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“Há diferentes abordagens para se desvendar a 
cultura de uma organização. Cada organização é 
única e estudos devem ser desenvolvidos para 
interpretação de uma realidade. Infelizmente não 
há receitas, maneiras de se fazer. Há sim, 
trabalhos que demandam tempo em desvendar a 
realidade construída pelas pessoas, as quais no 
mundo contemporâneo precisam de atitudes que 
gerem sentido, que as mobilizem como verdadeiros 
seres humanos.” 

“O pensamento estratégico é algo que se constrói 
junto às pessoas que fazem parte daquele contexto 
e não de forma isolada e em salas fechadas, sem 
considerar a opinião das pessoas que vivenciam 
inclusive o cotidiano da organização.” 

  Marlene Marchiori 



 

RESUMO 
 
 

As organizações universitárias estão inseridas dentro de um ambiente e interagem com este 
ambiente recebendo influências e influenciando-o. As pessoas que atuam nessas 
organizações são agentes que contribuem para esse intercâmbio constante. Os valores, as 
crenças básicas, os objetivos comuns desses membros, por sua vez conduzem à formação da 
cultura da organização que, é a raiz das decisões estratégicas. Neste contexto, procurou-se 
compreender a relação entre a cultura organizacional e a gestão estratégica de uma unidade 
acadêmica em Instituição Pública de Ensino Superior, um estudo de caso no Centro de 
Tecnologia da Universidade Federal do Ceará. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
descritiva e teórico-empírica da realidade social, buscando por coerência entre 
epistemologia, teoria e metodologia. Para melhor compreensão do fenômeno, possuem em 
seu referencial teórico tópicos que discutem: Cultura Organizacional; Elementos da Cultura; 
Tipos de Cultura Organizacional; Influência da Cultura Organizacional sob a Cultura 
Nacional; Cultura versus Clima Organizacional; Mudanças, Cultura e Dependências de 
Poder nas Organizações Universitárias; Gestão Estratégica na Universidade e sua Correlação 
com a Cultura Organizacional.  O estudo norteia-se a partir dos modelos conceituais de 
Schein (1989), Quinn e Kimberly (1984) e Cameron e Quinn (1996), através da triangulação 
de métodos na coleta dos dados (pesquisa documental, observação participante, entrevista 
semi-estruturada e aplicação de 44 questionários aos discentes). Na análise quantitativa e 
qualitativa dos dados, utilizou-se das técnicas da estatística descritiva e análise categorial de 
conteúdo. Como principais resultados evidenciam-se a partir da perspectiva discente, a 
cultura grupal como predominante na unidade analisada, em 2º lugar (engenharias) a cultura 
burocrática, (arquitetura) a cultura de objetivos, em 3º lugar (engenharias) a cultura de 
objetivos, (arquitetura) a cultura burocrática e em 4º lugar a cultura de inovação. Os 
indicadores apontados podem servir de base para a definição de quais comportamentos 
devem ser reforçados ou modificados para a consolidação estratégica da cultura desejável 
que dê sustentação ao cumprimento da missão organizacional. 

 
 
Palavras-chave: Cultura organizacional. Gestão estratégica. Análise organizacional.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 
The university organizations are embedded within an environment and interact with this 
environment receiving influences and influencing him. People who work in these 
organizations are agents that contribute to the exchange constant. Values, core beliefs, 
common goals of these members in turn lead to the formation of the culture of the 
organization, wich is the root of strategic decisions, In this context, we sought to understand 
the relationship between the organizational culture and strategic management of an 
academic unit at an Institution Public of Higher Education, a case study in Technology 
Center of Federal University of Ceará. This is a qualitative research, descriptive and 
theoretical and empirical social reality, looking for consistency between epistemology, 
theory and methodology. To understand better this phenomenon, it must be said that it has 
theoretical topics discussed: Organizational Culture; Elements of the Culture, Types of 
Organizational Culture, Influence of Organizational Culture in the National Culture, Culture 
versus Organizational Climate, Change, Culture and Power Dependencies in Organizations 
University, Strategic Management in the University and its correlation with the 
Organizational Culture. The study is guided from the conceptual models of Schein (1989), 
Quinn and Kimberly (1984) and Cameron and Quinn (1996), using four methods of data 
collection (desk research, participant observation, semi-structured interview and 
implementation of questionnaires to 44 students). In quantitative and qualitative analysis of 
the data, we used the techniques of descriptive statistics and categorical content analysis. 
The most important results are evident from the student perspective, the group culture as the 
predominant unit, in 2nd place, (engineerings) the bureaucratic culture (architecture) the 
goals culture, in 3rd place (engineerings) the culture goals, (architecture) the bureaucratic 
culture in 4th place the culture of innovation. The indicators proposed can serve as a basis 
for defining which behaviors should be reinforced or modified for the consolidation of 
strategic culture desirable to give support to fulfill the organizational mission. 
 
 
Keywords: Organizational culture. Strategic management. Organizational analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diante de um cenário caracterizado pela globalização, onde as transformações são 

velozes e contínuas, as organizações universitárias não podem mais se prender a fórmulas 

gerenciais que deram certo no passado.  A mudança organizacional é um processo que 

engloba alterações no comportamento humano, nos padrões de trabalho e nos valores da 

instituição, ocasionando, por vezes, quebras de paradigmas.  

Atualmente, todas as organizações precisam construir um processo de mudanças 

de acordo com o ambiente em que estão inseridas, buscando então agilidade, flexibilidade, 

integração e soluções.  

No sistema educacional, as universidades são percebidas como organizações 

construídas cotidianamente através da cooperação e do conflito na busca do consenso. 

Existe uma racionalidade teórico-metodológica caracterizada pela interdependência de seus 

atores e suas finalidades. As decisões devem ser tomadas coletivamente.   

Conforme consta nos anais da Conferência Mundial de Educação Superior, 

(UNESCO Brasília/CRUB/CAPES, 1999). Tendências da Educação Superior para o Século 

XXI, Paris/França, 5 a 9 de outubro de 1998, “cabe à universidade propor técnicas de 

gestão, de administração e de autocontrole que conciliem autonomia e obrigação de prestar 

contas à sociedade e provem que está à altura da dupla perspectiva da eficácia e da 

transparência”.  Portanto, as Instituições de Ensino Superior (IES) também necessitam 

trabalhar a mudança e a inovação, visando tanto resultados científico-acadêmicos, quanto 

sócio-econômicos. 

Dentre as várias ferramentas para o seu gerenciamento destacam-se o planejamento 

e a administração estratégica, processos delicados de visualização e de meios para preparar 

o futuro, sem perder de vista  as necessidades e os conhecimentos das pessoas envolvidas e 

da receptora  do seu produto – a sociedade. É importante considerar que, quando se adentra 

nos Campi das instituições de ensino superior,  essas pessoas não deixam fora de seus 

portões a sua cultura, os seus sentimentos, as emoções, a sua espiritualidade a 

individualidade. 

Assim, tornam-se imperiosos os estudos acerca de diagnósticos e intervenções na 

administração de valores, um dos elementos construtivos da cultura, seja objetivando a 

respectiva manutenção desta, seja visando o processo de troca. Qualquer que seja a 
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alternativa, ela significa a busca do conhecimento desta dimensão complexa denominada 

“cultura” e “cultura organizacional”. 

Com base em estudos teóricos e empíricos, esta investigação foi conduzida a partir 

da seguinte pergunta norteadora: De que forma os valores organizacionais, individuais e 

grupais do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará influenciam na sua 

gestão estratégica? 

A pesquisa tem como objetivo geral compreender a cultura organizacional do 

Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará na visão dos atores sociais que 

participam do processo de gestão estratégica: diretores, coordenadores de cursos, alunos e 

servidores técnico-administrativos.    

Assim supõe-se que: 

1. A cultura organizacional influencia na gestão universitária; 

2. Para que haja mudanças na gestão com vistas ao alcance dos objetivos 

institucionais são necessárias intervenções na cultura organizacional vigente; 

3. A cultura pode gerar compromissos de valores de modo que os servidores 

docentes e técnico-administrativos sintam que trabalham para algo em que 

acreditam; 

4. A cultura serve como mecanismo de controle, que informalmente aprova ou 

reprova determinadas formas de comportamento; 

5. Alguns tipos de cultura poderiam ou podem estar associadas a maiores índices 

de produtividade e rentabilidade. 

Com isso, os objetivos específicos são: a) caracterizar historicamente as práticas 

sociais, administrativas e acadêmicas do CT; b) identificar os traços da cultura 

organizacional presente no CT/UFC; c) conhecer as diferenças e semelhanças existentes nas 

subculturas presentes no CT/UFC; d) verificar a relação entre a cultura organizacional e a 

gestão estratégica do CT/UFC. 

Acredita-se que a escolha dessa unidade acadêmica atende a problemática da 

pesquisa, pelos principais motivos: i) a unidade acadêmica implementa formalmente o PDI 

(Plano de Desenvolvimento Institucional), PPI (Projeto Político Pedagógico Institucional) e 

o PPC (Projeto Pedagógico de Curso); ii) a cultura organizacional é administrada afim de 

contribuir para o sucesso do planejamento e gestão estratégicos; e iii) levando-se em conta 

que a unidade acadêmica pesquisada foi planejada juntamente com a criação da 
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Universidade Federal do Ceará, abre amplas possibilidades para um diagnóstico da cultura 

organizacional e da gestão estratégica.  

A abordagem desse tema é justificável/relevante por diversas razões. 

Considerando que o estudo, o conhecimento e a reflexão acerca da cultura organizacional 

poderão promover o sucesso da organização universitária, esta investigação pode revelar os 

aspectos culturais predominantes na unidade acadêmica pesquisada e correlacioná-los ao 

desempenho da gestão estratégica, o que poderá gerar informações úteis para os gestores.  

Esta pesquisa caracteriza-se como sendo descritiva, qualitativa e teórico-

empírica na forma de um estudo de caso, realizada em uma unidade acadêmica de uma 

Instituição de Ensino Superior Pública, que pode ser definido, segundo Vergara (2000), 

como um estudo restrito a uma ou poucas unidades, entendidas como uma pessoa, uma 

família, uma empresa, um órgão público, uma comunidade ou até mesmo um país. A 

mesma possui caráter de profundidade, no qual uma situação é analisada com detalhamento. 

Para Yin (2005), um estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto e vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Em outras palavras, 

um pesquisador, como na situação em análise, pode usar o método de estudo de caso 

quando, deliberadamente, quer lidar com condições contextuais. 

 O estudo de caso permite uma investigação para preservar as características 

holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real – tais como ciclos de vida 

individuais, processos organizacionais e administrativos e outros citados pelo autor.  

O estudo da Cultura Organizacional torna-se um instrumento que permite o 

mapeamento do ambiente, explicando os tipos de cultura organizacional que se manifestam 

nas organizações, observando a relação entre a cultura e o desempenho organizacional e 

tendo em vista as contínuas e profundas mudanças econômicas e sociais ocorridas nos 

ambientes interno e externo, auxiliando no processo de tomada de decisão.  Para que esse 

processo seja eficaz é necessário, que se conheça bem a cultura "enraizada" nas 

organizações e, se possível, que se reforce os elementos positivos e se faça as mudanças 

necessárias, equacionando melhor desempenho profissional com ganhos de produtividade. 

Desta forma, o estudo norteia-se a partir dos modelos conceituais de Schein 

(1989), Quinn e Kimberly (1984) e Cameron e Quinn (1996), utilizados com sucesso em 

outros trabalhos empíricos. O objetivo do modelo de Schien (1984) é analisar a cultura 

organizacional a partir de três níveis interdependentes dos aspectos visíveis, dos valores 
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compartilhados e dos pressupostos básicos. Os objetivos dos modelos de Quinn e Kimberly 

(1984) e Cameron e Quinn (1986) é captar seis dimensões-chave da cultura organizacional: 

i) características dominantes; ii) liderança; iii) critérios de sucesso; iv) lema da organização; 

v) ênfase estratégica; e, vi) administração de recursos humanos.  

Quanto à metodologia, a pesquisadora utilizou-se da triangulação, multimétodos 

de coleta de dados. 1ª Fase - Resgate histórico (fontes secundárias): análise documental: 

Livro de memórias da Escola de Engenharia da Universidade do Ceará - EEUC, arquivos, 

relatórios de atividades e gestão acadêmica, bem como relatórios dos planejamentos 

estratégicos, compreendendo os períodos de 1995, 2002 a 2003, 2005 e 2008. 2ª Fase - 

(fontes primárias) Observação participante com os membros dos três segmentos 

envolvidos com a gestão estratégica. Nessa etapa foi feito um diário de campo. 3ª Fase - As 

entrevistas foram realizadas com 3 (três) gestores, 5 (cinco) estudantes, 2 (dois) 

professores novatos e  3 (três) servidores técnico-administrativos, totalizando 13 

entrevistados, a escolha da amostra foi intencional não probabilística, após conhecer o 

perfil dos mesmos “entrevistados-chave”.   As entrevistas foram agendadas previamente, 

através de e-mail e contatos telefônicos com os entrevistados. As entrevistas foram 

realizadas no ambiente pesquisado, guiadas por um roteiro pré-estabelecido e semi-

estruturado. As entrevistas com os gestores foram gravadas e arquivadas em equipamento 

digital. As informações obtidas após a realização de cada entrevista foram transcritas e 

analisadas.  As conversações com os servidores técnico-administrativos e com os estudantes 

não foram gravadas, somente anotadas, a fim de deixar os entrevistados à vontade.  4ª Fase: 

Foram aplicados 44 questionários aos alunos dos cursos de engenharia do CT/UFC e aos 

alunos do curso de arquitetura e urbanismo utilizando o modelo da Tipologia Cultural, 

proposto por Quinn e Kimberly (1984), contendo 27 perguntas divididas em quatro 

quadrantes: Cultura de Apoio (Grupal), Cultura de Inovação, Cultura Burocrática, Cultura 

de Objetivos (racional). 

A principal limitação do estudo é o fato de ser um estudo de caso único, ou seja, 

a investigação de uma única unidade acadêmica da Universidade Federal do Ceará, 

impossibilitando generalizações. Embora se trate de um estudo de caso, espera-se contribuir 

para futuros estudos, suscitar discussões e despertar na academia o interesse em pesquisas 

nesta área. 

Além da introdução, que contextualiza e elabora uma síntese da problemática 

analisada na pesquisa, apresentando os objetivos, a justificativa, a metodologia, o 
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delineamento da pesquisa, o trabalho está estruturado em seis capítulos, 1 Revisão da 

Literatura , contendo sete tópicos: Cultura Organizacional, Elementos da Cultura, Tipos de 

Cultura Organizacional, A Influência da Cultura Nacional sob a Cultura Organizacional, 

Cultura versus Clima Organizacional, Mudanças, Cultura e Dependências de Poder nas 

Organizações Universitárias, Gestão Estratégica na Universidade e sua Correlação com a 

Cultura Organizacional. 2 Referencial Teórico, composto por três tópicos: O modelo de 

Schein, O modelo de Quinn e Kimberly e O Modelo de Quinn e Cameron. 3 Aspectos 

metodológicos, 4 Estudo de Caso: CT/UFC (análise e discussão dos resultados), dividido 

em quatro fases: Fase 1 – Resgate Histórico, Fase 2 – Análise Documental/Observação 

Participante e o Meio Organizacional, Fase 3 – Entrevistas com os membros do CT e Fase 4 

– Aplicação de 44 questionários aos alunos dos cursos de engenharia  e arquitetura e 

urbanismo. 5 Análise e Discussão dos Resultados e 6 Considerações Finais, seguidas das 

Referências, Apêndices e Anexos. 
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1 Cultura Organizacional 

 

O conceito de cultura foi importado para a teoria administrativa sob a 

denominação de “cultura corporativa” e “cultura organizacional” após a Segunda Guerra 

Mundial, compreendendo os anos de 1939 a 1945, culminando com uma explosão de 

interesse popular no final dos anos 1970 e durante os anos 1980, determinado pela 

necessidade de encontrar respostas às questões incompreendidas pela análise positivista das 

organizações. Durante esse período, houve um crescente interesse pelo fenômeno da cultura 

organizacional, tanto por parte de autores teóricos (Smircich, 1983; Schein, 1984; 1985) 

quanto de práticos (Peters e Waterman, 1982).  

Essa questão retorna na década de 90, tendo sua importância reconhecida por 

administradores, os quais passaram a compreendê-la e administrá-la ocorrendo, assim, uma 

revolução nos modos de ver e pensar as organizações e o papel dos administradores, 

gerentes e líderes de empresas. O centro da revolução foi o afastamento das percepções 

“mecanicistas” das organizações que dominavam o gerenciamento científico na primeira 

metade do século XX.  Para Bertero (1989), o aumento de análises organizacionais 

desencadeadas na década de 1990 ocorreu por dois motivos principais: 1) Na década de 

1970, os Estados Unidos exibiam empresas que no passado haviam sido líderes de mercado, 

renovadoras e dinâmicas, mas que naquele período declinavam. 

 O fenômeno tendeu a agravar-se à medida que espelhava uma crise da própria 

economia norte-americana, ou seja, havia setores que, por não conseguirem enfrentar a 

concorrência, sobretudo de empresas européias e japonesas, acabaram por sucumbir, como 

por exemplo, confecções e eletroeletrônicos. 2) As empresas japonesas mantinham, com 

relação a muitas empresas norte-americanas, sensível vantagem competitiva.  

