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“If the capability to make mutually reinforcing interpretations is lost when people are replaced, then 
neither organization nor sensemaking persist.” (WEICK, 1995, p. 73)



RESUMO

 

 

Esta pesquisa analisa a rotatividade docente como uma variável dependente do contexto em que os 
PPGAs (Programas de Pós-Graduação em Administração) analisados estão imersos. Portanto, foi 
adotada a Metodologia de Estudo de Casos Múltiplos com viés em redes sociais. Considera-se que 
as deliberações regulatórias da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior) e símbolos tais como estatutos, regimentos e cânones dos casos analisados neste estudo, 
influenciam as decisões de demitir. Foram encontrados indícios de que se trata da crença em uma 
rotatividade funcional como prática emergente no campo das IESs confessionais (UMESP, PUC/SP 
e UPM) como um recurso para adaptar-se às mudanças propostas pela CAPES. Para tal, com 
objetivo de produzir melhoras na produtividade científica e enquadrar-se aos critérios de avaliação 
da CAPES, os coordenadores de PPGA-Ego atribuem à rotatividade docente em outro PPGA-Alter 
como principal fator de sucesso do PPGA-Alter. As evidências encontradas se fundamentam na 
inter-subjetividade entre coordenadores de distintos programas dos casos analisados, portanto a 
rotatividade funcional pode ser dependente do contexto e não se trata de em fenômeno aleatório ou 
mesmo atomístico. O presente trabalho também contribui para a sugestão de futuros trabalhos, 
como por exemplo, a rotatividade disfuncional além de outros descritos no final. Em todos os três 
casos – PPGA UMESP, PPGA UPM e PPGA PUC-SP – ocorreu mobilidade docente para 
instituições estatais e particulares, que segundo os coordenadores entrevistados representava um 
movimento desfavorável sob algum aspecto para os docentes que se demitiram. Neste sentido passa 
a ser necessário um trabalho específico, eventualmente uma avaliação empírica com base nos 
constructos de intenção em demitir-se fundamentada nos estudos de Comportamento 
Organizacional ou Psicologia I/O (Industrial e Organizacional) – como Congruência Pessoa-
Organização (ARGYRIS, 1973, KRISTOFF, 1996), Modelos de RH (ARTHUR, 1982; MOBLEY, 
1982; BAUM, 1993), Modelo Steers e Mowday e outros. Porém contextualizado e estruturado.

 

 

Palavras chave: Rotatividade Docente, PPGA, CAPES, produção de sentido, teoria institucional, e 
Redes sociais

 



 

ABSTRACT

 

 

This research examines teacher turnover as a dependent variable of the context in which PPGAs 
analyzed are embedded. Therefore, we adopted the methodology of Multiple Case Study with bias 
in social networks. It is considered that the regulatory decisions of CAPES and symbols such as 
statutes, rules and canons of the cases examined in this study, influence decisions to dismiss. We 
found evidence that it is the belief in a labor turnover as emerging practice in the field of HEIs 
(High Education Institutions) confessional (UMESP, PUC/SP and UPM) as a resource to adapt to 
the changes proposed by CAPES. To this end, in order to produce improvements in scientific 
productivity and fit the criteria for evaluation of CAPES, the coordinators of PPGA-Ego attach to 
another teacher turnover PPGA-Alter the main success factor of PPGA-Alter. The evidences are 
based on inter-subjectivity between different programs coordinators of the examined cases, so the 
labor turnover may be dependent on the context and it is not at random phenomenon or even 
atomistic. This work also contributes to the suggestion of future work, for example, dysfunctional 
turnover and other described at the end. In all three cases - PPGA UMESP, UPM and PPGA PPGA 
PUC-SP - occurred teacher mobility for state and private institutions, which the coordinators 
interviewed represent an unfavorable change in some respect for the teachers who resigned. In this 
sense is now required a specific job, possibly an empirical evaluation based on the constructs of 
intention to resign based on studies of Organizational Behavior or I/O Psychology (Industrial and 
Organizational Psychology) – Congruence and Person-Organization (Argyris, 1973 , Kristoff, 
1996), Models RH (ARTHUR, 1982; Mobley, 1982; BAUM, 1993), Steers and Mowday model and 
others. However contextualized and structured.

 

Key words: Teacher turnover, PPGA, CAPES, sensemaking, Institutional theory, and Social 
Networks
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Introdução 
 

 

Para a CAPES o sistema educacional é fator estratégico no processo de desenvolvimento social, 
econômico e cultural brasileiro. Ao longo de sua história a CAPES publicou 4 (quatro) planos 
nacionais, denominados Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), a saber: (i) PNPG 1975-1979, 
(ii) PNPG 1982-1985, (iii) PNPG 1986-1989 e (iv) PNPG 2005-2010. Progressivamente, esses 
planos propuseram a institucionalização da capacitação docente, a avaliação como instrumento de 
controle da qualidade do ensino, a pesquisa científica nas universidades e o fortalecimento do 
potencial científico-tecnológico nacional, respectivamente. Os PNPGs são uma referência 
institucional fundamental na formação de "recursos humanos altamente qualificados e ao 
fortalecimento do potencial científico-tecnológico nacional" (CAPES, 2004, p. 8). A CAPES 
declara que o desenvolvimento observado até a publicação do PNPG IV, não trata de um processo 
espontâneo, mas “mas foi produto de uma deliberada política indutiva” (CAPES, 2004, p. 8). 

Vale ressaltar o longo intervalo de tempo entre o PNPG 2005-2010 (IV) e PNPG 1986-1989 (III), 
foram quase duas décadas - 16 anos. No caso dos Programas de Pós-Graduação em Administração 
(PPGA) do Estado de São Paulo a inauguração de PPGAs é polarizada em praticamente 2 (duas) 
décadas. Na década de 1970 a FGV, a USP e a PUC/SP inauguraram seus PPGAs e os PPGAs da 
UNINOVE, USCS, UNISANTOS, UNIMEP, USP/RP, UMESP, UNIP, INSPER, FEI, e FACCAMP 
foram inauguradas na década de 2000 – a UPM inaugurou seu PPGA em 1999 – precursora entre os 
novos. Algo entre 20 e 30 anos se passou entre estes dois momentos de inaugurações. Na sua grande 
maioria, os programas nasceram já num momento de avançada institucionalização de práticas. Um 
ambiente altamente institucionalizado, cuja estrutura de governança é um complexo sistema 
comunitário, pois seus atores fazem parte de comunidade acadêmica nacional.

Neste contexto os triênios de 2004 a 2006 e de 2007 a 2009 são distintos dos triênios anteriores, 
pois estes triênios foram diretamente afetados pela publicação do Plano Nacional de Pós-Graduação 
com vigência de 2005 a 2010 – O PNPG 2005-2010 (IV). Os triênios anteriores, principalmente no 
final da década de 1990 e no princípio de 2000, ainda eram avaliados segundo as recomendações do 
PNPG 1986-1989 (III), que carecia de modernização. Modernização que influenciou nos critérios 
de aceitação de artigos científicos, que passaram a ser mais exigentes quanto à metodologia 
científica, e maturidade dos trabalhos científicos que passaram a ser avaliados por sua publicação 
em periódicos – congressos e seus anais perderam significado na avaliação. Em decorrência destas 
mudanças e de outras objetivadas pelo PNPG 2005-2010 (IV), a comunidade acadêmica inicia um 
processo de ajustes e adequações aos novos critérios.

Surgem então discursos sobre a necessidade de “oxigenação” da academia e a modernização da 
estrutura de governança das IESs que “entrincheiram” e “encastelam” pesquisadores de “um único 
trabalho”, como as encontradas no discurso do Entrevistado 4. Aqui vale mencionar que os critérios 
de avaliação da CAPES são elaborados por representantes da própria comunidade acadêmica, como 
já mencionado, trata-se de um complexo sistema comunitário. Neste sistema de governança não há 
previsão de como proceder para efetuar os ajustes, pois a CAPES regulamenta o campo por 
objetivos, sendo assim cabe à comunidade interpretar e idealizar como fazer para atingir os 
objetivos regulatórios.

Assim, tem início o processo de organizar ou reorganizar que significa uma ocasião para a 
proposição de novos significados organizacionais. Uma ocasião para inovações e 
institucionalização destas inovações. Uma ocasião para a produção de sentidos, onde “microlevel 
predictions will be more accurate than macropredictions” (WEICK, 1995, p. 88). Momentos de 
mudança são marcados mais pelo compartilhamento de crenças, do que pelo compartilhamento de 



regras. Os recortes mencionados acima se referem ao discurso de docente que faz parte desta 
comunidade e que é moldado e molda o ambiente onde produz e vive (WEICK, 1995; CLEGG, 
1994). Os PPGAs podem ser definidos como organizações baseadas no compartilhamento de 
significados (WEICK, 1995) ou de regras compartilhadas (CLEGG, 1994) e seus docentes 
representam subjetividades abstraídas desta organização (WEICK, 1995; CLEGG, 1994). 

Os triênios analisados neste estudo – triênios de 2004 a 2006 e de 2007 a 2009 – são triênios 
marcados por mudanças significativas. E trata-se de um processo dirigido pela CAPES. Ao longo 
deste processo de mudanças encontra-se a rotatividade docente. Tema se tornou saliente após uma 
análise a partir das atas de colegiado do PPGA UMESP no período de 2004 a 2009. A princípio, 
apenas os dados referentes ao PPGA UMESP estavam disponíveis. Após uma consulta ao portal da 
CAPES descobriu-se que havia registros de docentes por PPGAs por ano nos cadernos indicadores 
CD. Isto possibilitou uma análise ampla ao nível do estado de São Paulo. Também possibilitou a 
comparação entre PPGAs distintos do Estado de São Paulo – que constam na Tabela 2 na página 51. 
Nesta tabela é possível observar 3 (três) categorias básicas; (i) retração, (ii) expansão e (iii) rotação. 
Sendo que (i) retração e (ii) expansão, contam com casos identificáveis nos dados analisados, e (iii) 
rotação, apesar de ser possível, não foram identificados casos neste levantamento. Mas há um caso 
singular entre todos os casos do Estado de São Paulo, o PPGA UMESP é o PPGA que no período de 
2004 a 2009 acumulou somatória de casos individuais para substituir todo seu corpo docente.

Outro aspecto saliente encontrado nas atas de colegiado do PPGA UMESP, para o mesmo período, 
tratava das mudanças referentes aos critérios de avaliação da CAPES. Um processo resultante das 
deliberações constantes no PNPG 2005-2010. A reprogramação da grade curricular para adequação 
aos critérios da CAPES, os frequentes movimentos de entrada e saída de docentes registrados nas 
atas, acabaram por sugerir que tal rotatividade entre os docentes, no período de 2004 a 2009, 
poderia ter relação com dimensões contextuais – regulatório e seus significados compartilhados, 
competição entre PPGAs, mobilidade docente do campo e aspectos implícitos á estrutura de 
governança UMESP.

Os cadernos indicadores CD permitiram uma dimensão de análise em redes. Assim, racionalizou-se 
a análise das redes de afiliação para todos os PPGAs do Estado de São Paulo, segundo as matrizes: 
(i) PPGA X PPGA e (ii) PPGA X Comissão de área (CTC-ES). Por se tratar de um sistema 
comunitário, onde há colaboração acadêmica em todas as instâncias do processo, trata-se de um 
processo cognitivo-social. A imitação indireta ou direta entre PPGAs ocorre através de redes de 
relacionamento social (WEICK, 1995, p. 80).

A convergência entre gestores que surge através da combinação de obrigações legais e imitação se 

espalha por redes […], significa que inter subjetividade, subjetividade genérica, e níveis culturais de 

análise, todos entram em jogo.[i] (WEICK, 1995, p. 80, Tradução nossa)

Por fim analisou-se a estrutura de governança de cada um dos casos deste estudo a partir da leitura 
crítica de seus Estatutos, Regimentos Internos e Cânones.

Um trabalho desta natureza, estudo de casos múltiplos sobre rotatividade docente em PPGAs visa 
trazer recomendações de futuros estudos a partir de uma perspectiva baseada na teoria institucional 
e produção de sentido.

 

 

1       Abrangência e Delimitação
 



 

1.1          Apresentação do tema
 

 

Rotatividade de funcionários (employee turnover) é um tema bastante presente no campo da 

Psicologia Industrial/Organizacional (I/O) e do Comportamento Organizacional (CO), duas áreas de 

estudos organizacionais que tem sua origem na Psicologia, predominantemente. Como tal, a 

Psicologia I/O e o CO concentram-se em analisar o tema da rotatividade de funcionários de uma 

perspectiva micro – o indivíduo e suas motivações para demitir-se (STAW, 1984, p. 642). No 

entanto, alguns autores têm questionado esta perspectiva e propondo formas complementares para o 

entendimento do tema. Em seu trabalho, Staw (1984, p. 644) destaca indícios na citação; “(KATZ 

(1982) apud STAW, 1984) mostrou que grupos de pesquisa podem começar a perder sua 

produtividade depois de permanecerem juntos por muitos anos”[ii]. O autor sugere que um baixo 

índice de rotatividade de funcionários pode converter-se em disfuncional no que concerne a 

produtividade. Ou seja, induzir a rotatividade poderia ser funcionalmente positivo para a 

produtividade em tais grupos de pesquisa.

Convergente com a revisão de Staw (1984) está a proposta de uma re-categorização da rotatividade 
de funcionários em parcelas disfuncionais e funcionais para a organização, e para cada parcela 
(funcional e disfuncional), a rotatividade ainda teria aspectos administráveis e/ou não 
administráveis (DALTON, TODOR e KRACKHARDT, 1982) – ver Figura 1 a seguir. Esta 
abordagem, testada empiricamente em Dalton, Krackhardt e Porter (1981, p. 716) ressalta que 
estudos restritos ao indivíduo e suas motivações acabam por sobrestimar o impacto da 
voluntariedade individual no índice da rotatividade de funcionários. Ou seja, a decisão individual de 
sair não descreve o fenômeno da rotatividade de funcionários como um todo, mas apenas uma parte 
do fenômeno.

Figura 1 – Rotatividade e suas parcelas

O modelo acima, ou a forma classificatória proposta por Dalton, Todor e Krackhardt (1982) propõe 
categorizar eventos por tipos de impacto de uma perspectiva de disposições organizacionais – 
funcional e disfuncional.

Em outro trabalho, Krackhardt e Porter (1986) identificaram ainda que a rotatividade ocorre em 
agrupamentos estruturados a partir de redes de comunicação. Os autores demonstraram 
empiricamente que há uma estrutura social no processo de rotatividade. Um dos achados é que a 
rotatividade não é um fenômeno que resulta de uma variável aleatória, mas sim um processo com 
racionais direcionadores. Os autores concluem que a rotatividade também ocorre em agrupamentos 
num “Snowball effect”, ou seja, uma ocorrência pode induzir outras ocorrências.

Krackhardt e Porter (1985) os autores examinaram os efeitos da rotatividade sobre as atitudes dos 
que permaneceram na organização e constataram que as “perspectivas micro e macro podem se 
beneficiar uma da outra”. Os autores identificaram que os atores que permaneceram na organização 
justificaram sua decisão com maior satisfação e comprometimento (KRACKHARDT e PORTER, 
1985).

Para Tanabe e Fonseca (1986) a rotatividade não é de interesse apenas do indivíduo e nem 



tampouco exclusiva da organização, mas também é de interesse de órgãos governamentais por ser 

um fenômeno que influi e também faz parte da mobilidade social. Num “sentido mais restrito [a 

rotatividade é] a medida da mobilidade da mão-de-obra e se trata da mensuração dos fluxos de mão-

de-obra de entidades econômicas”[iii] (TANABE e FONSECA, 1986, p. 32). 

Em síntese, além de uma perspectiva atomizada, portanto sub-estruturada, estes estudos indicam 
que há um vasto campo de relações em rotatividade de funcionários ainda por ser detalhado e 
explorado de uma perspectiva estruturada. Há indícios de padrões associados a contextos, estrutura 
social e disposições organizacionais além das disposições individuais tão amplamente estudados em 
CO e em Psicologia I/O.

 

 

1.2          Problema de pesquisa – Rotatividade Docente
 

 

Os programas de pós-graduação em administração fazem parte de um campo acadêmico em meio a 
um processo de transformação e mudanças mobilizado regulatoriamente. Historicamente, a CAPES 
tem realizado um contínuo processo de análise e proposição de sistemas a serem institucionalizados. 
Num breve histórico de seus PNPGs podemos citar que no PNPG 1975-1979 a principal diretriz foi 
a de institucionalizar o sistema de capacitação docente (CAPES, 2004, p. 13), no PNPG 1982-1985 
foi a institucionalização da avaliação como instrumento de controle da qualidade do ensino 
(CAPES, 2004, p. 13-14), o PNPG 1986-1989 teve como principal diretriz a institucionalização da 
pesquisa científica nas universidades (CAPES, 2004, p. 14), e no PNPG 2005-2010, quarto plano 
até hoje:

Reafirma-se que a avaliação deve ser baseada na qualidade e excelência dos resultados, na 

especificidade das áreas de conhecimento e no impacto desses resultados na comunidade acadêmica 

e empresarial e na sociedade. (CAPES, 2004, p. 89)[iv]

Estabelece-se que, na avaliação da produção objetivada pelo campo, nos três quesitos qualidade, 
especificidades de áreas e impacto acadêmico e empresarial e social residiria o processo de 
aprimoramento do sistema – em síntese o propósito do PNPG 2005-2010. 

Pode-se enxergar uma possível convergência com o trabalho de Rossoni e Guarido Filho (2009, p. 
385). Neste estudo os autores afirmam que 

as análises aqui destacadas demonstraram que as características dos relacionamentos entre os 

programas de pós-graduação acabam por estabelecer graus de coordenação nessa trajetória, pelo 

menos em termos estruturais. Ademais, tendo em vista que a estrutura de produção acadêmica 

possui um histórico que serve de referência para a produção de novos trabalhos e uma estrutura 

relacional e de governança entre ANPAD, instituições de ensino e pesquisa, pesquisadores e outros 

agentes, é provável que esse processo ocorra não caoticamente, mas de modo relativamente  

ordenado[v]. (ROSSONI e GUARIDO FILHO, 2009, p. 385)

Segundo Rossoni e Guarido (2009) o campo tem evoluído de modo relativamente ordenado, e o 



sistema de avaliação da CAPES é um dos principais ordenadores do campo científico. Não se pode 
dizer que a CAPES seja o único ordenador, uma vez que seu olhar se dirija para todo o campo 
científico e os autores atribuem a um conjunto de atores o papel de tal ordenação, mas podemos 
cogitar a hipótese de que a CAPES, através de seu sistema de avaliação, tem desempenhado um 
papel determinante para a ordenação do campo.

Outros achados acadêmicos indicam que o sistema de avaliação da CAPES tem auxiliado os PPGAs 
em seu planejamento estratégico, mesmo não sendo o planejamento estratégico de um PPGA uma 
exigência deste órgão regulador. Assim, os critérios de avaliação têm sido considerados pelos 
PPGAs como fonte de direcionamentos ao planejamento de “esforços e investimentos tanto para a 
melhoria da infra-estrutura como para a elevação da qualidade nos critérios: Corpo Docente e 
Produção Intelectual, Corpo Discente e Egresso, e Inserção Social” (MACCARI et al., 2009, p. 12). 
Podemos ver reflexos em direcionamentos (ordenadores) como, por exemplo, se:

professores do corpo permanente que não conseguem atingir patamar [cotas de produção científica 

anual] no triênio passam a figurar como colaboradores ou até mesmo saem do quadro de 

professores do programa. Já os professores colaboradores que apresentam pontuação compatível 

com a exigida podem vir a fazer parte do corpo permanente. (MACCARI, et al., 2009, p. 11) [1]

Possivelmente, em resposta a tais pressões (coercitivas e normativas) impostas pela CAPES aos 
PPGAs e aos docentes por conseqüência, os PPGAs e docentes têm intensificado a colaboração e 
co-autoria no campo como forma de aumentar a produção científica (MELLO, CRUBELLATE e 
ROSSONI, 2009; MELLO, CRUBELLATE e ROSSONI, 2010). Além disso, segundo os artigos 
mencionados pode-se afirmar que a comunicação entre os atores do processo de institucionalização 
vem se intensificando, assim é natural que se desenvolvam padrões cognitivos assemelhados entre 
PPGAs e docentes (MELLO, CRUBELLATE e ROSSONI, 2010). Estes artigos tratam da produção 
de conhecimento científico, porém as cotas produtividade de conhecimento estão associadas a 
produção de conhecimento per se.

Como proposição, a partir dos achados de Maccari et al. (2009), as cotas de produção individual 
docente podem estar a se racionalizar também como balizadores para a rotatividade docente 
funcionalmente dirigida. Algo como uma estratégia para o atingimento das metas de qualidade 
estabelecidas pela CAPES. Talvez o contexto institucional do campo – o PNPG 2005-2010 
diagnosticou a falta de produção de conhecimento que que viesse a contribuir com o 
desenvolvimento econômico nacional (CAPES, 2004, p. 14) – seja um dos antecedentes para a 
rotatividade docente. A competitividade entre programas e docentes, implicita na classificação 
(ranking) e diretamente relacionada à produção de conhecimento do programa através do corpo 
docente, pode ser outro antecedente na formação da rotatividade. No entanto disfuncional, uma vez 
que todos os programas desejam ter/manter os mais produtivos. Assim, perder um docente que não 
se deseja perder, pode ser caracterizado como disfuncional. 

Neste sentido é plausível questionar-se porque o processo da rotatividade docente ocorre nos 
PPGAs, como o processo de rotatividade docente nos PPGAs é percebido por seus atores, e quais 
contextos (social, profissional e ambiente institucional) influenciam em sua composição. A 
rotatividade docente pode estar associada a práticas objetivadas, socialmente aceitas no campo 
acadêmico como, por exemplo, resposta aos critérios de avaliação da CAPES.

 

 

 

 



1.3          Unidade de análise – PPGA
 

 

Um programa de pós-graduação em administração é resultado de trabalho intelectual, composto por 
docentes, que também exercem a função de pesquisadores. Um PPGA tem como principais 
resultados (ou saídas) a produção intelectual e a formação de docentes. Vale observar aqui que um 
PPGA é gerido por pessoa(s) de seu próprio efetivo que desempenham a função de coordenação por 
ciclos de tempo limitado e que ao final deste ciclo devem ser substituídas por outro docente dentre 
os docentes permanentes. 

A organização e seus profissionais são indissociáveis, e por isso o transitar entre um programa e seu 
docente pode resultar em uma dúvida sobre onde se encontra a unidade de análise, se no docente ou 
no programa. A forma encontrada para a solução está na abordagem teórica proposta por Clegg 
(1994) e Weick (2005), nos processos mutuamente determinantes. O indivíduo abordado como um 
ser social nos dá a unidade de análise que expressa a relação que ocorre entre organização e 
indivíduo –  A díade ator-contexto.

 

 

1.4          Justificativa e Contribuição da Pesquisa
 

 

O tema rotatividade tem sido amplamente estudado nos Estados Unidos e Europa, e a despeito da 
grande quantidade de publicações, este tema não tem representado ser uma forte área de estudos no 
Brasil. Poucos trabalhos estão disponíveis e praticamente inexistem nos periódicos brasileiros do 
campo da Administração qualificados segundo o critério QUALIS nos estratos A1, A2, B1 e B2.

Após um levantamento realizado a partir dos argumentos rotatividade, turnover, docente, 
mobilidade, PPGA, CAPES, Programa de Pós-Graduação em Administração, IES, Instituição de 
Ensino Superior e confessional, apenas 11 trabalhos foram encontrados que estabelecem alguma 
relação com a rotatividade de funcionários, porém nenhum deles é associado ao objeto Programas 
de Pós-Graduação. E com referência às Instituições de Ensino Superior de natureza administrativa 
confessional, apenas 3 (três) artigos foram identificados. As revistas pesquisadas estão listadas na 
Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Periódicos QUALIS / Estratos A1, A2, B1 e B2

A lacuna de estudos trouxe dois aspectos importantes, (i) não há proposição teórica para 
rotatividade docente e (ii) a falta de teoria aumenta a complexidade. Por não terem sido localizados 
referencial teórico nas bases pesquisadas, ao longo da pesquisa foi necessário construir algumas 
proposições para a análise proposta – graus de liberdade inesperados. O que nos obrigou a análises 
que, per se, representariam outros trabalhos específicos, como por exemplo, a análise comparativa 
das estruturas de governança expressas nos estatutos, regimentos internos e concílios das IESs 
confessionais. A própria atuação da CAPES, no que concerne ao campo da academia brasileira de 
administração, é árido no que diz respeito a publicações científicas. Mas também revela um campo 
de estudos atraente, com espaço para desenvolvimentos de estudos organizacionais, como também 
em CO e Psicologia I/O.

O objetivo geral de verificar a proposição da rotatividade docente em PPGAs ocorre em função de 
contextos institucionais como uma prática institucional – campo e organização, e não apenas de 
disposições individuais, nos permite considerar os trabalhos realizados até agora com base na teoria 



institucional e avançar na proposição de convergência entre teoria institucional e produção de 
sentido (CO) por Weick, Sutcliffe e Obstfeld (2005, p. 417), como base para a fundamentação da 
rotatividade como a proposta neste estudo. A rotatividade como uma prática institucional do campo 
– ou em processo de institucionalização, presente intersubjetivamente entre atores deste campo 
(WEICK, 1995, p. 71). Dizemos intersubjetivamente, pois se trata de uma prática que transcende a 
subjetividade presente em apenas uma organização, mas uma subjetividade inovadora 
compartilhada por distintas organizações.

Da teoria institucional é necessário considerar canais de comunicação entre atores do campo, e para 
isso nos apoiaremos na análise de redes sociais, e nos mecanismos de isomorfismo mimético e 
normativo para a constituição da inter subjetividade, o contágio por equivalência estrutural e/ou por 
conexidade (GALASKIEWICZ e BURT, 1991).

 

 

1.5          Delimitação da pesquisa
 

 

Este estudo busca analisar o processo de rotatividade docente em programas de pós-graduação em 
administração como resultado do contexto onde os PPGAs estão inseridos. A rotatividade docente, 
antes mesmo de um fenômeno é um processo cuja sustentação é estruturada socialmente, daí a 
estratégia de considerar as dimensões de análise; (i) estrutura de governança das IESs, (ii) 
regulatório, (iii) redes de afiliação no Estado de São Paulo. Considera-se que o contexto 
institucional oferece as condições para a emergência de racionais de ação em um PPGA ou de um 
docente, e nos concentramos nesta idéia para a nossa proposição. Entendemos que a rotatividade 
também está associada a predisposições individuais, o quê, não fez parte de nossa análise. Para tal, 
seria necessário incorporar unidades de análise associadas à mobilidade docente, e isto pode ser 
feito em trabalhos futuros.

É importante esclarecer que a análise foi circunscrita geograficamente no Estado de São Paulo, 
como região geográfica de influência. E dentre as constituições jurídicas possíveis paras as IESs 
que adotaram PPGAs; (i) Confessionais, (ii) Comunitárias, (iii) Públicas e (iv) Privadas, detivemo-
nos nas IESs Confessionais que adotaram Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Administração, a partir dos quais foram selecionados os casos UPM, UMESP e PUC/SP.

