necessidade de se 
retirar possíveis dados do documento desta pesquisa serão respeitados, se solicitados 
a qualquer momento e sem lhe acarretar nenhum tipo de prejuízo de qualquer 
espécie. 

Não existirão despesas ou compensação pessoais para o participante, em 
qualquer fase do estudo, portanto, não haverá compensação financeira relacionada a 
sua participação. Existindo qualquer despesa adicional, ela será absorvida pela 
pesquisador. 

Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para a pesquisa e os 
resultados serão veiculados por meio de artigos científicos, congressos e estudos 
acadêmicos.  

O pesquisador declara que os aspectos a seguir não se referem ao objetivo que 
este estudo pretende alcançar: métodos alternativos ao paciente; acompanhamento e 
assistências ao paciente, formas de ressarcimento das despesas decorrentes da 
participação da pesquisa, formas de indenização diante de eventuais danos 
decorrentes da pesquisa. Anexo o consentimento livre esclarecido para ser assinado 
em duas vias, sendo uma delas do participante e outra da pesquisador. 
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UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - UMESP 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu, ______________________________________________________ 

RG_____________________________ CPF_________________________ 
 

Acredito ter sido suficientemente informado sobre as informações que li ou que  

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: A GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS NUMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR CONFESSIONAL 

SEM FINS LUCRATIVOS: UM ESTUDO DE CASO. 

Eu, abaixo assinado, concordo em participar deste estudo como sujeito. Ficaram 
claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
realizados, seus desconfortos, riscos e garantias de esclarecimentos permanente 
referente ao que tange minha pessoa. 

Ficou claro para mim que meu nome não constará no estudo, mas posso 
considerar a utilização de um pseudônimo ou apenas as iniciais do meu nome, o que me 
garante sigilo. 

Ficou claro também que tenho o direito de retirar meu consentimento de 
participar desta pesquisa, antes ou durante o evento, sem prejuízos ou penalidades a 
minha pessoa. 

Sendo assim concordo em participar deste estudo de forma voluntária e faço as 
opções de sigilo, as quais posso optar em mudar a qualquer instante, para tanto basta 
comunicar formalmente à pesquisadora. 

 

 Autorizo utilizar a forma indicada para fins de publicações da pesquisa 

            (    ) iniciais             (    ) pseudônimo  

 A saber: ____________________________________ 
 
 

São Bernardo do Campo, ______ de ___________________  de 2010. 

 

Participante      Pesquisador  

       

       

Nome      Nome 
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ENTREVISTA COM A ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS DA IES. 

 

1-A IES tem um departamento de Recursos Humanos estratégico? 

Atualmente a IES possui uma estrutura de RH pouco estratégica, 

dedicando-se mais tempo às ações operacionais. Existe sim o 

reconhecimento de que o RH deve cada vez mais se definir e ocupar 

uma posição estratégica dentro da IES. 

A partir deste reconhecimento, estuda-se e planeja-se uma nova 

forma de atuação para a área de RH. Um RH estratégico, com políticas 

definidas que se posicione cada vez mais próximo/alinhado com as 

diretrizes e objetivos institucionais. Talvez a IES encontre-se no início de 

sua caminhada. 

 

2 – Qual a função do RH dentro da estratégia da IES? 

 O RH, dentro da IES, tem a função de desenvolver suas ações 

focadas em resultados que agreguem valor à instituição, tendo como 

base  Missão, Visão e Valores institucionais. 

 Esta irá nortear as ações de RH: atrair profissionais com base nas 

competências técnicas e comportamentais exigidas para cada cargo; 

definir políticas que ofereçam reais oportunidades de crescimento e 

desenvolvimento profissional; incentivar a prática de gestão 

humanizada que aprimore o relacionamento entre os funcionários, o 

trabalho em equipe e consequentemente a qualidade dos serviços 

prestados; acompanhar e avaliar o desempenho dos funcionários de 

modo a identificar as necessidades de aperfeiçoamento, visando 

melhorias nos processos de trabalho. 
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3 – Quais as estratégias usadas? 

 

As estratégias se constituem de ações como: um bom processo 

de recrutamento e seleção; capacitação/formação quanto aos valores 

institucionais; formação técnica, entre outras. 

Estas ações, muitas vezes, realizadas de maneira isolada. 

Realidade esta que também sofrerá alterações a partir do novo cenário 

de atuação do RH, que caminha para definições de políticas 

institucionais referentes à área de RH, fortalecendo ainda mais sua 

presença no desenvolvimento de processos. 