O sucesso das empresas japonesas estaria indicando que a cultura japonesa seria 

mais adequada para o seu bom desempenho empresarial do que a de suas concorrentes 

norte-americanas. Assim, as análises organizacionais apoiadas na variável cultura se 

propuseram a explicar diferenças de desempenho e atribuí-las a diferenças culturais.  

Deste ponto de vista, haveria culturas favoráveis e desfavoráveis ao bom 

desempenho empresarial. Apesar de ter se esvaecido o entusiasmo inicial, a cultura se 

estabeleceu como um tema central na teoria administrativa. 
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O caráter intangível da cultura organizacional dificulta sua compreensão, 

acentuado pela ausência de um consenso teórico. Compreender a cultura organizacional é 

um convite a visitar o íntimo da organização, no qual se realiza a construção da 

subjetividade, da simbologia e da significação, e se estabelece parâmetros de valores e 

comportamentos a serem seguidos, baseados em pressupostos desenvolvidos ao longo do 

tempo.  Esta compreensão da cultura passa pelo reconhecimento da interação entre as 

pessoas, entre as pessoas e a organização, entre a organização e seu ambiente. É entendida, 

ainda, como um conjunto de suposições importantes de algo mantido em comum ou 

compartilhado entre os membros do grupo a respeito da organização, remetendo a análise 

de que esta construção é realizada pela interação humana, efetivada pelos processos de 

comunicação (HATCH, 1997). 

Para compreender a cultura da organização não basta entender o seu conceito, é 

importante que se vá além, na fonte da maioria das divergências sobre o tema, na sua 

relação com a organização. A análise da cultura como variável implica em duas questões: a 

primeira é observar a concepção da sociedade como um fenômeno objetivo, concreto, 

passível de ser analisado a partir do rigor do método científico; e segundo, uma visão 

determinista da natureza humana, onde o ser humano é condicionado pelo meio (Crubellate 

e Mendes, 2000); desta forma, evidencia a eficácia proveniente da conformação dos 

indivíduos aos objetivos organizacionais, enfatizando homogeneidade de valores, a partir de 

rituais, ritos, estórias e linguagem (BALDI, 1997). 

De acordo com a literatura especializada é possível responder à seguinte questão: 

Afinal, o que é cultura organizacional? É um conjunto de características únicas e 

exclusivas, ou seja, cada organização apresenta suas peculiaridades culturais, sejam elas 

valores, missão, crenças, heróis, símbolos, líderes, artefatos, cerimônias, histórias, entre 

outros, a fim de garantir que os indivíduos se submetam a ela, desempenhando suas funções 

com satisfação, sentindo-se parte indispensável do todo. 

 Assim como o ar, que não se vê, nem é possível tocar, mas sua presença é 

perceptível pelo mover das folhas das árvores, a cultura organizacional é algo intangível, 

entretanto a sua existência é notada por sua influência nos acontecimentos organizacionais. 

Basta adentrarmos em qualquer organização para percebermos que paira no ar um mistério, 

uma simbologia, que nos remete a famosa frase “Decifra-me ou te devoro”. (SROUR, 

2005). 
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A cultura faz menção aos sistemas, processos e expectativas comportamentais 

históricas, que por conseqüência direta e indireta influenciam todos os aspectos da 

organização (MAYO, 2003). 

Como destacam Motta e Vasconcelos (2002), no dia a dia, funcionários são 

influenciados pelos reconhecimentos ou não-reconhecimentos que recebem.  Realizam 

melhor suas tarefas, quando estimulados pelos seus superiores, no entanto, quando estes os 

desqualificam ou menosprezam, sentem-se inaptos. Tal qual atores em um palco, 

desempenham melhor seus papéis quando a platéia mostra sinais de que está gostando do 

espetáculo e são influenciados em seu desempenho pela percepção do fracasso de sua 

representação. Daft (2003) acrescenta que o sucesso ou o fracasso da organização, muitas 

vezes, é atribuído à cultura. A boa ou a má gestão da cultura organizacional poderá 

influenciar a sobrevivência dessa organização. 

Isso explica por que tantas empresas fracassam antes mesmo de completarem cinco 

anos de existência. Se for desenvolvido um trabalho de análise sobre a importância da 

administração da cultura organizacional, ficará claro o quanto a administração desta pode 

interferir na organização e também prestar sua devida contribuição para o seu 

fortalecimento. Em uma organização, assim como em qualquer grupo de pessoas unidas 

com um objetivo em comum, sejam individuais ou coletivos, existe a busca de um resultado 

final, porém este é determinado pelas diferenças que envolvem cada indivíduo, pois suas 

ações serão as “peças-chave” no desenvolvimento do processo produtivo da organização. 

Na visão de Schein (1984), a cultura organizacional é considerada como um 

conjunto de pressupostos básicos, que determinado grupo tem inventado, descoberto ou 

desenvolvido no processo de aprendizagem para lidar com problemas de adaptação externa 

e integração interna. 

Uma vez que os pressupostos tenham funcionado bem o suficiente para serem 

considerados válidos, são ensinados aos demais membros do grupo como a maneira correta 

de perceber, pensar e sentir, em relação àqueles problemas. Freitas (1991) comenta que 

Schein vai além dos comportamentos observáveis e dos valores que podem ser justificados 

conscientemente. Apesar de admiti-los, o autor privilegia a força dos pressupostos 

subjacentes, que são tipicamente inconscientes e determinantes do perceber, sentir e pensar 

dos membros do grupo. Atuam como defesa num processo de desestabilização ou mudança, 

permanecendo inalterados ou mudando muito lentamente. 
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A perspectiva metafórica, por sua vez, baseia-se no entendimento da organização 

como sendo socialmente construída, ou seja, amplas expressões culturais que atribuem 

significados à vida dos indivíduos. Desta maneira, segue uma visão voluntarista do ser 

humano, supondo na livre vontade dos indivíduos e de que certos fenômenos sociais não 

são passíveis de controle por parte dos agentes humanos individuais. No estudo da cultura 

como metáfora, ela é vista como “algo que a organização é”, analisando-a em seus aspectos 

simbólicos, ideais e expressivos.  

A cultura é entendida como produto das consciências individuais. Neste contexto, 

a cultura não pode ser imposta a grupos de indivíduos, visto que se desenvolve por meio da 

interação social, em contínuo e dinâmico processo de construção da realidade (MORGAN, 

1996). 

Diante das novas formas da gestão, é necessário reavaliar os pressupostos 

existentes e, por meio de um processo evolutivo, construir sobre a realidade já existente, 

novas formas de analisar e perceber o mundo. Este processo não é uma tarefa fácil, 

portanto, considerado a causa de muitos insucessos na adoção de modelos como a gestão 

estratégica.  

 
            Figura 1 – Como se formam as culturas organizacionais 
            Fonte: Robbins (2002), p.511. 
 

A origem do conceito de cultural organizacional deriva da Antropologia Cultural, e, 

de acordo com Morgan (1996, p. 115, 116) a palavra cultura originou-se metaforicamente 

da idéia de cultivo, do processo de lavrar e de desenvolver a terra e hoje quando se fala em 

sociedade enquanto cultura “[...] está sendo usada a metáfora da agricultura para chamar a 

atenção sobre os aspectos muito específicos do desenvolvimento social, com grande 

relevância ao entendimento das organizações”.  

Angeloni et alli (2002, p.30) mencionam que Morgan preconiza a abordagem 

holográfica da cultura organizacional, quando a vê como um reflexo da forma pela qual a 

organização é interpretada pelos seus integrantes. Analogamente ao fenômeno holográfico, 

em que um todo apresenta todas as suas características mesmo que em tamanho menor, a 
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cultura organizacional caracteriza-se como uma representação comum da realidade, 

compartilhada por todos os seus membros, ou, em outras palavras, os participantes da 

organização.  

Seguindo este raciocínio, é possível dizer que as atitudes e ações dos membros de 

uma organização estariam calcadas na interpretação que eles fazem do ambiente 

organizacional.  Desta maneira, um ambiente pode ser entendido como hostil, repressor, 

formal ou então confiável, informal e franco, dependendo como cada pessoa, e mesmo um 

grupo de pessoas, o vê e o entende, por ocasião da execução de suas rotinas cotidianas. 

Além dos atos cotidianos, a própria estrutura organizacional, seus objetivos, 

missão, cargos, etc., é igualmente objeto de interpretação individual ou coletiva, e 

influenciarão a maneira como a organização é entendida. 

Tais percepções se acumulam se reforçam, se estruturam, se mantêm a ponto de 

gerarem crenças, mitos, histórias, tabus, rituais e normas, que estarão em contínuo processo 

de atualização e de disseminação pela sua socialização. 

Sob a luz das metáforas da organização de Morgan – as organizações são 

realidades socialmente construídas – o processo de formação de um grupo ou o processo de 

se tornar um líder, depende, em última análise, da habilidade de se criar um senso 

partilhado de realidade, e assim, grupos mais coesos são os que crescem em torno de 

entendimentos comuns enquanto grupos desagregados são aqueles caracterizados por 

realidades múltiplas. 

A este respeito, Angeloni (2002, p. 36) reforça que “a essência da construção da 

cultura organizacional parece estar localizada no próprio domínio psíquico dos integrantes 

da organização”. 

Crozatti (1998, p. 5-6) apresenta sua conceituação com enfoque multidisciplinar, 

ao afirmar que, do ponto de vista antropológico, a cultura representa um conjunto de 

símbolos (artefatos ou produtos, língua, estrutura etc) partilhados pelos membros de um 

grupo de pessoas. Considerando o aspecto sociológico, a cultura representa um conjunto de 

significados (símbolos), apreendidos das descobertas e relacionamentos pessoais 

vivenciados em um grupo de pessoas, que permitem a construção da identidade individual e 

do grupo. 

As organizações estão inseridas dentro de um ambiente e interagem com este 

ambiente recebendo influências e influenciando-o. As pessoas que atuam nas organizações 

são agentes que contribuem para esse intercâmbio constante. Os valores, as crenças básicas, 
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os objetivos  comuns  dessas pessoas, por sua vez, conduzem à formação da cultura da 

organização. Essa é a raiz das decisões estratégicas de uma organização. Hall (1982) cita 

que uma das condições do ambiente externo de importância vital e mais difícil de medir é a 

cultura e acrescenta que,  em seu impacto sobre as organizações, a cultura não é uma 

constante, nem mesmo num contexto isolado. 

Para Srour (1998, p.175), nas organizações, a cultura impregna todas as práticas e 

constitui um conjunto preciso de representações mentais, um complexo muito definido de 

saberes. Faz uma abordagem acerca desses reflexos como representações mentais, cujas 

manifestações, na concepção do autor: 

 

[...] assumem formas variadas: princípios, valores e códigos; conhecimentos, 
técnicas e expressões estéticas; tabus, crenças e pré-noções; estilos, juízos e 
normas morais; tradições, usos e costumes; convenções sociais, protocolos e 
regras de etiqueta; estereótipos, clichês e motes; preconceitos, dogmas e 
axiomas; imagens, mitos e lendas; dogmas, superstições e fetiches. (p.168). 

 

Srour (2005, p.205) identifica quatro tipos de saber para análise da cultura nas 

organizações: 

Saber ideológico – evidências doutrinárias, não-demonstráveis, retóricas;  

Saber científico – evidências explicativas, demonstráveis, ‘know-why’;  

Saber artístico – expressões estéticas;  

Saber técnico – procedimentos, regras operatórias, ‘know-how’.  

Srour (2005) trata o tema  cultura organizacional da seguinte forma: 

 

a cultura é aprendida, transmitida e partilhada. Não decorre de uma herança 
biológica ou genética, mas resulta de uma aprendizagem socialmente 
condicionada. A cultura organizacional exprime então a identidade da 
organização. É construída ao longo do tempo e serve de chave para distinguir 
diferentes coletividades. (p.211 e p. 212). 

 

Para Daft (1999, p. 244), "a cultura de uma organização geralmente começa com 

um fundador ou um líder pioneiro que articula e implanta idéias e valores particulares como 

visão, uma filosofia ou uma estratégia comercial". Além de expor como surge a cultura, 

Daft (1999) cita duas funções decisivas da cultura nas organizações: integração interna e 

adaptação externa. 

A cultura tem papel importante na organização e a questão que Shermerhorn Jr. et 

al. (1999, p.198) apresenta esclarece como descobrir a cultura. Eles mostram três níveis de 
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análise da cultura das organizações: "cultura observável, valores compartilhados e 

suposições comuns". 

Ao abordar o tema cultura é válido mencionar como as pessoas estão estruturadas 

nas organizações. Segundo Mintzberg (1995, p.20), as cinco partes das organizações 

seriam: núcleo operacional, cúpula estratégica, linha intermediária, tecnoestrutura e 

assessoria de apoio. 

De acordo com Schein (1984, p. 4), estas percepções estão detectadas em três 

níveis distintos, cada qual possuidor de características próprias. O primeiro deles é o nível 

de artefatos ou produtos, no qual a cultura organizacional é perceptível pelos seus aspectos 

objetivos explicitamente observáveis, tais como instalações, processos, produtos, 

equipamentos, estrutura organizacional, linguagem, mercado, vestuário etc. 

Segundo este mesmo autor, em que pese a facilidade de detecção dos aspectos 

deste nível, seus significados são difíceis de serem corretamente interpretados e entendidos. 

Um exemplo simples de cultura explícita é o das grandiosas pirâmides egípcias e maias, 

porém seu significado em cada uma das culturas é completamente diferenciado – para a 

primeira, as pirâmides tinham a função de mausoléus–sepulcros suntuosos – enquanto que a 

cultura maia os criou e utilizou como templos. 

O segundo nível, denominado valores de suporte, está relacionado com as regras 

de ação, normas, valores, estratégias, que regem e direcionam as decisões, o 

comportamento e as atitudes dos indivíduos. Sociologicamente, tais valores formam a 

identidade e a estabilidade do grupo. 

O terceiro nível, chamado de pressuposições ou premissas básicas de suporte, é 

constituído pelos inconscientes, crenças mais significativas, percepções, pensamento e 

sentimentos, e são os fatores determinadores de valores e ação, e foram conceituadas por 

alguns antropólogos como “orientações de valor dominante”.   

Quando uma mesma solução para um determinado problema ocorre repetidas 

vezes, passa a ser encarada como correta, torna-se, então, uma regra. A partir daí, o que era 

inicialmente uma hipótese, suportada por valores, passa a ser gradualmente interpretada e 

tratada como realidade percebida, ou, de outra forma os pressupostos básicos são 

entendidos como valores determinantes de comportamentos que resolvem problemas, 

crescentemente internalizados como verdades inquestionáveis, por estarem além do nível de 

consciência. 
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A cultura tem caráter subconsciente porquanto não é verbalizada, porém ela cria as 

raízes da ação. 

A cultura arraigada pode dificultar significativamente a implementação de novas 

estratégias e de uma política de inovação. Dessa forma, influenciará diversos aspectos 

dentro das organizações, em especial decisões estratégicas que afetarão diretamente os 

processos, rotinas e resultados. 

 

          Resumindo, a cultura organizacional: 

� É um fenômeno holístico 
� É determinada historicamente 

� É ligada a rituais e símbolos 

� É criada por interação social 

� É construída por valores partilhados 

� Prescreve o relacionamento entre indivíduos da organização 

� Descreve o que é um comportamento legítimo e ilegítimo 

� Dita a forma como os membros da organização devem tratar uns aos outros 

� É difícil de mudar                                     

                    Quadro 1 – Resumo dos principais conceitos de cultura organizacional 

1.2 Elementos da Cultura 

Os elementos presentes na cultura são, antes de qualquer coisa, seus 

identificadores, como também os agentes de transformação organizacional. 

A contribuição de Freitas (1991, p. 13) ao tema aborda aqueles elementos mais 

comumente mencionados pela literatura corrente, que são: 

Os valores podem ser definidos como as crenças e conceitos básicos existentes em 

uma organização. Como crença ou convicção eles ditam o rumo do sucesso aos 

participantes da organização quando determinam um sentido comum de direção, ao igual 

tempo em que estabelecem padrões de desempenho a serem atingidos. 

Os valores, por serem compartilhados, desenvolvem nos funcionários da 

organização um significado para a ação motivada de cada um e, neste sentido, a tarefa dos 

gestores é a de modelar e realçar tais valores. 

Neste ponto, ressalta-se que as crenças e os valores (cultura organizacional) e 

interesses (dependências de poder) atuam como mediadores da adaptação organizacional 

diante de pressões ambientais, veiculando a aquisição ou à manutenção de recursos para o 

alcance de objetivos de indivíduos ou grupos, a partir de resultados propostos para a 

organização (HININGS & GREENWOOD, 1988). 
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Os valores devidamente explicitados auxiliam na tomada de decisões. 

Para além das fronteiras da organização, eles também comunicam ao ambiente 

externo o que se poderia esperar da organização. 

Crenças e pressupostos - São geralmente utilizados como sinônimos para 

expressar aquilo que é tido como verdade na organização. Implicam em alguma visão de 

mundo, que passa a ser considerada válida. 

Ritos, rituais e cerimônias - São atividades planejadas para tornar a cultura mais 

visível e coesa. Seriam os processos de integração, admissão etc. 

Estórias e mitos - São narrações e eventos, que informam sobre os mitos das 

organizações, às vezes sem sustentações nos fatos. 

Tabus - São proibições, com ênfase no não permitido. Por exemplo: namoro entre 

funcionários é proibido. Não vêm escrito nos manuais. 