 

2       Objetivos
 

 

Objetivo Geral
Analisar a rotatividade docente dos triênios 2004-2006 e 2007-2009 como resultante de um 
processo de institucionalização do campo acadêmico de administração. Duas categorias de análise 
foram consideradas: a rotatividade funcional e a rotatividade disfuncional. Os programas estudados 
foram Programas de Pós-Graduação em Administração adotados por IESs confessionais do Estado 
de São Paulo.

Objetivos Específicos
Contextualizar segundo os cenários:



a)    Regulatório, cuja abrangência é nacional e, sobretudo aos Programas de Pós-Graduação (PPGs);

b)    Criação de PPGAs no Brasil e no Estado de São Paulo – competitividade;

c)    Categorias de mobilidade – todos PPGAs de SP.

Analisar as redes de afiliação para todos os PPGAs do Estado de São Paulo, segundo as matrizes: (i) 
PPGA X PPGA e (ii) PPGA X Comissão de área (CTC-ES)

Analisar a estrutura de governança de cada um dos casos deste estudo de casos múltiplos – UMESP, 
PUC/SP e UPM – a partir da leitura crítica de seus Estatutos, Regimentos Internos e Cânones em 
busca de:

a)    Regras para os processos internos de admissão e demissão; 

b)    Convergências com os critérios de avaliação da CAPES; e

c)    Tipo de relação entre estrutura religiosa e agência de ensino superior.

3       Resultados esperados
 

 

Espera-se que este trabalho traga à luz questões de relevância para a discussão sobre o 
aprimoramento do sistema de avaliação, a competitividade e o aprimoramento de estruturas de 
governança das IESs. E por fim uma resposta plausível para a ocorrência de rotatividade docente 
em PPGAs no Estado de São Paulo.

 

 

4       Quadro teórico
 

 

Em sua revisão do campo de Psicologia I/O, CO e estudos organizacionais, Nord e Fox (2004) 
descobriram que houve um movimento, principalmente no que toca aos estudos organizacionais, de 
afastamento de “[…] uma concepção essencialista do indivíduo” (NORD e FOX, 2004, p. 219). Os 
autores iniciam sua revisão com descoberta de que a partir da década de 1970 o contexto começa a 
adquirir importância nos estudos de Psicologia I/O e CO, que tradicionalmente concentravam-se no 
indivíduo. Na década de 1980, indicam que Barry M. Staw coloca em evidencia a discussão sobre a 
unidade de análise adequada aos estudos do campo da Psicologia I/O e do CO. Tal discussão passa 
pela proposição de que os estudos deveriam ter uma abordagem ambígua, no indivíduo e no 
contexto – sentidos micro e macro respectivamente. Ao longo da década de 1990 surge uma nova 
concepção de indivíduo baseado em evidências empíricas. Tem início a uma nova concepção de 
indivíduo, a concepção de disposições individuais influenciadas pelo meio, e, tais evidências 
“mostram a necessidade de pesquisas guiadas pela premissa de uma causalidade dinâmica 
recíproca” (NORD e FOX, 2004, p. 198-199).

Nesta direção, Nord e Fox (2004) identificaram que alguns pesquisadores haviam avançado além do 
campo, na década de 1990, com a proposta de uma concepção centrada no processo de organização 
e processo de organizar, Weick (1995) e Clegg (1995) respectivamente. Norde e Fox (2004) 
identificam que a proposição de Clegg (1995) e Weick (1995) confere mecanismos que suportam a 
proposição de Granovetter (1985).



 

 

4.1          O problema da imersão
 

 

O problema da imersão é referente à influência exercida pelas relações sociais nas ações/reações 
humanas. Ou seja, quanto uma determinada ação ou reação de um ator expressa ou incorpora uma 
ação ou reação socialmente estruturada. Por este motivo Granovetter (1985) propõe o conceito da 
imersão (embedness), a de que um ator não produz significados organizacionais puramente 
individuais, ou atomizados como o autor descreve. Mas sim do “comportamento […] 
profundamente imerso em redes de relações interpessoais” (GRANOVETTER, 1985, p. 504). Daí 
vem o sentido de estar imerso (embedded).

Em seu artigo Granovetter (1985) critica a abordagem subsocializadas e a abordagem 
supersocializada e o funcionalismo decorrente de seu propósito ao argumentar que tais abordagens 
abstraem a estrutura social, que segundo ele, dá forma ao processo. Granovetter (1985) ilustra sua 
proposição elaborando “uma crítica ao programa de pesquisas de ‘mercados e hierarquias’ de” 
Williamson (1975, p. 481), Williamson (1975) pressupôs que as ações econômicas humanas se 
manifestam num comportamento subsocializado – fundamentando na atomização do indivíduo. 
Para Williamson (1975), os traços de natureza relacional ou supersocial são uma anomalia. 
Granovetter (1985) afirma que a perspectiva da consonância/dissonância cognitiva pode ser 
substantivada em traços como reputação e regras de governança, e “quando se analisa [a] posição 
[do ator] e suas ambições nas redes dentro da empresa e nas coalizões políticas, esse 
comportamento é facilmente interpretado” (GRANOVETTER, 1985).

 

 

4.2          Ação integrada a um contexto
 

 

Para Weick (WEICK apud NORD e FOX, 2004, p. 199), o indivíduo “age e então responde 
tentando achar o sentido daquilo que fez”. Ao longo deste processo a organização se adapta a novos 
significados. Neste aspecto os novos significados passam a figurar no contexto de influência do 
indivíduo e assim encontramos a natureza da reciprocidade. Os novos sentidos irão influenciar as 
disposições individuais novamente – processos mutuamente determinantes. Para Clegg (1994), que 
Nord e Fox (2004) apontam convergência com a visão de Weick, quando apontam que “individuals  
are conceived of as subjectivities abstracted from structure” (CLEGG, 1994, p. 149). Mais 
especificamente, Clegg (1994, p. 150) busca se concentrar em como certas estruturas de 
subjetividade e nos modos do que passa por racionalidade se constituem, e segundo ele são as 
regras que “prevêem a lógica subjacente para articulações, que as agências, tanto individual como 
coletiva, rotineiramente fazem em contextos organizacionais” (CLEGG, 1994, p. 161). De acordo 
com este autor o poder circunscrito em regras contextuais permite e limita a ação dos agentes 
organizacionais (CLEGG, 1994, p. 159). As regras permitem aos pesquisadores “transcender os 
limites do interesse individualista de ‘entendimento interpretativo’ como um tipo de acesso 
privilegiado da subjetividade de outros” (CLEGG, 1994, p. 159). 

Clegg (1994) sugere que na identificação de regras e sua abrangência, podemos elaborar uma régua 



onde é possível categorizar os racionais de ação estruturalmente sustentados até os racionais de ação 
desprovidos de estrutura. Karl Weick (WEICK apud NORD e FOX, 2004, p. 200), em trabalhos 
mais recentes, define o indivíduo como indivíduo inteiramente social. Para efeito de análise, o estar 
desprovido de estrutura significa estar desprovido da estrutura contextual em análise.

 

 

4.3          Agente, contexto e instituições
 

 

De acordo com Weick, Sutcliffe e Obstfeld (2005, p. 417) o campo da produção de sentido no 
Comportamento Organizacional (CO) e a teoria institucional nos Estudos Organizacionais tem 
carecido de estudos justapostos. Porém, alguns trabalhos tem colaborado para estreitar análises 
entre estes dois campos recentes. Tais trabalhos tem se concentrado em processos que ligam atores e 
contextos. Para Weick et al. (2005), a produção de sentido oferece micro-mecanismos que ligam 
atores e contextos ao longo do tempo. Entre os mecanismos propostos estão os processos mimético, 
agência e “ongoing interaction” que geram a definição de processos “taken for granted” 
socialmente. 

Para Weick et al. (2005) o processo de organizar parece ser o processo onde sucessivas intervenções 
organizacionais ocorrem ao longo do tempo com os agentes organizadores dando suas respostas aos 
problemas propostos pelo campo, e estas respostas alimentam novas transformações do campo e 
novamente os agentes organizadores entram em ação – num moto-contínuo. Weick (1995, p. 69-76) 
aborda este processo como uma construção cultural na organização. O autor sugere que no 
compartilhamento de subjetividades individuais, que ele denomina intersubjetivo, ocorre a primeira 
passagem para o reconhecimento coletivo de uma ação. Uma ação se torna tida-por-certa quando 
atinge o nível denominado de genérico subjetivo. Seriam como níveis de propagação de sentidos em 
uma organização, onde o intersubjetivo é um micromecanismo cultural-cognitivo (mimético) e o 
genérico subjetivo um micro-mecanismo normativo – tido-por-certo, embasado por uma opinião 
profissional, ou até mesmo objetivado em um estatuto e/ou rotina de trabalho por exemplo. Na 
proposição de Weick (1995) os micro-mecanismos intersubjetivo e genérico subjetivo estão 
associados a instabilidade e estabilidade de um campo respectivamente. Pode-se citar como 
exemplo, o processo atual de avaliação da CAPES, em que o micro mecanismo de 
intersubjetividade passa a ter mais ênfase nos PPGAs, pois rotinas tidas-por-certo já não são tão 
eficazes mediante as novas exigências, assim novos genéricos subjetivos necessitam ser definidos.

Clegg (1994) e Weick (1995), sugerem metodologias qualitativas para acesso a uma interpretação 
adequada da relação entre indivíduo e contexto. Weick (1995) caminha ao longo de análises 
etnográficas indexadas aos níveis de subjetividade, propostos por ele como micro-mecanismo 
intersubjetivo e genérico subjetivo, para o contexto organizacional. Clegg (1994) concebe os 
indivíduos como subjetividades prescindidas da estrutura, e para o acesso analítico destas 
subjetividades ele propõe dimensões analíticas categorizadas por valor, poder, regras e critérios. 
Clegg (1994) também propõe que o processo de análise da subjetividade individual está indexada a 
estas categorias, e tal como Weick (1995) também caminha ao longo de análises etnográficas em 
busca de acesso a subjetividade .

 

 



4.4          Teoria Institucional
 

 

No centro da teoria institucional está o questionamento de “por que há essa surpreendente 

homogeneidade de formas e práticas organizacionais”[vi] (DiMAGGIO e POWELL, 2007, p. 118). 

A tese de DiMaggio e Powell concentra seu foco nos processos sociais tidos-por-certos que 

explicam como e por que as organizações, a textura de campos organizacionais, mudam ao longo do 

tempo.[vii] (GALASKIEWICZ e BURT, 1991, p. 88, tradução nossa)

O aspecto mais evidente no trabalho de DiMaggio e Powell (2007) é a ênfase no processo 
adaptativo das organizações em resposta às de mudanças organizacionais no tempo. Estes autores 
propõem que a textura de campos organizacionais são pressionados a se tornar uniforme assim que 
um campo “fica bem estabelecido” (idem, p. 119), e a este fenômeno eles atribuiram a designação 
de isomorfismo (ídem, p. 120).

Segundo a descrição de Hawley (1968), o isomorfismo constitui um processo restritivo que força 
uma unidade de uma população a se assemelhar às outras unidades que enfrentam o mesmo 
conjunto de condições ambientais. (DiMAGGIO e POWELL, 2007, p. 120)

DiMaggio e Powell (2007, p.121) identificaram três mecanismos de mudança isomórfica 
institucional; (i) coercivo, (ii) mimético e (iii) normativo. 

(1) o isomorfismo coercivo, que provém da influência política e do problema da legitimidade; (2) o 
isomorfismo mimético, que resulta de respostas padrão à incerteza; e (3) o isomorfismo normativo, 
associado à profissionalização. (DiMAGGIO e POWELL, 2007, p. 121)

Em particular os mecanismos mimético e normativo envolvem disposições gerenciais influenciadas 

por pressupostos do tipo tido-por-certo (inquestionáveis) e não por disposições individuais 

conscientemente estratégicas (DiMAGGIO e POWELL, 2007, p. 149)[2]. 

Mimetismo – A incerteza também é uma força poderosa que estimula a imitação. Quando as 
tecnologias organizacionais são mal compreendidas (MARCH; OLSEN, 1976), quando os objetivos 
são ambíguos, ou quando o ambiente cria incerteza simbólica, as organizações podem se espelhar 
em outras organizações. As vantagens do comportamento mimético, na economia da ação humana, 
são consideráveis; quando uma organização enfrenta um problema com causas ambíguas e soluções 
pouco claras, uma abordagem problemística [processo de procura ou pesquisa estimulado por um 
problema específico] pode render uma solução viável de baixo custo (CYERT; MARCH, 1963 apud 
DIMAGGIO e POWELL, 2007, p. 123)

Entretanto, a teoria do isomorfismo organizacional não se preocupa em identificar predisposições 
individuais ou estados psicológicos, mas determinantes estruturais que os agentes (indivíduos) 
possam considerar racional ou prudente. Assim, compreende-se que a teoria institucional é 
iminentemente macro em sua unidade de análise.

 

 

4.5          Redes Sociais
 



 

Uma rede é um conjunto de atores ligados por um conjunto de laços. Os atores, que também são 
chamados de “nós", podem ser pessoas, equipes, organizações, conceitos, etc. As relações, ou 
“laços”, conectam pares de atores e podem ser: (i) bi-direcional (como na relação entre pessoas 
casadas) ou (ii) unidirecional (como na grande maioria das citações em artigos científicos, 
conhecemos e referenciamos alguém que pode não nos conhecer). As relações também podem ser 
dicotômicas (presente ou ausente). Na prática isso significa que atribuimos os valores 0 (zero) para 
ausência de relação e 1 (um) para determinar a presença da relação, também podemos atribuir 
medidas escalares a relações existentes – como em Granovetter (1973) que atribui uma medida 
associada ao número de interações sociais entre dois atores para diferenciar laços fortes de fracos. 
Uma rede pode ser composta por vários tipos de laços, uma rede complexa onde conjuntos de 
diferentes tipos de relações estão presentes (como laços de amizade, profissional, religioso, familiar 
etc). Cada conjunto de um determinado tipo, constitui uma relação binária social diferente. Por 
exemplo, atores de uma organização podem não ter nenhum laço familiar presente (rede familiar 
ausente neste contexto), mas possuem laços de amizade presentes. No entanto, as redes são 
analisadas em agrupamentos separados de relações, pois diferentes tipos de laços podem funcionar 
de forma diferente. Por exemplo, um ator central em uma rede de consultas e aconselhamentos 
profissionais tem implicações diferentes de um outro ator central de consultas e aconselhamentos 
matrimoniais. Neste exemplo as implicações profissionais e familiares podem ter, em determinada 
instância ou caso, alguma ligação, o que não significa que isto venha a ser um padrão. Assim suas 
distintas centralidades podem ter significados diferentes. 

Alguns antropologistas vêem na complexidade uma forma de atribuir força a uma relação entre dois 
ou mais atores na presença de relações sociais diferentes, como em Kapferer (1969, p. 213). Mas 
esta abordagem é incomum, mesmo que válida. É possível que isto ocorra pela dificuldade de dar 
tratamento matemático a multiplexação de relações.

Quando concentramos nossa atenção em um único ator, chamamos este ator de "ego" e chamamos o 
conjunto de nós com quem “ego” se relaciona de “alters”. O conjunto de “ego”, seus “alters” e 
todos os laços entre eles é chamada de rede-ego.

Além da perspectiva relacional presente no método de análise das redes sociais, também são 
importantes os seguintes conceitos: 

(i) atores e suas ações são vistas como interdependentes, (ii) a relações entre atores são canais para 
transferência ou fluxo de recursos (tangível ou intangível), (iii) modelos de redes focados em 
perspectivas individuais vêem estruturas ambientais como oportunidades ou restritoras de ação 
individual, e (iv) modelos de redes conceituam estruturas (social, econômica, política, etc) como 
padrões de relações duradouras entre atores. (WASSERMAN e FAUST, 2008, p. 4, tradução nossa)

A linguagem estabelecida pela Análise de Redes Sociais nos permite, por exemplo, fazer indagações 
sobre a posição e função de um “nó” de rede comparativamente a outros “nós”, ou seja, sua função 
e/ou posição social. Alguns conceitos importantes contidos nesta análise são a equivalência 
estrutural e a equivalência isomórfica. Vejamos a seguir:

Equivalência estrutural, equivalência automórfica e equivalência isomórfica – Dois atores são 
estruturalmente equivalentes se em uma mesma estrutura estes atores se relacionam com os mesmos 
outros atores. Isto significa terem a mesma posição e função social, o que limita a comparação entre 
distintas populações – organizações diferentes por exemplo. Alternativamente, muitos autores têm 
proposto o conceito de equivalência automórfica, que se trata de comparar posição e função de 
forma geral e entre populações, porém é necessário ser possível descrever funções individuais em 
termos de padrões ou tipos de relações indiferentemente da identidade dos “alters” envolvidos. A 
posição estrutural de um ator (ego) pode ser identificada por grafos que representem padrões 
isomórficos entre distintas populações – organizações, por exemplo, (WASSERMAN e FAUST, 
2008, p. 468-469).



Coesão – “Sub-conjunto de atores que entre eles apresentam relacionamentos relativamente fortes, 
diretos, intensos, freqüentes, ou positivos” (WASSERMAN e FAUST, 2008, p. 249, tradução nossa)

Teoria dos grafos – um grafo é uma representação gráfica de redes sociais, onde os nós (vértices ou 
pontos) representam os atores e as linhas que os unem são suas relações. É uma representação 
dicotômica de relações, ou seja, apenas as relações existentes aparecem nos grafos (WASSERMAN 
e FAUST, 2008, p. 95-97).

 

 

4.6          Contágio (Imitação)
 

 

Galaskiewicz e Burt (1991) elaboraram um estudo comparativo entre dois modelos de redes sociais 
para a descrição do processo de contágio entre organizações filantrópicas. Os modelos comparados 
foram contágio por equivalência estrutural e por coesão. O primeiro relaciona similaridades no 
processo de doações filantrópicas a estruturas equivalentes e o segundo relaciona o 
compartilhamento de avaliações de doações filantrópicas a coesão da rede.

Em seu trabalho, Galaskiewicz e Burt (1991), associam a similaridade e o compartilhamento no 

processo de avaliações de doações a organizações filantrópicas ao processo de institucionalização 

descrito no trabalho de DiMaggio e Powell (1983). Trabalho este que identifica três mecanismos: o 

coercivo que deriva de influência política e do problema da legitimação, o mimético que 

representado por respostas padronizadas em ambientes de alta incerteza e o normativo que é 

altamente associado à atuação de profissionais. Galaskiewicz e Burt (1991) indicam que um 

importante veículo que conduz as organizações ao isomorfismo são as redes de relacionamento 

entre tais organizações e seus agentes. A tese de DiMaggio e Powell (1983) é de que o processo de 

institucionalização é o tido-por-certo social[viii], compartilhado, coletivo e que leva à 

transformação de um campo organizacional ao longo do tempo.

O modelo da coesão, que de acordo com o estudo de Galaskiewicz e Burt (1991) oferece pouco 
suporte ao processo de contágio, fundamenta-se na comunicação freqüente e empática entre 
pessoas. Em princípio os atores adquirem entendimento normativo nestas interações. Processo de 
contágio ocorre entre pessoas numa estrutura mínima, uma díade. Por díade entenda-se um par de 
atores relacionados (WASSERMAN e FAUST, 2008, p. 99)

O contágio, pelo modelo da equivalência estrutural, ocorre entre atores que desempenham funções 
similares em um determinado campo organizacional. Quanto mais similares forem as relações 
destes atores no campo organizacional, mais seus atores irão adotar crenças, opiniões profissionais, 
informação, e relacionamentos. O processo baseia-se na comunicação simbólica, no que é percebido 
como atrativo entre os atores (GALASKIEWICZ e BURT, 1991, p. 89). Em princípio, este conceito 
“applies more generally to the competition of people merely using one another to evaluate their 
relative adequacy” (BURT, 1987, p. 1291, tradução nossa) ao trabalho. Outra interessante 
característica desta abordagem é que a equivalência estrutural compõe-se de um sistema social e 
não uma díade. O ator é parte integrante de um estrato social que o influencia em suas atitudes e 
percepções (GALASKIEWICZ e BURT, 1991, p. 90).



Contágio por equivalência estrutural concentra-se na estratificação informal de agentes num campo 

organizacional, na identificação de um estrato dentro deste campo, e na influência dos padrões deste 

estrato nas percepções e atitudes dos agentes.[ix] (GALASKIEWICZ e BURT, 1991, p. 90, tradução 

nossa)

O objetivo de Galaskiewicz e Burt (1991) é o de confirmar o mecanismo de equivalência estrutural 
como a melhor representação para o processo de contágio em um campo organizacional. Para tal, os 
autores se concentraram em demonstrar empiricamente partes do trabalho de DiMaggio e Powell 
(1983). Em particular, sua articulação toma como referência a seguinte afirmação em DiMaggio e 
Powell (1983):

Eles [DiMaggio e Powell] argumentam que redes profissionais que interligam organizações e 

difundem informações e atitudes ‘criam um pool de indivíduos quase intercambiáveis que ocupam 

posições semelhantes numa série de organizações e possuem uma similaridade de orientação e 

inclinação que podem anular as variações na tradição e controle que, em caso contrário, poderiam 

moldar o comportamento organizacional’ [x] (GALASKIEWICZ e BURT, 1991, p. 90, tradução 

nossa)

Galaskiewicz e Burt (1991) consideram que o contágio entre organizações ocorre através da 
constituição de comunidades profissionais cuja característica é a conexidade entre organizações do 
mesmo campo organizacional, como pode ser visto na afirmação abaixo:

Estas proposições são definidas pela ‘troca de informação entre os profissionais [que] pode 

contribuir para uma hierarquia comumente reconhecida de status, de centro e periferia, que se torna 

uma matriz para os fluxos de informação e o movimento de pessoal entre as organizações. ’ [xi] 

(GALASKIEWICZ e BURT, 1991, p. 90, tradução nossa)

Apesar da forte indicação, Galaskiewicz e Burt (1991) observam que a equivalência estrutural 
fundamenta-se no processo de contágio entre organizações de um mesmo campo. Os autores 
definem equivalência estrutural por semelhanças entre atores nos tipos de relacionamento ou 
padrões de relacionamento. Tal definição em Wasserman e Faust (2008, p. 468s) é dada a 
equivalência automórfica, uma definição sugerida com o fim de tornar mais abrangente o conceito 
de equivalência em redes. A menos desta variação sugerida pelos autores, sua análise segue a 
definição em análise de redes sociais indicada em Wasserman e Faust (2008, p. 468s), as estruturas 
de redes somente são equivalentes se os atores das redes se relacionam com outros atores 
coincidentes.

Outra definição importante nesta análise é a posição relativa do atores. Ao longo do do seu trabalho 
Galaskiewicz e Burt (1991) referem-se ao ator ego e ao ator alter. Esta diferenciação é importante, 
pois identifica os papeis. O ego é o ator que busca posicionar-se, mesmo que imaginariamente, na 
posição de outro, o alter. O alter é, portanto, aquele ator cuja capacidade profissional é distintiva e 
suas ações têm caráter normativo para o ego. Apesar de serem estruturalmente equivalentes, tais 
atores, alter e ego, não necessariamente tem relacionamento interpessoal. A não existência de 
relação interpessoal é que torna a comunicação, entre alter e ego, simbólica (GALASKIEWICZ e 
BURT, 1991). Mas o caráter aqui descrito é uma comunicação onde o ator ego toma o ator alter 
como um “frame of reference for subjective judgements and so make similar judgments” a partir 
deste modelo (BURT, 1987, p. 1293). Claro que uma comunicação empática – ou relação direta 
pessoa a pessoa – pode fazer parte do contexto em análise, porém tal comunicação não é mandatória 
e por isto a equivalência estrutural adquire posição genérica no processo de contágio (BURT, 1987).



Por fim, por campo organizacional os autores Galaskiewicz e Burt (1991) adotam a definição dada 
por DiMaggio e Powell (1983, p. 148) que é a totalidade de atores relevantes – organizações – que 
constituem uma área de vida institucional.



 

5       Metodologia
 

 

No primeiro levantamento sobre a literatura existente a respeito da rotatividade de funcionários, 
sobre os programas de pós-graduação e Instituições de Ensino Superior (IES) confessionais, 
constatou-se que se trata de um terreno pouco explorado, com exceção de alguns poucos estudos 
sobre o processo de institucionalização de PPGAs vistos à luz da análise de redes sociais através das 
relações de co-autoria e colaboração entre PPGAs (MACHADO-DA-SILVA E ROSSONI, 2007; 
ROSSONI E GUARIDO FILHO, 2007; ROSSONI E GUARIDO FILHO, 2009; GUIMARÃES, 
GOMES, et al., 2009; MELLO, CRUBELLATE E ROSSONI, 2009; MELLO, CRUBELLATE E 
ROSSONI, 2010) e estudos de caso único e múltiplo (MACCARI, RODRIGUES, et al., 2008; 
MACCARI, ALMEIDA, et al., 2009).

Mesmo quando pesquisada isoladamente, estudos sobre rotatividade de funcionários são 
predominantemente centrados no indivíduo e suas motivações (ver em 4 - Quadro teórico). Não há 
quase nenhum estudo que considere o fenômeno da rotatividade como um constructo dependente do 
contexto(s) – setor, indústria e campo. Mesmo em âmbito internacional, é marcante a 
predominância de estudos centrados exclusivamente em disposições individuais. Mas como se 
destacou na introdução ao tema (1.1 Apresentação do tema), estes estudos centrados em disposições 
individuais acabam por limitar a análise da rotatividade como voluntário e disfuncional. Assim 
decidiu-se que um estudo sobre condições contextuais, redes sociais e sua relação com a 
rotatividade de funcionários poderia significar uma contribuição relevante.

A abordagem metodológica de estudo de casos mostrou-se adequada a este trabalho, pois se trata de 
um evento contemporâneo e os limites entre processo e contextos não são claramente definidos 
(YIN, 2005, p. 32) e a abordagem do tema é realizada a partir do seu contexto real, que abstrai 
complexidades.

Em um Estudo de Casos a fonte de dados não precisa estar limitada a entrevistas e discursos. Neste 
sentido, Eisenhardt (1989) e Yin (2005) concordam que em estudos de casos há flexibilidade na 
triangulação de distintas fontes de dados qualitativas e quantitativas. Segundo Gummesson (2007) é 
possível revelar padrões de relacionamento entre atores do processo quando consideramos análise 
de redes sociais, o quê, segundo autor pode revelar padrões abstraídos pelo processo de 
contextualização (GUMMESSON, 2007, p. 227). Neste estudo a triangulação ocorreu entre dados 
contextuais, estrutura de relacionamento em rede, estrutura de governança e entrevistas semi-
estruturadas com coordenadores de PPGA.

O presente trabalho se configura como um Estudo de Casos Múltiplos, pois contempla 3 (três) casos 
de PPGAs em IESs confessionais do Estado de São Paulo – UPM, UMESP e PUC/SP. No entanto, o 
contexto do Estado de São Paulo exigiu a tabulação de matrizes de origem e destino dos docentes, o 
que acabou por revelar dados de rotatividade e redes de todos os PPGAs do Estado para os triênios 
sob análise. Apenas estrutura de governança e entrevistas com coordenadores são dados que se 
referem aos casos deste Estudo de Casos Múltiplos.

O objetivo principal deste trabalho é uma proposição teórica e também a recomendação de estudos 
futuros, conforme já destacado anteriormente. A falta de estudos sobre o tema e também sobre o 
objeto indica a necessidade de estudos que proponham modelos teóricos e outras dimensões de 
análise.