 

4 – Qual o papel do RH hoje na IES? 

 O RH da instituição tem como papel fundamental a valorização 

do ser humano e o desenvolvimento de suas potencialidades, buscar 

constantemente promover um ambiente de aprendizado, favorável à 

motivação e ao comprometimento das pessoas, contribuindo assim 

com a Missão da IES na Educação Superior e com o cumprimento dos 

objetivos estratégicos. 

 

5 – Qual a visão do RH sobre o mercado? 

 Quanto ao contexto de Ensino Superior percebe-se um mercado 

cada vez mais competitivo, com o surgimento constante de novas IES, 

Ensino a Distância, entre outras. Cenário este que torna cada vez maior 

o desafio de ser uma IES diferenciada capaz de atrair maior número de 

alunos. 

 Esta realidade forçou as IES a se posicionarem de forma diferente 

no mercado, talvez mais agressivamente, assumindo uma identidade 

um pouco mais empresarial, visando à sustentabilidade e sobrevivência 

no mercado. 
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 Porém, parece que para as IES confessionais este processo de 

mudança é mais conflituoso, pois as mesmas necessitam definir uma 

nova forma de se posicionar, sem prejudicar/perder seus valores 

tradicionais. 

 E neste contexto a atuação do RH é fundamental enquanto 

participante de definições estratégicas, de modo a alinhar as 

estratégias definidas com a atuação das pessoas que constituem toda 

a estrutura institucional. 

 Quanto à atuação da área de RH como estratégica dentro de 

empresas e instituições, muito se lê sobre isso, constata-se tal papel para 

a área, porém poucas empresas possuem de fato uma estrutura de RH 

estratégica. 

 

6 – Quais as estratégias usadas para gerir o corpo docente? 

 A gestão do corpo docente na IES é desenvolvida pelos 

coordenadores de cursos e a Diretoria. O setor de RH dentro da IES 

possui maior autonomia no que se refere à gestão do corpo técnico-

administrativo. 

 Enquanto ação de gestão do corpo docente, é possível 

mencionar: os incentivos a Mestrado e Doutorado, oferecendo ao 

professor uma ajuda de custo para a realização do mesmo; incentivos à 

participação em seminários, congressos e cursos de formação 

referentes à área em que leciona; NAP – Núcleo de Assessoria 

Pedagógica que atua como orientador aos professores quanto a 

questões didático-pedagógicas, promove cursos de formação 

alinhados aos valores institucionais e também sobre metodologias de 

ensino; avaliação institucional do docente – instrumento respondido 

pelos alunos quanto à atuação do professor na disciplina em que 

leciona; entre outras. 
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7 – Qual o resultado obtido? 

 O acompanhamento das ações acima mencionadas é feito 

pelos coordenadores e Diretoria. A partir das informações colhidas, 

estratégias de atuação junto ao corpo docente são definidas. O 

resultado é a manutenção de um corpo docente qualificado, que 

atende satisfatoriamente aos alunos. 

 Algumas novas definições também surgem para a gestão do 

corpo docente; Plano de Carreira; Avaliação de Desempenho; Plano 

de Capacitação Docente... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 

ENTREVISTA COM O DIRETOR DE OPERAÇÕES DA IES  

 

 

1-A IES tem um departamento de Recursos Humanos estratégico? 

Não sei se existe meio termo. Hoje eu acredito que nós não temos 

um RH estratégico, mas estamos trabalhando para ter. Neste ano 

iniciamos junto com a Reitoria um trabalho de um RH corporativo que 

fará a gestão de todas as unidades. E os salesianos estão mostrando 

que existirá um RH que fará as regras junto com a Reitoria. Nós estamos 

com um plano de carreira nova que será implantado junto com este RH 

Corporativo. 

Hoje nos temos um RH que não toma decisão sozinha. Na IES 

decidiu que o RH será estratégico o ano passado. Até esta data nossa 

analista de Recursos Humanos não participava das reuniões da 

diretoria. Neste ano ela é convidada por mim para participar. Ela ainda 

não tem poder de decisão, mas nós diretores consultamos sua opinião. 

Isso, de certa forma, gerou crescimento para a instituição, apesar de 

não tomar decisão, ouvimos sua opinião sobre o fator humano da 

Instituição e demais assuntos.  