Heróis - São os personagens, natos ou criados, que condensam a força da 

organização Ex.: Henry Ford, Bill Gates, António Ermírio de Moraes, Olavo Setúbal etc. 

Normas - São as regras que falam sobre o comportamento esperado e adotado pelo 

grupo. 

Processo de comunicação - Inclui a rede de relações, papéis informais, "rede 

peão," etc.. “Têm a função de transmitir e administrar a cultura” (FREITAS, 1991). 

Linguagem: Muitas organizações e mesmo unidades dentro das organizações 

utilizam a linguagem como um meio de identificar membros de uma cultura ou subcultura. 

Ao aprender a linguagem, o membro confirma a aceitação da cultura e ajuda a preservá-la. 

As organizações desenvolvem termos singulares para descrever equipamentos, escritórios, 

pessoas - chaves, fornecedores, clientes ou produtos. Também, a maneira, como as pessoas 

se vestem e os documentos utilizados constituem formas de expressar a cultura 

organizacional. 

Símbolos - objetos e ações ou eventos dotados de significados especiais e que 

permitem aos membros da organização trocar idéias complexas e mensagens emocionais, 

como por exemplo: logotipos das empresas, bandeiras e marcas comerciais, titulação 

(títulos oficiais), instalações especiais para refeições, automóveis de luxo, tamanho ou 

mobília de um escritório, os quais podem receber um status simbólico (WAGNER, 1999). 

Os símbolos materiais constituem a comunicação não verbal. 

A figura 2 a seguir sintetiza os oito elementos formadores da cultura 

organizacional 
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                  Figura 2 – Elementos da cultura 

                                       Fonte: Adaptado de Freitas (1991) 
 

Todos esses elementos fazem parte da cultura organizacional, que funciona como 

uma argamassa, uma cola, que ajuda a manter a organização coesa. 

Posner, Kouzes e Schmidt (1985, p.293-309) buscaram investigar a relação ou 

compartilhamento entre valores pessoais e valores organizacionais, tendo ao final concluído 

que valores compartilhados são importantes, a partir das seguintes relações: 

Sentimento de sucesso pessoal 

A compatibilidade entre valores pessoais e organizacionais leva alguns 

funcionários a experimentar significativos sentimentos de sucesso em suas vidas. 

Comprometimento organizacional 

Os funcionários e administradores que diagnosticam que seus valores pessoais são 

compatíveis com os da organização elevam seu grau de comprometimento, dispondo-se em 

dedicar mais horas ao seu trabalho. 

Autoconfiança na compreensão dos valores 

A percepção da congruência entre os valores pessoais e organizacionais tem com 

decorrência uma maior compreensão e consciência dos valores da organização. 

Comportamento ético 

A maior compatibilidade entre os valores pessoais e organizacionais induz o 

funcionário a concordar que os valores organizacionais são guiados por altos padrões éticos, 

ocorrendo exatamente o inverso quando esta compatibilidade é pequena. 
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Menor pressão do stress pessoal e profissional  

A maior compatibilidade entre os valores pessoais e organizacionais leva os 

funcionários a sentir menor pressão do trabalho em suas vidas particulares. 

Objetivos organizacionais 

Os objetivos organizacionais ganham maior importância por aqueles funcionários 

que possuem maior compatibilidade entre os valores pessoais e organizacionais. 

Maior importância aos demais participantes da organização 

Os funcionários com grande compatibilidade entre valores pessoais e profissionais 

tendem a valorizam os demais participantes da organização, na figura dos acionistas, 

clientes, empregados etc. 

Chatman e Jehn (1994, p. 525) conceituam a cultura organizacional em termos da 

presença mensurável de valores fortemente influentes e largamente partilhados, tais como 

inovação, atenção ao detalhe, busca de resultados, concentração nas pessoas, orientação 

para a equipe, agressividade e estabilidade. 

Robbins (2000, p. 288) explicita tais valores informando que: 

o valor inovação quer significar o grau em que os funcionários de uma organização 

são incentivados a serem inovadores e a correrem riscos. 

o valor atenção ao detalhe relaciona-se com a intensidade de precisão, análise e 

atenção ao detalhe que se espera que os funcionários demonstrem. 

o valor busca por resultados é entendido como o grau em que a administração da 

organização se concentra mais nos resultados do que nas técnicas e processos utilizados 

para atingir tais resultados. 

1.3 Tipos de Cultura Organizacional 

Handy (1976) tipificou quatro tipos de cultura, que estão associadas a formas de 

lideranças que comumente se encontram nas organizações: Cultura do poder, cultura da 

tarefa, cultura do papel e cultura da pessoa. 

Charles Handy(1994), tem uma maneira peculiar de definir as culturas das 

organizações. Para ele existem quatro tipos de "cultura-organização", assim como os 

Deuses da Grécia antiga, simbolizando as diferentes maneiras de administrar as 
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organizações, assim: Organização-Zeus (cultura de clube), Organização-Apolo (cultura de 

funções), Organização-Atena (cultura de tarefas) e Dionísio (cultura de pessoas). 

 
              Figura 3 - O Relativismo cultural. As quatro culturas de Charles Handy 
               Fonte: Charles Handy (1994) 

 

  Cultura do Poder - esse tipo de cultura é normalmente encontrado em pequenas 

empresas e depende de uma fonte central de poder. Existem poucas regras, procedimentos e 

pouca burocracia. O controle é exercido pelo centro através da seleção de indivíduos-chave. 

Grande parte das tomadas de decisões se baseia no resultado de um equilíbrio de influência 

e não com base em razões processuais lógicas. As pessoas são a chave do sucesso da 

organização. Neste caso a sucessão é de extrema relevância para sucesso continuado da 

organização. 

É depositada muita fé no indivíduo e pouca fé nos comitês. O julgamento é feito 

pelos resultados e há tolerância em relação aos meios.  

Cultura de Papeis - é aquela que estabelece uma relação muito próxima com o 

sistema da organização burocrática. Baseada em rotinas e padrões, ao indivíduo é oferecida 

segurança e previsibilidade, oportunidade de adquirir perícia de especialista sem risco, 

recompensa para quem faz o trabalho segundo padrão determinado. 

O sucesso nestas organizações se dá quando operam num ambiente estável, quando 

controlam o ambiente, quando o mercado é estável, previsível ou controlável ou quando o 

produto tem longa vida. 

No entanto, são fragilizadas quando existem mudanças no ambiente, pois as 

mudanças de papéis demoram a perceber as variações ambientais, caracterizam-se pela 

lentidão ao efetuar as modificações impostas pelo ambiente. Nestas empresas as economias 
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de escala são mais importantes do que a flexibilidade e a especialização é mais importante 

que a inovação. 

Segundo o mesmo autor, o processo de criação de uma cultura ocorre de três 

maneiras ou três etapas. Em primeiro lugar, os fundadores formam a sua equipe de acordo 

com quem pensa e sente com eles, depois doutrinam e socializam os funcionários de acordo 

com seu pensamento e em terceiro lugar, o comportamento dos fundadores age como um 

modelo, encorajando os funcionários a se identificar com eles, e assim, acabam introjetando 

seus valores, convicções e premissas. Quando a organização tem sucesso a personalidade 

dos fundadores, ou de seus executivos marcantes, passa a ser parte integrante da cultura 

organizacional. Temos como exemplo, no caso da UFC, o Reitor Martins Filho, fundador 

desta IES. 

Culturas e Subculturas - alguns autores consideram que a existência de apenas 

uma cultura, a de cima para baixo, que, segundo Robbins (2002), poderia chamar-se de 

cultura dominante é a que expressa os valores compartilhados pela maioria dos membros de 

uma organização. Entretanto existem também subculturas dentro das organizações, que 

podem ser definidas por designações de departamentos ou experiências comuns aos seus 

membros. Nelas, além dos valores essenciais da cultura dominante, serão incluídos valores 

específicos daqueles grupos. Não devemos ignorar que as subculturas influenciam no 

comportamento de seus membros. 

O termo “subcultura” (desconsiderado o sentido de cultura inferior que lhe possa 

atribuir) sustenta-se nos fundamentos da Teoria dos Sistemas uma vez que, sobre estas 

bases, “a subcultura está para a cultura assim como o sistema está para o subsistema – as 

subculturas são partes constitutivas da cultura global considerada” (Mello, 2001, p. 62). 

Talvez seja mais apropriado utilizarmos o termo “micro-cultura” em vez deste, tendo em 

vista que o prefixo “micro” remete a uma noção de tamanho, dimensão, (cultura de um 

grupo humano pouco numeroso e a ele restrito) e não de posição – inferior, neste caso –, 

como talvez possa evocar o termo “sub”. 

Cultura da Tarefa - as organizações com esse tipo de cultura estão orientadas 

para trabalhos específicos ou projetos. Neste caso procurara-se reunir os recursos 

apropriados, as pessoas certas, no nível certo da organização para deixá-la realizar o 

trabalho.  
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Há uma valorização do trabalho em equipe que visa unificar o grupo para aumentar 

a eficiência e identificar o objetivo da organização com o indivíduo. 

Esse tipo de cultura é de grande importância para organização no que diz respeito à 

flexibilidade e sensibilidade em relação ao mercado e ao ambiente. Quando a vida do 

produto é curta, necessitando de rapidez de reação, desta forma, a integração a sensibilidade 

e a criatividades são primordiais, exigindo um alto grau de especialização dos que 

compõem a organização. 

No entanto, há dificuldade de controle destas organizações, a gerência é feita 

através de projetos, pessoas e recursos. 

Cultura da Pessoa - caracteriza-se no indivíduo como ponto central. Neste caso 

os indivíduos de reúnem para seguir suas próprias tendências e seus próprios interesses. A 

hierarquia administrativa é difícil de ser mantida, assim como os mecanismos de controle. 

A influência é difusa e quando necessário os peritos exercem o poder. 

Ressalta-se que é difícil encontrar organização com esse tipo de cultura, porém, é 

muito comum existir indivíduos dentro da organização cuja preferência recai sobre esse tipo 

de cultura, mesmo trabalhando numa organização com cultura distinta. 

Eis que surge uma quinta cultura, Luiz Gaj (1990) acrescenta à cultura da 

inovação. 

Cultura da Inovação - a criatividade é estimulada neste tipo de cultura. A 

inovação está voltada para os negócios.   A finalidade de cada negócio é clara e a alocação 

dos recursos ocorre de acordo com prioridades estabelecidas. Pode-se inferir que a cultura 

aqui definida pode se modificar paulatinamente até atingir a forma desejada. 

 

1.4 A Influência da Cultura Nacional sob a Cultura Organizacional  

 

É importante considerar que a cultura das organizações reflete muitos aspectos da 

cultura regional e nacional: são delas que surgem os primeiros valores e experiências que 

poderão ou não ser mantidos na cultura da instituição. Isso explica também por que a 

transformação da cultura pode ser tão difícil, suas raízes podem ser muito mais profundas 

do que se imagina em um primeiro contato. 
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Segundo os autores estudados, a cultura de cada país deve ser levada em 

consideração para se prever o comportamento organizacional nas diversas nações, pois a 

cultura nacional pode exercer um impacto maior sobre os funcionários que a cultura 

organizacional. Segundo Robbins (2002), os funcionários da IBM na Alemanha são mais 

influenciados pela cultura nacional do que os funcionários da IBM nos Estados Unidos. 

Assim, no caso das multinacionais, a seleção é responsável pela busca de uma pessoa que se 

ajuste à cultura dominante da empresa, mesmo que seja atípica em relação a seus 

compatriotas. 

Pensando sob outra perspectiva, em como as empresas multinacionais influenciam 

a cultura organizacional do país, Wood Jr (1995, p. 48), estudioso do estilo gerencial 

brasileiro, mostra como as correntes estrangeiras são assimiladas pela cultura nacional. 

Diante da nossa formação cultural de colônia, o autor apresenta "a convivência de 

muticulturas raciais, a fala do "jeitinho brasileiro" de resolver problemas aparentemente 

insolúveis," como um lado "flexível, criativo e engenhoso do povo brasileiro". Em 

contrapartida, este fato fez o fordismo americano ser apropriado por nosso empresariado 

com um "fordismo capenga", onde se tem o sistema de trabalho especializado em esteira, 

mas sem os ganhos de produtividade do país de origem. (SALM, 1991, apud FERRETI et 

al, 1995). 

Para aqueles que estudam a cultura brasileira e a cultura organizacional, a 

colonização exploratória e extrativista do país justifica em parte esse fascínio pelo 

estrangeiro e uma postura dos brasileiros de assimiladores de conceitos e modelos 

originários de outros países. Wood Jr. e Caldas (1999) afirmam que a colaboração para os 

traços da cultura brasileira – identificados por eles como permeabilidade e plasticidade – 

"foi a ausência do orgulho de raça do português, caracterizada pela forte atração pelo 

sensual e pelo exótico e o seu gosto pela mistura racial" (sic, p. 34). Este comportamento 

teria resultado nestes traços presentes, segundo os autores, nas relações sociais e no 

comportamento do brasileiro de deixar-se seduzir pelo estrangeiro, seja esse produto ou 

pessoa. 

Embora utilizem um argumento que pode ser controverso, principalmente por 

associar relações raciais como origem do culto ao que é de fora – e não destacarem as 

resultantes perversas do sistema colonial – são tentativas de explicações que induzem, 

positivamente, à reflexão.  
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A importação de tecnologias administrativas no Brasil é um processo que 

permanece até os dias atuais, impulsionada por uma rede de agentes sociais tais como: 

empresas de consultoria, empresas de treinamento, mídia de negócios, “gurus” 

administrativos, escolas de administração e seus professores que difundem essas 

metodologias, sobretudo por considerá-las modernas uma vez que foram gestadas em países 

do “primeiro mundo”. E como afirma Motta (2001), “ser moderno e de boa qualidade está, 

em nosso país, associado com o ser estrangeiro”. 

Diríamos que muitas dessas metodologias, modelos organizacionais e teorias 

gerenciais que são elaboradas em outro contexto são reproduzidas como receitas de bolo 

sem uma análise crítica mais aprofundada e sem uma devida adaptação à realidade 

brasileira. Esse estrangeirismo, como afirma Motta (2001), dificulta o processo de 

encontrarmos soluções para nossos próprios problemas e “que haja um desenvolvimento de 

modelos de gestão tipicamente nacionais, que levem em conta nossas especificidades na 

teorização e na análise organizacional”. 

Sabe-se que a influência estrangeira no Brasil remonta ao processo de formação de 

nossa sociedade e permanece até os dias atuais atingindo os variados setores e segmentos. É 

um traço da nossa cultura o fascínio pelo que vem de fora, o que já foi abordado através de 

estudos e pesquisas históricas, político-sociais, antropológicas, econômicas e culturais 

muito bem representadas pelas obras de autores renomados como Sergio Buarque de 

Holanda, Gilberto Freyre, Caio Prado Junior e Darcy Ribeiro. 

O conhecimento da cultura organiacional e de seus elementos contituintes 

fundamenta-se como polo essencial para um melhor gerenciamento ou administração das 

organizações com alto grau de complexidade, como e o caso das organizações 

universitárias. 

Em particular, conhecedo o impacto cultural de desejadas mudanças estratégicas, 

poder-se-ia obter melhores instrumentos para implementação de mudanças nas estruturas 

organizacionais como um todo. 

O modelo de Deor e Laurent (1989), consiste em determinar quais os fatores 

transculturais, ou mesmo universais, com impacto no comportamento organizacional, 

permitindo assim, por via comparativa, identificar as raízes mais profundas das culturas 

organizacionais. 
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            Fig.4 – Relações entre diferentes níveis de cultura organizacional e cultura nacional. 
             Fonte: Adaptado (Deor e Laurent, 1989) 
 

De acordo com Laurent (1989), as concepções gerenciais são fortemente 

influenciadas pela cultura nacional. Hitt et al. (1997) sugere que as orientações estratégicas 

dos executivos sofrem influências de sua herança cultural, pelas políticas nacionais e pelas 

instituições, fazendo com que pessoas de diferentes países se comportem de forma distinta 

no uso de informações e na tomada de decisão. 

 Dois conjuntos de pressupostos culturais parecem de particular importância para a 

formulação estratégica: a adaptação aos problemas ambientais e o relacionamento entre as 

pessoas e sua integração. 

No processo de formulação estratégica, a cultura influencia o modo como a 

informação é coletada e como é interpretada dentro das organizações, uma vez que o uso da 

informação está envolvido em normas sociais e adquire valor simbólico em função de cada 

cultura. Dessa forma, o processo de formulação estratégica não pode ser considerado livre 

da influência do contexto cultural. 

Há também na literatura exemplos de concepções que oferecem distinções claras 

entre comportamentos de indivíduos de diferentes países no que diz respeito a processos e 

comportamentos na tomada de decisão. 

Conforme Hitt et al. (1997), a herança cultural norte-americana se baseia no 

individualismo e na crença no mercado livre, enquanto a maioria dos países asiáticos tem 

no comunitarianismo uma forte característica. 

 A sociedade brasileira possui características bastante distintivas de outras 

sociedades, sendo uma das mais marcantes o paternalismo, que resulta em relações 

baseadas em confiança e lealdade, que passam inclusive a ser fatores de consideração no 

provimento de cargos nas organizações (Braga, 1988). 

Fiol (2001) ao estudar a tomada de decisão de executivos latinos, tanto europeus 

quanto americanos, comparada a de executivos norte-americanos, concluiu, em sua 
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pesquisa, que o decisor norte-americano, diferentemente do latino, decidiu de forma mais 

rápida e objetiva e aplicou, sem hesitar, padrões éticos compartilhados. 