 

 



5.1          Seleção dos casos e entrevistados
 

 

Inicialmente decidiu-se pela abordagem de dois PPGAs acadêmicos adotados por instituições 
confessionais de ensino superior. Porém, após a primeira redução dos dados secundários disponíveis 
no portal da CAPES (ver Figura 2 e Figura 3) e nas descrições do campo contida nos artigos sobre 
PPGAs e redes sociais (MACHADO-DA-SILVA E ROSSONI, 2007; ROSSONI E GUARIDO 
FILHO, 2007; ROSSONI E GUARIDO FILHO, 2009; GUIMARÃES, GOMES, et al., 2009; 
MELLO, CRUBELLATE E ROSSONI, 2009; MELLO, CRUBELLATE E ROSSONI, 2010), ficou 
claro que os programas poderiam ser categorizados como periféricos ou centrais.

Foi observado que, com relação à comissão de área do CTC-ES da CAPES, os programas que 
representariam estas categorias de redes seriam os PPGAs da PUC/SP, da UNISANTOS, da 
UMESP, da UPM e da FEI. Dentre estes programas a FEI era o de menor representatividade em 
dados secundários disponíveis e a UNISANTOS não tinha disponibilidade para participar da 
pesquisa neste ano. Assim, optou-se por trabalhar com a PUC/SP, a UMESP e a UPM, após 
autorização dos responsáveis. Em particular a UPM apenas se prontificou em conceder entrevistas 
se estas se concentrassem na coordenação. Para manter o mesmo critério a todos os PPGAs, 
decidiu-se então por entrevistar exclusivamente os coordenadores exclusivamente. Supostamente 
seriam 6 (seis) coordenadores a serem entrevistados para 3 (três) programas. Mas destes, somente 3 
(três) coordenadores se prontificaram para participar da pesquisa.

Ao longo das entrevistas ficou claro que o período de vigência de coordenação não acompanha 
necessariamente o período de avaliação trienal. Na UPM, por exemplo, ocorreu uma substituição de 
coordenação no interrenho da avaliação trienal de 2007 e 2010. Desta forma, o entrevistado foi 
coordenador em uma parte do triênio. Porém, já era docente do PPGA UPM e por isso considereou-
se que o mesmo apresentou um histórico completo do caso.

Estes casos não são absolutamente idênticos, pois o PPGA UPM é autorizado pela CAPES a 
oferecer mestrado e doutorado acadêmico, enquanto os PPGAs UMESP e PUC/SP oferecem apenas 
o mestrado acadêmico. Isto acaba por se refletir no tamanho de seu efetivo, porém antes das 
diferenças regulatórias entre os casos, a principal diferença encontrada reside na abordagem 
estrutural de cada IES, uma vez que em número de alunos, departamentos, faculdades, campi e 
programas o único aspecto comum entre estas IESs é o fato de serem confessionais.

O critério de nos restringirmos a IESs confessionais mostrou-se importante na análise do contexto 
interno. Neste trabalho, pôde-se identificar que a estrutura de governança de entidades confessionais 
apresenta similaridades na sua forma geral, mas estão em momentos distintos de institucionalização 
do modelo atual de produção científica e docência proposto pela CAPES através do PNPG 2005-
2020. O nível de complexidade para a comparação cruzada entre confessionais, privadas e públicas 
sereia alto e inviabilizaria o trabalho. Aqui vale ressaltar que há poucos estudos organizacionais 
sobre IESs confessionais na academia brasileira de administração.

Para efeito desta análise também limitou-se o estudo para organizações dentro do Estado de São 
Paulo. Trata-se de uma área de influência, onde se encontra aproximadamente 45-50% dos postos 
de trabalho e doutores titulados em administração. A outra metade está distribuida nos outros 
estados do país.

 

5.2          Acesso ao portal da CAPES
 



 

Para a elaboração da pesquisa utilizou-se inicialmente duas fontes prioritárias de dados, o portal 
GEOCAPES e Portal da CAPES, conforme se descreve a seguir. Fundamentalmente procurou-se 
por categorias oriundas do contexto.

 

 

5.2.1        Fonte de dados
 

 

•         Os arquivos selecionados seguiram os seguintes critérios:

o   No portal da CAPES o acesso ocorreu via o endereço 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/CadernoAvaliacaoServlet 

o   A opção de seleção e filtro apenas indica o ano. Os anos disponíveis para acesso a 
dados referem-se aos anos de 1998 a 2009;

o   Uma vez selecionado o ano as opções são “Digite o Código, o Nome ou a Sigla de 
sua IES” e “Cadernos de Indicadores (ano selecionado)”;

o   Optou-se por deixar o campo “Digite o Código, o Nome ou a Sigla de sua IES” em 
branco e na seleção “Cadernos de Indicadores (ano selecionado)” a escolha é 
“ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO”;

o   Apenas a partir de 2004 existem os cadernos CD - Corpo Docente, Vinculo 
Formação;

•         Para a seleção dos programas, a partir do portal GEOCAPES, o acesso ocorreu via 
http://geocapes.capes.gov.br/geocapesds/

o   Foi selecionado o indicador: Distribuição de programas de pós-graduação;

o   Os anos selecionados foram de 2000 a 2009 e para cada ano foi feito o 
“download” dos arquivos compatíveis com o programa EXCEL da Microsoft na 
pasta Visão Analítica e por Área de Avaliação;

o   Foi selecionado a sub-pasta ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E 
TURISMO para cada ano mencionado acima;

o   Em cada sub-pasta foram selecionados as seguintes áreas de conhecimento no 
Estado de São Paulo:

§  ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

§  ADMINISTRAÇÃO

§  ADMINISTRAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES

§  ADMINISTRAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

§  GESTÃO DE NEGÓCIOS

o   Os programas que atendem ao filtro anterior foram: UMESP, FACCAMP, FGV/SP 
Profissional, INSPER, UNINOVE, FGV/SP Acadêmico, UNIP, UNIMEP, FEI, 
USCS, UPM, UNISANTOS, USP, USP/RP, PUC/SP e UNISAL. O programa da 
UNISAL consta das estatísticas do GEOCAPES, porém não há caderno de 

http://geocapes.capes.gov.br/geocapesds/
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/CadernoAvaliacaoServlet


indicadores na seção de Programas recomendados e reconhecidos do portal CAPES. 
Os programas FACCAMP, FGV/SP Profissional e UNIMEP constam nas tabelas, 
porém são programas de mestrado profissional;

o   A partir desta lista foi feita a seleção dos arquivos que contém a descrição do 
Corpo Docente de cada programa;

o   Na coluna CD (Corpo Docente, Vínculo Formação), onde há um x, este x está 
vinculado a um arquivo PDF que contém dados do Corpo Docente organizado em:

§  Nome Docente

§  Categoria: por ano há uma tabulação se o docente é Permanente (P), 
Colaborador (C) ou Visitante (V)

§  Vínculo: Tipo (vínculo), Ano de início e Carga horária

§  Titulação: Nível, Ano, Área, IES e País

§  Situação em Outros Programas

o   Foi selecionado apenas, por programa, o nome do docente e sua categoria (P, C ou 
V), e para efeito de totalizações os docentes V (“Visitantes”) não foram considerados 
nos cálculos de rotatividade. Docente visitante é patrocinado por programa 
específico da CAPES, outro tipo, e sua bolsa é válida por período de até 2 (dois) 
anos com a possibilidade de ser prorrogada por mais 2 (dois) anos. Assim, por ser de 
período limitado de atuação, não se caracteriza rotatividade, mas sim um programa 
de intercâmbio em pesquisa por prazo determinado.

 

 

5.2.2        Medidas e indicações de rotatividade
 

 

A medida para a rotatividade docente adotada foi tirada do trabalho de Tanabe e Fonseca (1986) e 
estão definidas a seguir:

•         As taxas de admissão (TA – ver Equação 1) e demissão (TD – ver Equação 2) foram calculadas 
como:

Equação 1 – Taxa de Admissão (TA)

 

Equação 2 – Taxa de Demissão (TD)

 

Onde o Total de profissionais no período é igual ao Número de docentes por ano.
A rotatividade (ver Equação 3) é calculada como:

Equação 3 – Rotatividade

 

Neste modelo a rotatividade é a média aritmética entre as taxas de demissão e admissão. Observe 
que as taxas de demissão e admissão são calculadas a partir do total de profissionais do período em 
análise. Neste estudo tínhamos a disposição o total de postos de trabalho por ano e por PPGA.



Há outro modelo de cálculo proposto por Marras (2000, p. 66) para um índice de rotatividade:

Equação 4 – Índice da Rotatividade

 

Onde Nd é o número de desligados, Eip é o número de efetivos no início do período, Efp é o 
número de efetivos no fim do período e Ir índice da rotatividade. Observe que são necessários para 
o cálculo os números de efetivos no início e final do período, o quê, para efeito desta pesquisa não 
está disponível no Caderno de Indicadores CD. Por este motivo esta opção de cálculo foi 
desconsiderada.

A tabela geral de rotatividade docente para os PPGAs de São Paulo pode ser vista a seguir na Tabela 
2. É apresentado a contribuição de de cada PPGA no contexto do Estado de São Paulo para os anos 
de 2004 a 2009.

Tabela 2 – Rotatividade docente 2004-2009

Onde:

•         Abaixo do nome de cada organização há uma categoria que indica se o PPGA de cada 
organização indicada está em Retração, Expansão ou Rotatividade;

o   Retração ocorre quando TA<TD e podemos observar uma tendência à redução no 
total de profissionais;

o   Expansão ocorre quando TA>TD e podemos observar observa uma tendência ao 
aumento no total de profissionais;

o   Rotação ocorre quando TA≈TD (o símbolo “≈” significa próximo, que tende a 
igualdade)

Para os detalhes sobre o critério de categorização entre Retração, Expansão e Rotação, ver Adendo 
01.

•         Acumulado indica a somatória da rotatividade dos anos de 2005 a 2009, o ano de 2004 foi 
ignorado por não haverem dados sobre docentes em anos anteriores a 2004. A comparação foi 
viabilizada a partir dos dados disponíveis no portal CAPES. O procedimento adotado foi o de 
comparar a lista de nomes entre o ano em análise e o ano anterior adjacente;

o   Nomes presentes no ano i que não estavam presentes no ano i-1 são considerados 
admitidos no ano i;

o   Nomes não presentes no ano i, porém presentes no ano i-1 a demissão é 
contabilizada no ano i;

o   Nas organizações que inauguraram PPGAs após 2004 o acumulado considera a 
constituição do corpo docente para a categorização em Expansão, Rotação ou 
Retração. Invariavelmente, tais organizações foram categorizadas como em 
Expansão, claro que admissões e demissões ocorreram em algumas delas, porém a 
própria constituição indica esta categoria;

o   Para o caso da UMESP a constituição ocorre em 2004, porém os anos 
subseqüentes indicam um processo de retração;

•         Mediana foi calculada em consideração aos anos de 2005 a 2009 para as organizações presentes 
em todos os anos do período de 2004 a 2009, pois não temos dados confiáveis para o ano de 2004, 
portanto o ano de 2004 foi omitido neste cálculo. No caso das organizações que tiveram seu início 
após 2004, a base de cálculo foi todo o período de sua existência;

 



 

5.2.3        Categorias de mobilidade
 

 

À medida que os nomes de docentes por PPGA e suas respectivas categorias (P, C ou V por ano) 
foram consolidados, observou-se que vários nomes de docentes eram coincidentes em dois ou mais 
programas distintos. Assim, após a conclusão da tabulação de nomes por PPGA e seus respectivos 
cálculos de TA, TD e rotatividade, foi gerada uma grande lista com os nomes de todos os docentes e 
sua respectiva categorização (P, C ou V por ano), porém agora indexado por um novo campo, a 
sigla do PPGA da qual o docente faz/fez parte. Esta grande lista foi ordenada em ordem alfabética 
crescente de forma que os nomes de docentes que se repetiam em PPGAs distintos pudessem ser 
agrupados. Após esta tarefa pôde-se observar também que além deste agrupamento era possível 
também agrupar os docentes que surgiam por uma última vez e em que ano isto ocorria. No 
exemplo do Quadro 1 abaixo o docente y surge por uma última vez no ano 2006 e o docente x sai de 
um PPGA em 2005 e surge em outro em 2006. 

Quadro 1 – Criação de categorias (exemplo)

 

Dentre os cerca de 450 registros de docentes analisados, foram identificados 105 casos individuais e 
após analisar na Plataforma Lattes o currículo de cada docente deste agrupamento geral, as 
seguintes categorias de análise surgiram:

•         Destino A – Mobilidade entre PPGAs concorrentes. Esta categoria foi resultado direto da 
ordenação pelo nome do docente, as que se repetiam com uma saída registrada no mesmo ano de 
início em outro programa foram categorizados aqui;

•         Destino B – Mobilidade entre PPGAs correlacionados (entre USP e USP/RP, PUC/SP e 
UNISANTOS e FGV/SP e FGV/SP Profissional). Esta categora também foi resultado direto da 
ordenação pelo nome do docente, porém se o PPGA destino era correlacionado ao de orígem, então 
o docente era categorizado aqui;

•         Destino C – Mobilidade dentro da própria IES (outros PPGs, graduação, funções administrativas 
etc). Esta categoria surgiu quando um docente desaparecia do contexto dos PPGAs, para descobrir 
qual seu destino nós recorremos à Plataforma Lattes do docente, a última atualização (se ocorrida 
em 2010) considerávamos a organização com maior carga horária. Identificamos vários docentes 
que deixavam o Stricto Sensu para outras tarefas na IES;

•         Destino D – Escritórios/Consultoria, Instituições de pesquisa, Empresas públicas/privadas, 
Administração de serviços públicos e outras organizações não acadêmicas. Idem à categoria 
Destinon C, porém fora da IES;

•         Destino E – IES pública no Estado de São Paulo (não PPGA). Idem C, porém o destino era IESs 
públicas do Estado de São Paulo;

•         Destino F – IES públicas ou particular fora do Estado de São Paulo. Idem C, porém IESs fora do 
Estado de São Paulo;

•         Destino G – Outras IESs particulares de SP (não PPGA). Idem C, porém fora do Stricto Sensu;

•         Destino H     Destino desconhecido no Lattes e outros

Após esta categorização, foi identificado que se tratava de uma categorização dos docentes que em 
algum momento estiveram na condição de demissionários, e o que ocorreu após a demissão é 
descrito nas categorias de Destino – A, B, C, D, E, F, G e H. Portanto estas categorias foram 



diretamente associadas a Taxa de Demissão (TD), de fato compõem parcelas da TD. Três dimensões 
de análise foram geradas a partir destas categorias; (i) Mapa de mobilidade no Estado de São Paulo 
– ver item 6.2 PPGAs – São Paulo, (ii) Mapa de mobilidade por categoria no Estado de São Paulo – 
ver item 6.3 Mobilidade docente – São Paulo, (iii) Mapa de mobilidade por PPGA – ver itens 6.86.5 
, 6.9, 6.10 e Adendo 01.

 

 

5.2.4        Redes – Relacionamento normativo
 

 

Optou-se por evidenciar o relacionamento normativo, pois o que se pôde observar, após o 
tratamento dos dados descrito anteriormente, foi uma relação de dupla e as vezes tripla afiliação 
profissional de um mesmo docente a dois ou três programas distintos. Indentificou-se com isso 
indivíduos que poderiam atuar como pontes de conexão (conexidade) entre programas 
(GALASKIEWICZ e BURT, 1991). Mas a medida que estas pontes de conexão poderiam ser canais 
de comunicação para práticas normativas, também poderiam ser pontes de conexão para influênciar 
a CAPES. Então acrescentamos uma dimensão organizacional extra a esta análise, a Comissão de 
Área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo do CTC-ES. A lista de seus participantes está 
disponível no Portal da CAPES para os triênios de 2004-2006 e 2007-2009. Também foi feita uma 
interrogação à CAPES e a resposta pode ser vista no Anexo 04. Esta lista foi consolidade com os 
anos de 2006 e 2009, o resultado pode ser visto no item 6.4 Redes – Múltiplas afiliações.

Para a elaboração das matrizes de relacionamento o que foi feito foi elaboração de uma pasta que 
contém a matriz de cada ano a relacionar o nome de todos os docentes com o nome de todos os 
PPGAs. A relação dicotômica foi elaborada a partir da categoria funcional (normativa) Permanente 
(P) ou Colaborador (C). Toda vez que era encontrado P ou C para um PPGA por ano era atribuido o 
valo 1 (um), quando não havia nada ou era encontrado V, era atribuido 0 (zero). Uma matriz ego 
assimétrica foi gerada. A esta Matriz foi atribuido o nome Z(PPGA X Docente). Portanto o produto 
entre Z e sua matriz transposta resultou em uma matriz N (PPGA X PPGA) (SANTOS, 1977, p. 
101), onde a relação entre programas é normativo, o próprio docente com multiplas afiliações – Ver 
resultados no Adendo 02:

Equação 5 – Matriz N (PPGA X PPGA)

 

O resultado deste produto de matrizes retorna uma matriz com a somatória de docentes com 
múltipla afiliação, porém não se trata apenas de uma relação dicotômica, mas se trata de uma 
relação com pesos atribuídos pelo número de docentes com as mesmas relações e com os mesmos 
PPGAs.

A introdução da Comissão de Área na análise foi realizada através do uso do UCINET 6.0 
(BORGATTI, EVERETT e FREEMAN, 2002). No UCINET nós de rede podem ser acrescentados e 
seus relacionamentos adicionados diretamente no grafo gerado via NetDraw – uma ferramenta do 
UCINET do tipo “O quê acontece se…”. Para permitir uma simulação realmente empírica, 
realizamos uma adição de laço de relacionamento entre PPGA e Comissão de Área para todos os 
docentes permanentes ou colaboradores no PPGA e na Comissão de área.

A partir desta visão foi elaborada uma categorização pela posição relativa dos PPGAs com relação à 
Comissão de Área – Central ou Periférico. As tabelas de conexidade desta rede também foram 
elaboradas e podem ser vistas no adendo 2, porém na visão ano a ano não identificamos um padrão. 



Apenas na comparação entre os anos de 2006 e de 2009 foi possível perceber um possível padrão – 
favor referir-se aos grafos do item 6.4 Redes – Múltiplas afiliações.

 

 

5.2.5        Estrutura de governança
 

 

Durante as entrevistas uma categoria de análise surgiu entre todos os entrevistados, a categoria 
Estrutura de Governança. O que Clegg (1994) chama de Regras (Rules) e Weick (1995, p. 71) 
Genérico Subjetivo. Weick em particular ressalta que em tempos de estabilidade o genérico 
subjetivo toma várias formas, como por exemplo Estatutos (ou a revisão destes) que definem regras. 
Enfim, indica que há um processo de instabilidade que exige “aprendizado contínuo” – Entrevistado 
1, “modernização” – Entrevistado 4, “existência de várias coisas fora do lugar” – Entrevistado 3. Ao 
mesmo tempo todos os entrevistados estavam de acordo que a CAPES estabeleceu “regras muito 
claras”. 

Scott (2008, p. 185-186) define estrutura de governança ou sistema de governança como sendo 
“those arregements which support the regularized control – whether by regimes created by mutual 
agreement, by legitimate hierarchical authority or by non legitimate coercive means – of the actions 
of one set of actors by other”. Regras objetivadas por meio de estatutos, regimentos e concílios 
representam tais estruturas ou sistemas de governança.

A racionalização de tais regras acabam por servir como “schemes defining means-ends relationships 
and standardazing systems of control over activities and actors” (SCOTT, 2008, p. 74). Scott (2008, 
p. 78) sugere que agentes individuais consideram regras pre-existentes e recursos sociais para 
compor o repertório necessário para o planejamento de uma ação. Porém, a consideração de micro 
mecanismos de ação apenas se encontra nos trabalhos de Clegg e Weick indicados anteriormente.

Revelou-se necessário interpretar o significado para as regras, como estas seriam objetivadas e 
conforme Weick (1995, p. 71) definira, se tornariam Genérico Subjetivo. Neste sentido, Scott (2008, 
p. 80-81) atribui a linguagem, registrada sob alguma forma rudimentar ou complexa, como um meio 
de transporte institucional. E para tornar-se genérico subjetivo significa adquirir forma objetivada. 
Assim, dentre os documentos que definem um conjunto de regras que governam ações é possível 
listar os Estatutos, Regimentos e Cânones. Este último é resultante de Concílios, que se trata de uma 
“reunião de dignatários eclesiásticos […] para deliberar sobre questões de fé, costumes, doutrina ou 
disciplina eclesiástica” (HOUAISS, 2009). Para verificar esta interpretação, a definição encontrada 
no dicionário Houaiss, que mais se adequa ao contexto em estudo, para a palavra Estatuto é 
“regulamento ou conjunto de regras de organização e funcionamento de uma coletividade, 
instituição, órgão, estabelecimento, empresa pública ou privada” (HOUAISS, 2009). Para a palavra 
Regimento são; “(i) ato, efeito ou modo de reger, de dirigir ou (ii) conjunto de normas impostas ou 
consentidas; disciplina, regime” (HOUAISS, 2009). Para a palavra Cânone é a “norma, princípio 
geral do qual se inferem regras particulares” (HOUAISS, 2009).

Foi decidido então revisar os Estatutos, Regimentos e Cânones disponíveis dos 3 (três) casos 
analisados – UPM, UMESP e PUC/SP (COGEIME, 2006; FUNDASP, 2010; IMB, 2007; IPB, 
2010; PUC/SP, 2010; PUC/SP e FUNDASP, 2009; UMESP, 2007; UPM, 2010; UPM, 2010; UPM, 
2010). Em busca de (i) Mecanismos de demissão, (ii) Convergência com critérios de avaliação da 
CAPES, e (iii) Relação com a igreja que pudesse indicar subjetividades abstraídas do contexto para 
definir quem são os agentes e quais graus de liberdade e/ou restrição poderiam ser referencias de 
ação.



Tal decisão já estava implícita no trabalho desde o tema, uma vez que o pressuposto principal era a 

influência do PNPG 2005-2010 no processo da rotatividade docente. Outro aspecto importante a ser 

ressaltado é a ênfase dada pela comunidade acadêmica aos rituais, aos processos metodológicos, às 

metodologias, aos referenciai, aos quadros teóricos, às normas para citações, às normas para 

bibliografias, enfim, todo o universo acadêmico é fundamentado em leis e normas que tornam o 

campo científico predominantemente apoiado nos pilares regulatório e normativo (SCOTT, 2008, p. 

50-51). A todo o momento é necessário sustentar ações e/ou a própria voz em símbolos pré-

existentes. É de se esperar que em seu sistema de governo (estrutura de governança), seja necessário 

um repertório de símbolos como PNPG’s, Critérios de Avaliação, Estatutos, Regimentos, Normas, 

Práticas, Valores e Expectativas tal como se vêem em outras indústrias ou setores[3].

No mundo acadêmico encontramos esta ocorrência, pois pôde ser constatado que a comunidade 
acadêmica do Estado de São Paulo vem ocupando mais posições junto à Comissão de Área em 
Administração, Ciências Contábeis e Turismo do ECT-ES – ver nos grafos da Figura 2 e Figura 3 da 
página 81. Nestes grafos foi possível observar que o grau de conexão com a Comissão de Área em 
Administração, Ciências Contábeis e Turismo do ECT-ES de 2006 a 2009 teve um aumento de 
aproximadamente 33% (4 PPGAs para 6 PPGAs) para os PPGAs do Estado de São Paulo. Mas tal 
comissão é 100% formada por representantes do Campo Acadêmico Brasileiro de Administração, 
Ciências Contábeis e Turismo.

O sistema de governança, expresso nos sistemas simbólicos – regulatório e normativo (SCOTT, 
2008, p. 80-81), são as regras (CLEGG, 1994) donde saem subjetividades genéricas (WEICK, 
1995) de onde os indivíduos vão buscar referências para constituir uma coleção de subjetividades 
que definirá quem eles são (CLEGG, 1994, p. 159; WEICK, 1995, p. 18-24).

 

 

5.3          Protocolo de entrevista
 

 

Com o objetivo de identificar se a rotatividade docente se trata de uma prática extra-sujetiva 
(WEICK, 1995, p. 72) estabelecida no campo, uma regra tida-por-certa (DiMAGGIO E POWELL 
1983, p. 149; GALASKIEWICZ e BURT, 1991, p. 88; WEICK, SUTCLIFFE e OBSTFELD, 2005, 
p. 417) e se a relação com a forma com que o campo está estruturado privilegia a comunicação 
simbólica ou empática (GALASKIEWICZ e BURT, 1991). Utilizamos um roteiro semi-estruturado 
expresso nas questões gerais abaixo.

Questões:

01)        Qual sua percepção sobre a rotatividade docente?

a.    Nesta instituição e no contexto em análise;

b.    Representa um processo ou um fenômeno.

02)        Qual sua percepção sobre a estrutura do campo neste contexto? 

a.    Indicar os trabalhos realizados a respeito de redes de co-autoria, colaboração entre 
programas e conexidade profissional; 



b.    Como o professor vê este processo, refere-se a uma reação ao PNPG 2005-2010 
(critérios de avaliação oriundos do PNPG) 

03)        A gestão de um PPGA ficou mais complexa após o PNPG 2005-2010? Relacione o 3 
pontos mais relevantes, e como o programa tem atuado para cumprir as expectativas 
CAPES.

a.    Qual a voz corrente? 

b.    Como o programa aprende a direção a ser seguida

6       Contextualização e redes
 

 

6.1          Regulatório – A CAPES e O PNPG
 

 

Existente desde 1951 a CAPES é a instituição regulatória responsável pela expansão e consolidação 
da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) para todos os estados brasileiros. São 04 
(quatro) linhas de atuação que estão sob sua responsabilidade: (i) avaliação da pós-graduação stricto 
sensu; (ii) acesso e divulgação da produção científica; (iii) investimentos na formação de recursos 
de alto nível no país e exterior; e (iv) promoção da cooperação científica internacional. Porém, estas 
linhas de atuação foram institucionalizadas ao longo de seus atuais 59 anos de idade, como veremos 
adiante. 

Em 1981, a partir do Decreto 86.791, passou a ser reconhecida como responsável pela elaboração 
do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) e também como agência executiva do Ministério da 
Educação e Cultura com a atribuição de elaborar, avaliar, acompanhar e coordenar as atividades 
relativas ao ensino superior.

Em 1995 passou por um processo de reestruturação, porém manteve sua responsabilidade na 
elaboração do PNPG e como braço executivo do MEC como órgão regulador do ensino superior.

O Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), como instrumento da CAPES, é o que sintetiza e 
norteia as políticas públicas de qualificação de pessoal para os PPGs de um modo geral. Este 
documento é editado a cada 06 (seis) anos. Como parte de sua elaboração é feito um diagnóstico 
nacional da pós-graduação e a partir desta avaliação, além de diretrizes e metas, também derivam os 
critérios de avaliação dos PPGs. Porém os critérios não são gerais, mas sim específicos para cada 
área e, portanto os programas de administração acabam por ter critérios direcionados para este 
campo – o campo das PPGAs. 