Vejo que a estrutura de um RH estratégico está montada por um 

processo de institucionalização e a congregação salesiana tem 

contribuído para o RH se tornar estratégico com os projetos unificados 

das IUS que estão sendo colocados em comum este ano para todas as 

instituições. Por exemplo, estamos fazendo um curso on line de RH, que 

é coordenado em Verona e ministrado por um ex executivo da 

Mercedes. Este projeto visa estabelecer critérios para definirmos políticas 

de RH, como o perfil do nosso docente, o perfil do nosso gestor e o 

papel do nosso RH. Porém, isso ainda não está fechado.  

Mas posso afirmar que uma decisão dos salesianos é que 

tenhamos um RH estratégico, e é um processo do qual eu não tenho 

duvida; o RH da IES tem que ser estratégico. 



135 
 

Sei que no Brasil uma ou outra IES tem um RH estratégico, o melhor 

que eu conheço é da IBMEC. 

 

2 – Qual a função do RH dentro da estratégia da IES? 

  

Volto a repetir, o RH não é estratégico porque falta institucionalizar. 

Porém existem processos: a avaliação dos docentes passa pelo RH, 

outros critérios como o desenho das funções dos cargos, o perfil do 

nosso funcionário seja ele do administrativo ou um professor. Também 

passam pelo RH, as decisões de contratação que antes eram muito 

subjetivas. Hoje busca-se vários currículos para que seja feita uma boa 

seleção coordenado pelo RH. Para a escolha do nossos coordenadores 

de curso também consultamos o RH, pois não basta apenas o 

conhecimento apresentado pelo candidato, mas analisamos também 

o perfil, a identidade com nossa filosofia, enfim, percebo que estamos 

institucionalizando nossas ações. 

 

3 – Quais as estratégias usadas? 

 

Nossa analista está participando das nossas reuniões. Ainda não está 

tomando decisões, mas acho que é um começo para termos práticas 

claras de um RH estratégico. 

 

4 – Qual o papel do RH hoje na IES? 

 

Na função burocrática o RH deveria ser apenas operacional, mas eu 

acredito nesse RH corporativo que as IUS estão nos proporcionando. 

Penso que nós temos que assumir práticas de empresas. Tem muito RH 

que faz trabalhos estupendos, e nós que somos das confessionais 

precisamos trazer as práticas para as nossas escolas. 

 

5 – Qual a visão do RH sobre o mercado? 
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Você pode ser uma confessional e ter um executivo no RH deste que 

ele esteja alinhado conosco, pois o RH das IESs precisa ser tão atuante 

como deve ser numa grande empresa como a Vale do Rio Doce, 

Magazine Luiza e Embraer. As práticas de RH divulgadas na revista 

Exame me encantam. 

Um IES não pode perder sua identidade, mas ela é uma organização e 

precisa ser gerenciada como toda organização. Talvez o nosso fim não 

seja  o lucro, mas como toda organização, temos que sobreviver.  

 

6 – Quais as estratégias usadas para gerir o corpo docente? 

 

Ainda não foi implementada, mas eu conheço o documento de plano 

de carreira em que critérios como titulação, participação em 

congressos, publicações e comportamento, farão parte da avaliação 

do corpo docente. Isso foi pensado pelo RH junto com a Reitoria 

Administrativa. 

Hoje nós apoiamos nossos professores nos seus mestrados, doutorados e 

congressos dos quais venham participar. Nós não temos uma política, 

mas temos um documento que está no forno. Temos algumas práticas 

de incentivo ao docente. Temos também uma equipe que acompanha 

as avaliações que são feitas sobre os docentes e dela participa nossa 

analista de Recursos Humanos. 

 

7 – Qual o resultado obtido? 

 

Eu acredito que.... existe uma percepção de que nós cuidamos dos 

nossos docentes e acreditamos neles. Cuidar dos docentes numa 

perspectiva religiosa, consiste em conversar, investir, ver que sua 

satisfação não é apenas salarial e fazer com que ele perceba que nós 

acreditamos nele e por isso investimos na sua qualificação. Com isso 

acabamos tendo como resultado um corpo docente mais 
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comprometido.  Isso é um grande resultado. Ele percebe que investimos 

nele e acredita na IES. 
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ENTREVISTA COM O PROFESSOR COORDENADOR DO CURSO DE ADM E DO 

MBA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

 

1-A IES tem um departamento de Recursos Humanos estratégico? 