Os autores concluem que empresas localizadas em diferentes países podem abordar 

as mesmas oportunidades de diferentes formas; isso se deve às diferentes orientações 

estratégicas de empresas e executivos e ao fato de que tais orientações podem sofrer 

influência de prioridades nacionais e de configurações institucionais. 

Na realidade brasileira, o que se observa, na maioria dos casos, é um esquema de 

burocracia predominantemente patrimonialista, em que prevalece o clientelismo, o 

corporativismo e o nepotismo.  

1.5 Cultura versus Clima Organizacional 

O clima é um fenômeno resultante da interação dos elementos da cultura, como 

preceito caráter e tecnologia. Decorre do peso dos efeitos de cada um desses elementos 

culturais, valores, políticas, tradições estilos gerenciais, comportamento, expressões dos 

indivíduos envolvidos no processo e também resultante do conjunto de instrumentos, 

conhecimentos e processos operacionais da organização.  

Srour (2005) ressalta a importância dos conceitos de cultura e clima 

organizacionais e classifica-os como não intercambiáveis. O clima não apanha os modos 

institucionalizados de agir e de pesar. Seu eixo consiste em capturar a “temperatura social” 

num determinado momento: 

Observa-se que este clima influencia profundamente a produtividade do indivíduo 

e, consequentemente, da empresa. Assim sendo, o mesmo deve ser favorável e proporcionar 

motivação e interesse nos colaboradores, além de uma boa relação entre os funcionários e a 

empresa. 

Pode-se concluir, ainda, que o clima organizacional é o reflexo das motivações 

comportamentos e relações estabelecidas entre os agentes organizacionais além de ser um 

fator que influencia estas mesmas variáveis. 

Em contraposição, as culturas organizacionais constituem sistemas de referências 

simbólicas e moldam as ações dos membros. Ao servir de elo entre o passado e o presente, 

contribuem para a permanência da coesão da organização. E, diante das exigências que o 

ambiente externo provoca, diante das necessidades de integração interna que se renovam de 

maneira incansável, formam um conjunto de possíveis soluções para a sobrevivência, à 

manutenção e o desenvolvimento organizacional.  
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O clima organizacional é de certa forma, o reflexo da cultura da organização, ou 

seja, o reflexo dos efeitos dessa cultura na organização como um todo.  

Como as mudanças na cultura organizacional são mais profundas, levam mais 

tempo para acontecer. Já o clima é mais fácil de ser percebido e apresentando uma natureza 

mais transitória, podendo ser administrado tanto a curto quanto em médio prazo. 

 

1.6 Mudanças, Cultura e as Dependências de Poder nas Organizações 

Universitárias. 

 

As organizações universitárias costumavam mudar em decorrência das 

necessidades e urgências impostas pelo meio em que estavam inseridas. Atualmente, essas 

mudanças são cada vez mais promovidas por essas instituições na busca incessante pela 

excelência com intuito de responder com eficácia às pressões advindas pelo meio externo à 

instituição. Desta forma surge o interesse em estudos que destacam as dificuldades 

enfrentadas por estas Instituições de Ensino Superior em um período de mudança. 

Recomenda-se que a forma de planejar e monitorar a implantação de uma mudança 

institucional seja cuidadosamente elaborada.  

No caso de mudanças estruturais, não apenas a estrutura hierárquica precisa ser 

analisada.  As instituições também influenciam os valores, crenças e interesses, atuando no 

comportamento dos seus membros.  

Para Aktouf (1994), a cultura pode ser constituída por meio de interações e os 

gerentes têm um papel fundamental no estabelecimento das condições para essas interações. 

Porém o autor critica o caráter generalista e manipulador de que a cultura pode ser 

decretada ou mudada de acordo com uma vontade, como uma variável dependente. Ele 

defende que a cultura é algo muito vasto, profundamente relacionada com as estruturas 

sociais, a história, o inconsciente, a experiência vivida e o vir a ser coletivo humano, não 

podendo ser tratada de maneira trivial. 

Outros autores, como Meyerson e Martin (1987), discutem a existência de 

subculturas na organização no qual valores, comportamentos e interesses são comumente 

distintos em determinadas áreas ou instâncias de poder. Em situações de mudança, os 

padrões de interação existentes podem gerar divergência entre essas subculturas, que por 

sua vez podem acarretar situações de aceitação ou resistência dos membros da organização. 
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Nessa mesma linha de raciocínio, Ranson, Hinings e Greenwood (1980) defendem 

que a estruturação da organização é um privilégio de poucos atores e a organização é, 

portanto, composta por um número de grupos divididos por crenças, preferências de valores 

e interesses, em subdivisões da cultura organizacional. Esses autores consideram que as 

estruturas organizacionais são constituídas pela articulação desses valores e interesses de 

seus membros. Desta forma, as organizações são locais nos quais as negociações, 

contestações e disputas entre os membros são rotineiras (HARDY; CLEGG, 2001).  

Nesse contexto, o dissenso entre esses grupos em situações de mudanças 

estruturais pode acarretar não apenas divergências culturais, mas também alterações nas 

dependências de poder. 

Pettigrew (1987) observa também que tanto a cultura quanto o poder devem ser 

considerados numa situação de mudança organizacional. Ele tem como referência na 

discussão de mudança estratégica a visão de processo combinando elementos políticos e 

culturais, apesar de normalmente expressa em termos analíticos e racionais, sendo a 

mudança estratégica o produto da legitimação dessas considerações. Para esse autor, 

estrutura, cultura e estratégia não devem ser tratadas de maneira neutra, mas vistas como 

capazes de proteger os interesses dos grupos dominantes. Em circunstâncias de mudança na 

estrutura organizacional, então, pode haver reflexos na articulação entre os padrões 

culturais e os padrões políticos, ou seja, entre os valores e os interesses. Assim, o estudo do 

sistema de poder vai além da análise da hierarquia defendida por alguns autores numa visão 

mecanicista. 

O poder, que perpassa todas as relações de troca entre individualidades 

culturalmente constituídas, não traz necessariamente em seu bojo um viés excludente ou 

exclusivista. Desde as sociedades comunais já se admitia a divisão interindividual de tarefas 

e, portanto, um instrumento disciplinar, uma ordem estabelecida.  

 Em ambientes organizacionais, sobretudo as organizações universitárias as pessoas 

preferem evitar a discussão sobre o poder como se ele não existisse ou por receio a 

represálias ou, ainda, para fazer valer o status quo em vigor numa organização. 

O estudo do poder e das relações de poder é, sem dúvida um dos mais polêmicos e 

antigos das ciências sociais. O conceito de poder, assim como o de cultura, no âmbito da 

teoria das organizações tem sido abordado sob diversos enfoques e muitas definições 

distintas foram propostas (FARIA, 1987; CLEGG, 1989). 
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No enfoque weberiano, poder significa toda probabilidade de impor a própria 

vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa 

probabilidade enquanto que dominação é a probabilidade de encontrar obediência a uma 

ordem de determinado conteúdo, entre determinadas pessoas. A disciplina refere-se à 

probabilidade de encontrar obediência pronta, automática e esquemática a uma ordem, por 

parte de um conjunto de pessoas, em virtude de atividades treinadas (WEBER, 1944). 

 Logo, a dominação encerra a probabilidade de um mando ser obedecido com ou 

sem disciplina, ou seja, com a anuência daqueles sobre os quais o domínio é exercido, em 

virtude de atitudes arraigadas, ou contra a resistência destes. A incidência do tipo de 

dominação: carismática, tradicional ou racional-legal, segundo o autor, está relacionada à 

aceitação do mesmo, legitimado pela referência à crença na capacidade do líder, nas 

tradições e nas normas, respectivamente. 

A concepção gerencial de poder é muito influenciada pela corrente behaviorista 

oriunda da psicologia. Parte da idéia de que determinados símbolos de poder causam 

comportamentos deles decorrentes. Assim, muitas organizações encorajam o jogo do poder 

baseado na personalidade e nos desejos de cada um, já que é a ânsia pelo poder que mantém 

as pessoas trabalhando (FARIA, 1987).  

Esta concepção diverge significativamente da perspectiva weberiana, no sentido de 

que identifica o poder com estruturas não de dominação, mas sim com estruturas de 

autoridade legítima. A falha fundamental da perspectiva gerencial é não reconhecer que a 

determinação do que é atribuído à organização se dá a partir de elites organizacionais, que 

buscam, como qualquer outro grupo, defender ou estabelecer seus interesses ao determinar 

as ações organizacionais, acreditando que interesses gerenciais são igualados a necessidades 

organizacionais (HARDY E CLEGG, 2001). 

Sob a perspectiva weberiana, Lukes (1980, p. 23) conceitua o poder como a 

capacidade segundo a qual “A exerce poder sobre B, quando A afeta B de modo contrário 

aos interesses de B”. Segundo o autor, as concepções de poder podem ser definidas como 

assimétricas, envolvendo ambientes e relações conflituosas, bem como resistências que 

podem ser reais ou potenciais. O controle ou a obtenção da aquiescência, a desigualdade e a 

relação de dependência representam três formas de conceituar o poder numa perspectiva 

assimétrica. 

No controle, o conflito e a resistência são intrínsecos ao poder, uma vez que a 

vontade de alguns prevalece sobre a vontade de outros. Lukes (1980) sugere que este modo 
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de exercer o poder, mantendo-se a obediência, é alcançado de diferentes maneiras, desde 

manipulação, dissuasão, privação e cooptação, até o uso da força e da coerção que reside na 

aplicação de sanções, com a finalidade de assegurar o cumprimento de determinações. A 

noção de desigualdade refere-se à diversificação das pessoas em termos de capacidade e do 

acesso a recursos e vantagens dentro do sistema, ou seja, o poder é medido pela 

determinação de quem ganha e de quem perde. 

A concepção de dependência é aplicada por Scott (1992, p. 303) ao definir poder 

como “[...] o potencial para influenciar outras pessoas por meio da manipulação de 

recompensas e punições. Portanto, a sua origem está na dependência de uma pessoa de 

recursos controlados por outra”. 

Os interesses são legitimados nas dependências de poder a que estão submetidas às 

relações entre os indivíduos e os grupos. Nesse sentido, a dimensão de poder constitui foco 

de análise importante, à medida que sustenta a configuração e a preservação dos interesses 

na organização. O enfoque sobre interesses é essencial para o entendimento dos processos 

que conduzem a coalizões ou a divergências nas organizações. Também é defendido por 

Giddens (1978, p. 117) para quem o poder se constitui como “a capacidade transformadora 

da ação humana”, portanto implica a habilidade dos indivíduos em alterar o curso dos 

acontecimentos mediante a mobilização dos recursos que constituem os meios necessários 

para o alcance dos resultados pretendidos com a ação.  

O empreendedor geralmente é um catalisador de mudanças no meio, alguém que 

transforma condições ambientais em função da realização de seus próprios interesses e 

objetivos. Portanto, o empreendedor necessita exercer o controle sobre situações, ou seja, 

exercer influência sobre pessoas e conseqüentemente o poder. 

A mudança organizacional ocorre a partir de fatores internos ou externos. Os 

fatores internos são decorrentes de ações estratégicas dos dirigentes, como alterações dos 

objetivos da organização, mudança de tecnologia, mudança de estrutura e de processos, 

entre outros. As oscilações de mercado, concorrência e reformulações de políticas 

governamentais podem ser consideradas como fontes externas de mudança (RODRIGUES, 

1991).  

 Nessa discussão de poder, Foucault (1976; apud MACHADO, 2003) rompe com a 

noção de poder na visão mecanicista. Para ele, o estudo das ciências humanas não é 

conseqüente do progresso da racionalidade das ciências exatas, pois são dois tipos de 

discursos heterogêneos. As ciências exatas defendem a organização do direito em torno da 



 

 

41 

soberania, e as ciências humanas defendem o mecanismo das coerções exercidas pela 

disciplina. O poder deve, então, ser exercido através deste direito e desta disciplina. 

O poder é muitas vezes sutil ou imperceptível e, por isso, algumas vezes, não é 

questionado. O poder pode ser visto em duas dimensões, a superficial e a profunda. A 

primeira pode ser facilmente observada (explícita), como em situações de decisão e 

negociação, através de estruturas formais de autoridade e regras. A segunda é implícita, 

atuando sobre o pensamento e comportamento dos indivíduos sem serem reconhecidas. Ela 

está embutida na estrutura, na criação das crenças e significados. Essas duas dimensões 

coexistem e definem o poder e sua atuação. 

Hardy e Clegg (2001) discutem poder e resistência como situações de dominação e 

liberação. Seguindo a visão do poder colocado como elemento político e de interesses, 

concordam que a política é um meio de alcançar e também de escapar do poder. Em 

situações de mudança, principalmente estrutural, as chances de divergências nessa relação 

de dominação e liberação tendem a ser maiores e mais evidentes. A manutenção ou busca 

da autonomia se contrapõem à fuga da responsabilidade. 

Nesse contexto, o sucesso na implantação da mudança numa organização vai 

depender do grau de aceitação ou resistência de seus integrantes, que poderá ser maior ou 

menor conforme a compatibilidade com os seus valores, crenças ou interesses. Por sua vez, 

essa compatibilidade será o resultado da influência da cultura e dependências de poder da 

organização e, também, das práticas por ela adotadas para a implantação da mudança. 

Segundo Lewin (1947), a realidade das organizações é o equilíbrio quase 

estacionário entre as forças que propulsionam a mudança e as que a restringem, como um 

campo de forças. Nos últimos anos, esse campo parece estar cada vez mais instável, visto 

que as mudanças estão cada vez mais rápidas e freqüentes. 

Bertero (1976) comenta que a literatura sobre mudanças organizacionais considera 

a natureza dual das mudanças: a primeira preocupando-se com as mudanças na estrutura 

organizacional e, a segunda, dando maior ênfase às mudanças comportamentais sejam do 

indivíduo ou de pequenos núcleos de pessoas. 

Para o autor, a mudança ocorrida na estrutura da empresa baseia-se no fluxo de 

trabalho, que por sua vez é altamente dependente da tecnologia empregada. O responsável 

por estas mudanças obrigatoriamente deverá estudar profundamente os fluxos de trabalhos 

de determinada tecnologia para permitir maior eficiência. Desta forma, todo o processo de 

mudança seria direcionado para a tecnologia usada pela empresa, sendo necessária uma 
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estrutura hierárquica com linhas claras de autoridade a fim de promover uma harmonia 

entre as interações das diversas tarefas deste fluxo de trabalho advindo da tecnologia 

utilizada. 

A mudança estrutural sem a mudança comportamental na gerência das 

organizações tende a gerar sérios entraves e resistências, fazendo com que esta seja aos 

poucos esquecida e descartada pelos membros da organização. Isso pode gerar um 

descompasso entre a estrutura formal da empresa ou instituição com as práticas reais do 

cotidiano. 

As primeiras manifestações da teoria e prática administrativas tratavam a mudança 

como do tipo estrutural, atribuindo à ineficácia organizacional uma distribuição inadequada 

do trabalho, numa estrutura de tarefas imprópria. A vertente que defende a mudança 

comportamental prioritariamente acredita que uma vez consolidadas as mudanças 

comportamentais, haverá mais chance de sucesso nas mudanças estruturais equivalentes 

(BERTERO, 1976). 

Nos estudos mais recentes de mudança organizacional, também a análise da 

resistência tem dado maior atenção ao papel do indivíduo. Nas abordagens mais 

tradicionais, a resistência é atribuída à atitude das pessoas e à forma como a mudança é 

comunicada pela organização. Entretanto, Lewin (1947), que é considerado um dos 

precursores da discussão de resistência à mudança, já destacava que a resistência individual 

poderia ser diferente da grupal. 

Hernandez e Caldas (2001) também concordam que a resistência deve ser tanto um 

fenômeno grupal quanto individual, contrapondo a um pressuposto defendido em muitos 

trabalhos sobre o assunto de que a resistência é um fenômeno massificado. Eles apresentam 

e contestam outros quatro pressupostos que predominam nos textos sobre resistência à 

mudança. 

No primeiro pressuposto, discordam que a resistência sempre ocorrerá numa 

situação de mudança e que os agentes de mudança contribuem para a sua ocorrência ou 

agravamento. 
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                      Figura 5 – Fontes de resistência a mudança (resistência individual) 
                        Fonte: Baseado em Lewin (1947) 

 
Os valores, crenças e interesses dos indivíduos podem influenciar na sua percepção 

da mudança, assim como o contexto organizacional no qual esta mudança ocorre. Os fatores 

internos ou externos que determinam a mudança podem impactar nas diferentes realidades 

dos indivíduos. Para exemplificar, numa mudança estrutural que implicar em demissões, 

como no caso da reengenharia, alguns indivíduos podem enxergá-la como uma 

oportunidade de promoção, no caso da reestruturação dos setores, e como necessária diante 

de um contexto de crise. Outros indivíduos podem ter receio da perda do emprego, diante 

da mesma situação de reestruturação, e encarar como uma situação muito radical e severa 

por parte dos dirigentes, diante do mesmo contexto de crise. 

No segundo, contestam que a resistência seja prejudicial à organização, 

defendendo que esta pode ser saudável e positiva e não deve ser utilizada como desculpa 

pelo insucesso de sua implantação. Discordam também do terceiro pressuposto de que os 

seres humanos sejam naturalmente resistentes a mudanças. 

No quarto pressuposto, contestam que os empregados sejam os atores com maior 

probabilidade de resistência, contrapropondo que os gerentes também podem ser 

responsáveis pela resistência. 