A versão atual do PNPG compreende o período que vai de 2005 a 2010, refere-se ao PNPG 2005-
2010 – IV. Os PNPGs anteriores foram:

•         PNPG 1986-1989 – III

•         PNPG 1982-1985 – II

•         PNPG 1975-1979 – I

Elaboramos uma retrospectiva histórica dos PNPGs, o plano que compreendeu o período de 1975 a 
1979, teve como principal diretriz o de institucionalizar o sistema de capacitação docente a fim de 
conferir-lhe estabilidade (CAPES, 2004, p. 13). Já o PNPG 1982-1985 teve como principal diretriz 



a institucionalização da avaliação como instrumento de controle da qualidade do ensino (CAPES, 
2004, p. 13-14). O PNPG 1986-1989 teve como principal diretriz a institucionalização da pesquisa 
científica nas universidades, que expressa a tendência de conquista da autonomia nacional como 
resultante da produção de conhecimento científico. Este PNPG diagnosticou a falta de produção de 
conhecimento que viesse a contribuir com o desenvolvimento econômico nacional. (CAPES, 2004, 
p. 14)

Apesar do grande progresso na institucionalização da pós-graduação e do referencial de qualidade 
por ela estabelecida, o plano acrescenta a necessidade de institucionalização e ampliação das 
atividades de pesquisa como elemento indissociável da pós-graduação e de sua integração ao 
sistema nacional de ciência e tecnologia. Estabelece a universidade como ambiente privilegiado 
para a produção de conhecimento, enfatizando-se o seu papel no desenvolvimento nacional. 
(CAPES, 2004, p. 14)

No PNPG 2005-2010, quarto plano, 

reafirma-se que a avaliação deve ser baseada na qualidade e excelência dos resultados, na 

especificidade das áreas de conhecimento e no impacto desses resultados na comunidade acadêmica 

e empresarial e na sociedade (CAPES, 2004, p. 89)[xii]. 

Resultados estes que são, não somente quanto à formação docente, mas também quanto à produção 
de conhecimento. Este PNPG também diagnosticou desigualdades regionais que deveriam ser 
objeto de atenção da CAPES. Porém, além do caráter de inclusão de regiões menos desenvolvidas 
que o eixo RJ-SP, este PNPG introduziu a avaliação da produção de conhecimento em periódicos, 
buscou-se também a institucionalização do critério QUALIS de classificação de periódicos e a 
importância da publicação em periódicos, mais do que a publicação em anais/congressos. E não só a 
publicação em periódicos, mas a publicação em periódicos de impacto na formação de opinião do 
meio acadêmico. Assim uma publicação tem sua qualidade aferida a partir da qualidade do 
periódico científico que a aceitou e publicou. 

Derivado do PNPG 2005-2010 foi publicado os seguintes documentos:

•         Diretrizes e Parâmetros de Avaliação de Propostas de Cursos novos de Mestrado e de Doutorado 
(CAPES, 2005). Documento destinado a área de avaliação de PPGs em Administração, 
Contabilidade e Turismo, a entregar os critérios de avaliação para a criação de PPGs nos quesitos: 
(i) A caracterização da proposta; (ii) A caracterização do curso; (iii) A composição do corpo 
docente; (iv) Os grupos de pesquisa do curso; (v) A produção de cada docente; e (vi) A infra-
estrutura disponível;

•         Critérios de Avaliação Trienal da CAPES 2004-2006 (CAPES, 2006), que norteou a avaliação 
para a trienal 2004-2006, cuja principal característica era de atribuir ao Corpo Docente na sua 
capacitação e produção científica cerca de 60% do peso total da avaliação;

•         Critérios de Avaliação Trienal da CAPES 2007-2009 (CAPES, 2009), que norteou a avaliação 
para a trienal 2007-2009, cuja principal característica era de atribuir ao Corpo Docente na sua 
capacitação e produção científica cerca de 50% do peso total da avaliação. Neste triênio a CAPES 
aumentou em 10% o peso atribuído ao Corpo Discente, Teses e Dissertações.

Os três documentos acima mencionados passaram a ser considerados como referenciais para o 
planejamento, a criação e a gestão de PPGAs. Um aspecto que une a todos os entrevistados neste 
Estudo de Casos se refere às regras comuns e claras que hoje os PPGAs dispõem como ferramenta 
para sua gestão, na divulgação destes documentos. Principalmente quanto aos critérios de avaliação 
trienal.

Outro aspecto interessante se refere ao conteúdo dos critérios para as trienais 2004-2006 e 2007-
2009, que são os mesmos, apenas foram alterados os pesos para composição do corpo docente e 



corpo discente, teses e dissertações. Conforme pode ser visto na Tabela 3 a seguir.

Tabela 3 – Comparação entre trienais 2006 e 2009

Composição do Corpo Docente – Além de ter seu peso reduzido na avaliação geral do PPGA, para a 
sua composição houve um incremento no quesito Adequação do perfil deste Corpo Docente à 
proposta do programa, que passou de 15% para 25%, e a participação em pesquisa na graduação 
que saiu de 20% para 10%. Os demais critérios parciais mantiveram-se nas mesmas proporções.

Corpo Discente, Teses e Dissertações – Além de ter sido incrementado o seu peso na avaliação geral 
dos PPGAs, salta-se de 25% para 35%, para a sua composição as parciais Qualidade das Teses e 
Dissertações que somavam 40% do total deste critério em 2007, na última trienal passou a 
representar uma única parcial denominada Qualidade das Teses e Dissertações com 50% do peso 
deste critério.

Produção Intelectual – Este critério manteve-se em 35% de peso na avaliação geral dos PPGAs, 
porém as publicações qualificadas por docente permanente passaram a representar 55% deste 
critério, contra 50% da avaliação no triênio anterior. Também a parcial Distribuição de publicações 
qualificadas em relação ao corpo docente permanente do programa passou a representar 30% na 
trienal de 2010, contra 20% na trienal passada. 

Inserção Social – A grande mudança refere-se à acessibilidade virtual dos programas, assim como 
acessibilidade às teses e dissertações que passou a compor uma parcial com 20% na avaliação 
trienal de 2010, contra 10% da avaliação trienal passada.

De forma geral os critérios permaneceram os mesmos, as grandes mudanças foram agrupamentos 
dos critérios parciais já existentes e a re-valoração de alguns parciais como os descritos acima. 
Porém é visível a preocupação com a publicação científica e a qualidade na formação discente. 
Enfatiza-se o olhar sobre as duas saídas de um PPGA, seus alunos e a produção de conhecimento de 
seu corpo docente.

 

 

6.1.1        PPGAs – Brasil
 

 

O período, compreendido entre os anos de 2000 a 2009, foi de grande crescimento no número de 
PPGAs. Antes de 2000 poucas IESs ofereciam programas stricto sensu em administração. Havia 23 
(vinte e três) programas em 2000, e, em 2009 já havia 100 (cem) PPGAs no Brasil, um aumentou 
435%. Configurando-se em uma das áreas de maior crescimento no contexto nacional de avaliação 
da CAPES, atrás apenas Ciências Agrárias com 166 (cento e sessenta e seis) PPGs, 
Letras/Lingüística com 110 (cento e dez) PPGs e Ciências Biológicas I com 105 (cento e cinco) 
PPGs segundo o portal GEOCAPES.

Tabela 4 – PPGAs por ano (Brasil)

O crescimento estruturado visto na Tabela 4 acima, vem acompanhado de crescimento no número 
de mestres e doutores titulados em administração. Demonstra-se que os matriculados não apenas 
tem interesse pela docência ou pesquisa, mas também por outro nível de profissionalização, como 
podemos ver a seguir na Tabela 5. Algo de singular da área de administração é o benefício que se 
pode tirar de áreas distintas como filosofia, antropologia, sociologia, ciências políticas, direito, 
história, geografia, psicologia, educação, economia e tantas outras. O que indica um leque de 
aplicação a qualquer área e todas as formas de organização. Talvez por este motivo seja uma das 
maiores áreas de avaliação da CAPES.



Tabela 5 – Dissentes por ano - Brasil

 

 

6.2          PPGAs – São Paulo
 

 

No Estado de São Paulo, em 2000, existiam 5 (cinco) instituições de ensino superior que adotavam 

programas stricto sensu em administração – PPGAs[xiii], a USP, a FGV/SP, a UMESP, a PUC/SP e 

a UPM. De 2000 a 2009 este número subiu continuamente a seguir o crescimento nacional, como 

pode ser visto na Tabela 6 seguir. Destas, apenas a USP e a FGV/SP adotavam programas de 

mestrado e doutorado. Em particular apenas a FGV adotava também o programa de mestrado 

profissional em conjunto com os programas de mestrado e doutorado. Os demais programas se 

concentravam apenas no mestrado acadêmico.

Tabela 6 – Número de PPGAs por ano (SP)

Até o ano de 2009 totalizavam-se 15 (quinze) PPGAs em todo Estado de São Paulo, com apenas 4 

(quatro) PPGAs fora da região metropolitana de São Paulo – USP/RP, UNISAL[xiv], UNIMEP e 

FACCAMP. Todos os demais PPGAs, 11 (onze) ao todo, encontravam-se localizados na região 

metropolitana, especificamente em Santos, na Região do ABC e na Capital do estado.

Resultante desta crescente adoção de programas de pós-graduação em administração o número de 
postos de trabalho para docentes saltou de 130 (cento e trinta) em 2000 para 309 (trezentos e nove) 
em 2009, 238% de aumento no período – foram considerados os docentes categorizados com 
permanente, colaborador e visitante. Sua evolução pode ser vista a seguir no Gráfico 1 – Este 
gráfico indica a evolução no número de postos de trabalho no Estado de São Paulo para 
profissionais aptos exercer a docência e a pesquisa em PPGAs.

Gráfico 1 – Postos de trabalho (PPGAs SP)

Mas não apenas o número de postos de trabalho resultou em crescimento como também o número 
de mestres e doutores titulados apresentou expressivo aumento dentro do mesmo período. Em 
particular o número de doutores titulados por ano saltou de 37 (trinta e sete) em 2000 para 73 
(setenta e três) em 2009, um aumento de 197.3% neste período (2000-2009). Na Tabela 7 a seguir 
encontra-se a distribuição anual de doutores titulados no Brasil e a contribuição anual específica do 
Estado de São Paulo.

Tabela 7 – Doutores titulados (BR x SP)

A Tabela 8 a seguir apresenta os mesmos dados, porém com os valores acumulados ano a ano. O 
que chama atenção nesta perspectiva é que em 2009 o número total de doutores titulados somente 
no Estado de São Paulo desde 2000, já era maior que o número de postos de trabalho existentes no 
estado.

Tabela 8 – Doutores titulados (Acumulado por ano)

O número de postos de trabalho e o estoque de doutores titulados podem estar associados com a 
rotatividade docente tanto de uma perspectiva disfuncional, como de uma perspectiva funcional.



A Tabela 9 a seguir apresenta o ano de fundação de cada PPGA em funcionamento no Estado de 
São Paulo. Observa-se a existência de dois grupos, os PPGAs fundados na década de 1970 e os 
PPGAs após a virada do século, destes últimos apenas a UPM se encontra no final da década de 
1990.

Tabela 9 – Ano de fundação PPGAs SP

 

 

6.3          Mobilidade docente – São Paulo
 

 

A partir de agora iremos abordar apenas os triênios 2004-2006 e 2007-2009, pois os cadernos de 
indicadores do portal CAPES, em particular o caderno que contém as categorias contratuais por 
docente, (i) Permanente, (ii) Colaborador, e (iii) Visitante, somente é disponível a partir de 2004. 
Dados totalizados a respeito do número total por categoria contratual são disponíveis em anos 
anteriores, de fato a partir de 1998, porém não há dados individuais, como nome e categoria 
contratual, fundamentais para a análise proposta nesta dissertação. Estes dados somente existem a 
partir de 2004.

A Tabela 10 a seguir foi elaborada a partir da somatória das tabelas de cada uma das instituições 
estudadas tomando-se por referência cada um dos eventos de saída (docentes que se 
movimentaram) identificados nos cadernos de indicadores CD, e confrontados com a Plataforma 
Lattes de cada docente.

Todos os docentes foram registrados em uma única lista que poderia ser posta em ordem alfabética 
por IES ou pelo nome do docente. Quando ordenado alfabeticamente pelo nome do docente, foi 
possível identificar quando um docente saía da um PPGA e surgia em outro PPGA, Desta foram 
identificadas as categorias de análise denominadas Destino A e Destino B, que estão descritas na 
Tabela 10 abaixo. As demais categorias de análise Destino C, Destino D, Destino E, Destino F, 
Destino G e Destino H são os docentes demissionários que desapareciam do contexto das PPGAs 
do Estado de São Paulo. Conforme mencionado acima o currículo de cada docente desta lista foi 
analisado na Plataforma Lattes.

Por destino entende-se o local (programa, organização, campo institucional, área etc) para onde o 
docente tenha passado a desempenhar tal função profissional. Qualquer que seja a função declarada 
no currículo existente na Plataforma Lattes, desde que este tenha sido atualizado dentro do ano de 
2010, e a função represente a maior apropriação de horas semanais.

 

Tabela 10 – Mobilidade docente SP (destinos)

A Tabela 10 acima indica os destinos dos docentes que em algum momento se apresentaram como 
demissionários a alguma das organizações cujos PPGAs estão sob análise nesta dissertação – 
UMESP, UNIP, UPM (Mackenzie), PUC/SP, FACCAMP, INSPER, UNINOVE, USP, UNIMEP, 
FEI, USCS, USP/RP, FGV/SP acadêmico, FGV/SP Profissional e UNISANTOS.

Podemos ver que as categorias de maior contribuição são os Destinos A, B, C e H. Em particular o 
Destino H significa “Destino desconhecido na plataforma Lattes e outros”. O Destino H pode 
representar uma coleção de significados, porém, estes significados não foram possíveis de serem 
categorizados apropriadamente porque o Lattes não estava atualizado, ou por não existir o currículo 
na Plataforma Lattes, ou ainda algum erro no mecanismo de busca da Plataforma. Assim, o destino 
H pode ser entendido como um repositório de descontinuidades. Se for mais bem rastreado pode 



retornar dados interessantes, porém necessita alguma interação direta com as últimas instituições 
registradas na plataforma Lattes de cada docente e/ou com os próprios docentes, se for possível.

O número total de docentes para destinos que não envolvem o exercício da docência e pesquisa em 
PPGAs (Destinos C, D, E, F, G e H) foi um total de 83 (oitenta e três) docentes dentro do período 
(2004-2009), o que significa uma média de 5.03% dos postos de trabalho existentes por ano em 
PPGAs. Em contrapartida o número de ingressos de novos docentes, aqueles não relacionados 
anteriormente ao exercício da docência e pesquisa em PPGAs no Estado de São Paulo, foi maior do 
que aqueles que saíram. Um total de 105 (cento e cinco) novos docentes foi contratado e agora 
figuram no contexto das PPGAs do Estado de São Paulo – ver Tabela 11 a seguir. 

Tabela 11 – Novos docentes contratados (SP)

É possível que este número seja ainda maior, pois para o ano de 2004 não contamos com o caderno 
de indicadores CD (Corpo Docente) para os anos anteriores. Assim, não há como verificar as 
contratações de docentes, quer sejam permanentes ou colaboradores para o ano de 2004 ou mesmo 
anos anteriores a partir dos cadernos de indicadores do portal CAPES. 

 

 

6.3.1        Destino A – Origem X Destino
 

A categoria Destino A, que é a “Mobilidade entre PPGAs concorrentes”, representa a TD media 
anual de 1,51% do total de postos de trabalho por ano do Estado de São Paulo, onde 1,02% se 
destinaram a IESs particulares e 0,48% se destinaram a IESs públicas. Esta categoria é mais bem 
compreendida se analisarmos Origem X Destino.

As tabelas – Tabela 12 e a Tabela 13 – a seguir devem ser lidas em conjunto, nelas podemos ver as 
principais origens e os principais destinos de docentes entre PPGAs do Estado de São Paulo. O 
número não é significativo, porém ao longo das entrevistas a concorrência entre PPGAs foi citada 
como um dos principais fatores de rotatividade docente no Estado de São Paulo.

Tabela 12 – Mobilidade entre PPGAs (Origens)

A Tabela 12 acima nos mostra as principais origens de docentes demissionários que assumiram 
posição similar em PPGAs concorrentes. 

Os anos de 2005 e 2007 foram anos em que todos os docentes que saíram de um programa passaram 
a figurar imediatamente em outro. Dentre as que mais contribuíram estão as IESs UPM, UMESP, 
UNINOVE, PUC/SP e UNIMEP. A menos da UNINOVE, quatro são confessionais. E o destaque 
vai para UPM.

PUC/SP (1978), UPM (1999), UNINOVE(2001), UNIMEP (2004) e UMESP (2005).

Nesta perspectiva UPM e UMESP tiveram uma alta contribuição (Alto no quadro resumo) e 
PUC/SP contribuiu, relativamente a UPM e UMESP, medianamente (Médio no quadro resumo).

Tabela 13 – Mobilidade entre PPGAs (Destino A)

Observe que entre as duas tabelas, quando comparamos os totais de origem versus destino por ano, 
estes não batem. Isto ocorreu por dois motivos; (i) alguns docentes foram contratados antes do 
programa receber recomendação da CAPES, assim passaram a figurar nos Indicadores de 
Desempenho apenas a partir do ano em que o PPGA passou a ser recomendado, e (ii) ser aprovado 
em concurso público e aguardar abertura de vaga no stricto sensu.

Outros aspectos chamam atenção na Tabela 13; (i) a presença da USP e USCS, ambas públicas, 
como principais destinos de mobilidade docente, (ii) a UNINOVE por também estar presente na 



Tabela 12 como uma das principais origens e (iii) Não encontrarmos a UPM na lista de PPGAs 
destinos, apenas na tabela de origens, (iv) FEI, FACCAMP e INSPER representarem uma 
contribuição significativa apenas se forem somadas, pois são programas que tiveram seu início no 
triênio de 2007 a 2009.

Ao menos no que toca ao credenciamento de novos docentes o discurso do entrevistado 04 
(PUC/SP) é parcialmente convergente com o fato da USP figurar como um dos principais destinos 
da mobilidade entre PPGAs.

O pesquisado comentou que mesmo sendo uma universidade pública a USP e a UFSC programaram 
um plano de avaliação de competências entre seus docentes, produziram uma série de 
credenciamentos e descredenciamentos entre seus docentes no último triênio e o resultado dado pela 
CAPES foi satisfatório. Estas duas instituições adquiriram CAPES 7 em administração. 
Entrevistado 04.

O fato de não encontrarmos a UPM na lista dos destinos, uma vez que esta figura como a principal 
origem de docentes da tabela anterior está consistente com o entrevistado 01 (UPM). 

É uma faculdade assim que tem uma avaliação muito boa, são 7000 alunos, são cento e poucos 
professores, muito… De longe a gente já supera aquilo que o MEC exige como número de mestres 
e doutores, então nós temos um número muito elevado de Doutores na… como professores da 
graduação. Então, qualquer movimento que a gente faça, provavelmente a gente não vá no mercado. 
A gente tem um número muito significativo de professores com uma excelente formação na 
graduação. Né?  Então quer dizer, a gente tem esse repositório dentro da instituição. Entrevistado 
01.

O “repositório” de docentes com doutorado desta estrutura organizacional lhe confere resistência à 
rotatividade docente produzida por esta categoria de análise.

 

 

6.3.2        Destino B e C – Movimentos Endógenos
 

 

As categorias de análise, Destino B ou Destino C, que são “Mobilidade entre PPGAs 
correlacionados (entre USP e USP/RP, entre PUC/SP e UNISANTOS e entre FGV/SP e FGV/SP 
Profissional)” e “Mobilidade dentro da própria IES (outros PPGs, graduação, funções 
administrativas etc)”, a TD média por ano para estas duas categorias é de 1,75% para Destino B e 
1,85% para Destino C do total de postos por ano.

Estas categorias de análise, Destino B e Destino C, indicam que as IESs oferecem opções a seus 
docentes de stricto sensu, tanto de migrar entre PPGAs correlacionados, como a categoria Destino 
B, ou de migrar para outras funções dentro da própria IES, como a categoria Destino C. Estas 
categorias somadas representaram uma TD média anual de 3,59% no contexto dos PPGAs de São 
Paulo. Uma particularidade da categoria Destino B é que esta categoria está limitada a USP e 
USP/RP, PUC/SP e UNISANTOS, e FGV/SP e FGV/SP Profissional.

A Tabela 14 a seguir deve ser lida a comparar os pares FGV/SP e FGV/SP P (Profissional), USP e 
USP/RP e PUC/SP e UNISANTOS. São PPGAs de IESs correlacionados, estes casos têm a mesma 
estrutura de governança (caso FGV) ou são de alguma forma aparentada (casos USP-USP/RP, e 
PUC/SP-UNISANTOS). Há nos cadernos de indicadores CD a duplicidade de docentes entre estas 
IESs, em alguns casos os docentes são permanentes em uma IES e colaborador em outra; PUC/SP e 
UNISANTOS por exemplo. E em outros casos os docentes aparecem como permanentes em duas 
organizações; FGV/SP na sua maioria e USP em alguns casos. Enfim, esta categoria não representa 



necessariamente rotatividade docente, mas sim um artifício dos PPGAs de completarem o núcleo 
docente exigido pela CAPES. De acordo com os critérios de avaliação da CAPES, os PPGAs tem a 
possibilidade de compor o corpo docente com 80% de docentes permanentes e 20% de docentes 
colaboradores. Isto explicaria os casos de dupla afiliação em que o docente é permanente em um 
PPGA e colaborador em outro PPGA. Porém não explica os casos onde o docente é permanente em 
dois programas. Também não há explicação para uma carga horária superior a 40 horas semanais 
presente na totalidade dos casos onde há dupla afiliação como permanente.

Tabela 14 – Destino B / Mobilidade endógena (PPGAs)

A Tabela 14 acima contém casos onde o docente deixa um PPGA e dedica-se a outro PPGA de uma 
mesma IES ou IES aparentada – Movimento endógeno. Por exemplo a PUC/SP e UNISANTOS são 
unidas pela mesma mantenedora, a FUNDASP, a FGV/SP tem 2 PPGAs – 1 acadêmico e 1 
profissional, uma vez que optamos por excluir administração pública deste estudo. 

Algumas instituições, como a Rede Metodista de ensino, mesmo que haja condições de lançar mão 
desta prática entre os PPGAs UNIMEP e UMESP, não há registro de casos similares.

Apenas a PUC/SP colabora nesta categoria, mesmo assim uma contribuição inferior a USP e FGV 
(Baixo no quadro resumo). UMESP e UPM não contribuem.

Já na categoria Destino C – “Mobilidade dentro da própria IES (outros PPGs, graduação, funções 
administrativas etc)”, também endógeno, as IESs que mais se destacam são FGV, USCS e USP. Vale 
mencionar que antes deste levantamento nossa expectativa era de que apenas IESs públicas 
predominassem nesta visão, porém pudemos observar que a FGV, uma IES particular, é a que mais 
se destacou com 17 (dezessete) casos no total, em seguida a vem a USCS com 5 (cinco) casos e 
USP com 2 (dois) casos. Esta categoria foi levantada após o entrevistado 04 (PUC/SP) ter afirmado 
que a prática de descredenciamento na USP e UFSC havia sido uma das principais razões para o 
bom resultado de avaliação CAPES destas instituições.

Tabela 15 – Destino C / Mobilidade endógena, porém não PPGA

A visão presente na Tabela 15 acima é diverge desta afirmação do entrevistado 04 na citação abaixo:

“O pesquisado comentou que mesmo sendo uma universidade pública a USP e a UFSC 
programaram um plano de avaliação de competências entre seus docentes, produziram uma série de 
credenciamentos e descredenciamentos entre seus docentes no último triênio e o resultado dado pela 
CAPES foi satisfatório. Estas duas instituições adquiriram CAPES 7 em administração;” 
Entrevistado 04.

Ao menos no que concerne à perspectiva da USP quanto aos descredenciamentos. Se realmente 
tivesse ocorrido, a contribuição da USP deveria ser bem mais significativa, pois o departamento de 
administração da USP é o maior do Estado de São Paulo, oscilou de 58 (cinqüenta e oito) a 55 
(cinqüenta e cinco) docentes no PPGA/FEA no período de 2004 a 2009. A fala do entrevistado 04 e 
esta tabela não são convergentes, porém fica evidente que há uma crença que um processo de 
descredenciamento ocorreu, o quê, para o entrevistado 04, pode haver aqui um significado 
simbólico importante. Este entrevistado 04 (PUC/SP) – ego – acredita que houve um processo de 
descredenciamento docente, e busca fundamentar-se nisso como uma estratégia importante do 
sucesso da USP – alter – junto a CAPES. Uma relação ego/alter, onde PUC/SP e USP são 
estruturalmente equivalentes mediante a CAPES (GALASKIEWICZ e BURT, 1991), porém não é 
possível inferir se a conexidade esteve ou não presente neste processo. Aqui vale lembrar o estreito 
relacionamento que a USP e PUC/SP desenvolveram na década de 1970, quando muitos docentes 
da USP foram acolhidos pela PUC/SP. Porém indica um processo de contágio de práticas. Não é 
claro quais modelos podem ser aplicados, conexidade ou equivalência estrutural. 

Podemos observar que as confessionais PUC/SP e UMESP são duas das organizações de menor 
contribuição nesta categoria de análise, a UPM sequer aparece neste agrupamento. A PUC/SP, ao 
lado da USP e FGV/SP, é uma das mais antigas IES com PPGA em funcionamento (fundadas na 



década de 1970), UMESP e UPM são mais recentes – ver Tabela 9 na página 67.

PU/SP e UMESP contribuem pouco para esta perspectiva de mobilidade (Baixo no quadro resumo), 
UPM não contribui.

 

 

6.3.3        Destino D – Organizações não acadêmicas
 

 

A categoria Destino D, “Escritórios/Consultoria, Instituições de pesquisa, Empresas 
públicas/privadas, Administração de serviços públicos e outras organizações não acadêmicas.” 
Representa uma TD média anual de 0,56%.

A seguir a Tabela 16 lista os PPGAs que contribuíram para esta categoria de destino. Desta lista, 
curiosamente, apenas a FGV/SP tem PPGA Profissional, os demais são programas acadêmicos. 
Assim, a maior origem de docentes para organizações não acadêmicas foram programas 
acadêmicos.

Tabela 16 – Destino D, organizações não acadêmicas

A contribuição da UMESP nesta categoria é baixa (Baixo no quadro resumo), PUC/SP e UPM não 
aparecem nesta categoria.

 

 

6.3.4        Destino E e F – IESs públicas (não PPGAs) SP e outros estados
 

 

A categoria Destino E – “IES pública no Estado de São Paulo (não PPGA)”, representa uma TD 
média de 0,24% do contexto. Trata-se de um destino apontado nas entrevistas como um dos 
motivadores para a rotatividade docente. A tabela a seguir contém os casos que puderam ser 
identificados.

Tabela 17 – Destino E, IES pública em SP (Não PPGAs)

Os casos identificados na Tabela 17 acima representam outros casos além dos já identificados no 
item 6.3.1 Destino A – Origem X Destino, onde pudemos identificar um total de 8 casos 
demissionários que se destinaram a PPGAs públicos de São Paulo. Mesmo se considerado a TD 
parcial da categoria Destino A de 0,48% (8 em 25 casos = 32%, e 32% de 1,51% dos casos de SP = 
0,48%) para os que se destinaram a PPGAs públicos mais a TD média de 0,24% para a categoria 
Destino E, temos uma TD média de 0,72% dos docentes do Estado de São Paulo que saíram de uma 
IES particular e se destinaram a uma IES pública dentro do Estado de São Paulo.