 

Para que uma IES adote efetivamente um departamento de recursos 

humanos estratégico, faz-se necessário que o RH possua algumas 

características, dentre as quais, pode-se destacar: ser focado no 

negócio da empresa, possuir visão sistêmica e clareza nas políticas de 

recursos humanos, ter objetivos e metas bem definidas, avaliar e medir 

resultados sistematicamente, estar “próximo” (ter a confiança) de 

colaboradores, gestores e alunos, ser fonte difusora dos valores e da 

cultura da instituição, possuir programas e projetos que auxiliem a IES a 

alcançar a sua visão de futuro. 

O RH da IES adota postura estratégica para algumas tomadas de 

decisão, enquanto que para outras limita-se a adoção de atividades e 

processos típicos de recursos humanos Tradicional. 

 

 

2 – Qual a função do RH dentro da estratégia da IES ? 

 

Pelo fato de não haver uma cultura de planejamento estratégico 

institucional específico para a unidade da IES estudada, não existe uma 

intenção clara e bem definida para que o RH atue, prioritariamente, de 

maneira estratégica. Em uma IES que possua RH estratégico, a função 

prioritária do departamento é facilitar a consecução das estratégias 

organizacionais com pessoas motivadas e possuidoras de 

competências e habilidades específicas para as funções que 
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desempenham. Para tal, ela deve estimar o futuro e aliar colaboradores 

ao core business. 

 Em uma IES, faz-se necessário que sejam definidos macro-

processos de RH – recrutamento, seleção, integração, educação 

corporativa, treinamento e desenvolvimento de pessoal, avaliação, 

dentre outros – e que eles estejam alinhados com os resultados 

pretendidos para a instituição. Cabe ao RH definir estratégias/políticas 

de gestão de pessoas alinhadas com as estratégias da instituição. 

Apenas dessa forma, pode-se afirmar que teremos um RH estratégico 

na Instituição. 

 

3 – Quais as estratégias usadas pelo RH? 

 

Na IES, percebe-se a adoção das seguintes estratégias pelo 

departamento de Recursos Humanos:  

• avaliação e medição do processo de ensino-aprendizagem por 

meio de avaliação institucional; 

• motivação de colaboradores e de alunos para o desempenho 

das atividades acadêmicas; 

 

 

4 – Qual o papel do RH hoje na IES ? 

 

Hoje, o RH desenvolve, basicamente, atividades e processos típicos de 

Recursos Humanos operacional, como recrutamento e seleção de 

docentes e de colaboradores, gestão de um setor de ouvidoria, 

processamento de ações para a efetuação do pagamento de 

docentes e de colaboradores, condução do processo de avaliação 

institucional, capacitação de colaboradores. Sendo assim, observa-se 

um papel operacional no departamento de Recursos Humanos na IES. 

Em uma instituição confessional, é mister que o RH: 
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• incentive a participação de atividades conjuntamente 

planejadas e conduzidas com a pastoral; 

• contrate profissionais adequados ao perfil da instituição. 

Isso não é feito na IES estudada, mas é imprescindível que seja 

realizado, face às características da instituição. 

 

5 – Qual a visão do RH sobre o mercado? 

 

Desconheço a visão que o RH possua sobre o mercado de instituições 

de ensino superior na região de atuação da IES. 

 

6 – Quais as estratégias usadas pelo RH para gerir o corpo docente? 

 

Como estratégias utilizadas pelo RH para gerenciar o corpo docente, 

observa-se a adoção de avaliações de cunho institucional junto a 

discentes e docentes, entretanto não são feitas pesquisas de clima 

organizacional para definir oportunidades de inovação e melhoria junto 

ao corpo docente. Também é importante dizer que o apoio que 

recebemos para nossa qualificação, como mestrado e Doutorado, é 

uma política da instituição. Porém não se observa, tampouco, uma 

integração do RH com o Núcleo de Apoio Pedagógico para capacitar 

docentes ou mesmo integrar os professores recém-contratados. 

 

7 – Quais resultados são obtidos com as estratégias de recursos 

humanos adotadas pela IES? 
 

Dentre os resultados obtidos pelo RH, na Unidade da IES estudada, 

destacam-se: 

• elevado índice de satisfação dos discentes com o colegiado dos 

diversos cursos, como se constata nos resultados das avaliações 

institucionais; 
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• fortalecimento da marca da IES, na cidade de origem e nas 

cidades limítrofes ao município; 

baixo índice de turnover e absenteísmo. 
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Martins (Titular/UMESP) e Professora Maria José Urioste Rosso (Titular/UNISAL).  
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