 
                       Figura 6 – Fontes de resistência a mudança (resistência grupal/organizacional) 
                         Fonte: Baseado em Lewin (1947) 
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1.7 A Gestão Estratégica na Universidade e sua correlação com a Cultura 

Organizacional 

A gestão estratégica pode ser definida como um sistema de indicadores de 

desempenho que delineia os caminhos a ser desenvolvidos pela administração quanto às 

iniciativas e ações estratégicas previamente definidas. O pilar da gestão estratégica 

encontra-se, não no trabalho realizado em departamentos isolados, mas sim por processos, 

tornando as atividades organizacionais integradas, sistêmicas e interdependentes. 

Assim como outras organizações, as universidades estão em contínua interação 

com a dinâmica de seu ambiente. Saber lidar com as mudanças ambientais de modo que 

possa garantir sua sobrevivência no mercado cada vez mais competitivo é um grande 

desafio. Devido a este desafio, algumas universidades têm adotado a prática de uma gestão 

estratégica dos seus recursos tangíveis e/ou intangíveis, incorporando um enfoque sistêmico 

fundamentado na administração estratégica, que, de acordo com Ansoff e McDonell (1993), 

considera a organização como um todo integrado em constante transformação. 

Conforme Rodrigues (2001), as universidades tradicionalmente consideradas como 

“geradoras de conhecimento”, cuja produção era, em grande parte, voltada para seu próprio 

consumo, encontram-se diante de uma nova exigência sendo pressionadas a demonstrar 

com maior clareza sua contribuição para com a sociedade.  

As universidades brasileiras nas últimas décadas vêm passando por redesenho 

organizacional, o qual exige mudanças capazes de torná-las mais ágeis e flexíveis para 

cumprir sua função social com eficiência e eficácia. Para tanto, é necessário que elas 

estejam ajustadas às novas formas de gestão e práticas administrativas, que atendam à 

necessidade de informações e conhecimento que é criada pelas transformações políticas, 

econômicas, sociais e tecnológicas (PESSOA, 2000). 

O desenvolvimento da gestão estratégica depende da capacidade de liderança dos 

administradores das instituições. Segundo Gianotti (2004), a gestão estratégica depende da 

aplicação de uma liderança integrada e do comprometimento da alta direção das 

universidades (reitor, vice-reitor, pró-reitores, diretores de centros, faculdades, institutos e 

outros) em implementar um modelo de gestão, alinhado às estratégias e coerente com os 

valores institucionais, orientando os responsáveis pelas funções gerenciais e as demais 

pessoas a um objetivo comum, estimulando as iniciativas e contribuição no momento 
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decisório. Além disso, todos os gestores devem ter clareza sobre a instituição, conhecendo 

seus objetivos, indicadores, metas e recursos disponíveis. 

Segundo Lobato et al. (2005), a partir da implementação da escola da Gestão 

Estratégica nos anos 1990, as funções administrativas passaram a ser mais integradas e 

menos centralizadas. Antes, para os gestores bastava planejar, coordenar e controlar. Agora, 

há também necessidade de dirigir e organizar.  

Neste contexto, a Gestão Estratégica como sendo um processo sistêmico permite 

uma visão da organização como um “todo” formado por diversas partes (processos), que 

devem ser percebidas em suas relações (interdependência entre cada processo). Trata-se de 

caracterizá-la por uma sistematização contínua do insumo, transformação e resultado. O 

insumo organizacional inclui indivíduos, matérias-primas e energia.  

O resultado organizacional surge na forma de bens e serviços. O insumo e a 

conversão em resultado/produto ou em novo insumo consistem em transações dentro da 

organização, em diversos setores de trabalho e entre a organização e o seu ambiente externo 

(GIBSON, 1991).  

A universidade deve buscar a gestão estratégica em todas as suas áreas (por 

exemplo, Gestão Estratégica Orçamentária, Gestão Estratégica da Informação e Marketing, 

Gestão Estratégica dos Recursos Humanos) executando seu papel social e garantindo sua 

sobrevivência e sustentabilidade de longo prazo. 

 
   
                         
 

  Figura 7 – Gestão estratégica como um processo 
  Fonte: Elaborado pela própria autora  

 

Neste clima, o repensar universitário, visualizando a melhor adaptação face às 

mudanças ambientais, deve começar pela própria alta liderança, pois, de acordo com Kotler 

e Fox (1994), esta funciona como a principal catalisadora na complexa relação 

universidade-sociedade; e só haverá adaptações à sociedade com o envolvimento total e 

completo dos líderes da instituição. Paradoxalmente, as universidades e as instituições que 

preparam profissionais, muitas vezes são dirigidas por pessoas despreparadas. E o problema 

se agrava ainda mais quando, nesse contexto de extrema mutação social, muitos ‘gestores 

universitários’ recorrem aos técnicos em administração empresarial, enfatizando que tem 

características semelhantes às empresas, mas se esquecem das outras originais, que não são, 
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mas precisam ser visualizadas pelos técnicos contratados, correndo o risco de lançar mão de 

ações despreocupadas com a educação e a cultura em si. 

O contexto mundial impõe a todas as organizações um reposicionamento frente aos 

novos padrões comportamentais, no qual uma visão estratégica torna-se fundamental. Na 

situação que hoje vivem as organizações, qualquer uma que não adotar uma postura 

agressiva no atendimento dos anseios da sociedade tenderá à estagnação ou à decadência, 

fatores patognomônicos de morte institucional. (GAMA FILHO E CARVALHO, 1998). 

Neste quadro, planejar o futuro torna-se fundamental. Portanto se antecipar às 

crises, conhecer os rumos e desejos da sociedade e a eles se adaptar, através de uma 

estrutura flexível e ágil, significa simplesmente a sobrevivência. É importante considerar 

que os novos cenários, leis, produtos, concorrências, evolução tecnológica e os avançados 

veículos de comunicação entre outros, são insumos que influenciam total e diretamente 

quaisquer organizações, levando à necessidade do repensar a todo o instante os objetivos e 

metas institucionais, bem como os meios que serão utilizados para alcançá-los.  

Finger (1988) alerta que estes instrumentos e técnicas são transferidos da gestão 

empresarial para a acadêmica e que nem sempre trarão os mesmos resultados que 

produziam nas empresas, mas que, certamente, ajudarão os administradores universitários a 

tomarem decisões alicerçadas em fatos, evitando as tradições e improvisos, constantemente 

encontrados nas instituições de ensino superior. O planejamento estratégico é uma destas 

ferramentas trazidas para a gestão acadêmica. Ele “é mais do que um documento estático e 

deve ser encarado como um instrumento de gestão que contém decisões antecipadas sobre a 

linha de atuação a ser seguida pela instituição de ensino superior no cumprimento de sua 

missão” (TACHIZAWA e ANDRADE, 1999, p. 84). 

O planejamento estratégico constitui parte integrante da gestão estratégica, que, de 

acordo com Gama Filho e Carvalho (1988), é um processo contínuo e adaptativo, através do 

qual uma organização, portanto, uma universidade, define (e redefine) sua missão, objetivos 

e metas, bem como seleciona as estratégias e meios para atingir tais objetivos em 

determinado período de tempo, por meio da constante interação do seu ambiente interno 

com o meio ambiente externo.  

Tachizawa e Andrade (1999) ampliam esse conceito, incorporando a ele atividades 

de controle estratégico das variáveis internas e externas à instituição de ensino, utilizando, 

inclusive, indicadores da gestão, qualidade e de desempenho, incluindo, ainda, as decisões 

de ajuste e realinhamento das ações internas das instituições, em face das mudanças 
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ambientais ocorridas. Esse pensamento vai ao encontro das idéias já vistas de outros 

autores, como Ansof e McDonnell (1993), quando afirmam que o planejamento estratégico 

tem dificuldades na fase de implementação necessitando um controle maior, o que veio a 

originar a administração estratégica. 

De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), a abordagem estratégica, se não 

reavaliada, tende a se assemelhar ao taylorismo, pois é um estilo gerencial top-down, em 

que uma quantidade enorme de conhecimentos tácitos detidos pelos outros membros da 

organização tende a não ser utilizada. Nela enfatiza-se o pensamento lógico e analítico, bem 

como o uso do conhecimento explícito existente somente no topo da organização. Fatores 

humanos inquantificáveis, como valores, significados e experiências entre outros, são 

excluídos do planejamento formal dos negócios e da aplicação dos recursos estratégicos. À 

medida que a sociedade passa a se basear no conhecimento como fonte de competitividade, 

essa desatenção enfraquece o apelo dessa abordagem, antes forte. 

Baseado nas considerações de Tamayo (2005), os valores organizacionais referem-

se a princípios e metas da organização, que orientam a vida organizacional, o 

comportamento dos gestores e servidores, sustentam as atitudes e motivam para a obtenção 

dos objetivos, determinando a forma de julgar e tomar decisões no âmbito institucional. 

Uma abordagem de gestão estratégica ideal para a universidade deve ser sistêmica 

e metodológica, de acordo com Tachizawa e Andrade (1999), e requer o envolvimento de 

técnicos, gestores, professores, alunos e até representantes externos de várias partes da 

sociedade, visando garantir a maior eficiência e abrangência das estratégias institucionais. 

Tais participantes, por conhecerem a realidade nos diferentes níveis da instituição e da 

sociedade, permitem maiores ganhos quanto à seletividade dos dados e acúmulo de 

conhecimentos. Seria interessante a criação de grupos ou comitês de trabalho compostos 

por esses variados membros, para que, visualizando um direcionamento da instituição, 

trocassem idéias e experiências, ou seja, conhecimentos. Isso resultaria num processo de 

aprendizado contínuo e evolutivo da própria organização.  

Nos dias atuais, a verdadeira gestão estratégica universitária não é aquela que 

atinge os objetivos almejados no presente, e sim aquela que direciona a instituição para 

objetivos além dos que caracterizam o momento atual. A era social extremamente 

turbulenta em que vivemos requer definições de valores esquecidos ou mesmo ignorados. 

Para tal, faz-se necessária, concomitantemente, a reavaliação do papel da universidade, das 

necessidades sociais, dos valores pessoais dos alunos e do próprio mercado de trabalho.  
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A partir dessas definições, a universidade pode estabelecer uma linha de trabalho, 

uma visão de onde quer certamente chegar e o que pretende desenvolver, podendo então 

afirmar que possui uma gestão estratégica voltada às variadas necessidades do seu público.  

Pode-se observar que a universidade é uma organização como muitas outras, 

entretanto, é diferenciada porque lida com valores, com seres humanos e com seus destinos. 

Suas formas de articulação e governo são peculiares, quase que exclusivas. Seus membros, 

na sua maioria, são pessoas altamente instruídas, e quem ainda não é, trabalha para ser.  

Dentre as várias ferramentas para o seu gerenciamento estão o planejamento e a 

administração estratégica, que são processos delicados de visualização futura e de meios 

para atingi-lo, sem perder de vista as necessidades e os conhecimentos das pessoas 

envolvidas e da receptora do seu produto - a sociedade.  

O desempenho das universidades em suas atividades, quaisquer que sejam, 

depende de um conjunto complexo de pensamentos e ações e, acima de tudo, do estado de 

espírito dos seus componentes (dirigentes, professores, servidores e alunos entre outros). É 

preciso que a universidade, assim como outras organizações voltadas para a sociedade, se 

pergunte: quais são as prioridades? Partindo desse princípio é possível descobrir e consultar 

o potencial humano de que dispõe para poder reunir, da melhor forma, os conhecimentos 

existentes e utilizá-los no processo da gestão.  

A discussão a seguir busca analisar as relações entre a cultura organizacional e a 

gestão estratégica num ambiente de ensino superior público. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

Considerando as IES produtoras, reprodutoras e multiplicadoras de cultura, ao 

tentar realizar seus projetos: PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), PPI (Projeto 

Político Pedagógico Institucional) e o PPC (Projeto Pedagógico de Curso), imprimem e 

transmitem valores, componentes significativos de uma cultura organizacional. Ter acesso a 

estes valores significa conhecer instâncias condicionadoras de cultura. 

Este estudo parte do pressuposto que o desempenho das organizações é 

influenciado por fatores internos e externos à organização.  

Os primeiros estudos com base nas teorias organizacionais focavam 

principalmente os aspectos físicos das organizações, como estrutura e estratégia. 

Atualmente percebe-se também a importância dos aspectos humanos e sociais na condução 

das organizações. Esta percepção fez com que a cultura organizacional passasse a ser vista 

como uma importante área de estudo nas organizações nas suas mais variadas formas. 

Nos estudos realizados por Costa (1999) nas organizações educacionais 

contemporâneas, observa-se que as mudanças estão diretamente relacionadas a uma 

dimensão que chega a ser predominante: a dos valores compartilhados. A mudança só 

acontece quando a cultura também muda e, nesse aspecto, a cultura organizacional é como 

os paradigmas, não podem ser impostos, necessita ser compartilhada. Se não houver níveis 

adequados de consistência entre seus valores, a cultura organizacional pode impedir que a 

mudança aconteça e conseqüentemente pode comprometer o sucesso da organização.  

Schutz (1962) declarou que o nosso dia-a-dia é intersubjetivo de cultura. Quanto à 

intersubjetividade, ele parte do pressuposto de que vivemos como ser humano e entre seres 

humanos, sofrendo influências comuns, compreendemos e somos compreendidos por todos. 

Criamos uma teia ou rede de convivência comum. Quanto ao aspecto cultural, o mundo é 

um universo de significações para nós, estruturado significativamente e que temos de 

interpretar. As inter-relações são estabelecidas por meio da nossa ação nesse mundo. 

De acordo com Greenfield (1988), as organizações são compostas por idéias, 

conjuntos de crenças contidas na mente humana, artefatos culturais que os indivíduos vão 

construindo no seu relacionamento uns com os outros. Esta visão subjetiva deste autor 

contesta as teorias clássicas da ação administrativa, as estruturas hierarquizadas, os rituais 

acadêmicos, as ações episódicas e toda a organização sistêmica da educação.  
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Segundo Gomes (2005), “a sociologia das organizações tem dado uma 

contribuição importante, revelando a escola não como um tipo ideal de burocracia, que 

funciona de modo estritamente racional, à semelhança de um relógio, mas como 

organização flexivelmente articulada”. 

A chamada cultura organizacional tem recebido, nas últimas décadas, atenção 

especial por parte de alguns estudiosos, tais como: Nassar (2000) e Vergasta (2001), dentre 

outros, devido à sua importância no desempenho das organizações, pois influencia 

diretamente a integração e a cooperação entre seus membros. 

  Para que o estudo e o conhecimento de Cultura Organizacional, em IES, possam 

derivar um processo educacional administrável, supõe-se de fundamental importância uma 

metodologia capaz de abordar conteúdos e o processo de transmissão desta cultura 

organizacional, resultando em produtos confiáveis. 

Estudos revelam que somente a celeridade de reação do grupo organizacional 

constituirá diferencial entre a eficiência e sobrevivência A necessidade premente da 

adequação das técnicas e modelos de gestão universitária à realidade organizacional, como 

condição de sucesso é um fato. 

As teorias administrativas mais recentes, em especial a Teoria da Contingência, 

abordam com primazia a necessidade da imediata reação organizacional, através da 

utilização de técnicas de gestão apropriadas, à incerteza ambiental. 

Alguns trabalhos como os de (ZACCARELLI, 2000; VASCONCELOS, 2001; 

JARZABKOWSKI, 2002, 2003, 2004, 2005; SAMARA-FREDERICKS, 2003; 

WHITTINGTON, 1996, 2003, 2004 e WILSON & JARZABKOWSKI, 2004) tem estudado 

o papel, as “practices”, ações, histórias, narrativas entre outros aspectos dos estrategistas. 

Já no campo de valores individuais, grupais e organizacionais, inúmeros são as 

contribuições e os estudos: (HOSFEDE, 1980, 1994; ENZ, 1986, 1988; SCHWARTZ, 

1992, 1994; TAMAYO, 1997; MENDES, 1999; SCWARTZ & BILSKY, 1987, 1990; 

TAMAYO & SCHWARTZ, 1993; SAGIV & SCHWARTZ, 2000; JACOMETTI & 

MACHADO-DA-SILVA, 2003; TAMAYO & PASCHOAL, 2003; SIQUEIRA & 

GOMEDE JUNIOR, 2004; GOZENDO & TORRES, 2005; PORTO et al., 2006), entre 

outros tantos. 

Porém, são escassos estudos, abordagens e as análises, e que venham a unir as duas 

perspectivas: a do estrategista, e a cultural: os valores individuais, grupais e organizacionais 

que influenciam suas ações e decisões, sobretudo, na gestão universitária. 
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2.1 O Modelo de Schein (1989)  

 

O prof. Edgar Schein desenvolveu um modelo detalhado para análise da cultura 

organizacional, composto pelos três níveis interdependentes dos aspectos visíveis, dos 

valores compartilhados e dos pressupostos básicos, conforme ilustrados na figura 8. 

Os aspectos visíveis constituem o primeiro nível da cultura organizacional e 

representam seu ambiente físico socialmente construído. Entretanto, não se sabe por que a 

organização foi construída de uma determinada forma, por que as pessoas se comportam de 

um jeito ou de outro.  Para que se possa entender o significado cultural dos aspectos 

invisíveis, devem-se analisar os valores centrais que proporcionam os princípios 

operacionais do dia a dia, os ritos, por meio dos quais os membros guiam seu 

comportamento. Morgan (1996) destaca que as rotinas têm grande importância caso se 

queira compreender a dinâmica de uma organização. 