Destino F – Apesar de não haver referência a estes destinos nas entrevistas realizadas, identificamos 
a existência de casos. A tabela a seguir indica quais PPGAs foram suas origens. Também 
identificamos que os principais destinos foram IESs federais. A categoria Destino F representa uma 
TD média de 0,42% ao ano no contexto do Estado de São Paulo

Tabela 18 – Destino F, IESs fora de SP

UMESP e UPM fazem parte desta categoria, porém iremos apontar apenas a ocorrência desta 



categoria no quadro comparativo.

 

 

6.3.5        Destino G – IESs particulares de SP (não PPGA)
 

 

A categoria Destino G representa uma TD média de 0,55% ao ano do contexto de SP. A Tabela 19 a 
seguir indica os PPGAs que mais contribuíram:

Tabela 19 – Destino G, IESs particulares SP (não PPGA)

O que chama atenção nesta categoria é a significativa contribuição da UMESP (Alta contribuição), 
44,4% dos casos ocorridos de 2004 a 2009 foram originados nesta IES. A média de docentes que 
atua na UMESP e UNISANTOS é de 10 docentes por ano, na FVG/SP Acadêmico é de 39 docentes 
por ano, na FGV/SP Profissional é de 35 docentes por ano e na UNINOVE é de 18 docentes por 
ano. Mesmo com um total médio de 74 docentes por ano a FGV/SP contribuiu com apenas 3 
docentes para esta categoria de análise. Os 4 docentes da UMESP representa cerca de 40% de seu 
efetivo.

O resultado desta categoria é convergente com o discurso do Entrevistado 3:

“[N]ós já vimos perdendo docentes e que iríamos provavelmente perder mais. Né? Ela foi vista de 
duas maneiras, uma era uma rotatividade estimulada porque nós, ao olharmos os requisitos da 
CAPES vimos que alguns docentes não atendiam, ou que tinham baixa chance de vir a atender 
aquele perfil desejado pelas regras que eram essencialmente de pesquisador publicador etc.” 
Entrevistado 3.

É pertinente observar que os 2 (dois) casos ocorridos na FGV/SP representam, com relação ao seu 
efetivo, cerca de 0,5% acumulado no período em análise. A FVG/SP tem um efetivo de cerca de 40 
docentes por ano. Se houvesse um padrão aqui, era de se esperar que a contribuição da FGV/SP 
fosse algo entre 13-17 docentes. Apenas de consideramos a categoria Destino C, vemos que a 
FGV/SP produziu ao longo destes triênios 10 (dez) casos nesta categoria de análise. O que chama 
atenção aqui é a possível preocupação em preservar a dignidade profissional, algo que necessitaria 
uma aproximação científica para sua correta interpretação, mas fica claro que no caso FGV/SP a 
ação foi harmonizada por um racional bastante distinto do da UMESP.

PUC/SP e UPM não fazem parte desta categoria.

 

 

6.4          Redes – Múltiplas afiliações
 

 

Ao longo deste estudo pudemos identificar um fenômeno de múltiplas afiliações de docentes em 
PPGAs diferentes. Segundo a regra da CAPES é permitido ao programa compor seu quadro docente 
segundo a regra 80%-20%, ou seja, é mandatório que 80% dos docentes sejam categorizados com 
Permanentes (P), e permitido que 20% sejam categorizados com Colaboradores (C). Isto abriu a 
possibilidade para que distintos programas se interligassem através de seus docentes. Os grafos na 
Figura 2 e na Figura 3 a seguir ilustram este fenômeno para os anos de 2006 e 2009. Observe que é 



uma prática bastante comum entre programas coligados, como PUC/SP e UNISANTOS, FGV 
Acadêmico/Profissional, e USP/USP-RP nos dois anos analisados – 2006 e 2009. 

Também aparece no ano de 2006, entre UNINOVE e UNIP, e entre USP e PUC/SP. No ano de 
2009, fenômeno semelhante aparece entre FGV, FEI, UMESP e USP, e entre USCS e FACCAMP. 
Nestes casos a maioria dos docentes está afiliada em uma IES como Permanente e em outra como 
Colaborador. Há apenas uma exceção, UMESP e FGV. A dupla afiliação, e às vezes tripla afiliação, 
tem demonstrado intensificação ao longo dos anos. Nesta seção estamos apenas a apresentar os anos 
de 2006 e 2009, mas é possível visualizar um processo de crescente conexidade entre PPGAs ano a 
ano.

Este fenômeno nos provocou a verificar a dupla afiliação entre PPGAs e Comissão de Área do 
CTC-ES (Conselho Técnico Científico – Ensino Superior) para Administração, Ciências Contábeis 
e Turismo. Entre os PPGAs entrevistados pudemos constatar que a dupla afiliação, ou mesmo 
relação de amizade, representavam para a gestão do PPGA uma resposta para incertezas do atual 
processo de transformação do campo. Neste contexto a comissão de área tem por finalidade auxiliar 
o Colegiado de Humanidades do CTC-ES a avaliar os PPGAs trienalmente.

Observe na Figura 2 abaixo que havia 4 (quatro) docentes de 4 (quatro) PPGAs do Estado de São 
Paulo também afiliados à Comissão de Área. Na Figura 3 já eram 6 (seis) docentes afiliados a 
conectar 6 (seis) programas.

Veja que não apenas em co-autoria entre docentes e colaboração entre PPGAs (MELLO, 
CRUBELLATE e ROSSONI, 2010; MELLO, CRUBELLATE e ROSSONI, 2009), mas também 
controle de informação (CTC-ES→PPGA) e possivelmente influência (PPGA→CTC-ES) sobre o 
processo de avaliação tem se racionalizado no contexto paulista de PPGAs.

Figura 2 – Grafo PPGAs / Docentes / CTC (SP 2006)
Fonte: Produzido pelo autor

Figura 3 – Grafo PPGAs / Docentes / CTC (SP 2009)
Fonte: Produzido pelo autor



As quadros 2 e 3 a seguir reproduzem os laços das redes nas figuras 2 e 3.

Quadro 2 – Laços p/ os anos 2006 e 2009

Quadro 3 – Propriedades dos grafos PPGAs X CTC-ES



Não é bem claro se a opção por um docente contratado como Colaborador (C) também se trata de 
uma resposta estratégica a incertezas – como um canal de comunicação a um PPGA melhor 
posicionado. Mas podemos sugerir, com respeito aos 3 (três) casos em análise UMESP, PUC/SP e 
UPM, que estas duas redes (Figura 2 e Figura 3) que: (i) A UPM se posiciona como inovadora, e 
mantém posição colaborativa com o CTC-ES desde 2004; (ii) A PUC/SP, além dos laços históricos 
de relacionamento, mantinha uma posição marginal em 2006, porém em 2009 integra-se à comissão 
de área do CTC-ES; (iii) A UMESP sempre manteve-se em posição periférica.

Uma categoria que podemos adotar para classificar os PPGAs é sua posição com relação à 
Comissão de Área do CTC-ES e outros PPGAs, se central ou periférico. Ver Quadro 4 a seguir.

Quadro 4 – Categorias na rede de afiliações

Durante as entrevistas com o ator da UPM sentimos falta de referência a outros programas, de fato o 
discurso mantinha a UPM como referência. Eventualmente seja um padrão para quem se posiciona 
como inovador.

Diferentemente de algumas instituições, que tem professores aposentados de uma USP, ou de uma 
Federal, nós éramos todos muito assim… muito comprometidos pra fazer um programa crescer, né? 
Então a gente construiu e se construiu, né a gente sempre brinca, ó o nosso doutorado foi fichinha 
eu fui fazer 5 doutorados e aqui depois que a gente assumiu o programa. Entrevistado 1.

No discurso do Entrevistado 3 (UMESP) surgem referências a UPM e FGV como “alter” 
(GALASKIEWICZ e BURT, 1991), ou alguém a ser seguido. Pode ser visto na citação abaixo:

Então a UNINOVE ainda estava se propondo, estava se transformando, e eu não tinha muito 
conhecimento das pessoas que estavam na UNINOVE, que foram e vieram fundamentalmente da 
USP, eu conhecia muito bem as pessoas da FGV e do Mackenzie, e da FEI. A FEI também foi 
composta essencialmente por um trabalho detalhado de professores de FVG, então a FEI e a própria 
FGV são basicamente, tem visões muito próximas. Tiveram visões muito próximas num certo 
momento. E ai esses foram os meus contatos, o Mackenzie onde a professora Eliane me atendeu 
muito bem, informou muito, ajudou muito, indicou muito, eles tinham feito um processo na gestão 
dela. De modificação do quadro, modificação dos incentivos, dos benefícios, das formas de 
avaliação interna, e aquilo tinha resultado que o Mackenzie chegasse a nota 5. E tinha a instalação 
do Doutorado com nota 5 também. Então foi um movimento atípico na área e que depois foi 
imitado ai pela UNINOVE. E ai foi um movimento que, pq até então vc tinha instituições muito 
grandes e tradicionais como GV e USP, e federais ei em geral, e vc tinha instituições pequenininhas 
com os seus mestrados, mas não tinha particulares fazendo doutorado com qualidade. Destacada 
qualidade, e isso aconteceu com o Mackenzie a primeira vez, e foi um… Foi interessante observar 
isso e ter este contato. Entrevistado 3.

Segundo o Entrevistado 3 “O Mackenzie se fortalecendo fazendo lá uma rotatividade e tal”, a 
rotatividade na UPM aparentava ser uma causa para o seu fortalecimento. Porém, os dados de 
rotatividade da UPM são predominantemente associados à mobilidade entre PPGAs, além de não 
haver confirmação do Entrevistado 1 de que se praticava o descredenciamento docente como forma 
de induzir a produtividade de artigos.

O entrevistado 4 (PUC/SP), mostrou o mesmo padrão de crenças, porém o “alter” 
(GALASKIEWICZ e BURT, 1991) associando são a USP e UFRG. Porém a PUC/SP 
aparentemente congelou o processo até a finalização de Estatuto e Regimento Interno 
modernizados.

 

 



6.5          UPM – Universidade Presbiteriana Mackenzie
 

 

A presença da Igreja Presbiteriana data de 1833, trata-se da mais antiga denominação protestante no 
país. Fixou-se nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste em pelo menos 4 denominações. Por volta de 
1870 ocorre a fundação do que hoje é a UMP, com objetivo de exercer ação social confessional 
através do ensino das ciências divinas e humanas (IPB, 2010). A estrutura UPM aparenta se 
racionalizar em meio a um ambiente bastante conflituoso, porém não há muitos detalhes, apenas 
indícios. 

A Chancelaria do Mackenzie foi criada em 1976 para marcar a presença da Igreja Presbiteriana 
dentro da Universidade, em vista de crises anteriores em que, por pouco, a Universidade não se 
desliga da IPB. (UPM, 2010)

Esta página aborda o histórico da função chancelaria em diferentes momentos da história e 
ambientes acadêmicos ao redor do mundo e no Brasil. É curioso notar que a IPB (Igreja 
Presbiteriana do Brasil), aparentemente está posicionada a alguma distância da estrutura de 
governança da UPM.

 

 

6.5.1        Estrutura de governança
 

 

IPM (Instituto Presbiteriano Mackenzie) - Trata-se do órgão mantenedor da UPM e é uma autarquia 
do Supremo Concílio da IPB, a IPB é seu associado vitalício (UPM, 2010, p. Art. 1o.).

Chancelaria UPM é a instância de representação do IPM, a entidade mantenedora da UPM. 

Os Estatutos aprovados pelo Supremo Concílio, bem como o Estatuto da Universidade aprovado 
pelo MEC atribuem ao chanceler, entre outras coisas, a proposição ao IPM e à UPM de iniciativas 
que contribuam para a expansão e a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da prestação de 
serviços pela Universidade e a afirmação do caráter confessional do Mackenzie junto a 
Universidade Presbiteriana Mackenzie e as demais Unidades de Ensino mantidas com o objetivo de 
garantir a sua confessionalidade. É também competência do chanceler, além de acompanhar a 
elaboração do orçamento da Universidade, solicitar o reexame de decisões dos Conselhos da 
Universidade para preservação dos princípios, das finalidades e da política administrativa geral da 
Universidade. (UPM, 2010)

Nesta citação da chancelaria podemos observar que os poderes do chanceler são de 
acompanhamento. Também é curioso que tanto o estatuto, quanto regimento geral passa pela 
aprovação do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB). O que pode significar 
concordância com a limitação de poderes da IPB na estrutura de governança da UPM.

 

Na administração da UPM o órgão máximo é o Conselho Universitário (CONSU), este é composto 
pelo Chanceler, Reitor (que o preside), Vice-Reitor, Decanos, Diretores Universitários, Professores 
representantes das Universidades, 3 (três) representantes do IPM, 2 (dois) representantes do da 
comunidade IPB (indicados pelo IPM) e 1 (um) representante do corpo discente da pós-graduação 
stricto sensu. Observar que o IPM posiciona-se, segundo o estatuto, como parte integrante do 
CONSU para exercer compartilhadamente com outros representantes a função deliberativa e 



normativa (UPM, 2010, p. Art. 8o.). Como uma parte de suas atribuições o CONSU é quem tem 
poderes de destituição da reitoria (UPM, São Paulo, 2010, p. Art. 10 XII). A reitoria é quem exerce 
o papel superior executivo da universidade (UPM, 2010, p. Art. 16), o reitor exerce mandato de 3 
(três) anos, com direito a re-eleições sucessivas, e compete ao IPM nomeá-lo (UPM, 2010, p. Art. 
17). Os demais postos de trabalho são nomeações da reitoria e dos órgãos subordinados.

As estruturas da IPB e do IPM possuem fortes laços (IPB é o associado vitalício do IPM), porém o 
estatuto da UPM garante certo distanciamento destas estruturas na governança da UPM conferindo-
lhes poder compartilhado com outros agentes (comunidade acadêmica e eclesiástica) através do 
CONSU.

CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) é o órgão normativo e deliberativo para as 
atividades universitárias, os agentes que compõem o CEPE são o Chanceler, o Reitor, o Vice-reitor 
e os Decanos (UPM, 2010, p. Art. 11 e 13). São 3 (três) os decanatos instituídos na UPM o DEAC 
(Deacanato Acadêmico), DPPG (Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação) e DEX (Decanato de 
Extensão) e abaixo deles suas respectivas coordenações (UPM, 2010, p. Art. 26, 28 e 31). Vale 
observar que o CEPE é um subconjunto do CONSU, como conselho deliberativo e normativo 
congrega a executiva da UPM nas questões de educação, pesquisa e extensão universitária.

Neste ponto encontramos o PPGA UPM que se reporta a uma instância de coordenação da pós-
graduação e que por sua vez é subordinada ao DPPG.

 

 

 

6.6          PUC/SP – Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo
 

 

A Fundação São Paulo, criada em 1945, cujos objetivos eram de manter e dirigir a Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo e outras organizações culturais, sociais, científicos, além de ser 
um instrumento da confessionalidade católica (FUNDASP, 2010). A PUC/SP foi criada no ano 
seguinte, em 1946, resultante da união da Faculdade Paulista de Direito e da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de São Bento (fundada em 1908). No ano seguinte, o cardeal metropolitano, Dom 
Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, é nomeado grão-chanceler pelo Papa Pio XII (PUC/SP, 
2010).

Mas recentemente, em 2006 inicia um processo de modernização de sua estrutura acadêmico-
administrativa que resultou no novo Estatuto publicado em 2008 e do novo Regimento Geral 
publicado em 2009 (PUC/SP, 2010). Os documentos anteriores datavam de 1976 e 1977 
respectivamente (PUC/SP e FUNDASP, 2009, p. 7).

 

 

6.6.1        Estrutura de governança
 

 

Na FUNDASP existe a figura do grão chanceler, que é geralmente o arcebispo metropolitano. Ele é 



a autoridade máxima da universidade nas questões administrativas e acadêmicas, além de guardião 
da confessionalidade católica por definição estatutária. O chanceler é quem preside o Conselho 
Superior, órgão máximo de deliberação, orientação e da administração da FUNDASP. O Conselho 
Superior é composto pelo Arcebispo Metropolitano (grão-chanceler e presidente nato deste 
conselho), Bispos auxiliares da Arquidiocese de São Paulo e o Reitor da PUC/SP. Dentre outras 
atribuições, compete ao grão-chanceler a escolha e nomeação do reitor e vice-reitor (PUC/SP e 
FUNDASP, 2009, p. 24), porém compete ao Conselho Superior a destituição de qualquer docente da 
PUC/SP (PUC/SP e FUNDASP, 2009, p. 23).

O Arcebispo Metropolitano também preside o Conselho de Assessoria em Administração e 
Finanças, conselho subordinado ao Conselho Superior (PUC/SP e FUNDASP, 2009, p. 25). 
Conselho Consultivo e Conselho Fiscal auxiliam o Conselho de Assessoria em Administração e 
Finanças. 

COSUN – Conselho Universitário se trata do órgão deliberativo da PUC/SP e lhe compete definir 
suas diretrizes, acompanhá-las e avaliar seus resultados. Este conselho é composto pelo Reitor (que 
o preside), Vice-reitor, Pró-reitores, Diretores de faculdades, 01 representante docente, Funcionários 
administrativos da PUC/SP, Representante discente, 01 representante da FUNDASP (indicado pelo 
presidente do Conselho Superior) e 01 representante da sociedade civil (PUC/SP e FUNDASP, 
2009, p. 42).

CONSAD – Conselho de Administração é o órgão deliberativo para assuntos econômicos, 
financeiros, trabalhistas e patrimoniais. O CONSAD é constituído pelo Reitor (que o preside), Pró-
Reitores e pelos Secretários Executivos da FUNDASP (PUC/SP e FUNDASP, 2009, p. 45-46)

O Grão-Chanceler é a última instância de decisão de CONSUN e CONSAD com relação a questões 
não previstas no estatuto.

CEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é órgão de deliberação e consulta no campo 
científico e acadêmico, presidido por um dentre Pró-reitores de graduação ou pós-graduação – a 
escolha do Reitor (PUC/SP e FUNDASP, 2009, p. 46). O CEPE conta com Câmaras consultivas de 
Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, e Educação continuada (PUC/SP e FUNDASP, 2009, p. 47). 

Conselho de Faculdade é órgão da PUC/SP de função consultiva, deliberativa e de prática das 
políticas educacionais, de pesquisa e extensão fixadas pelo CONSUN, reporta-se ao CEPE. A este 
conselho também compete o monitoramento e controle dos Departamentos quanto à produção 
científica, e contratação e dispensa de docentes, entre outras atribuições (PUC/SP e FUNDASP, 
2009, p. 50 e 51).

Art. 37- Os Departamentos, unidades básicas das faculdades, se estruturam por áreas de 
conhecimento para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão na PUC-SP. (PUC/SP e 
FUNDASP, 2009, p. 51)

O PPGA se encontra aqui na estrutura de governança da PUC/SP, e tem acesso aos demais 
organismos da PUC/SP através da Pró-reitoria de Pós-Graduação.

 

 

6.7          UMESP – Universidade Metodista de São Paulo
 

 

A presença da Igreja Metodista no Brasil data do século XIX, quando a primeira instituição de 
ensino foi inaugurada em Piracicaba, SP. O chamado “Colégio Newman”, fundado em 1881, seguiu 
a tradição Metodista iniciada por John Wesley. John Wesley valorizava o conhecimento secular 



como estratégia de expansão missionária. O Quadro 3 a seguir sintetiza os históricos da UMESP e 
UNIMEP:

Quadro 5 – Eventos históricos da Rede Metodista

Além das iniciativas descritas no Quadro 3 acima, várias outras iniciativas da Igreja Metodista 
surgem com o intuito de constituir uma ação missionária através da educação, como por exemplo: 
Instituto de Ensino Bennett inaugurado em 1920 no estado do Rio de Janeiro; Instituto Metodista 
Granbery em 1889 no estado Minas Gerais; entre outros.

A estrutura organizacional que primeiramente se racionalizou dentro do Metodismo foram os 
Conselhos Diretores constituídos pela membresia da Igreja Metodista local onde se encontra a 
instituição de ensino. O modelo baseado em conselho diretor foi estabelecido após a própria Igreja 
Metodista ter sido emancipada do colégio episcopal Norte Americano em 1930. Tais Conselhos 
Diretores tinham a função de gestão das organizações de ensino secular.  

Em 1967, a Igreja Metodista busca profissionalizar o processo de gestão do ensino secular com a 
criação do Conselho Geral das Instituições Metodistas de Ensino (COGEIME), cuja proposta inicial 
era o de articular o fortalecimento do ensino secular. Algumas décadas depois, em 2006, o 
COGEIME consolida-se e passa a ser o órgão gestor da Rede Metodista de Ensino, cujo propósito 
passou a ser o de unificar as estruturas de ensino com vistas a um fortalecimento nacional. Tal 
proposta foi aceita e aprovada pelo XVIII Concílio Geral da Igreja Metodista no Brasil no ano de 
2006. 

O COGEIME tem vínculos religiosos e subordina-se a estrutura da Igreja Metodista como veremos 
adiante, mas seu racional é predominantemente administrativo e orientado às organizações de 
ensino secular.

 

 

6.7.1        Estrutura de governança
 

 

A estrutura de governança encontra-se distribuída em alguns documentos, a saber:

Cânones – Cuja última publicação ocorreu em 2007. Trata-se de um documento disponível na 
internet e define a estrutura de governança do Colégio Episcopal ao COGEIME.

Estatuto do IMS – Cuja última publicação ocorreu em 2003. Não é disponível na internet, ou 
mesmo na intranet UMESP.

Estatuto UMESP- última publicação ocorreu em 2007. Trata-se do estatuto da UMESP. Não é 
disponível na internet, apenas na intranet da UMESP.

A seguir encontra-se a síntese dos principais pontos encontrados nestes documentos:

Concílio Geral – “Art. 48. O Concílio Geral é o órgão superior de unidade da Igreja e suas funções 
são legislativas, deliberativas e administrativas.” (IMB, 2007, p. 106)

De acordo com os Cânones Metodistas o Concílio Geral tem poder de intervenção em todos os 
órgãos e instituições gerais e compõe-se pelos presidentes do COGEIME, CONAPEU, CONET, 
CONEC e Colégio Episcopal. Este último é quem o preside o Concílio Geral através de um dos 
Bispos da Igreja Metodista, eleito pelo próprio colégio. O Concílio Geral ocorre a cada 5 (cinco) 
anos.

Além disso, o Bispo(a) eleito para presidir o Concílio Geral é também o representante eleito para 



presidir o COGEAM e as assembléias do COGEIME e instituições gerais da Igreja Metodista (IMB, 
2007)

COGEAM (Coordenação Geral de Ação Missionária) – Trata-se do órgão de administração superior 
da Igreja, tem poder de intervenção e decisão equivalente ao Concílio Geral no intervalo entre as 
reuniões de Concílio que ocorrem a cada 5 (cinco) anos. Trata-se do agente da estrutura Episcopal e, 
conforme mencionado acima seu presidente é escolhido pelo Colégio Episcopal (IMB, 2007, p. 
126-127).

COGEIME (Instituto Metodista de Serviços Educacionais) – Trata-se do órgão de coordenação da 
Rede Metodista de Ensino. Antes do XVIII Concílio Geral da Igreja Metodista no Brasil o 
COGEIME tinha uma atribuição de articulação do fortalecimento das instituições de ensino 
Metodistas após o XVIII Concílio o COGEIME passou a ser coordenador da Rede Metodista de 
Ensino (IMB, 2007, p. 185-186).

O COGEIME subordina-se diretamente ao COGEAM e ao Concílio Geral como braço executivo da 
estrutura (IMB, 2007, p. 186).

O COGEIME é parte integrante do Sistema Metodista de Educação. O Sistema Metodista de 
Educação congrega 4 (quatro) agências estratégicas do Colégio Episcopal: (i) COGEIME – 
Educação Secular; (ii) COMET – Educação Teológica; (iii) COMEC – Educação Cristã e (iv) 
CONAPEU – Pastoral Escolar e Universitária (IMB, 2007, p. 106-107).

A estrutura de governança da Igreja Metodista pode ser representada pela Figura 4 abaixo. A partir 
desta figura pode-se observar que o Colégio Episcopal nomeia o presidente que congrega a 
presidência do COGEAM, Concílio Geral e Assembléia Geral do COGEIME. O braço deliberativo 
do COGEIME, CONSAD (Conselho Superior de Administração) e Assembléia Geral são 
complementares uma vez que a Assembléia Geral ocorre anualmente e em seu interregno o poder 
deliberativo é facultado ao CONSAD (COGEIME, 2006, p. 7).

Figura 4 – Estrutura de governança UMESP

A Diretoria Executiva, formada pelo Diretor Superintendente, Diretor Financeiro (CFO estratégico) 
e Diretor da Central de Serviços Compartilhados (CSC), forma o braço executivo do COGEIME. A 
referida Diretoria Executiva congrega o nível da estrutura de governança que se conecta às 
instituições de ensino da Igreja Metodista (COGEIME, 2006, p. 9).

COESU (Comitê Executivo Superior) – Este comitê é composto pela Diretoria Executiva do 
COGEIME e pelos Reitores(as) e Diretores(as) das unidades da Rede Metodista de Educação. O 
Diretor Superintendente do COGEIME é quem o preside (COGEIME, 2006, p. 9-10). Entre outras 
atribuições do COESU está à competência de:

IX. encaminhar ao CONSAD propostas de diretrizes para a formulação de Políticas para as 
unidades da Rede, tais como: Política Acadêmica, Política de Gestão de Pessoas, Política de Gestão 
Econômico-Financeira, Política de Tecnologia e Informação, Política de Suprimentos e outras que 
se façam necessárias; (COGEIME, 2006, p. 9)

O COESU aparentemente representa o fórum onde ocorrem ou podem ocorrer propostas de 
formulação ou mesmo re-formulação de políticas.

Rede Metodista de Ensino – A rede é composta pelas unidades de educação básica e educação 
superior, juntamente com as unidades de educação teológica e as agências de educação cristã 
Metodistas. A rede representa um conceito de unificação de marca e ganhos de escala pela 
eliminação de redundâncias (IMB, 2007, p. 185-186).

A estrutura que conecta a Rede Metodista de Ensino vem de suas unidades de educação, cada uma 
tem seu Conselho Diretor que é eleito pela Assembléia Geral do COGEIME, vale ressaltar que a 
Assembléia Geral é composta pelo próprio Colégio Episcopal e o Conselho Diretor passa a ser 
composto por membros da Igreja Metodista. O Conselho Diretor é responsável pela esfera 



deliberativa da unidade de ensino e também é responsável pela contratação de seu principal 
executivo – Reitor(a), Diretor(a) Geral e Diretor(a) (IMB, 2007, p. 185-186).

Até este nível da estrutura de governança é canonicamente mandatório que os nomeados sejam 
membros da Igreja Metodista. Coordenadores(as) e Diretores(as) no contexto onde o porte da 
organização justifique Diretor(a) geral e/ou Reitores(as) passa a ser desejável e não mais 
mandatório o cargo ser preenchido por membros da Igreja Metodista (IMB, 2007, p. 185-186).

Subordinado ao Conselho Geral está o Conselho Universitário (CONSUN), órgão colegiado 
superior, deliberativo, normativo e de recurso da unidade ensino, é presidido pelo reitor (IMB, 
2007, p. 185-186). Abaixo do CONSUN estão as faculdades da UMESP e seus respectivos PPGs. 
Aqui encontramos o PPGA UMESP.

Segundo o Estatuto da UMESP (Artigo 14), as estruturas organizacionais da UMESP são 
estratificadas em 4 agrupamentos: 

I - Administração Superior integrada por: a) Conselho Universitário – CONSUN; e b) Reitoria, 
integrada pela Vice-Reitoria, Pró-Reitorias e outros órgãos de apoio ou de assessoria.