 
                                   Figura 8. Níveis da cultura organizacional e suas inter-relações. 

                                   Fonte: Schein (1989). 

Os valores refletem o modo preferencial como as coisas devem ser na organização. 

Um conjunto de valores que estejam incorporados à filosofia organizacional irá predizer 

muitos comportamentos que podem ser observados no nível dos aspectos visíveis. Todavia, 

se os valores não foram baseados no aprendizado cultural, eles podem ser vistos como 

valores adotados, que predizem bem o que as pessoas iram dizer em diversas situações, mas 

que devem estar desalinhados com o que elas irão realmente fazer. Tal consciência que um 

nível mais profundo de pensamento e percepção conduz ao comportamento, e que a 

compreensão da cultura organizacional depende da identificação do que ocorre no nível 

mais profundo, representado pelos pressupostos básicos. 
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Ao analisar os valores, deve-se discriminar cuidadosamente entre aqueles que são 

congruentes com os pressupostos básicos fundamentais, e aqueles que são racionalizados ou 

aspirações para o futuro, destaca Schein (1989). Muitas vezes, alguns valores relacionados 

pela organização chegam a ser incongruentes com o comportamento observado.  

Portanto, para se obter um nível mais profundo de entendimento que possibilite 

predizer comportamentos futuros na organização de maneira correta, faz-se necessário que 

o nível de pressupostos básicos fundamentais seja melhor compreendido. Eles constituem 

os pressupostos implícitos, ou seja, na medida em que certos valores compartilhados pelo 

grupo conduzem a determinados comportamentos e esses se mostram adequados para 

solucionar problemas de adaptação externa e integração interna. 

Esses valores são gradualmente transformados, passando ao nível do inconsciente, 

sendo considerados válidos e automaticamente aceitos pelos novos membros como a 

maneira correta de perceber, pensar e sentir esses problemas.  Esses pressupostos tendem a 

ser, por definição, não confrontáveis e inquestionáveis, condições estas que criam uma 

estabilidade na cultura, que por sua vez, constitui uma dificuldade intrínseca para mudá-la.  

Logo, supõe-se, que o processo da gestão a ser implementado na organização está 

embebido na cultura organizacional, e ambos: processo da gestão e cultura organizacional 

são simultaneamente, causa e efeito nas inter-relações dinâmicas e não lineares que ocorrem 

entre si, nos diversos setores e ambientes da organização no âmbito de seus sistemas formal 

e informal.      

 

2.2 O Modelo de Quinn e Kimberly (1984)  

 

O modelo dos valores contrastantes foi posteriormente utilizado para explicar a cultura 

organizacional (Quinn e Kimberly, 1984). A partir da justaposição das duas dimensões referidas 

(flexibilidade / controle e orientação interna / orientação externa), surgiram quatro tipos de 

cultura: a cultura de apoio, a cultura de inovação, a cultura por objetivos e a cultura burocrática. 

Cada uma das quatro orientações de cultura corresponde um dos quatro modelos dos valores 

contrastantes, como demonstra a figura 9 na próxima página (pág. 53). 
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                     Figura 9 – Modelo dos Valores Constrastantes 
                       Fonte: Adaptado da Dissertação de Mestrado em Políticas de Desenvolvimento Recursos  
                       Humanos ISCTE(2000), baseado em Quinn e Kimberly (1984) 

 

A cultura de apoio insere-se no modelo das relações humanas. Enfatiza a 

flexibilidade e a orientação interna. Tem como valores centrais a criação e manutenção da 

coesão grupal, assim como o empenho das pessoas. Os fatores motivacionais incluem os 

sentimentos de pertença, a confiança e a participação. A liderança deve reforçar a participação, 

consideração e apoio e estimular o trabalho em grupo. O critério de eficácia inclui o 

desenvolvimento do potencial humano e o envolvimento das pessoas. 

A cultura de inovação insere-se no modelo do sistema aberto. Enfatiza a flexibilidade 

e a mudança e uma orientação externa. Tem como valores dominantes o crescimento, aquisição 

de recursos, criatividade e adaptação ao ambiente externo. Os fatores motivacionais incluem a 

inovação, iniciativa individual e grupal. A liderança reforça a vontade de correr riscos e a 

capacidade de desenvolver uma visão estratégica, assim como facilitar a aquisição de recursos, 

legitimidade e conseguir visibilidade. O critério de eficácia inclui crescimento, 

desenvolvimento de novos mercados e aquisição de recursos. 

A cultura de objetivos insere-se no modelo dos objetivos racionais. Enfatiza a 

produtividade, o desempenho, o alcance de objetivos e a realização. Os seus valores centrais são 

o prosseguimento e alcance de objetivos bem definidos. Os fatores motivacionais incluem a 

competição e o sucesso no alcance dos fins pré-determinados. A liderança deve ser diretiva, 

orientada para as metas e encorajar a produtividade. O critério de eficácia inclui o 

planejamento, produtividade e eficiência no funcionamento. 

A cultura burocrática insere-se no modelo dos processos internos. Valoriza a 

eficiência, uniformidade, coordenação e avaliação para uma estabilidade interna. Os fatores 

motivacionais incluem segurança, ordem, regras e normas de funcionamento. A liderança tende 
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a ser tradicional e cautelosa, no sentido de assegurar a eficiência, controle e estabilidade como 

critérios de eficácia. 

 

2.3 O Modelo dos Valores Competitivos (MVC)  

 

As Principais Dimensões e Valores Enfatizados pelo Competing Value Model 

(MVC), que mede a cultura de uma organização em termos de dimensões e valores 

compartilhados. O modelo em questão tem sido utilizado em diversos estudos que 

relacionam a cultura a outras variáveis organizacionais. Pode ser utilizado em pesquisas 

com abordagens quantitativas, qualitativas ou quantiqualitativas. 

O Modelo dos Valores Competitivos aborda três aspectos de uma cultura 

organizacional: a) classificação descritiva do conteúdo de uma cultura organizacional; b) 

identificação de dimensões cuja similaridade e diferenças entre culturas podem ser 

avaliadas; e c) sugestões técnicas e ferramentas para análises organizacionais que 

possibilitam a medição e representação da cultura. 

Os quatro quadrantes, que representam um distinto conjunto de indicadores da 

cultura da organização, vêm de duas dimensões de diferenciação. A primeira dimensão 

distingue o critério de eficácia que enfatiza flexibilidade, dinamismo e liberdade de ação do 

critério que ressalta estabilidade, ordem e controle. A segunda dimensão representa o 

enfoque organizacional, distinguindo a ênfase na orientação para o ambiente interno da 

organização e na integração dos aspectos relacionados à diferenciação da organização e à 

orientação para os elementos do ambiente externo (CAMERON e QUINN, 1996, p. 15). 

 

 
                    Figura 10 – Modelo dos Valores Competitivos 
                      Fonte: Adaptação de Quinn e Cameron (1996). 
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O primeiro tipo cultural do modelo é a cultura clã. Esse tipo de cultura está 

localizado no quadrante superior à esquerda, denomina-se clã por ser similar a uma 

organização do tipo familiar, onde em lugar de regras e procedimentos hierárquicos, ou 

ganhos competitivos, apresentam características típicas como: trabalho em equipe, 

desenvolvimento de recursos humanos e valoriza a participação dos membros nas tomadas 

de decisões. Essa cultura apresenta alguns pressupostos básicos do tipo: a remuneração é 

com base na realização da equipe e não individual. A principal tarefa dos gerentes é 

capacitar os colaboradores e facilitar sua interação, confiança e lealdade. A organização 

enfatiza os benefícios em longo prazo. O sucesso é definido em termos de clima interno e 

interesse por pessoa (interna e flexível) (CAMERON e QUINN, 1996, p. 19). 

O segundo tipo de cultura está localizado no quadrante superior à direita, 

denominado cultura inovativa ou adhocracia. Ela é permeada por pressupostos de 

mudança e flexibilidade. Pode reconfigurar-se rapidamente quando surgirem novas 

circunstâncias. Essa cultura tem como fatores-chave a motivação, o estímulo, a 

diversificação e a criatividade nas tarefas. A liderança é visionária, inovativa, 

empreendedora, idealista e orientada para o risco. A ênfase da cultura inovativa está voltada 

para a margem de novos conhecimentos em produtos e/ou serviços (externa e flexível) 

(CAMERON e QUINN, 1996, p. 20). 

O terceiro tipo cultural, denominado de cultura de mercado, localiza-se no 

quadrante inferior à direita. Esse modelo caracteriza-se por basear-se em pontos alternativos 

de suposição e valor, como uma forma de “mercado” da organização. O termo mercado não 

é sinônimo de funções de mercado nem de consumidores do mercado local. Pelo contrário, 

refere-se a um tipo de organização que funciona como um mercado próprio. A organização 

é orientada para o ambiente externo, enfocando transações externas, incluindo fornecedores, 

clientes, licenciador, sindicato, entre outros. A principal ênfase é ter como linhas de 

orientação: a base de resultados, tendências de nichos de mercado, extensão de objetivos e 

bases seguras de clientes. Sucesso é definido em termos de penetração e porções de 

mercado. O valor central que domina as organizações são competitividade e produtividade, 

as quais são alcançadas através de uma alta ênfase no posicionamento e controle externo. 

(externa e estruturada) (CAMERON e QUINN, 1996 p. 18). 

O quarto tipo cultural, situado no quadrante inferior à esquerda, é a cultura 

hierárquica, baseia-se nos trabalhos do sociólogo Max Weber (1947), que propôs sete 
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características clássicas que definem uma burocracia (meritocracia, hierarquia; 

impessoalidade, controle, regras, especialização e separação de propriedade). Essa cultura 

reflete os valores e normas associadas à burocracia, a qual é permeada com pressupostos de 

estabilidade e que os funcionários aceitam bem a autoridade que emana de papéis 

formalmente estabelecidos, de regras e regulamentos impostos. Os fatores de motivação 

incluem segurança e ordem. Os líderes tendem a ser conservadores aos problemas de 

natureza técnica. (CAMERON; e QUINN, 1996, p. 17). 

O conhecimento da cultura organizacional e de seus elementos constituintes 

fundamenta-se como pólo essencial para um melhor gerenciamento ou administração das 

organizações com alto grau de complexidade. 

Em particular, conhecendo-se o impacto cultural de desejadas mudanças 

estratégicas, poder-se-ia obter melhores instrumentos para a implementação de mudanças 

nas estruturas organizacionais como um todo. 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo de caso é baseado em evidências que podem vir de seis fontes distintas: 

1) documentação; 2) registro em arquivos; 3) entrevistas; 4) observações diretas; 5) 

observações participantes; 6) artefatos físicos. 

Para a realização deste estudo procurou-se utilizar o máximo destas fontes que, na 

visão de Yin (2001), são evidências complementares, não possuindo vantagens uma sobre 

as outras, embora o autor considere que um maior número de fontes utilizadas enaltece o 

estudo de caso realizado. 

O método de pesquisa escolhido para este trabalho foi o de estudo de caso único. 

   Um estudo de caso não é mastreado por um esquema rígido de etapas e ações. 

Consideram-se três fases na elaboração de um estudo de caso: fase exploratória, delimitação 

do estudo e análise sistemática e relatório. (DANTAS, 2006). 

É importante lembrar que esta pesquisa também se caracteriza como 

historiográfica, haja vista que os dados coletados datam do ano de 1955 a 2009, pois, 

segundo Vergara (2005), a historiografia é um método de pesquisa que visa o resgate dos 

acontecimentos e das atividades humanas ao longo do tempo, possibilitando desvendar e 

compreender as mudanças, as contradições e as tendências da realidade social. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, a historiografia permite a reflexão e a 

compreensão acerca da construção, da transformação e da incorporação dos valores e das 

ações do homem ao longo do tempo, além de resgatar as trajetórias de indivíduos, 

organizações e movimentos, reduzindo a distância entre o discurso e a prática. Não se limita 

somente à narrativa de acontecimentos, mas pressupõe sua análise e interpretação. 

Uma das principais limitações relacionadas a esta pesquisa refere-se à sua validade 

externa, considerando que a estratégia de pesquisa adotada é o estudo de caso único, o que 

não permite generalização para outras instituições de ensino superior que não aquela que 

faz parte do estudo, pois, conforme observa Yin (2001, p.29), o estudo de caso permite 

apenas generalizações analíticas. Este estudo de caso representa apenas a realidade do caso 

estudado. 

Ainda conforme Yin (2001), “os estudos de caso da mesma forma que 

experimentos, são generalizáveis a proposições teóricas, e não a populações ou universos”. 

Sendo assim, como já exposto, este trabalho tem por objetivo ampliar o conhecimento sobre 

o assunto e servir de base para pesquisas futuras. 
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Utiliza-se como meio para coleta de dados primários a entrevista, por possibilitar 

perguntas mais flexíveis e deixar emergir a visão do entrevistado. Para coleta de dados 

secundários, foram utilizados como instrumentos o exame de documentos e a observação. 

Deste modo, segundo Godoy (2006, pp. 133-135), entende-se: - Observação: tem 

um papel essencial no estudo de caso qualitativo. Por meio dela procura-se apreender 

aparências, eventos e/ou comportamentos; - Entrevista semi-estruturara: tem como objetivo 

principal compreender os significados que os entrevistados atribuem às questões e situações 

relativas ao tema de interesse. É utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do 

entrevistado, não sendo elaborado um roteiro rígido; - Exame de documentos: a palavra 

documentos deve ser entendida como todo e qualquer material escrito e registros internos e 

externos da unidade pesquisada. 

Embora o método da pesquisa seja de cunho qualitativo o estudo recorreu, 

também, a procedimentos de natureza racional. Portanto, na análise das variáveis dos 

questionários aplicados aos alunos dos cursos de engenharia e arquitetura da unidade 

acadêmica analisada, utilizou-se da quantificação padronizada da tipologia cultural com 

base no modelo proposto por Quinn e Kimberly, 1984, por meio de uma escala do tipo 

Likert com cinco pontos, que varia de concordo totalmente até discordo totalmente, o qual 

será explicado minuciosamente no capítulo 5 (fase 4 – questionários). 

Nos capítulos seguintes serão apresentados os caminhos da pesquisa: o estudo de 

caso (dados da pesquisa de campo), análise e discussão dos resultados, e por fim, as 

considerações finais. 
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4 ESTUDO DE CASO: Caminhos da Pesquisa  

Fase 1 – Resgate Histórico  

Para uma melhor compreensão acerca da cultura 

organizacional do Centro de Tecnologia faz-se 

necessário um breve histórico da evolução Institucional 

da Universidade Federal do Ceará - UFC, criada pela 

Lei nº 2.373, de dezembro de 1954 e instalada em no 

dia 25 de junho de 1955. Originalmente o ensino 

superior no Ceará era ministrado em 

escolas isoladas e independentes (a Escola 

de Engenharia era uma dessas escolas). Com a sua implantação, teve início um novo 

capítulo da história da UFC, a transformação da antiga Escola de Engenharia em Centro de 

Tecnologia.  

 
A UFC desde sua origem, tendo como lema “O Universal pelo Regional”, tem 
vocação regional com base na qual prevalece a concepção do modelo norte-
americano com orientação para o ensino e a pesquisa. Essa sua vocação 
desenvolvimentista possui vínculos muito estreitos com o Banco do Nordeste que deu 
forte apoio a essa universidade, principalmente nas décadas de 70 e 80. O 
cumprimento de sua missão como instituição estratégica para o desenvolvimento do 
Ceará e do Nordeste priorizou suas atividades para o atendimento de demandas 
específicas da Região o que fez consolidar sua cultura e o seu domínio organizacional 
como instituição parceira do Estado. (FREITAS, 2002, pág 251). 
 

O Professor Antonio Martins Filho, fundador da UFC e, um dos membros do projeto 

de fundação da Escola de Engenharia, tinha a visão de tornar o Estado um centro difusor de 

cultura e ressentia-se da falta de uma instituição que congregasse toda a intelectualidade 

cearense. Como professor da Faculdade de Direito, onde surgiu pela primeira vez a idéia de 

uma universidade para o Ceará, ele tomou para si a responsabilidade de lutar por ela, 

inclusive custeando passagem e hospedagem para o Rio de Janeiro, onde estava 

concentrado o poder. 

A estrutura das universidades na época era composta por escolas e faculdades, que 

possuíam grande autonomia didático-administrativa, preparando e realizando os seus 

próprios vestibulares, exercendo o planejamento curricular e o controle acadêmico, 

constituindo, em fim, instituições autônomas, embora vinculadas à Administração Superior 

da Universidade, e obedientes as normas do Ministério da Educação e Cultura. 

  Figura11 – Prof. Martins Filho  
F Fonte: http://www.odemocrato.blogspot.com/2007_05_27_archive.html 
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A Reforma Universitária de 1972/1973 veio alterar substancialmente a estrutura 

das universidades brasileiras, propondo um redesenho organizacional, permitindo-lhes: 

maior flexibilidade em termos de opções curriculares, disciplinas optativas e novas 

especializações; a agregação das disciplinas afins em novos departamentos; a concentração 

das disciplinas básicas em unidades administrativas especializadas; a implantação do 

regime de créditos semestrais. 

 A Universidade Federal do Ceará se transformou radicalmente, introduzindo uma 

nova estrutura administrativa intermediária constituída por centros, aos quais se 

subordinaram as antigas escolas e faculdades, posteriormente, transformadas em 

departamentos, coordenações de cursos. 