II - Administração Intermediária integrada por: a) Conselho de Faculdade; e b) Diretoria de 
Faculdade.

III - Administração Básica integrada por: a) Colegiado de Curso; e b) Coordenação de Curso.

IV - Órgãos Auxiliares: a) Complementares; b) Suplementares; e c) De Fomento Artístico e 
Cultural. (UMESP, 2007, p. 8)

A reitoria detém o poder de admissão e demissão de: (i) diretores, e é exigida a homologação do 
Conselho Superior da IMS (art. 11) (UMESP, 2007, p. 7), (ii) docentes, e é exigida aprovação pelo 
IMS (art. 23) (UMESP, 2007, p. 23). Não há um conselho ou uma pró-reitoria de avaliação 
continuada.

 

6.8          Mobilidade Docente – UPM
 

 

Em números absolutos a Tabela 22 apresenta o total de docentes demissionários e as parcelas 
atribuídas às categorias de destino.

Tabela 22 – TD UPM e seus destinos [#]

Ao longo do período de 2004 a 2009 a UPM teve 8 (oito) docentes demissionários, 5 (cinco) deles 
foram para PPGAs concorrentes, 1 movimentou-se internamente (após 1 ano voltou a compor o 
corpo docente do PPGA UPM) e 2 se desligaram e foram para IESs de outros estados. 

Na Tabela 23 a seguir pode-se ver a TD UPM, que acumula 43.6% no período de 2004-2009, 27% 
foram para concorrentes. Assim é de esperar que em sua perspectiva a concorrência seja o principal 
causador de rotatividade no contexto paulista.

O que a gente tá vendo é um fenômeno que quando, como nós, como instituição, ela pretende abrir 
um programa, ela vai e contrata no mercado uns 4-5 professores, mais qualificados pra poder criar 
um corpo docente. Um núcleo de professores permanentes que… de maneira que possa, viabilizar 
um doutorado. Entrevistado 01.

Tabela 23 – TD UPM e seus destinos [%]

Quando o entrevistado da UPM foi questionado se houve qualquer iniciativa para produzir a 
rotatividade entre os docentes, que tem por objetivo atender aos requisitos da CAPES, a resposta foi 



de que na maioria dos casos a demissão era indesejada pelo PPGA/UPM. Apenas um caso, 
referenciado como delicado, o docente preferiu sair da IES. As categorias de destino da Tabela 22 e 
Tabela 23 acima estão convergentes com este discurso. Aparentemente não houve casos de 
rotatividade funcional, apenas processos que podem ser categorizados como rotatividade 
disfuncional. Porém, mesmo a rotatividade disfuncional aparentemente foi ocasionada pelo contexto 
externo – competição.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9          Mobilidade Docente – PUC/SP
 

 

Tabela 24 – TD PUC/SP e seus destinos [#]

A PUC/SP teve 6 (seis) docentes demissionários ao longo dos últimos dois triênios, dos quais 4 
foram para PPGAs concorrentes, 1 docente transferiu-se para o PPGA UNISANTOS 
(correlacionada a PUC/SP) e 1 docente passou a desempenhar funções fora do PPGA mas ainda 
permanece na PUC/SP. Um aspecto a ser observado é a maior concentração de demissionários no 
triênio de 2004-2006, seguido por um triênio de estabilidade – triênio 2007 a 2009. 

Tabela 25 – TD PUC/SP e seus destinos [%]

Este período de estabilidade coincide com o período de elaboração do novo Estatuto e Regimento 
Interno concluídos em 2009. O entrevistado 4 afirmou que o processo de “oxigenação” da PUC/SP 
teve seu início em 2010, ou seja após o período de interesse deste projeto.

 

 

6.10      Mobilidade Docente – UMESP
 

 

Do total de 12 (doze) docentes demissionários no período de 2004-2009, 4 (quatro) foram para 
PPGAs concorrentes, 1 (um) docente desligou-se do PPGA mas permanece na IES em outro PPG, 1 
(um) foi para escritório de consultoria, 2 (dois) foram a para IESs fora do do Estado de São Paulo e 



4 (quatro) foram para IESs dentro do estado mas não como docentes em PPGAs. 

Dos 3 casos em análise a UMESP é o de maior TD 

Tabela 26 – TD UMESP e seus destinos [#]

Tabela 27 – TD UMESP e seus destinos [%]

Observa-se que há duas grandes concentrações nas categorias de análise Destino A com 39% dos 
casos e Destino G com 30% dos casos ocorridos  entre 2004 e 2009 no contexto interno da UMESP. 
Se comparamos estes números para o contexto do Estado de São Paulo, a categoria Destino A da 
UMESP representa 16% de todos os casos ocorridos e a Categoria Destino G representa 44,4% de 
todos os casos ocorridos. O que indica algum processo específico desta IES. Dos destinos relativos 
às categorias de análise C, D, E, F e G não sabemos qual a proporção categorizável como um 
processo de rotatividade funcional e qual poderia ser categorizável como rotatividade disfuncional 
(Dalton, Krackhardt e Porter, 1981; Dalton, Todor e Krackhardt, 1982). O que podemos afirmar é 
que a categoria Destino G é convergente com o discurso do entrevistado 04 (UMESP) que, no 
triênio de 2007 a 2009 adotou-se a rotatividade funcional como forma de estimular a produção 
científica:

E aí nós, digamos, encaramos a rotatividade como intencionalmente criada num primeiro momento 
pra fazer uma mudança no quadro de… No perfil do quadro. Que pudesse atender essas demandas 
de suportar as disciplinas metodológicas e estimular a pesquisa. E gerar publicação etc. Então isso 
num primeiro momento. Uma primeira visão. Nem toda a mudança foi possível fazer logo no início. 
Entrevistado 04.

A categoria de análise Destino A aparentemente encontra-se associada a rotatividade disfuncional, 
ou não desejada. Também convergente com o discurso do entrevistado 04:

Uma outra visão é a da rotatividade não desejada. Que eu acho que tem um pouco a ver com um 
momento, e que destoa disso que vc falou, mas que tem um pouco a ver com um momento de 
criação de vários programas na nossa região de influência aqui. Então nós tivemos dois ciclos neste 
período de 3 anos aqui na área de administração foram muito fortes, o primeiro a construção e o 
fortalecimento de alguns programas. Entrevistado 04.

O entrevistado 04 indica a ocorrência de dois ciclos, estes dois ciclos mencionados acima surgem na 
Tabela 27 nos anos de 2007 e 2009 – TD de 18% e 11% respectivamente.



6.11      Análise cruzada
Quadro 6 – Comparação entre os casos I



6.12      Discussão
 

 

Do contexto de competitividade nacional concluímos que a academia brasileira de administração 
encontra-se em processo de expansão, é uma das 4 (quatro) áreas que mais crescem em número de 
programas, docentes e alunos. O Estado de São Paulo representa cerca de 40% a 50% do total de 
programas no Brasil.

Do contexto regulatório concluímos que a CAPES intensificou o processo de avaliação da 
qualidade e quantidade na produtividade acadêmica com intuito de institucionalizar tal processo. 
Porém não se trata de um ambiente instável, principalmente pela afirmação dada por todos os 
Entrevistados de que há regras comuns a todos.

Os Estatutos e Regimentos Internos da UPM e PUC/SP analisados aqui tiveram sua publicação 
realizada entre 2009 e 2010. A última publicação de Estatuto do COGEIME foi em 2008 e não trata 
da estrutura de governança educacional e científica, mas sim da constituição da Rede Metodista. A 
última versão do Concílio Geral Metodista foi publicada em 2007, e não contempla o PNPG 2005-
2010.

Das 3 (três) IESs confessionais analisadas neste dissertação observamos os seguintes aspectos:

 

 

6.12.1    Indissociabilidade entre pós-graduação e pesquisa
 

 

Do PNPG 2005-2010, têm-se:

Apesar do grande progresso na institucionalização da pós-graduação e do referencial de qualidade 
por ela estabelecida, o plano acrescenta a necessidade de institucionalização e ampliação das 
atividades de pesquisa como elemento indissociável da pós-graduação e de sua integração ao 
sistema nacional de ciência e tecnologia. Estabelece a universidade como ambiente privilegiado 
para a produção de conhecimento, enfatizando-se o seu papel no desenvolvimento nacional. 
(CAPES, 2004, p. 14)

Objetiva-se na UPM e PUC/SP o Conselho de Educação, Pesquisa e Extensão (CEPE) com 
previsões quanto à indissociabilidade entre educação, pós-graduação e pesquisa. Em particular a 
UPM aparenta ter uma estrutura que reduz a distância entre os extremos da organização (entre PPG 
e CONSU, por exemplo). Na UMESP não há objetivação de tal conselho, também não se encontra 
nos Cânones da IM, ou mesmo nos Estatutos do COGEIME e da UMESP.

Segundo (WEICK, 1995, p. 71) a subjetividade atinge o estado genérico quando se objetiva de 
alguma forma na organização – práticas, normas, estatutos, regimentos entre outros. A subjetividade 
genérica concede limites e fronteiras a ação, e predomina em momentos de estabilidade (WEICK, 
1995, p. 71), porém o campo está em momento de transformação, os pilares propostos pela CAPES 
estão em processo de institucionalização. É um momento de incertezas, mesmo com regras comuns 
a todos os PPGAs. Segundo (WEICK, 1995, p. 71-72) significados intersubjetivos surgem nestes 
momentos, momentos de incerteza, pois é necessário inovar, é necessária a produção de novos 
sentidos para que a transição de significados obsoletos ou desatualizados para significados mais 
bem adaptados a novos contextos. Vimos isto na fala dos entrevistados, que entre outras 



comentários dissertaram sobre a transição das publicações em anais e congressos, para a 
necessidade de publicações em periódicos classificados pelos critérios QUALIS. Porém, tais 
transições estão reguladas por regras comuns, não se pode afirmar que regulatoriamente o ambiente 
é de incertezas. Apenas quanto à competitividade no campo há incertezas. Nós pudemos identificar 
isto na fala dos entrevistados sobre a necessidade de adequação de políticas salariais como recurso 
de retenção e motivação de docentes. Significados intersubjetivos entre coordenadores de PPGAs 
distintos.

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão presente no PNPG 2005-2010 racionalizou-
se apenas na PUC/SP e UPM. Tornando-se genérica subjetiva nestas duas instituições através de 
seus Estatutos e Regimentos Internos.

Em Weick (1995, p. 72) observa-se que a subjetividade genérica e a inter subjetividade estão em 
constante tensão, na relação entre controle e inovação – rótulos para subjetividade genérica e a inter 
subjetividade respectivamente. Trata-se de uma tensão de ajustes, de produção de novos sentidos.

Para o Entrevistado 4 (PUC/SP) a recente publicação do novo estatuto aparentemente carecia de 
mais ajustes:

[Sobre a coordenação] Trata-se de um modelo amplamente utilizado que induz a determinadas 
limitações, pois o mesmo coordenador que programe processos drásticos de mudança, fica a mercê 
de um par após 3 anos quando este se vê novamente como docente apenas. Entrevistado 4.

Para o Entrevistado 4 (UPM) “eu diria que temos apoio, nem sempre, mas de uma forma geral a 
gente tem apoio. […] É claro que a gente sempre quer mais”.

O CEPE, como um conselho deliberativo, tem as condições para promover a transição da 
intersubjetividade para a subjetividade genérica. Principalmente no toca a racionalização da 
indissociabilidade entre educação e pesquisa.

 

 

6.12.2    Avaliação continuada
 

 

Do PNPG 2005-2010, 

reafirma-se que a avaliação deve ser baseada na qualidade e excelência dos resultados, na 

especificidade das áreas de conhecimento e no impacto desses resultados na comunidade acadêmica 

e empresarial e na sociedade (CAPES, 2004, p. 89)[xv]. 

Na UPM a avaliação continuada racionalizou-se em um decanato (DEAC), uma espécie de pró-
reitoria de avaliação continuada do corpo docente, na PUC/SP racionalizou-se como um processo. 
Na UMESP não há descrição de uma estrutura de suporte ou mesmo processo. A avaliação torna-se 
uma subjetividade genérica (WEICK, 1995, p. 71), objetivada nos estatutos da UPM e PUC/SP e 
em distintas estruturas.

 

 

 

 



 

6.12.3    Redes de afiliação – PPGAs
 

 

Duas organizações buscaram posição estrutural central com relação ao CTC-ES, UPM e PUC/SP. É 
possível que estas duas organizações tenham buscado envolvimento com o CTC-ES para 
racionalizar as propostas do PNPG 2005-2010. Simultaneamente a objetivação de estatutos 
modernizados e atrelados aos critérios de avaliação da CAPES. A UMESP, nesta categoria de 
análise, permanece periférica com relação ao CTC-ES. O que se observa nesta rede é a objetivação 
do relacionamento com o órgão regulador. Em 2006 havia 4 (quatro) PPGAs do Estado a integrar a 
comissão de área do CTC-ES, em 2009 eram 6 (seis) PPGAs. Tal subjetividade não encontrou eco 
na entrevista realizada com o Entrevistado 4 (PUC/SP), porém os Entrevistados 1 (UPM) e 3 
(UMESP) reconhecem que nas múltiplas afiliações – PPGA X PPGA e PPGA X CTC-ES – um 
recurso para as transições regulatórias.

Na abordagem super-estruturada, indivíduos são considerados portadores de uma racionalidade 

estrutural trabalhados por forças impessoais de porte e eficiência, enquanto [que em abordagens 

contemporâneas] indivíduos são concebidos pelas subjetividades abstraídas da estrutura.[xvi] 

(CLEGG, 1994, p. 149, tradução nossa)

É importante indicar que o Entrevistado 3 (UMESP) é afiliado a dois PPGAs. Portanto sua 
concepção como indivíduo é moldada por duas IESs diferentes. Sua inclinação a reconhecer na 
dupla afiliação um recurso refere-se a sua própria condição. Não podemos afirmar que se trata de 
uma concepção abstraída de regras da UMESP.

 

 

6.12.4    Influência da comunidade religiosa na administração universitária
 

 

Apesar de haver certa concentração de poderes na figura do Grão-chanceler no caso da PUC/SP, a 
exemplo do poder de destituição, este é sempre compartilhado em conselho – Genericamente 
subjetivado (WEICK, 1995, p. 71) no estatuto. Da destituição de um Reitor a um docente a decisão 
é posta em apreciação de um conselho no caso da Reitoria e de um colegiado no que se refere à 
docência. A UPM é semelhante, aparentemente há certo distanciamento para o exercício de poderes 
entre UPM e IPB, que se restringe a nomeação e destituição da Reitoria, porém apenas através do 
IPM. O Chanceler é figura presente na estrutura de governança, inclusive como parte integrante do 
CONSU, mas não o preside. A tarefa de presidir o CONSU é destinada ao Reitor. A UMESP é 
distinta da UPM e PUC/SP, entre Colégio Episcopal e Reitoria há algumas instâncias como 
COGEAM, COGEIME, CONSAD, Diretoria Executiva e por fim CONSUN. Estas instâncias estão 
na sua ordem, e todas elas tem o poder de intervenção sobre a seguinte, e muitos de seus agentes 
são os Bispos que também fazem parte do Colégio Episcopal. O que indica que das 3 (três) 
confessionais analisadas a UMESP é a que mais tem influência executiva da igreja. Vemos aqui que, 
nos casos analisados, quanto maior o distanciamento entre Estrutura Religiosa e Agente de Ensino, 
maior a tendência de distanciamento da estrutura do campo e de sua extra-subjetividade (WEICK, 
1995, p. 71). Scott (2008, p. 94-97) afirma haver duas categorias básicas para uma construção 



institucional, a naturalística e a baseada no agente. Podemos supor que o conflito que ocorra na 
UMESP seja qual papel assumir. A IES é um agente de ensino ou um agente evangelístico? Os 
PPGs são agências ou organismos em um ecosistema?

 

 

6.12.5    O caráter missionário e evangelístico da instituição
 

 

UMESP, UPM e PUC/SP reafirmam seu caráter confessional em seus documentos, porém é 
UMESP parece se concentrar no caráter missionário, UPM e PUC/SP dissociam as tarefas da 
educação das tarefas de missão evangelística. Curiosamente ambas se posicionam centralmente com 
relação ao CTC-ES. A PUC/SP mais recentemente.

 

 

6.12.6    Rotatividade Funcional
 

 

Os casos UPM, UMESP e PUC/SP apresentam distintos números de seus efetivos. Na ordem o 
maior programa dentre os casos é o PPGA UPM, seguido pelo PPGA PUC/SP e por último o PPGA 
UMESP. Destes casos apenas o PPGA UPM é autorizado a oferecer o doutorado, os demais apenas 
mestrado. Porém vale observar que o efetivo da PUC/SP é superior ao regulatoriamente exigido 
para o mestrado.

Tabela 28 – Docentes efetivos (comparação)

Estes programas, UPM, PUC/SP e UMESP, foram fundados em 1999, 1976 e 2005 
respectivamente. 

 

 

6.12.6.1   UPM
 

 

Por ter sido pioneira após um longo período sem o surgimento de novos PPGA – Ver Tabela 10 – o 
Caso UPM se mostra de certa forma singular. Sua estrutura de governança está a ser modernizada 
desde 1999 num processo contínuo. Conta com mecanismos de substituição de docentes na própria 
graduação, o que pôde ser observado na Tabela 13, não há a presença da UPM como destino de 
docentes demissionários em outras IESs.

Mas há algo em suas práticas organizacionais que impedem a retenção de docentes – ver Tabela 12 
– a UPM é uma das principais origens para PPGAs concorrentes. Vale mencionar que a UPM, dos 
casos sob análise, é a única que conta com mestrado e doutorado. Algo bastante valioso o 
desempenho da docência em Stricto Sensu. Pode haver um fenômeno subjacente de valorização de 
IESs públicas, pois 50% (3 em 6) dos demissionários destinaram-se a PPGAs públicas e 50% para 



PPGAs particulares. Não houve evidências de rotatividade funcional na UPM pelo Entrevistado 1.

Outro aspecto bastante saliente no estatuto da UPM é o processo de avaliação continuada (DEAC) e 
o mecanismo de decisão associado. Por exemplo, a ação de demitir ou manter deve ser respaldado 
em colegiado específico. Outro aspecto “coercitivo”, que surgiu nas entrevistas com Entrevistado 1 
é estoque de doutores existente na graduação da UPM. Sempre haverá um candidato a substituição 
para cada docente do stricto sensu, dentro da própria casa.

 

 

6.12.6.2   UMESP
 

 

Aparentemente a falta de um estatuto modernizado tem impactado positivamente as duas dimensões 
de rotatividade – funcional e disfuncional.

Quanto à rotatividade funcional, a estrutura de governança dá espaço para a emergência de ações 
que objetivaram a rotatividade funcional. O Entrevistado 3 confirma a definição de indivíduo como 
subjetividades abstraídas da estrutura (CLEGG, 1994, p. 149), no caso do Entrevistado 3 “as 
estruturas”, pois são duas – UMESP e FGV/SP – objetivando sua própria interpretação de duas 
estruturas diferentes. Este agente induziu rotatividade pois acreditava estar atuando para a melhora 
de desempenho em publicação de artigos. Vale observar que o entrevistado é o próprio laço de 
relação entre os dois programas. Porém, replicou-se uma prática que não ocorre exatamente como 
interpretada pelo Entrevistado 3. Este declarou ter se pautado por experiências realizadas pela UPM 
e FGV/SP (alter), porém nestas duas IESs a demissão sumária aparenta ser o último recurso. Nos 
dados disponíveis sobre a FGV/SP a grande maioria dos casos aparenta ser o de descredenciamento 
docente no Stricto Sensu, porém o docente é aproveitado em outras instâncias da IES. Este 
dispositivo pode ser um indicador de suporte organizacional da FVG/SP, haja vista que esta 
instituição praticamente não fornece recursos para concorrentes – ver Tabela 12, Tabela 13 e Tabela 
65 a Tabela 70. 

Podemos observar que o referido ator é o próprio meio de contágio inter-organizacional, trata-se de 
um processo associado à conexidade. O que contraria os resultados de Galaskiewicz e Burt (1991) 
em parte. Em seu trabalho, Galaskiewicz e Burt (1991), buscaram identificar, num espaço amostral, 
qual o mecanismo que melhor representaria o processo de contágio inter-organizacional a luz da 
proposição de DiMaggio e Powell (1983) que por redes transitariam práticas tidas-por-certas entre 
distintas organizações. A proposição de Galaskiewicz e Burt (1991) é de que o contágio se dá por 
uma comunicação simbólica e não por uma comunicação empática. Por empático podemos entender 
normativo (profissional), que é a relação que melhor caracteriza a posição do Entrevistado 3. 
Porém, sua interpretação da ação de outras estruturas pode incluir predisposições pessoais que 
necessitariam análise específica.

O Entrevistado 3 também afirmou ter consultado a UPM, e que esta IES teria realizado um processo 
de rotatividade funcional, porém não há confirmação na fala do Entrevistado 1 (UPM) e nem dos 
dados. Os docentes que saíram da UPM foram para PPGAs concorrentes.

 

 

6.12.6.3   PUC/SP
 



 

A rotatividade funcional na PUC/SP foi congelada no triênio de 2007-2009, à espera da publicação 
do novo estatuto e regimento interno, segundo o Entrevistado 4. Porém, com a implantação da 
avaliação continuada este confirmou que já era possível ver efeitos positivos na produtividade 
científica do atual Corpo Docente, o que é coerente com os dados de mobilidade.

 

 

 

6.12.7    Rotatividade Disfuncional
 

 

A rotatividade Disfuncional é rotatividade não desejada pela organização (DALTON, TODOR e 
KRACKHARDT, 1982). Quer seja em uma estrutura de governança com regras objetivadas 
segundo Clegg (1994), ou subjetividades tornadas generalizáveis segundo Weick (1995), como nos 
casos UPM e PUC/SP, ou na falta de regras ou subjetividades genéricas como no caso UMESP, há 
aqui um fenômeno organizacional específico. Em todos os três casos ocorreu a mobilidade docente 
para instituições estatais e particulares, que segundo os entrevistados representava um movimento 
desfavorável sob algum aspecto para os docentes que se demitiram. Neste sentido passa a ser 
necessário um trabalho específico, eventualmente uma avaliação empírica com base nos constructos 
de demissão voluntária fundamentada nos estudos de Comportamento Organizacional ou Psicologia 
I/O – como Congruência Pessoa-Organização (ARGYRIS, 1973, KRISTOFF, 1996), Modelos de 
RH (ARTHUR, 1982; MOBLEY, 1982; BAUM, 1993), Modelo Steers e Mowday e outros. A 
população pode ser bem delimitada e um instrumento de pesquisa poderia ser aplicado a todos os 
casos.

Mas um movimento social fica saliente na categoria de análise Mobilidade, o destino A – ver Tabela 
13. Nesta tabela podemos observar que 32% (8 em 25) dos docentes destinaram-se a IESs estatal e 
municipal – USP e USCS respectivamente. É possível que exista aqui um processo social 
subjacente materializando-se nesta evidência de mobilidade. Algo como um refluxo neoliberal – 
Particular → Públicas. Aparentemente as públicas só não atraíram mais docentes por não ter havido 
mais vagas.

7       Considerações finais
Nos casos UPM e PUC/SP, onde a igreja e a agência de ensino são próximas, mas a agência de 
ensino não está embutida (GRANOVETTER, 1985) nas regras da igreja. A agência de ensino tem 
um sistema de governança dedicado e congruente com o disposto no PNPG 2005-2010 e os critérios 
de avaliação trienal derivados deste plano, não houve a ocorrência de rotatividade funcional, ou 
seja, a rotatividade docente induzida pela organização.

No caso UMESP, onde e agência de ensino tem um sistema de governança embutidos 
(GRANOVETTER, 1985) nas regras da Igreja Metodista, esta estrutura de governança não está 
congruente com o disposto no PNPG 2005-2010 e os critérios de avaliação trienal derivados deste 
plano. Neste caso houve ocorrência de rotatividade funcional, ou seja, a rotatividade docente 
induzida pela organização. A análise crítica dos Cânones, Estatutos COGEIME/UMESP e 
Regimento UMESP revelaram que estes documentos não contêm a descrição de nenhum processo 
destinado a uma avaliação em colegiado dos docentes a serem demitidos. O que torna a UMESP 
diferente da UPM e PUC/SP. O critério de demissão é totalmente governado por predisposições 



individuais.

Aparentemente a rotatividade funcional da UMESP tornou-se saliente por ser um meio desregulado, 
sem regras específicas em sua estrutura de governança referentes a um processo de avaliação e 
demissão. Na verdade se trata de um sistema com lacunas estatutárias e regimentais que o tornam 
com aparência de desregulado. Isto pode ser positivo com respeito a ações inovadoras, porém 
também dá abertura à predisposições individuais além das organizacionais em desequilíbrio.

Os 3(três) casos tem em comum a rotatividade disfuncional – categoria de análise Destino A – 
expressa na mobilidade docente para PPGAs concorrentes. Eventualmente algo subjacente às 
confessionais, algo que as tornam menos atraentes e sem recursos para retenção. Além disso, o 
macro-ambiente com certa instabilidade (pela competição), regulado pela CAPES e em crescimento 
cria as condições para a rotatividade disfuncional através da mobilidade docente entre PPGAs 
concorrentes.

Os casos UPM e PUC/SP se posicionaram centralmente com relação ao órgão regulador, a UMESP 
manteve-se em uma posição periférica. Tal evidência indica que o caso UMESP pode ser 
categorizado como naturalístico, o processo de construção institucional é regulado pela regra da 
seleção natural. O que evidencia na UMESP as condições favoráveis a ações pautadas por 
predisposições individuais. A institucionalização do PPGA é vista como um processo orgânico. E 
isto também pode determinar quem se são os atores.

Quer seja por um ato consciente, quer seja por um ato inconsciente, pois mesmos os casos 
categorizáveis como voluntários podem compor outras subcategorias de análise e falta de suporte 
organizacional pode ser uma delas e, portanto, um antecedente da decisão de sair. O que indica que 
a rotatividade disfuncional também pode ser dependente da estrutura de governança.

 

 

7.1          Rotatividade Funcional
 

 

Há indícios de que se trata de uma prática emergente no campo das IESs confessionais com objetivo 
de produzir melhorias na produtividade científica conforme os critérios de avaliação da CAPES. Se 
há intersubjetividade entre coordenadores de distintos programas de IESs confessionais, há 
influência do campo nas subjetividades de seus coordenadores e, portanto a rotatividade funcional 
pode ser dependente do contexto e seus símbolos e significados. Nos casos analisados neste estudo 
ficou saliente que os símbolos (Estatuto e Regimento) de subjetividade genérica, quando 
incorporam critérios de avaliação e processos de decisão comunitários – em colegiado específico, 
querem seja para avaliação, querem seja para demissão, pode haver controle sobre predisposições 
individuais a cerca da funcionalidade organizacional ou individual para uma demissão. Vale 
ressaltar que as predisposições individuais tanto podem ser de origem ética, ou por imperícia, ou 
por inexperiência. Assim sendo o controle implícito em uma estrutura de governança comunitária 
deve incorporar elementos de governança comunitária em seus símbolos.