Conforme consta no Anuário Estatístico da UFC (2009) a instituição tem como: 

 Lema: "O universal pelo regional", instituição que busca centrar seu compromisso 

na solução dos problemas locais, sem esquecer o caráter universal de sua produção.  

Missão: A missão da Universidade é formar profissionais da mais alta qualificação, 

gerar e difundir conhecimentos, preservar e divulgar os valores artísticos e culturais, 

constituindo-se em instituição estratégica para o desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e 

do Brasil. 

 Visão: Consolidar-se como instituição de referência no ensino de graduação e pós-

graduação (stricto e lato sensu), de preservação, geração e produção de ciência e 

tecnologia, e de integração com o meio, como forma de contribuir para a superação das 

desigualdades sociais e econômicas, por meio da promoção do desenvolvimento sustentável 

do Ceará, do Nordeste e do Brasil. 

Corroborando com Freitas (2002) a Universidade Federal do Ceará tem uma 

estrutura formal hierarquizada, estilo gerencial baseado no modelo burocrático, embora 

ocorra descentralização do poder via ações dos colegiados, configurando uma estrutura 

burocrática profissional, ou seja, consenso entre participantes e não subordinação ao 

processo hierarquizado da burocracia. Entretanto, as normas e regulamentos ainda são 

valores profundamente enraizados na sua cultura organizacional, pois qualquer mudança no 

funcionamento da universidade poderá gerar muitas resistências. Nesse sentido, a própria 

modernização administrativa, vista como ação estratégica com o propósito de agilizar os 

processos na universidade, tem gerado uma série de manuais de procedimentos numa típica 

característica do modelo weberiano.  
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Os estudos apontaram que a estrutura formal fragmentada da UFC, em virtude da 

sua diversidade de órgãos, deve-se ao fato de todas as suas gestões terem criado e mantido 

as atividades que visavam identificar a instituição com as necessidades do Estado e da 

Região, além de sua estreita integração com o setor produtivo. Porém, esta estrutura 

fragmentada favorece a formação de diversas subculturas e dificulta o processo da 

administração estratégica. 

  A UFC expandiu-se e o atual panorama requer a implantação de uma nova cultura 

gerencial, a filosofia de atuação e de processamento. Mais do que tecnologias, estruturas e 

atividades, a evolução institucional envolve mudanças de valores e crenças, imprimindo aos 

gestores a necessidade de se posicionarem com catalisadores no centro do processo.   

 

4.1 Caracterização da Unidade de Estudo:  

 

A escolha do Centro de Tecnologia como lócus da investigação foi intencional, 

devido as suas características organizacionais se enquadrarem ao desenho de pesquisa. 

Dentre tantos motivos destacam-se: Por tratar-se de uma unidade acadêmica, cuja criação 

foi planejada no início da implantação da Universidade Federal do Ceará e por possuir uma 

cultura voltada para o planejamento e gestão estratégicos. 

Para melhor compreensão da realidade atual da unidade acadêmica pesquisada foi 

necessária uma retrospectiva histórica desde sua origem, a fim de identificar valores 

históricos que ainda hoje se fazem presentes em sua cultura.  

 

Antecedentes 

 

Ao que consta no Livro Memórias: Cinquentenário da Escola de Engenharia da 

Universidade do Ceará – EEUC, a referida escola nasce das conversas informais de um 

grupo de Engenheiros do Ceará que se reuniam, periodicamente, na sede do antigo Clube de 

Engenharia, que, na época, situava-se à Rua do Rosário, no centro de Fortaleza. 

Alguns profissionais de engenharia teriam participado das discussões iniciais sobre 

o assunto, dentre outros, professores engenheiros, que questionavam sobre a necessidade da 

formação de engenheiros para atender a crescente demanda já existente na região nordeste 

naquela época, especialmente no ramo da Construção Civil. 
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Em 1954, começaram a se esboçar juntamente com a fundação da Universidade 

Federal do Ceará (Lei no 2.373, em 1954) a criação da Escola de Engenharia. A partir daí, o 

envolvimento dos mentores da recém-criada UFC, notadamente do Prof. Antônio Martins 

Filho, e também dos renomados políticos cearenses, entre eles o deputado federal Walter 

Bezerra de Sá, propiciaram o ambiente político institucional adequado à criação da tão 

almejada Escola de Engenharia, através da Lei nº 2.383, de 03 de janeiro de 1955, 

ocorrendo sua incorporação à Universidade Federal do Ceará, pela Lei nº 2.700, aprovada 

no congresso nacional em 20 de dezembro de 1955. 

Segundo o professor Genésio Martins de Araújo, após um ano de gestão 

institucional, se instalava, oficialmente, na tarde do dia 21 de janeiro de 1956, em 

Assembléia Universitária no Teatro José de Alencar. Nascia, assim, a Escola de Engenharia 

da Universidade do Ceará – EEUC. 

O Prof. Antonio Martins Filho, em seu livro de memórias, registra a presença de 

diversas autoridades dos mais diversos setores da sociedade cearense e do Diretor da Escola 

Politécnica da Universidade da Bahia na solenidade de inauguração. 

Foi designado para responder interinamente pela Escola de Engenharia o renomado 

professor da Escola de Agronomia, Prisco Bezerra, sendo subseqüentemente substituído 

pelo Dr. Antônio Pinheiro Filho, catedrático da Escola de Minas de Ouro Preto, cearense do 

Crato, nomeado pelo presidente da república, em junho de 1956. 

Já em 1957, tendo o Prof. Pinheiro Filho retornado a Ouro Preto, assume a direção 

da Escola de Engenharia o Prof. José Lins de Albuquerque, que exerceu um mandato de 

quatro anos. 

A primeira Sede 

A Escola de Engenharia Universidade do Ceará – EEUC funcionava inicialmente à 

Avenida Francisco Sá nº 1664, na Praça Fernandes Vieira, também chamada Praça do Liceu 

no Bairro Jacarecanga. 

Era um casarão antigo, que após algumas adaptações e boa vontade dos membros, 

se transformaria em uma unidade acadêmica respeitável. 
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Os primeiros alunos   

Nos primeiros exames do vestibular da EEUC foram ofertadas 50 (cinqüenta) 

vagas, o processo era de caráter seletivo, não havendo obrigatoriamente do preenchimento 

das vagas ofertadas. Assim sendo, no primeiro vestibular passaram apenas 12 (doze) 

candidatos. Na segunda turma foram aprovados 17 (dezessete) candidatos.  

Essas primeiras turmas lançaram as bases dos três instrumentos fundamentais para 

atuação do corpo discente, no contexto da Escola e da Universidade como um todo: o 

Diretório Acadêmico Walter Bezerra de Sá – DAWBS, instituindo em 1956, o código de 

honra, também em 1956 e a Associação Atlética – AAEE em 1957. 

O referido código de honra que foi inspirado nos alunos do Instituto Tecnológico 

da Aeronáutica - ITA, cuja finalidade era a defesa da ética em todos os aspectos, 

materializada e simbólica da decisão de não “colar” por parte do corpo discente. Foi criado 

um Conselho de Honra formado por três alunos, que, por diversas vezes, instaurou 

sindicâncias e tomou decisões rigorosas, envolvendo alunos e até professores. 

O lema “NÓS NÃO COLAMOS” foi desenhado em letras garrafais, em todas as 

salas de aula da referida Escola, onde as provas eram realizadas sem qualquer fiscalização, 

recebendo irrestrito apoio do corpo docente. 

Atualmente encontra-se exposta na entrada do Centro de Tecnologia, antiga Escola 

de Engenharia do Ceará – EEUC, uma placa escrita em letras garrafais, contendo a frase 

acima citada, este símbolo despertou a curiosidade da pesquisadora, que de imediato foi em 

busca da sua significação. Curioso observar que, mesmo sendo extinto o referido código de 

honra, continua sendo respeitado até hoje como um símbolo que reflete o orgulho do Centro 

de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará em relação à ética e qualidade nas 

avaliações.   

Os Primeiros Professores 

Conforme registros, os primeiros professores destacavam-se entre os mais 

conceituados profissionais de Engenharia do Ceará com a inclusão de alguns recém-

formados em escolas do sul do País, quase todos cearenses. Os primeiros professores 

dedicaram-se não somente à transmissão de conhecimentos, como e, sobretudo, à 

atualização constante de seus conhecimentos acadêmicos e técnico-científicos.  
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A Primeira Greve 

O corpo discente da Escola de Engenharia do Ceará - EEUC, prezando por seu 

padrão intelectual e do grande esforço em prol da consolidação do nome da Escola, na 

Região e no País, rejeitava fortemente a transferência de alunos de outras escolas, 

consideradas de mais fácil acesso, especialmente daqueles que haviam sido anteriormente 

reprovados na seleção da referida Escola de Engenharia. 

O Diretório Acadêmico, visando garantir a proibição de transferências de alunos de 

outras Instituições de Ensino Superior para Escola de Engenharia do Ceará- EEUC decretou 

a primeira greve em março de 1960 e cujo término se deu em 25 de abril de 1960, por meio 

de Nota Oficial do DAWBS, onde constava: 

Considerando que a Congregação aceitou, integralmente, a proposta dos alunos, 

relativa à cessação da greve, fazendo constar do seu Regimento Interno Definitivo as 

seguintes cláusulas: 

a) Rejeição de transferência de alunos que já tenham sido anteriormente  
     reprovados nos vestibulares da EEUC; 
b) Mudança para o Conselho Departamental, onde o corpo discente tem voz e voto, da  
     competência do exame e deliberação sobre quaisquer matrículas por transferência e  
     outras formas de ingresso que não seja via vestibular local. 
 

Resolve: 

1) Determinar a cessação da greve, a partir desta data; 
2) Considerar o transferido, fulano de tal, persona non grata do corpo discente.  
                                                                                           (NOGUEIRA, 2005, pág. 22). 

 
                                                                              

Os estudantes da UFC fundaram o Clube do Estudante Universitário – CEU, cuja 

primeira sede foi uma casa situada à Senador Pompeu com Meton de Alencar, na Praça 

Clovis Beviláqua. 

Lá todas as sextas-feiras havia festa dançante (as tertúlias) muito freqüentada pelos 

acadêmicos, e em particular pelos estudantes de Engenharia.  

Consta nos registros do livro de memórias da EEUC, que era um ambiente 

agradável, de muito companheirismo, tendo se formado até um conjunto musical, no qual 

dois estudantes de engenharia participavam.  É oportuno lembrar que sempre se cantava, 

por ocasião das festas, uma paródia da “Amélia”, de autoria de Ataulfo Alves e Mário 

Lago, onde o estribilho dizia: “Engenharia sem a menor vaidade, Engenharia é a melhor 

faculdade!” o arroubo da juventude aqui demonstrado, através deste estribilho, ressalta o 

amor e o orgulho dos estudantes pela EEUC - Escola de Engenharia da Universidade do 
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Ceará.  Nesta passagem observam-se fortes valores: organizacional, grupais e individuais, 

que até hoje, são presentes na cultura organizacional do CT/UFC. 

 

Fase2 – Análise Documental e Observação Participante/Meio Organizacional 

 

4.2 Diário de Campo – Análise Documental: 

Após a Reforma Universitária 1972/1973, a Escola de Engenharia do Ceará se 

transformou em Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, supervisionado 

por um Decanato, conforme registros, o primeiro Decano foi o Professor Manoel Henrique 

de Albuquerque. Ocorrem, portanto, significativas mudanças pedagógicas e administrativas 

na estrutura organizacional da Universidade Federal do Ceará e consequentemente da 

Escola de Engenharia do Ceará, hoje, Centro de Tecnologia. 

1º relato: Início do Centro de Tecnologia 

Através do Decreto 71.882, de 02 de março de 1973, instaurou-se o Centro de 

Tecnologia, sendo composto pelos departamentos de Estruturas, Expressão Gráfica e 

Estradas, Hidráulica, Mecânica e Produção, Termodinâmica e Eletrotécnica bem como 

pelas coordenações dos Cursos de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia 

Química e Engenharia Elétrica e incorporando a antiga Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo.  

As novas instalações 

Concomitantemente à Reforma Universitária, realizou-se a transferência da escola 

de Engenharia do Benfica para o Campus do Pici, transformando-se em Centro de 

Tecnologia, ocupando uma área de 7.870 m² de área coberta com diversos blocos recém-

construídos para salas de aula, laboratórios e administração. 

Criação da ASTEF 

 Em virtude do ambiente de mudanças em sua estrutura o Centro de Tecnologia 

funda uma instituição autônoma, com flexibilidade administrativa, mas intrinsecamente 

vinculado ao Centro de Tecnologia e que servisse de apoio e estímulo de engajamento de 
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professores em programas e projetos de caráter técnico-científico que lhe propiciasse, 

também, uma remuneração complementar a título de assessoria ou consultoria.  

 Nasce assim a ASTEF - Associação Técnico-Científica Engenheiro Paulo de 

Frontin, com o nome do reconhecido patrono da Engenharia Nacional em 7 de agosto de 

1973, por professores e ex-alunos de Engenharia da Universidade Federal do Ceará, e 

oficialmente instalada a 11 de dezembro – dia do engenheiro – pelo Magnífico Reitor Prof. 

Walter de Moura Cantídio. Tem por objetivo primordial estimular o desenvolvimento 

tecnológico regional, através da integração Escola-Empresa, da pesquisa aplicada à 

realidade industrial local, treinamento de pessoal técnico e prestação de serviços à 

comunidade. 

Atualmente a Associação Técnico-Científica Eng.° Paulo de Frontin - ASTEF, 

dispõe de laboratórios de última geração em Pesquisa e desenvolvimento (P&D) instalados 

na Universidade Federal do Ceará. A Associação utiliza, colabora e ajuda a manter 56 

laboratórios nas seguintes áreas: Arquitetura e Urbanismo (2), Engenharia Elétrica (10), 

Engenharia Mecânica e de Produção (10), Engenharia Química (9), Engenharia de 

Teleinformática (3), Engenharia Metalúrgica e de Materiais (8), Engenharia de Transportes 

(5), Engenharia Hidráulica e Ambiental (3), Engenharia Estrutural e Construção Civil (2) 

Centro de Tecnologia (4). 

 

O Primeiro Plano de Desenvolvimento do Centro de Tecnologia  

 

  Neste período, foi elaborado o primeiro Plano de Desenvolvimento do Centro de 

Tecnologia, compreendendo um diagnóstico geral do estado da instituição, em termos de 

estrutura física, pessoal, equipamentos e cursos; uma análise das eficiências e perspectivas; 

e definição de algumas metas de curto e médio prazo, dentre as quais se destacavam a 

ampliação dos cursos de graduação, o início de um programa de pós-graduação do 

Departamento de Hidráulica, no ano de 1973. 

  Foi um curso de Aperfeiçoamento em Hidráulica Aplicada, depois transformado 

em Curso de Especialização, e em 1975, surge o Mestrado em Recursos Hídricos. O curso 

contou inicialmente com o apoio do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, por intermédio de professores convidados e através da troca 

de experiências entre profissionais da área. É fundada, em 1974, a revista de Engenharia, 
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uma revista técnica própria, cujo primeiro número é publicado em novembro desse mesmo 

ano. 

Observa-se a participação da Escola de Engenharia na criação da ABENGE – 

Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, em setembro de 1973, tendo seu diretor, 

Engenheiro Vicente de Paulo Pereira Barbosa Vieira, à época, sido eleito como um dos 

vice-presidentes daquela instituição. 

 

Estrutura Organizacional Atual do Centro de Tecnologia  

 

Atualmente, sob a sua vigésima direção composta pelo diretor, vice-diretor e por 

três diretores-adjuntos de ensino, pesquisa e extensão respectivamente, o Centro de 

tecnologia possui a seguinte estrutura: O corpo discente atualmente é formado por 2.854 

estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação (dados da Pró-Reitoria de 

Graduação da UFC), 300 alunos matriculados nos cursos de mestrado e 150 alunos 

matriculados nos cursos de doutorado, totalizando 3.304 alunos. O corpo docente é 

composto por 188 docentes, onde, 47 são novatos (sete novos docentes recém-concursados 

e não empossados) 137 Doutores, 44 Mestres, 7 especialistas. O corpo técnico-

administrativo  contém 69 servidores, dois quais, 10 são novatos. (ANEXO B, pág. 129). 

A administração do centro é exercida pelos seguintes órgãos: conselho de centro 

ou departamental, diretoria, departamentos, coordenação de cursos de graduação e 

coordenação de cursos de pós-graduação. 

O CT/UFC contém em sua estrutura 9 (nove) departamentos: Arquitetura e 

Urbanismo; Engenharia Elétrica, Engenharia Estrutural e Construção Civil, Engenharia 

Hidráulica e Ambiental, Engenharia de Transportes, Engenharia Mecânica e de Produção, 

Engenharia Química, Engenharia de Teleinformática, Engenharia Metalúrgica e de 

Materiais.  

Dispõe, ainda, de 9 (nove) cursos de graduação: Arquitetura e Urbanismo, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Estrutural e Construção Civil, Engenharia Hidráulica e 

Ambiental, Engenharia de Transportes, Engenharia Mecânica e de Produção, Engenharia 

Química, Engenharia de Teleinformática e Engenharia Metalúrgica e de Materiais. 
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Ensino: 

 

Visando a melhoria da qualidade dos cursos de graduação, o Centro de Tecnologia 

realiza planejamento estratégico, tendo como ênfase as necessidades de cada curso de 

graduação. Conforme relato do diretor do CT/UFC, esta ação conta com a condução feita 

pelos coordenadores de cada curso. A fase de implantação do que é definido pelos cursos e 

aprovado pelo Conselho de Centro, que acompanha periodicamente esta implantação.  