 

 

7.1.1        O contexto organizacional – Estrutura de Governança
 



 

As IESs confessionais (UPM e PUC-SP) que demonstraram ter maior tendência a construção 
institucional baseado em agência (SCOTT, 2008, p. 94-97) influenciaram negativamente a 
ocorrência da rotatividade funcional. UPM e PUC-SP também demonstraram ter uma estrutura de 
governança modelada com intuito de serem agentes de ensino. Seus estatutos e regimentos são 
completos em si. Nenhuma parte de sua estrutura era descrita em documentos canônicos. É possível 
dizer que seus sistemas de governança se tangenciam, são conectadas, porém não embutidas ou 
coincidentes. Dentre os casos estudados a UPM e a PUC-SP contemplam um sistema de governança 
mais próximo dos critérios de avaliação da CAPES. O que inclui também descrições objetivadas em 
suas estruturas da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Pois, na sua nova forma 
estrutural ocorrem agências de avaliação continuada e ensino, pesquisa e extensão. Trata-se de um 
verdadeiro caso de isomorfismo organizacional em racionalização.

Por outro lado, a IES confessional (UMESP) com maior tendência a construção institucional 
baseada em um posicionamento naturalístico (SCOTT, 2008, p. 94-97) – sem agentes – influenciou 
positivamente a realização da rotatividade funcional. Sua estrutura de governança é embutida na 
estrutura de governança da Igreja Metodista. Cânones, estatutos e regimentos se intercalam na 
descrição de seu sistema de governança. Pode haver aqui um questão associada a doutrina 
protestante. A de que toda autoridade é permitida por Deus. Dentre os casos estudados a UMESP 
contempla um sistema de governança mais distante do racional presente na UPM e PUC-SP.

 

 

 

 

 

7.2          Conexidade ou Equivalência estrutural
 

 

Mesmo não podendo confirmar empiricamente a proposição de Galaskiewicz e Burt (1991), o que 
foi possível identificar ao se comparar os casos foi, o PPGA categorizado como periférico em 
relação ao CTC-ES (Figura 2, Figura 3 e Tabela 20) assume maior inclinação a decisões baseadas 
em pressupostos simbólicos e os PPGAs categorizados como centrais (Figura 2, Figura 3 e Tabela 
20) demonstram maior inclinação a pressupostos provenientes de relações normativas. Este achado 
indica que a posição na rede de relações com o CTC-ES associa os atores periféricos e seus 
pressupostos a mecanismos de equivalência estrutural, cujo mecanismo de comunicação é 
categorizado como simbólico por Galaskiewicz e Burt (1991). Já os atores centrais elaboram seus 
pressupostos por um mecanismo baseado na conexidade com o agente regulador, Galaskiewicz e 
Burt (1991). É possível observar que no mesmo campo surgem os dois mecanismos de contágio, 
porém a equivalência estrutural está associada a atores periféricos e a conexidade está associada a 
atores centrais na relação PPGAs X CTC-ES.

Outro aspecto observado refere-se ao PPGA cuja estrutura de governança foi categorizada como 
naturalística. Este é mesmo PPGA que se posiciona perifericamente na estrutura de relações com o 
CTC-ES e que por sua vez interage no campo através de um mecanismo de equivalência estrutural. 
Neste caso estrutura e agência são coincidentes. Já nos outros dois casos cuja estrutura de 
governança foi categorizada como baseado em agência, estrutura de governança e agência são 
adjacentes. Neste caso estrutura e agência são adjacentes e estes PPGAs interagem com o campo 
através de um mecanismo baseado em conexidade.



O Quadro 5 a seguir sintetiza estes achados:

 



Quadro 7 – Comparação entre os casos II



8       Sugestões para futuros estudos
 

 

1.    Estrutura-agência, descrição e comparação entre confessionais, comunitárias, privadas e públicas;

2.    Rotatividade disfuncional, aplicação de constructos de CO e Psicologia I/O na população de 
docentes das categorias de mobilidade. Pode-se expandir para uma análise de PPGAs no Brasil;

3.    Mobilidade de IESs privadas para IESs públicas, refluxo neoliberal no meio acadêmico;

4.    Contágio inter-organizacional – Comparação entre organizações naturalísticas e baseadas em 
agência segundo os modelos de equivalência estrutural e conexidade. Aparentemente as categorias 
naturalística e baseada em agência apresentam diferentes mecanismos de contágio no processo de 
construção institucional. 

5.    Análise dos modelos de contágio nas categorias periférico e central, nas redes de relacionamento 
PPGAs X CTC-ES. A posição na rede pode determinar o mecanismo de contágio que leva ao 
isomorfismo a dicotomia centro-periferia pode determinar o tipo de acesso a práticas institucionais.

6.    Modelo para construção institucional em IESs confessionais – A forma como estas IESs se 
posicionam no processo de construção da instituição é afetado pela doutrina que seguem?

7.    Dado o caráter confessional semelhante entre UNIMEP e UMESP, elaborar um estudo de casos 
duplo de caráter descrito segundo as categorias de análise descritas em Scott (2008, p. 93-120) – 
construção de uma instituição.

8.    Descrição do campo (PPGAs) através de seus estatutos e regimentos, ou os documentos que sejam 
semelhantes, para avaliar se é um fenômeno de isomorfismo e seus mecanismos coercitivo, 
normativo e mimético.
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Apêndice 01 – Tabelas de rotatividade 
O destino de cada docente foi identificado na Plataforma Lattes, o critério para identificar o destino 
após demissão para os casos onde não havia equivalência de função (PPGA para um PPGA), foi 
considerar o destino declarado na Plataforma Lattes mais recente e onde o docente declarava o 
maior número de horas semanais dedicadas. Cada destino foi categorizado conforme a lista a seguir:

Destino A – Mobilidade entre PPGAs concorrentes. Esta categoria foi resultado direto da ordenação 
pelo nome do docente, as que se repetiam quando indicada uma saída registrada no mesmo ano de 
início em outro programa foram categorizados aqui;

Destino B – Mobilidade entre PPGAs correlacionados (entre USP e USP/RP, PUC/SP e 
UNISANTOS e FGV/SP e FGV/SP Profissional). Esta categora também foi resultado direto da 
ordenação pelo nome do docente, porém se o PPGA destino era correlacionado ao de orígem, então 
o docente era categorizado aqui;

Destino C – Mobilidade dentro da própria IES (outros PPGs, graduação, funções administrativas 
etc). Esta categoria surgiu quando um docente desaparecia do contexto dos PPGAs, para descobrir 
qual seu destino nós recorremos ao Plataforma Lattes do docente, a última atualização (se ocorrida 
em 2010) considerávamos a organização com maior carga horária. Identificamos vários docentes 
que deixavam o Stricto Sensu para outras tarefas na IES;

Destino D – Escritórios/Consultoria, Instituições de pesquisa, Empresas públicas/privadas e 
Administração de serviços públicos. Mobilidade para organizações não acadêmicas. Idem à 
categoria Destino C, porém fora da IES;

Destino E – IES pública no Estado de São Paulo (não PPGA). Idem C, porém o destino era IESs 
públicas do Estado de São Paulo;

Destino F – IESs públicas ou particulares fora do Estado de São Paulo. Idem C, porém IESs fora do 
Estado de São Paulo;

Destino G – Outras IESs particulares de SP (não PPGA). Idem C, porém fora do Stricto Sensu;

Destino H – Destino desconhecido no Lattes e outros

A seguir estão listadas as tabelas de cada uma das IESs analisadas. Estão em seqüência, a relação 
TA/TD, distribuição percentual [%] e em números absolutos [#]:

Tabela 29 – UMESP Relação TA/TD

 

 

Tabela 30 – UMESP TD ano X Destinos [%]

 

 

Tabela 31 – UMESP TD ano X Destinos [#]

 

Tabela 32 – UNIMEP Relação TA/TD

 

 



Tabela 33 – UNIMEP TD ano X Destinos [%]

 

 

Tabela 34 – UNIMEP TD ano X Destinos [#]

 

 

 

Tabela 35 – UPM Relação TA/TD

 

 

Tabela 36 – UPM TD ano X Destinos [%]

 

 

Tabela 37 – UPM TD ano X Destinos [#]

 

 

 

Tabela 38 – PUC/SP Relação TA/TD

 

 

Tabela 39 – PUC/SP TD ano X Destinos [%]

 

 

Tabela 40 – PUC/SP TD ano X Destinos [#]

 

 

 

Tabela 41 – UNINOVE Relação TA/TD

 

 

Tabela 42 – UNINOVE TD ano X Destinos [%]

 

 

Tabela 43 – UNINOVE TD ano X Destinos [#]

 

 

 



Tabela 44 – UNISANTOS Relação TA/TD

 

 

Tabela 45 – UNISANTOS TD ano X Destinos [%]

 

 

Tabela 46 – UNISANTOS TD ano X Destinos [#]

 

 

 

Tabela 47 – USCS Relação TA/TD

 

 

Tabela 48 – USCS TD ano X Destinos [%]

 

 

Tabela 49 – USCS TD ano X Destinos [#]

 

 

 

Tabela 50 – UNIP Relação TA/TD

 

 

Tabela 51 – UNIP TD ano X Destinos [%]

 

 

Tabela 52 – UNIP TD ano X Destinos [#]

 

 

 

Tabela 53 – FEI Relação TA/TD

 

 

Tabela 54 – FEI TD ano X Destinos [%]

 

 

Tabela 55 – FEI TD ano X Destinos [#]



 

 

 

Tabela 56 – INSPER Relação TA/TD

 

 

Tabela 57 – INSPER TD ano X Destinos [%]

 

 

Tabela 58 – INSPER TD ano X Destinos [#]

 

 

 

Tabela 59 – USP/RP Relação TA/TD

 

 

Tabela 60 – USP/RP TD ano X Destinos [%]

 

 

Tabela 61 – USP/RP TD ano X Destinos [#]

 

 

 

Tabela 62 – USP Relação TA/TD

 

 

Tabela 63 – USP TD ano X Destinos [%]

 

 

Tabela 64 – USP TD ano X Destinos [#]

 

 

 

Tabela 65 – FGV/SP Relação TA/TD

 

 

Tabela 66 – FGV/SP TD ano X Destinos [%]



 

 

Tabela 67 – FGV/SP TD ano X Destinos [#]

 

 

 

Tabela 68 – FGV/SP Profissional Relação TA/TD

 

 

Tabela 69 – FGV/SP Profissional TD ano X Destinos [%]

 

 

Tabela 70 – FGV/SP Profissional TD ano X Destinos [#]

 



Apêndice 02 – Grafos PPGAs/ano (São Paulo)
 

Figura 5 – Grafo 2004 (Conexidade PPGAs)
Fonte: Produzido pelo autor

 

 

 

Tabela 71 – Matriz 2004 (Conexidade PPGAs)

 

 

 

Figura 6 – Grafo 2005 (Conexidade PPGAs)
Fonte: Produzido pelo autor

 

 

 

Tabela 72 – Matriz 2005 (Conexidade PPGAs)

Figura 7 – Grafo 2006 (Conexidade PPGAs)
Fonte: Produzido pelo autor

 

 

 

Tabela 73 – Matriz 2006 (Conexidade PPGAs)

Figura 8 – Grafo 2007 (Conexidade PPGAs)
Fonte: Produzido pelo autor

 

 

 

Tabela 74 – Matriz 2007 (Conexidade PPGAs)

Figura 9 – Grafo 2008 (Conexidade PPGAs)
Fonte: Produzido pelo autor

 

 

 



Tabela 75 – Matriz 2008 (Conexidade PPGAs)

Figura 10 – Grafo 2009 (Conexidade PPGAs)
Fonte: Produzido pelo autor

 

 

 

 

Tabela 76 – Matriz 2009 (Conexidade PPGAs)

.



Os grafos anteriores referem-se a redes de afiliação docente aos PPGAs do Estado de São Paulo. 
Estas redes são oriundas dos dados obtidos nas pastas de categoria por docente, por PPGA descritas 
no item 5.2.1 Fonte de dados. Em princípio, o que fizemos foi traduzir as categorias P 
(Permanente), C (Colaborador) e V (Visitante) como laços de relacionamento profissional entre 
docente e programa dentro do contexto dos PPGAs particulares do Estado de São Paulo. O produto 
da matriz de afiliação pela sua transposta gerou os resultados que podem ser vistos nas Figura 5, 
Figura 6, Figura 7, Figura 8, Figura 9 e Figura 10 acima. Nestes grafos os círculos (laços reflexivos) 
são o total de docentes e os quadrados são os PPGAs. Os segmentos de reta que unem os círculos 
aos quadrados representam os laços de relacionamento profissionais múltiplos – docente para 
PPGAs. Segundo Wasserman e Faust são 3 (três) as razões para o uso da teoria dos grafos:

“First, graph theory provides a vocabulary which can be used to label and denote many social 
structural properties. This vocabulary also gives us a set of primitive concepts that allows us to refer 
quite precisely to these properties. Second, graph theory gives us mathematical operations and ideas 
with which many of these properties can be quantified and measured (see Freeman 1984; Seidman 
and Foster 1978b). Last, given this vocabulary and these mathematics, graph theory gives us the 
ability to prove theorems about graphs, and hence, about representations of social structure. 
(WASSERMAN e FAUST, 2008, p. 93)

Quando os autores se referenciam ao vocabulário podemos exemplificar os casos de equivalência 
estrutural entre alguns atores nas redes das Figura 5, Figura 6, Figura 7, Figura 8, Figura 9 e Figura 
10. Podemos afirmar que os PPGAs PUC/SP e UNISANTOS nos anos de 2007 e 2008 continham 3 
(três) docentes estruturalmente equivalentes, pois estes docentes acumulavam contratos formais nas 
duas instituições nos anos de 2007 e 2008. No ano de 2009, para os PPGAs PUC/SP e 
UNISANTOS, este número reduziu-se para dois docentes. Vale observar que dois docentes são os 
mesmos docentes presentes nos anos de 2007 a 2009. Os demais docentes dos PPGAs PUC/SP e 
UNISANTOS, em comparação com estes docentes estruturalmente equivalentes, podem ser 
considerados estruturalmente automórficos, uma vez que todos estes docentes tem contratos 
profissionais semelhantes com apenas uma das duas organizações. No caso usado como exemplo 
aqui, presente nos grafos das Figura 5, Figura 6, Figura 7, Figura 8, Figura 9 e Figura 10, o que 
diferencia a equivalência do automorfismo é presença de apenas um contrato profissional nos 
demais docentes, enquanto que 2-3 docentes ao longo do triênio tinham 2 contratos – um com a 
PUC/SP e outro com a UNISANTOS. O que, segundo a verificação empírica de Galaskiewicz e 
Burt (1991), cria as condições sociais para a comunicação simbólica entre os atores. Alguns atores 
se tornam alter para outros atores ego.

Cada um dos programas acima está vinculado ao órgão regulador, a CAPES, por uma 
recomendação dada por este órgão. Assim, há uma rede de afiliação a este órgão, cujos laços são 
sua recomendação expressa pela pontuação conferida trienalmente.

Figura 11 – Rede de afiliação CAPES (São Paulo)
Fonte: Produzido pelo autor

Regulatoriamente, todos estes programas são estruturalmente equivalentes pela sua relação com a 
CAPES. Porém, alguns programas se diferenciam com a participação em comitês instituídos pela 
própria CAPES com finalidade de avaliação. 

Anexo 01 – Estatuto e Regimento Geral UPM 
(extrato)
 

 



Art. 1º A Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM, reconhecida pelo Poder Público Federal 
nos termos do Decreto Federal nº 30.511, de 7 de fevereiro de 1952 e mantida, por delegação da 
Igreja Presbiteriana do Brasil, seu Associado Vitalício, pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, 
associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de finalidade educacional e filantrópica, 
com sede e foro no Município de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, à Rua da Consolação, 
896 - CEP 01302-907 - Consolação, inscrito no CNPJ sob o nº 60.967.551/0001-50, reconhecido 
como de utilidade pública pelo Município de São Paulo, através do Decreto nº 12.566, de 19/01/76, 
pelo Estado de São Paulo, através da Lei nº 1.506, de 19/12/77 e pelo Governo Federal, através do 
Decreto nº 86.668, de 30/11/81, regendo-se pelos princípios da ética e da fé cristã reformada, 
organizando-se nos termos deste Estatuto, atendida a legislação em vigor ajustável à espécie. 

 

Art. 8º O Conselho Universitário é o órgão máximo de natureza normativa e deliberativa superior 
da administração universitária. 

 

Art. 10 Compete ao Conselho Universitário: 

XII - propor, após comprovação em inquérito administrativo, ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, 
em parecer fundamentado e aprovado pelo menos por dois terços de seus membros, a destituição do 
Reitor ou do Vice-Reitor, em razão de prática de atos que violem as normas deste Estatuto ou da 
legislação de ensino superior, ou de conduta não condizente com o cargo, nos termos do art. 82 e 
seus incisos, deste Estatuto. 

 

Art. 11 O Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão. CEPE é órgão normativo e deliberativo que 
orienta as atividades universitárias de ensino pesquisa e extensão. 

 

Art. 13 Compõem o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: 

I - Chanceler, seu Presidente de Honra; 

II - Reitor, seu Presidente; 

III - Vice-Reitor, seu Vice-Presidente; 

IV - Decanos; 

V - 2 (dois) representantes dos Diretores de Unidade Universitária, escolhidos pelos seus pares; 

VI - 1 (um) representante docente de cada Unidade Universitária, indicado na forma preconizada 
pelo Regimento Geral, observado o § 1º. 

VII - 2 (dois) representantes dos Coordenadores de Programa de Pós-Graduação; 

VIII - 2 (dois) representantes dos Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação lato sensu; 

IX - 1 (um) representante do corpo discente da graduação; 

X - 1 (um) representante do corpo discente da pós-graduação. 

§ 1º A representação prevista no inciso VI, no caso de Centros, é de 2 (dois) docentes de cada 
Unidade Universitária. 

§ 2º O mandato dos membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, indicados nos incisos V 
a IX, será de 1 (um) ano, autorizada a recondução por uma única vez, para período contínuo. 

 

Art. 16 A Reitoria, exercida pelo Reitor, é o órgão superior executivo da Universidade que 



superintende as atividades universitárias e tem sede no campus São Paulo. 

§ 1º O Reitor é substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo Vice-Reitor, que o sucede, em caso 
de vacância, até novo provimento. 

§ 2º Na ausência eventual do Reitor e do Vice-Reitor, a Reitoria é exercida por Decano, designado 
pelo Reitor.

 

Art. 17 O Reitor e o Vice-Reitor têm mandato de 3 (três) anos, com direito a sucessivas reconduções 
e são nomeados pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, dentre personalidades de idoneidade 
profissional, de integridade de costumes e vocação, portadoras do título de Doutor, válido no Brasil, 
com idade limite para o exercício de 70 (setenta) anos. 

 

Art. 26 O Decanato Acadêmico é o órgão executivo que superintende, coordena e fiscaliza as 
atividades de ensino.

 

Art. 28 O Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação é o órgão executivo que superintende, coordena e 
fiscaliza as atividades de pesquisa e de ensino de pós-graduação.

 

Art. 31 Vinculam-se ao Decanato de Extensão: 

I - Coordenadoria de Programas e Projetos; 

II - Coordenadoria de Cursos; 

III - Coordenadoria de Prestação de Serviços e Registro de Produtos Acadêmicos; 

IV - Coordenadoria de Eventos. 

Parágrafo único - As competências dos órgãos que compõem o Decanato de Extensão estão 
estabelecidas no Regimento Geral.

Anexo 02 – Estatutos UMESP/COGEIME e 
Cânones (Extratos)
 

 

Páginas 106 e 107 – Cânones 
CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

SEÇÃO I

DO CONCÍLIO GERAL

Art. 48. O Concílio Geral é o órgão superior de unidade da Igreja e suas funções são legislativas, 
deliberativas e administrativas.

SUBSEÇÃO I

DA COMPOSIÇÃO DO CONCÍLIO GERAL

Art. 49. O Concílio Geral compõe-se de:



I - delegados/as das Regiões Eclesiásticas, Missionárias e Campos Missionários, eleitos/as pelos 
seus respectivos concílios ou assembléias missionárias, na seguinte proporção:

a) um/a delegado/a presbítero/a ativo/a e um/a delegado/a leigo/a para cada 1.500 (um mil e 
quinhentos) membros da região que tenha até 9.000 (nove mil) membros;

b) um/a delegado/a leigo/a e um/a delegado presbítero/a ativo/apara cada 3.000 membros da região 
que tenha de 9.001 (nove mil e um), até 50.000 (cinqüenta mil) membros;

c) um/a delegado/a presbítero/a ativo/a e um/a delegado/a leigo/a, para cada 6.000 (seis mil) 
membros para cada Região que tenha 51.001 (cinqüenta e um mil) membros ou mais;

II - Bispos e Bispas da Igreja Metodista, sem direito a voto;

III - os membros da Coordenação Geral de Ação Missionária, sem direito a voto, salvo se 
delegados/as eleitos/as;

IV - presidentes das confederações de grupos societários, sem direito a voto, salvo quando 
delegadas ou delegados eleitos/as;

 

V - conselheira ou conselheiro geral dos juvenis e a coordenadora ou coordenador geral das 
crianças, sem direito a voto, salvo se delegada/o eleita/o;

VI - presidente do Instituto Metodista de Serviços Educacionais - COGEIME, sem direito a voto, 
salvo quando delegado/a eleito/a;

VII - presidente do Conselho Geral das Instituições Metodistas de Ação Social - COGIMAS, sem 
direito a voto, salvo quando delegado/a eleito/a;

VIII - presidente da Coordenação Nacional de Educação Teológica - CONET, sem direito a voto, 
salvo se delegado /a eleito /a;

IX - presidente da Coordenação Nacional de Educação Cristã - CONEC, sem direito a voto, salvo se 
delegado/a eleito /a;

X - presidente da Coordenação Nacional das Pastorais Escolares e Universitárias - CONAPEU, sem 
direito a voto, salvo se delegado /a eleito /a.

§ 1° O/a Bispo/Bispa-presidente do Concílio Geral, que representa a Igreja Metodista como 
responsável por sua unidade, é eleito/a pelo Colégio Episcopal, sendo presidente deste e, também, 
da Coordenação Geral de Ação Missionária, do Conselho Diretor da Associação da Igreja 
Metodista, da Assembléia do COGEIME e da Assembléia das instituições gerais de educação da 
Igreja Metodista.

§ 2º Perde o mandato o/a delegado/a transferido/a de Região ou que, na data da reunião do Concílio 
Geral, não esteja na plenitude de gozo de seus direitos como membro da Igreja Metodista.

§ 3° A composição dos/as delegados/as mencionada neste artigo é definida, para cada Região, de 
modo cumulativo, considerando a proporção estabelecida para cada faixa.

§ 4° Fica assegurada a representação mínima de um/a delegado/a presbítero/a e um/a delegado/a 
leigo/a para regiões eclesiásticas, missionárias e campos missionários com menos de 1.500 (um mil 
e quinhentos) membros.

SUBSEÇÃO II

DA COMPETÊNCIA DO CONCÍLIO GERAL

Art. 50. O Concílio Geral tem a seguinte competência:

I - receber e avaliar os relatórios:

 



 

Páginas 126 e 127 – Cânones 
SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO GERAL DE AÇÃO MISSIONÁRIA

Art. 82. A Coordenação Geral de Ação Missionária - COGEAM é o órgão de administração superior 
da Igreja.

§ 1º administração é expressa nos trabalhos de coordenação e execução do Plano para a Vida e a 
Missão e das atividades da Igreja na Área Geral.

§ 2º A Coordenação Geral de Ação Missionária atua em substituição ao Concílio Geral, no 
interregno das reuniões deste, podendo deliberar sobre todos os assuntos da alçada daquele, desde 
que não conflite com decisão anterior daquele órgão, exceto:

a) aprovar o Plano Missionário Nacional;

b) deliberar sobre os relatórios e decisões da Comissão Geral de

Constituição e Justiça;

c) eleger Bispos/Bispas;

d) legislar para a Igreja.

§ 3º O conjunto de deliberações previsto no § 2º deve ser referendado na reunião subseqüente do 
Concílio Geral.

§ 4º Para a Área Geral e gestão do Plano Missionário Nacional, é contratado apenas um/a 
Secretário/a Executivo/a que será assessorado por funcionários da Sede Nacional.

 

Página 185-186 – Cânones
SEÇÃO III

DA REDE METODISTA DE EDUCAÇÃO

Art. 166. A Rede Metodista de Educação é constituída das instituições metodistas de educação - 
IME, e tem por objetivo oferecer uma educação de boa qualidade e com as marcas de sua 
confessionalidade. 

§ 1º As instituições de Educação Secular da Igreja Metodista podem atuar em todos os seus graus e 
níveis, de acordo com as leis do país e com as Diretrizes para a Educação da Igreja Metodista, sem 
fins econômicos, enfatizando sua característica confessional.

§ 2º A Igreja Metodista entende a Educação Secular como o processo que oferece formação melhor 
qualificada nas suas diversas fases, possibilitando às pessoas o desenvolvimento de uma 
consciência crítica e seu comprometimento com a transformação da sociedade, segundo a missão de 
Jesus Cristo.

§ 3º O Colégio Episcopal e os bispos e bispas zelam para que se apliquem e se cumpram as 
Diretrizes para a Educação da Igreja Metodista - DEIM e do Plano para a Vida e Missão da Igreja - 
PVMI, respectivamente, nas instituições da Rede Metodista de Educação.

Art. 167. O COGEIME – Instituto Metodista de Serviços Educacionais é o órgão da Igreja 
Metodista que planeja, coordena, supervisiona, integra, apóia, acompanha e controla 
obrigatoriamente, todas as unidades da Rede Metodista de Educação, em qualquer nível ou 
natureza, subordinando-se ao Concílio Geral.

 



Página 7 – Estatuto COGEIME
CAPÍTULO VI

DO CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO – Consad

Art. 12 - O Conselho Superior de Administração – Consad é composto por 10 (dez) membros 
titulares e 2 (dois) membros suplentes.

§ 1º - Os membros do Conselho Superior de Administração – Consad, metodistas, voluntários, são 
nomeados para um período de até 4 (quatro) anos, destituíveis ad nutum, podendo ser reconduzidos 
por mais um período consecutivo.

§ 2º - Integram o Conselho Superior de Administração – Consad, sem direito a voto, o Diretor 
Superintendente do Cogeime, profissional metodista contratado, e o/a Coordenador/a Nacional de 
Educação da Igreja Metodista.

Art. 13 - O Consad reúne-se ordinariamente 3 (três) vezes por ano, em locais e datas determinadas 
pelo seu Presidente, e extraordinariamente, tantas vezes quanto forem necessárias.

Parágrafo único – Em caso de ausência do membro do Consad a 3 (três) reuniões no mesmo ano, o 
Presidente encaminhará à Assembléia Geral um pedido de substituição do mesmo.

Art. 14 - No interregno das Assembléias Gerais, o poder deliberativo do Cogeime é exercido pelo 
Consad, excetuando-se os casos referidos no Parágrafo Único do Art. 10.

Parágrafo único - O Consad e sua Mesa Diretora podem contar com assessorias, comissões e 
câmaras especializadas, que se fizerem necessárias, na forma do Regulamento deste Estatuto.

Art. 15 – O Presidente e o Vice-Presidente do Consad são nomeados, dentre os seus membros, pela 
Assembléia Geral.

§ 1º - Os membros do Consad escolhem, entre si, o seu Secretário.

§ 2º - Os membros da Mesa Diretora são nomeados para período de até 2 (dois) anos, podendo 
haver recondução.

§ 3º - Compete à Mesa Diretora organizar e dirigir os trabalhos do Consad.

Art. 16 – São competências do Consad:

I. deliberar sobre a organização e o funcionamento do Cogeime e das unidades da Rede, no 
interregno das reuniões da Assembléia Geral ou por delegação desta;

II. indicar à Assembléia Geral, em lista tríplice, nomes para a escolha do Diretor- Superintendente e 
sua nomeação;

III. submeter à homologação da Assembléia Geral os nomes para funções integrantes da Diretoria 
Executiva do Cogeime, do Diretor Financeiro (CFO Estratégico) e do Diretor da Central de 
Serviços Compartilhados (CSC), indicados pelo Diretor Superintendente;

IV. homologar as designações e dispensas, pelo Diretor-Superintendente, de ocupantes de cargos de 
confiança, integrantes da estrutura organizacional do Cogeime, na forma do Regulamento deste 
Estatuto;

V. aprovar o Planejamento Estratégico do Cogeime;

VI. aprovar o Planejamento Estratégico Consolidado da Rede;

VII. estabelecer diretrizes para a formulação das políticas das unidades da Rede, a saber:

Política Acadêmica, Política de Gestão de Pessoas, Política de Gestão Econômico-Financeira, 
Política de Tecnologia e Informação, Política de Comunicação e Marketing,Política de Suprimentos 
e outras que se façam necessárias;



 

Páginas 9 e 10 – Estatuto do COGEIME
CAPÍTULO IX

DO COMITÊ EXECUTIVO SUPERIOR – COESU

Art. 19 - O Comitê Executivo Superior – Coesu é constituído pelos/as Diretores/as e Reitores/as das 
unidades da Rede Metodista de Educação, o Diretor Financeiro (CFO Estratégico), o Diretor da 
Central de Serviços Compartilhados (CSC) e pelo Diretor Superintendente do Cogeime, que é o seu 
Presidente.

Parágrafo Único – Os Reitores/as membros do Coesu são remunerados pelas suas respectivas 
unidades da Rede, não recebendo do Cogeime qualquer remuneração, benefício ou vantagens.

Art. 20 – São competências do Coesu:

I. promover a integração, o intercâmbio e o compartilhamento de experiências entre as unidades da 
Rede Metodista de Educação;

II. propor programas, projetos e atividades conjuntas e integradas para a Rede, como um todo, ou 
para grupos de IMEs;

III. propor ou elaborar projetos de desenvolvimento e expansão da Rede;

IV. encaminhar ao Consad, com o seu parecer, as propostas de Planejamento Estratégico, PDI – 
Plano de Desenvolvimento Institucional e Orçamentos, do próprio Cogeime e integrado da Rede, 
apresentadas pelo Superintendente;

V. encaminhar ao Consad, com o seu parecer, as contas do Cogeime, consubstanciadas nos Balanços 
Patrimonial e de Resultado Econômico;

VI. propor ao Consad processos de integração, incorporação ou fusão de IMEs;

VII. encaminhar ao Consad propostas de Plano de Cargos e Remuneração e de Quadro de Pessoal 
do Cogeime, apresentados pelo Superintendente;

VIII. remeter ao Consad, com o seu parecer, propostas de alienação ou gravame de bens imóveis do 
Cogeime;

IX. encaminhar ao Consad propostas de diretrizes para a formulação de Políticas para as unidades 
da Rede, tais como: Política Acadêmica, Política de Gestão de Pessoas, Política de Gestão 
Econômico-Financeira, Política de Tecnologia e Informação, Política de Suprimentos e outras que 
se façam necessárias;

X. remeter ao Consad, com o seu parecer, as propostas de Planos Anuais de Trabalho – PAT 
apresentadas pelo Diretor-Superintendente;

XI. deliberar sobre outras matérias que não sejam de competência exclusiva da Assembléia

Geral ou do Consad ou que lhes sejam delegadas pelos referidos órgãos;

XII. exercer outras atribuições correlatas, estabelecidas neste Estatuto ou em seu Regulamento.

CAPÍTULO X

DA MANUTENÇÃO

Art. 21 - O Cogeime é mantido pela receita originária das unidades da Rede Metodista de Educação, 
como contrapartida a serviços prestados, nas bases fixadas pela Assembléia Geral, por auxílios, 
subvenções, doações, patrocínios, rendas de prestação de serviços e rendas patrimoniais que são 
aplicados nas finalidades do Cogeime, exclusivamente dentro do País.

Parágrafo único - O resultado positivo verificado no final de cada exercício é revertido em favor do 



próprio Cogeime, para realização de seus fins.

CAPÍTULO XI

DO PATRIMÔNIO

Art. 22 - O patrimônio do Cogeime é constituído dos imóveis, móveis, utensílios, veículos, 
máquinas, equipamentos e outros bens e valores adquiridos por compra, doação, troca ou legado.

Parágrafo único - Os bens imóveis de propriedade da AIM – Associação da Igreja Metodista, 
quando ocupados pelo Cogeime, o serão sob o regime de comodato ou locação.

CAPÍTULO XII

DA DISSOLUÇÃO

Art. 23 - A dissolução do Cogeime somente se dá por deliberação da Assembléia Geral, por voto 
afirmativo de 2/3 (dois terços) dos associados presentes à Assembléia convocada especificamente 
para esse fim.

Parágrafo único - Em caso de dissolução, o patrimônio do Cogeime será destinado a instituição 
educacional com fins não econômicos sediada no País e registrada no Conselho Nacional de 
Assistência Social, designada pela Assembléia Geral.

CAPÍTULO XIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 24 - As instituições da Rede Metodista de Educação, os membros da Assembléia Geral do 
Cogeime e seus representantes, bem como, os membros do Conselho Superior de Administração - 
Consad não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais do Cogeime.

Art. 25 - O presente Estatuto disporá de Regulamento aprovado pela Assembléia Geral.

Art. 26 - Este Estatuto só pode ser modificado pelo voto favorável de 2/3 (dois terços) dos membros 
presentes à Assembléia Geral, especialmente convocada para esse fim.

Art. 27 - Os casos omissos neste Estatuto são resolvidos pela Assembléia Geral e, no interregno, 
pelo Consad, ad referendum da Assembléia Geral.

 

Estatuto IMS
Seção II

Do Conselho Diretor

Art. 11 Compete ao Conselho Diretor a direção superior do IMS.

Art. 12 São atribuições do Conselho Diretor em relação à Metodista:

I - zelar pelo respeito aos princípios da confessionalidade e objetivos constantes dos documentos da 
Igreja Metodista, aplicáveis à educação;

II - aprovar o orçamento anual da Metodista;

III - homologar a indicação de nomes para o cargo de Reitor e Vice-Reitor, encaminhando-os à 
nomeação dos órgãos competentes do IMS;

IV - homologar os atos do Reitor, relacionados com a nomeação, demissão e licença de Diretores;

V - vetar as resoluções dos órgãos colegiados que não se compatibilizarem com os princípios e fins 
da Metodista;

VI - homologar convênios entre a Metodista e entidades públicas ou privadas, que impliquem ônus 
extras e questões pertinentes aos princípios da Igreja Metodista; e



VII - homologar o Estatuto e o Regimento Geral da Metodista, bem como as suas alterações.

 

Art. 14 A estrutura organizacional da Metodista compreende:

I - Administração Superior integrada por:

a) Conselho Universitário – CONSUN; e

b) Reitoria, integrada pela Vice-Reitoria, Pró-Reitorias e outros órgãos de apoio ou de assessoria.

II - Administração Intermediária integrada por:

a) Conselho de Faculdade; e

b) Diretoria de Faculdade.

III - Administração Básica integrada por:

a) Colegiado de Curso; e

b) Coordenação de Curso.

IV - Órgãos Auxiliares:

a) Complementares;

b) Suplementares; e

c) De Fomento Artístico e Cultural.

Parágrafo único. Os órgãos auxiliares integram a Reitoria, diretamente ou por intermédio da Vice-
Reitoria ou Pró-reitoria competente

 

Art. 23 Ao Reitor compete:

I - dirigir, coordenar, supervisionar e superintender todas as atividades da Metodista;

II - representar a Metodista, interna e externamente, ativa e passivamente, no âmbito de suas 
atribuições;

III - promover, em conjunto, com o Vice-Reitor e Pró-Reitores e Diretores, quer em nível de 
planejamento, de execução, acompanhamento e supervisão, a harmonização de todas as atividades 
da Metodista;

IV - promover a elaboração do Plano Anual de Atividades da Metodista, encaminhando-o à 
aprovação do CONSUN;

V - convocar e presidir as reuniões do CONSUN, com direito a voz e voto de qualidade;

VI - presidir qualquer reunião de natureza acadêmica e técnico-administrativa em que esteja 
presente, com direito a voz;

VII - vetar deliberações do CONSUN ou requerer reexame “ex-officio”, justificando as razões dos 
mesmos;

VIII - designar e dar posse aos Pró-Reitores, Diretores de Faculdade e Coordenadores de Curso;

IX - propor ao CONSUN o regulamento da Vice-Reitoria e das Pró-Reitoras;

X - propor ao CONSUN a criação ou extinção de órgãos auxiliares;

XI - delegar, no âmbito de sua competência, atribuições específicas ao Vice-Reitor, Pró-Reitores, 
Diretores, Órgãos Auxiliares e de Apoio;

XII - designar assessores e demais integrantes da administração;



XIII - aprovar a admissão ou demissão, pelo IMS, de pessoal docente e técnico-administrativo;

XIV - elaborar o orçamento anual para aprovação do CONSUN;

XV - executar o orçamento aprovado e autorizar transferências de dotações orçamentárias;

XVI - submeter à aprovação do CONSUN a prestação de contas e o relatório das atividades do 
exercício anterior;

XVII - zelar pela fiel observância da legislação do ensino superior, deste Estatuto e do Regimento 
Geral, bem como as normas complementares emanadas do CONSUN ;

XVIII - aplicar o regime disciplinar no âmbito da Metodista, conforme os dispositivos expressos no 
Regimento Geral;

XIX - encaminhar ao CONSUN representações, reclamações e recursos de professores, 
funcionários e alunos;

XX - designar comissões para a realização de inquéritos administrativos;

XXI - autorizar pronunciamentos públicos que envolvam o nome da Metodista;

XXII - propor ao CONSUN a concessão de títulos honoríficos ou de benemerência e criação de 
prêmios;

XXIII - conferir graus, expedir diplomas e títulos profissionais;

XXIV - decidir os casos de natureza urgente ou que impliquem matéria omissa ou duvidosa, neste 
Regimento Geral, “ad referendum” do CONSUN;

XXV - exercer o direito de pedir reexame, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre decisões do 
CONSUN, convocando-o para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias conhecer as razões do pedido de 
reexame;

XXVI - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto, do Regimento Geral e da legislação 
em vigor, bem como as decisões do CONSUN

Parágrafo único. As decisões do Reitor são formalizadas por “Atos Administrativos”.

Anexo 03 – Estatutos e Regimento Interno 
PUC/SP (Extrato)
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Art. 15- Ao Conselho Superior, compete:

XII - destituir de suas funções qualquer professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
e de outras entidades mantidas pela FUNDASP, desde que comprovada sua conduta prejudicial às 
finalidades docentes e respeitando-se o direito de ampla defesa do investigado;

Art. 16- O Conselho Superior reunir-se-á:

I - ordinariamente, uma vez no primeiro semestre de cada ano;

II - extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do Presidente, por 1/5 (um quinto) 
de seus membros, ou pela Promotoria de Justiça Cível de Fundações do Ministério Público da 
Capital.

Parágrafo único - Salvo em caso de urgência, as convocações do Conselho Superior far-seão por 
escrito com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência.



Art. 17- As sessões do Conselho Superior realizar-se-ão com a presença da maioria absoluta de seus 
membros e as suas deliberações serão tomadas pela maioria simples de votos, ressalvados os casos 
de quorum especial previstos neste Estatuto.

Art. 18- Quinze (15) minutos após a hora marcada para o início da sessão, se verificada falta de 
quorum estatutário, a sessão será realizada, em segunda convocação, uma hora depois com, pelo 
menos, cinco dos membros do Conselho Superior, não podendo, porém, deliberar sobre matérias 
que exigem quorum especial.

Parágrafo único - O Presidente do Conselho Superior escolherá um Secretário ad hoc, para as 
reuniões, ao qual competirá lavrar as respectivas atas.

Art. 19- Cada membro do Conselho Superior tem direito a um voto.

Parágrafo único - Não será admitido voto por procuração.

Art. 20- Ao Presidente do Conselho Superior compete:

I - dirigir, administrar e representar a FUNDASP, em juízo e fora dele;

II - fazer arrecadar a receita, efetuar a despesa e fiscalizar a aplicação das verbas;

III - aprovar o relatório anual das atividades da FUNDASP, apresentado pelo Conselho de 
Assessoria em Administração e Finanças;

IV - convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior e designar o respectivo Secretário;

V - convocar e presidir o Conselho de Assessoria em Administração e Finanças, e o Conselho 
Consultivo e convocar o Conselho Fiscal;

VI - exercer as atribuições que lhe forem conferidas, por delegação do Conselho Superior, na esfera 
de sua competência;

VII - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Superior;

VIII - nomear, dentre os professores, o Reitor e os Vice-Reitores da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, na forma da lei e do Estatuto da mesma Universidade;

IX - nomear os dirigentes de outras entidades mantidas pela FUNDASP;

X - prestar contas, anualmente, à Promotoria de Justiça Cível de Fundações do Ministério Público 
da Capital, das atividades desenvolvidas pela FUNDASP;

XI - adquirir, alienar ou onerar bens móveis, imóveis e direitos em geral, obedecendo-se ao disposto 
no art. 15, V, deste Estatuto;

XII - assinar contratos, convênios, acordos ou termos de parceria, dando-se posterior conhecimento 
ao Conselho Superior;

XIII - propor ao Conselho Superior alterações do Estatuto da Pontifícia Universidade Católica, da 
FUNDASP e de outras entidades mantidas por esta Fundação.

§ 1º - O Presidente votará por último e o seu voto terá o caráter de desempate.

§ 2º - O Presidente do Conselho Superior poderá nomear até 3 (três) Secretários Executivos, de sua 
livre escolha, delegando-lhes os poderes que julgar convenientes.

§ 3º - Em havendo coincidência de poderes deverão agir sempre em conjunto de dois.

§ 4º - Os Secretários Executivos serão contratados de acordo com a legislação trabalhista e não 
farão parte do quadro dirigente da FUNDASP.

Art. 21- O Conselho de Assessoria em Administração e Finanças é órgão de assessoria da 
FUNDASP e do Conselho Superior.

Art. 22- O Conselho de Assessoria em Administração e Finanças será composto pelos seguintes 



membros:

I - pelo Presidente do Conselho Superior, que será seu Presidente nato;

II - por 6 (seis) membros escolhidos pelo Presidente do Conselho Superior da FUNDASP, dentre 
profissionais de reconhecida competência nas áreas administrativa, jurídica e financeira, 
submetendo-se tais escolhas à aprovação dos demais membros do Conselho Superior.

Parágrafo único - Os membros do Conselho de Assessoria em Administração e Finanças a que se 
refere o inciso II deste artigo, exercerão suas funções por um período de 2 (dois) anos, permitindo-
se reconduções sucessivas.

Art. 23- O Conselho de Assessoria em Administração e Finanças reunir-se-á, por convocação do 
Presidente do Conselho Superior da FUNDASP com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência de 
cada reunião.

§ 1º - As atas das reuniões do Conselho de Assessoria em Administração e Finanças serão lavradas 
por um Secretário designado pelo Presidente do Conselho Superior da FUNDASP e assinada pelos 
presentes.

§ 2º - As deliberações do Conselho de Assessoria em Administração e Finanças serão tomadas por 
maioria simples de seus membros.

§ 3º - O Presidente votará por último e o seu voto terá o caráter de desempate.
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CAPÍTULO I

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DELIBERATIVOS SUPERIORES

Seção I

DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Art. 19- O Conselho Universitário – CONSUN é órgão deliberativo da PUC-SP, competindo-lhe 
definir as diretrizes acadêmicas da política universitária, acompanhando sua execução e avaliando 
seus resultados, zelando pelas finalidades, princípios e missão educativa da Instituição.

Art. 20- O CONSUN é constituído:

I- pelo Reitor, seu Presidente;

II - pelo Vice-Reitor, sem direito a voto;

III - pelo Pró-Reitor de Graduação, pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, pelo Pró-Reitor de Cultura e 
Relações Comunitárias, pelo Pró-Reitor de Educação Continuada e pelo Pró-Reitor de 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

IV - pelos Diretores de Faculdade;

V - por 01 (um) Representante docente de cada Faculdade integrantes da carreira do magistério, 
indicado por seus pares;

VI - por Funcionários administrativos da PUC-SP, indicados por seus pares, em número equivalente 
aos representantes docentes;

VII - por Representantes discentes, sendo um de cada Faculdade, e um da Pós-Graduação, indicados 
por seus pares;

VIII - por 01 (um) Representante da Fundação São Paulo, indicado pelo Presidente do Conselho 
Superior;

IX - por 01 (um) Representante da sociedade civil organizada, indicado pelo Conselho Superior da 



Fundação São Paulo.

§1º - Os Conselheiros mencionados nos incisos I, II, III e IV permanecerão no exercício desta 
função enquanto durar o pressuposto de sua investidura.

§2º - Os Conselheiros mencionados no inciso V permanecerão no exercício desta função por 4 
(quatro) anos;
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Art. 23- O Conselho de Administração - CONSAD é órgão deliberativo da PUC-SP em assuntos 
econômicos, financeiros, trabalhistas e patrimoniais.

Art. 24- O CONSAD é constituído:

I - pelo Reitor, como presidente;

II - por 01 (um) Pró-Reitor da área acadêmica, escolhido entre os Pró-Reitores de Graduação, Pós-
Graduação e Educação Continuada;

III- pelo Pró-Reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

IV- pelo Pró-Reitor de Cultura e Relações Comunitárias;

V - pelos Secretários Executivos da Fundação São Paulo.

Parágrafo único - São membros com direito a voto o Reitor e os Secretários Executivos da 
Fundação São Paulo.

Art. 25- Compete ao CONSAD:

I - decidir sobre as questões econômico-financeiras da PUC-SP;

II - fixar os valores dos encargos educacionais e das taxas escolares;

III - decidir sobre a viabilidade financeira dos cursos, também no tocante a fixação, ampliação e 
diminuição de vagas;

IV - fixar, anualmente, o montante de bolsas de estudo, a serem concedidas pela PUC-SP;

V - decidir sobre a celebração de convênios e contratos;

VI - estabelecer a política salarial da PUC-SP;

VII - elaborar e aprovar critérios de gratificações pelo exercício de cargos ou funções de confiança;

VIII - aprovar a estrutura e as vagas do quadro funcional docente e administrativo da PUC-SP;

IX - realizar admissão e demissão no quadro funcional docente e no quadro funcional 
administrativo, observados os critérios e processos da PUC-SP;

X - em risco de sustentabilidade financeira ou por justa causa, definida na CLT, realizar demissões 
no quadro docente e administrativo da PUC-SP, comunicando aos demais órgãos da PUC-SP;

XI - emitir parecer prévio do orçamento da PUC-SP;

XII - emitir parecer sobre questões patrimoniais;

XIII - aprovar, no âmbito de sua competência, mudanças regimentais previstas neste estatuto;

XIV - aprovar seu regimento;

XV - conhecer e deliberar dos recursos interpostos relativamente a assuntos previstos no Regimento 
Geral da PUC-SP;

XVI - deliberar sobre todas as questões administrativo-financeiras não previstas neste estatuto, 
ouvido o Grão-Chanceler como última instância de decisão.



§1º - As decisões do CONSAD serão tomadas por maioria simples dos membros com direito a voto, 
sendo que cada membro tem direito a apenas um voto, não cumulativo, assim como não será 
permitido voto por procuração;

§2º - Os membros do CONSAD permanecerão no exercício desta função enquanto durar o 
pressuposto de sua investidura;

§3º - O CONSAD se reunirá ordinariamente a cada 15 (quinze) dias, podendo ser convocado 
extraordinariamente por qualquer um de seus membros. As sessões ordinárias e extraordinárias 
somente se instalarão com no mínimo metade de seus membros com direito a voto;

§ 4º - As deliberações previstas nos incisos XI e XII deverão ser submetidas à aprovação da 
Fundação São Paulo.

I - zelar pelos padrões de qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão em toda a PUC-SP;

II - assegurar e orientar a avaliação, interna e externa dos programas e projetos institucionais das 
Faculdades;

III - assegurar e orientar a auto-avaliação dos cursos;

IV - orientar e acompanhar as Faculdades na implementação da política educacional e de 
desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão fixada pelo CONSUN;

V - apreciar o parecer de mérito dos Projetos Pedagógicos dos cursos e as propostas de alteração, 
encaminhando-os à homologação do CONSUN ;

VI - apreciar relatórios e pareceres encaminhados pelas Câmaras;

VII - homologar o relatório de avaliação contínua de professor para ingresso e promoção nas 
categorias de Assistente Mestre e Assistente Doutor;

VIII - promover com base nos Planos Acadêmicos a avaliação da produção didática e científica dos 
Departamentos, encaminhando relatórios às Faculdades;

IX - definir o quadro de vagas do vestibular encaminhando-o à aprovação do CONSUN, após a 
aprovação do CONSAD;

X - Definir o quadro de vagas para a carreira do magistério encaminhando-o à aprovação do 
CONSUN, após a aprovação do CONSAD;

XI - elaborar e alterar o seu próprio Regulamento, submetendo-o à aprovação do CONSUN, ouvido 
o CONSAD.

Art. 28- O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão será assessorado por Câmaras.

Seção II

DAS CÂMARAS

Art. 29- As Câmaras são órgãos de caráter consultivo, cuja finalidade é assessorar o Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão nas questões de sua competência.

§ 1º - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão contará com as Câmaras de Graduação, Pós-
Graduação e Pesquisa, e Educação Continuada;

§ 2º - As normas de funcionamento das Câmaras serão objeto de regulamentação específica 
estabelecida pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
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Seção V

DOS CONSELHOS DE FACULDADE



Art. 35- Os Conselhos das Faculdades são órgãos consultivos e deliberativos tão somente nas 
matérias de sua competência, respeitadas as deliberações dos colegiados superiores da PUC-SP. Sua 
composição será prevista no Regimento Geral da PUC-SP.

Art. 36- Compete ao Conselho de Faculdade:

I - implementar, de acordo com as orientações do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a 
política educacional e de desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão fixada pelo 
CONSUN;

II - definir as prioridades dos programas e projetos de ensino, de pesquisa e de extensão;

III - aplicar na elaboração e tramitação de programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão as 
normas e orientações técnicas gerais e os processos e procedimentos definidos pelo CONSUN;

IV - definir as políticas acadêmicas e científicas da área de conhecimento ou de pesquisa 
correspondente à Faculdade;

V - promover o planejamento do ensino, da pesquisa e da extensão por meio dos Planos 
Acadêmicos dos Departamentos, vinculando-os a definição dos respectivos quadros docentes, à 
carreira do magistério e à avaliação contínua;

VI - apreciar e aprovar os Planos Acadêmicos dos Departamentos, com seus respectivos 
orçamentos, integrando-os nos das Faculdades;

VII - zelar pelos padrões do ensino, da pesquisa e da extensão da Faculdade, assegurando a Estatuto 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Fundação São Paulo Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 51 avaliação externa e promovendo a auto-avaliação dos cursos;

VIII - garantir a observância dos projetos institucionais da PUC-SP na elaboração e na 
implementação dos projetos pedagógicos dos cursos e dos programas e projetos de pesquisa e 
extensão;

IX - supervisionar o desenvolvimento dos projetos pedagógicos dos cursos e de programas de pós-
graduação;

X - avaliar os trabalhos das coordenações de cursos de graduação e de programas de pósgraduação, 
bem como das coordenações didáticas;

XI - promover a avaliação e desenvolvimento da produção científica dos departamentos;

XII - promover e aprovar a avaliação contínua do desempenho didático e científico dos professores, 
encaminhando ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;

XIII - exarar parecer de mérito sobre programas e projetos de ensino, pesquisa e de extensão de sua 
unidade;

XIV - decidir a contratação e dispensa de professores, encaminhadas pelos departamentos;

XV - elaborar e alterar seu próprio Regulamento, ouvidos os Conselhos Universitário e de 
Administração;

XVI - encaminhar ao Reitor lista tríplice, com nomes de docentes para Diretor de Faculdade e sua 
suplência;

XVI - exercer outras competências inerentes à natureza do órgão ou previstas em normas 
estatutárias e regimentais.

Anexo 04 – Reposta CAPES sobre Comissão 
de Área



 

[1] Trata-se de um estudo de casos múltiplos e não representa uma possível generalização, mas 

contêm achados que convergem com o racional deste estudo.

[2] Nota 5

[3] O campo da tecnologia da informação incorpora padrões como Internet Engineering Task Force 

(IETF), o campo das telecomunicações incorpora padrões como Telecommunication 

Standardization Sector (ITU-T) entre outros tantos conjuntos de padronização existentes. Tais 

modelos de padronização, de internet e telecomunicações, podem interferir em como cada 

comunidade se comporta diante do mercado. E as comunidades de Tecnologia da Informação e 

Telecomunicações são quem estabelece os padrões IETF e ITU-T.

[i] Nossa tradução para “The convergence across managers that comes about through a combination 

of enactment and imitation spread among networks of customers, suppliers, and competitors means 

that intersubjective, generically subjective, and cultural levels of analysis all come into play. “

[ii] Nossa tradução para “[r]ecently Katz (1982) has shown that research groups may also start to 

lose their productivity after they have remained together for many years”.

[iii] Itálico nosso.

[iv] Itálico nosso

[v] Itálico nosso.

[vi] Itálico nosso.

[vii] Nossa tradução para “Powell's thesis lies in its focus on taken-for-granted social processes that 

explain how and why organizations, and the texture of organizational fields, change over time.”

[viii] Nossa tradução para ” taken-for-granted social process”.

[ix] Nossa tradução para “[C]ontagion by structural equivalence focuses on the informal 

stratification of agents in an organizational field, the identification of strata within this field, the 

normative standards that mark these different strata, and the influence of these strata standards on 

the perceptions and attitudes of agents.”



diffuse information and attitudes ‘create a pool of almost interchangeable individuals who occupy 

similar positions across a range of organizations and possess a similarity of orientation and 

disposition that may override variations in tradition and control that might otherwise shape 

organizational behavior’ (DiMaggio and Powell, 1983, p. 152)”

[xi] Nossa tradução para o trecho em italico e  trecho sem italico a tradução foi retirada de DiMaggio 

e Powell (2007, p. 127) “These positions are defined by the ‘exchange of information among 

professionals [which] helps contribute to a commonly recognized hierarchy of status, of center and 

periphery, that becomes a matrix for information flows and personnel movement across 

organizations’ (DiMaggio and Powell, 1983, p. 153)”

[xii] Itálico nosso.

[xiii]  Foram excluídos os programas de Administração Pública da USP e FGV/SP.

[xiv]  No portal GEOCAPES surge um PPGA UNISAL, porém não há evidência da existência deste 

programa na pasta de Cursos recomendados e reconhecidos no portal CAPES.

[xv] Itálico nosso.

[xvi] Nossa tradução para “In the former (super structured), individuals are regarded as bearers of a 

structural rationality worked out by impersonal forces of size or efficiency, while in the latter 

individuals are conceived of as subjectivities abstracted from structure.”
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