Além disso, foi criada a monitoria para as disciplinas do ciclo básico, com o apoio 

direto dos PET’s1 formado por 5  (cinco) grupos: Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 

Engenharia Química e Engenharia Mecânica. Dentre as ações desenvolvidas pelos PET’s – 

CT destacam-se os projetos: CADEP: Curso de Acompanhamento Discente de Escolas 

Públicas, no qual bolsistas dos grupos envolvidos na atividade ministraram aulas de reforço 

escolar para alunos da escola pública Joaquim Alves. 

 I Curso Pré-Engenharia: Foi ofertado para os alunos dos cursos de Engenharia 

Elétrica, de Alimentos, de Pesca, Civil, Mecânica, Química, Metalúrgica e de 

Teleinformática. Consistiu numa exposição dos conteúdos que apresentam maiores índices 

de reprovação no primeiro ano. As disciplinas ministradas foram: Cálculo Fundamental 

para Engenharia, Álgebra Linear, Algoritmos e Metodologia Científica. Cine PET: 

Consiste na apresentação semanal de filmes às sextas-feiras de 12:00 às 14:00 horas os 

interessados se reúnem na sala de seminários localizada no bloco do departamento de 

Engenharia Elétrica. A apresentação é livre para todos os alunos e funcionários da UFC e 

há um PET responsável pela realização do mesmo a cada semana.  

Grupos de Conversação: Constitui-se de dois grupos de conversação organizados 

semanalmente pelos grupos PET, apresentando textos e músicas, visando uma melhor 

compreensão por parte dos participantes. Os dois grupos são: o GCI e o GCF, sendo os 

grupos de inglês e francês respectivamente. Ambos os grupos são abertos para todos os 

alunos e funcionários da UFC e são destinados para todos os níveis. 

Em 2004, foi criado o curso noturno de Engenharia de Teleinformática, com 40 

vagas ofertadas no vestibular de 2008. Além disso, houve o aumento de 74 vagas nos outros 

cursos do Centro de Tecnologia (24, no curso de arquitetura; 20, no curso de engenharia de 

produção mecânica; 20, no curso de engenharia metalúrgica; 10, no curso de engenharia de 

teleinformática - diurno). Em 2008 aumentou a concorrência geral do vestibular para os 

                                                 
1 Em abril de 1983 foi criado o Programa Especial de Treinamento (hoje, Programa de Educação Tutorial). 
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cursos do CT. Foi criado, também, o novo curso de graduação com 120 vagas e três 

habilitações (engenharia de energias renováveis, engenharia ambiental e engenharia de 

petróleo), com previsão de início para 2010. 

Programas de Intercâmbio – segundo o diretor do CT, prof. José de Paula Barros 

Neto, há uma solidificação nos programas de intercâmbios internacionais para os alunos dos 

cursos de graduação. Em 2008, foi expedido duplo diploma a Thomas Fauchon, 

oficialmente aluno da Escola Central de Nantes, na França, que, há dois anos, veio para a 

Universidade Federal do Ceará, concluir o curso de Engenharia Civil, como parte do 

Programa Duplo Diploma de Graduação em Engenharia, mantido pela UFC e as Écoles 

Centrales de France. Atende a alunos de cursos de graduação em Engenharia Civil, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia de Produção 

Mecânica, Engenharia de Teleinformática e Engenharia Metalúrgica, do Centro de 

Tecnologia da UFC. 

Através do referido programa, alunos brasileiros e franceses fazem um intercâmbio 

entre as universidades participantes e ao final do curso, tendo cumprido os requisitos, 

recebem tanto o diploma brasileiro quanto o francês. Segundo a Coordenadoria de Assuntos 

Internacionais da UFC – CAI, até o momento, o programa tem sido custeado pelo Governo 

francês, que oferece uma bolsa de estudo do Programa Eiffel para a maioria dos estudantes 

selecionados pelas universidades brasileiras. Além da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), fazem parte do programa, a Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de 

Janeiro, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade de São Paulo (USP), 

a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). 

As regras básicas para participar do programa são: “Os estudantes devem estar 

cursando a partir do 5º período curricular, com Índice de Rendimento Acadêmico igual ou 

superior a 8.500, sem nenhuma reprovação. No período de estudos na França, os estudantes 

cumprem disciplinas equivalentes, complementares e suplementares às ministradas na UFC. 

No total, estudam dois anos e meio no Brasil, outros dois anos na França, e mais três 

semestres na instituição brasileira para ter direito aos dois diplomas”. 
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 Segundo a professora Maria Elias Soares, coordenadora de Assuntos 

Internacionais da UFC, 2 “o Centro de Tecnologia da UFC chega a um número superior a 

60 estudantes participantes, em 11 anos de convênio”.  

 

Pesquisa: 

 

O Centro de Tecnologia oferece 8 (oito) programas de pós-graduação (stricto 

sensu) recomendados pela CAPES:  Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência 

de Materiais - PMECM (M/D), Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Teleinformática - PPGETI (M/D),Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - 

PPGEE (M/D), Programa de Pós-Graduação em Cálculo Estrutural e Construção Civil - 

PPGCE (M/D), Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes - PETRAN 

(M), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química - PPGEQ (M/D), Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Hidráulica e Ambiental - PÓSDEHA (M/D) e o Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - MEM (M).  

 E mais 5 (cinco) Programas de Pós-Graduação (lato sensu): Engenharia de Gás 

Natural: Engenharia Metalúrgica e de Material, Gestão nas Empresas de Construção Civil, 

Tecnologia e Gestão na Construção de Edifícios, Gestão de Recursos Hídricos e Infra-

estrutura Hidráulica, Engenharia de Transporte: Gestão de Transporte Urbano e Engenharia 

Mecânica e de Produção: Logística Empresarial.   

Do total de 188 docentes lotados no Centro de Tecnologia, 125 dedicam-se à pós-

graduação como evidenciam a tabela 1 e o gráfico 1. (APÊNDICE 4, pág. 125). 

 

Extensão: 

 

Além dos projetos cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão da UFC, o Centro de 

Tecnologia desenvolve outras atividades de extensão.  Em parceria com a Lubrificantes e 

Derivados do Nordeste (Lubnor), unidade de negócios da Petrobras, instalada no bairro 

portuário do Mucuripe, em Fortaleza, o Escritório mantém um cursinho pré-vestibular. 

Todos os sábados, os alunos de engenharia da UFC vão até os bairros Serviluz e Castelo 

                                                 
2 Fonte: Coordenadoria de Assuntos Internacionais da UFC, divulgação no site www.ufc.br, acesso em              
20/11/2009. 
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Encantado para ministrar aulas aos moradores. A equipe do escritório conta com cerca de 

seis pessoas fixas, mas pode agregar até mais de vinte pessoas, dependendo do projeto. 

O Escritório de Tecnologia Social – ETecS desenvolvimento de projetos sociais 

(responsabilidade social) foi criado em 2006 com o objetivo de reduzir o problema 

habitacional da população de baixa renda no Estado. Segundo o coordenador do projeto, 

professor e pesquisador do Centro de Tecnologia, Alexandre Araújo Bertini “o trabalho 

consiste em atender as demandas das comunidades através do apóio tecnológico”.  

 

Planos futuros  

 

O próximo projeto do ETecS envolve a reforma e a ampliação de uma associação 

de moradores, que mantém uma creche para setecentas crianças na Vila São José, na 

periferia de Fortaleza.  

Atualmente, engenheiros e arquitetos do escritório trabalham com a associação de 

bairros, no parque universitário, no entorno da UFC, em um projeto de construção de uma 

cozinha-escola que vai servir para cursos na área de produção de alimentos. "Vamos utilizar 

esse trabalho também para capacitar os adolescentes da comunidade na área da construção 

civil", adianta o professor Alexandre Bertini. 

 

Identidade Organizacional 

 

A Missão: 

Produzir, transferir e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos nas áreas 

de Engenharia e Arquitetura, interagindo com as demais áreas do conhecimento, para 

atender às necessidades da sociedade, prioritariamente da Região, através do ensino, da 

pesquisa e da extensão, com o objetivo de transformá-la, tornando-a mais justa, humana e 

produtiva. 

Visão de Futuro: 

Seu envolvimento com a sociedade garante o desenvolvimento das atividades 

universitárias de acordo com as necessidades sociais: 
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Segundo consta no relatório do Planejamento Estratégico do CT: No âmbito 

institucional, esta relação está embasada em instrumentos de cooperação e na participação 

em conselhos deliberativos governamentais e não-governamentais; No campo acadêmico 

mantém estreitos laços com as diversas áreas da UFC, interagindo fortemente com outras 

universidades e centros de pesquisa do país e do exterior; Com o setor produtivo existem 

parcerias onde, a partir do reconhecimento mútuo, são atendidas, em conjunto, as demandas 

tecnológicas da sociedade.  

A observação participante é, portanto a técnica adequada ao conhecimento de 

situações que envolvem relações formais entre instituições e seus públicos. 

 [...] observação participante refere-se a uma situação onde o observador fica tão 

próximo quanto um membro do grupo do qual ele esta estudando e participa das atividades 

normais deste (MANN, 1975, p.95). 

O observador participante usa suas observações iniciais como pontos estratégicos 

sobre os quais formula apontamentos que podem ser reformulados ou redefinidos de acordo 

com o contexto em que se dá a observação. 

Estas observações e registros demandam um acréscimo de tempo dedicado à 

pesquisa por parte da pesquisadora, pelo menos duas a três horas dedicadas aos registros. 

Escrever diário todos os dias foi fundamental.   

Tendo como base o resultado da observação participante e a análise dos 

indicadores de gestão da unidade de estudo, pode-se inferir que os traços culturais presentes 

na UFC estão profundamente enraizados na cultura organizacional do Centro de 

Tecnologia, antiga Escola de Engenharia, contudo, há um diferencial nessa unidade de 

análise. Existe flexibilidade no processo da gestão, sobretudo, na gestão acadêmica e 

financeira, pois autogerencia parte de seus recursos financeiros via Associação Técnico-

Científica Engenheiro Paulo Frontin – ASTEF, através de benefícios advindos dos 

programas de apoio e financiamentos disponíveis nos diferentes órgãos de fomento, 

regionais e nacionais, dos projetos de cooperações universitárias e dos convênios com 

entidades nacionais e internacionais. Existe uma forte parceria com o Estado.  

Oficialmente com relação à auto-regulação da conduta: os valores são transmitidos 

esporadicamente ou em momentos específicos; na contratação e recepção de novos 

membros. Existem processos sistemáticos de difusão dos valores com foco no público 

interno. O Centro de Tecnologia da UFC apresenta periodicamente sua missão, visão, 
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valores e crenças nas reuniões com alunos e comunidade. O mesmo exemplo é seguido pela 

empresa júnior da Engenharia da Produção e Grupos de Extensão. 

O decreto de nº. 1.171, de 22 de junho de 1994, afirma que existe a obrigação de 

formar comitês, conselhos ou responsáveis por questões éticas. Observa-se, porém, pouca 

familiaridade, no dia-a-dia, com os temas e pressupostos contemplados no código de ética.  

2º Relato - No início da observação participante 

O sentimento foi de “uma estranha no ninho” o fato de não ter muito contato com os 

membros do CT auxiliaram a pesquisadora, pois, manter certo distanciamento do objeto de 

pesquisa é vantajoso, conforme aconselham estudiosos em metodologia da pesquisa 

científica.  

O estudo parte do pressuposto que há influência da cultura organizacional no 

processo da gestão estratégica do CT. Neste sentido, ao abordar a cultura é válido 

mencionar como as pessoas estão estruturadas nas organizações. Segundo Mintzberg (1995, 

p.20), as cinco partes das organizações seriam: núcleo operacional, cúpula estratégica, linha 

intermediária, tecnoestrutura e assessoria de apoio.  

A primeira atitude da pesquisadora foi identificar a estrutura organizacional do 

Centro de Tecnologia da UFC, a coleta de dados iniciais foi feita na Secretaria da Diretoria 

do Centro: listagem dos departamentos, coordenações de cursos de graduação e pós-

graduação contendo a relação nominal dos docentes e técnico-administrativos. Para 

identificação da população e definição da amostra da pesquisa como estratégia de mapear o 

ambiente para seguir com a observação.  

Inicialmente houve um processo de familiarização com as siglas dos 

Departamentos, Coordenações e localizações dos blocos e departamentos, todos 

enumerados, um verdadeiro labirinto. Mapeado o ambiente seguiu-se com a observação. 

 De acordo com Shein (1984,p. 4), estas percepções estão detectadas em três níveis 

distintos, cada qual possuidor de características próprias. O primeiro deles é o nível de 

artefatos ou produtos, no qual a cultura organizacional é perceptível pelos aspectos 

objetivos explicitamente observáveis, tais como instalações, processos, produtos, 

equipamentos, estrutura organizacional, linguagem mercado, vestuário, etc. Segundo esse 

autor, em que pese a facilidade de detecção dos aspectos deste nível, seus significados são 

difíceis de serem corretamente interpretados e entendidos. 
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 Seguindo a observação de Shein a pesquisadora procurou ser minuciosa nesse 

campo de observação conversando com servidores antigos, docentes e discentes para 

compreender melhor a dinâmica e simbologias da unidade em análise. 

 No que tange à infraestrutura detectou-se distinções entre departamentos uns com 

mobília mais modernas outros com mobiliário antigo. Equipamentos modernos como 

computadores de tecnologia de ponta e outros obsoletos.  

O Centro de Tecnologia, além das verbas oriundas dos projetos de pesquisas, 

também foi contemplado com os recursos do projeto de Reestruturação das Universidades 

Federais Brasileiras - REUNI, portanto, novos equipamentos e mobiliários estão sendo 

adquiridos, bem como a construção de novos blocos.  

Quanto aos produtos e serviços prestados há uma grande preocupação com a 

qualidade e presteza no atendimento. Quanto à linguagem há uma relação cordial entre os 

membros. Às vezes ocorrem falhas de comunicação entre a cúpula gerencial e os 

departamentos e coordenações, porém, não foram presenciados conflitos; tudo é decidido 

amigavelmente nas reuniões pré-agendadas ou através de convocatórias.  

Quanto ao vestuário, é curioso que os funcionários terceirizados (ASTEF) usam 

um uniforme elegante nos moldes empresariais e crachás com uma identificação. Alguns 

servidores docentes e técnico-administrativos também usam crachás de identificação, 

inclusive, os diretores.  

A maioria dos membros do CT cumprimenta gentilmente os visitantes, 

comportamento que foi observado desde a portaria até os departamentos. Existe uma cultura 

de colaboração, trabalho em equipe que é disseminada por toda unidade acadêmica, um 

traço interessante da cultura do Centro de Tecnologia. Não há distinção de tratamento entre 

os funcionários terceirizados e os funcionários do CT/UFC, bem como entre membros 

novatos e veteranos.  

 

3º Relato – Os Ritos, Rituais e Cerimônias. 

 

 A pesquisadora esteve presente na solenidade em comemoração ao dia do 

Engenheiro, dia 11 de dezembro de 2008. 

O mesmo cerimonial das reuniões e eventos identificado nos registros da antiga 

Escola de Engenharia do Ceará - EEUC ao longo dos cinqüenta anos. Nestes eventos 

normalmente existem cerimônias de homenagens e premiações.  
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Foi concedida a Medalha Eng. Paulo de Frontin ao prof. Ivan da Silva Brito, um 

dos fundadores da Escola de Arquitetura da UFC. Os professores Carlos Alberto Castro 

(DEMP) e Domenique Depeyre (professor honoris causa), idealizador do programa Duplo-

Diploma entre Brasil e França. Estiveram presentes, professores aposentados, alguns 

homenageados falaram de suas experiências na passagem pelo Centro. Detectado um clima 

de “reverência”, extremo respeito para com estes docentes. 

 Houve também uma homenagem a um servidor aposentado, José Pereira da Silva, 

o “Pererinha”, assim chamado carinhosamente por todos, um dos funcionários mais antigos, 

um servidor valorizado pela excelência dos serviços prestados ao Centro de Tecnologia da 

Universidade Federal do Ceará.  

 

Confraternização de Natal/2008 do Centro de Tecnologia. 

  

Na cerimônia natalina notou-se uma significativa presença dos membros dos três 

segmentos (docentes, discentes e Técnico-administrativos). A pesquisadora, também, 

participou como convidada. A festa estava bonita, houve sorteio de presentes, havia uma 

farta ceia para os membros e convidados.  Como é de praxe a festa iniciou com a fala do 

Reitor e do Diretor. 

  Encerrada a cerimônia (clima de formalidade) o evento seguiu com a 

apresentação de um grupo musical. As mesas estavam lotadas e todos se confraternizavam.  

Clima muito agradável. 

 

4º Relato – Participação da pesquisadora na reunião do Conselho de Centro  

 

No inicio da reunião o diretor do Centro de Tecnologia apresentou a pesquisadora 

e informou aos conselheiros sobre a pesquisa em questão. Na sequência apresentou, 

também, outra convidada, a Superintendente da Associação Brasileira de Inteligência - 

ABIN. Órgão de Inteligência no Brasil para tratar de assuntos relacionados ao sigilo e à 

segurança das pesquisas desenvolvidas no Centro de Tecnologia, em seguida, a reunião 

seguiu com a ordem do dia. 

Percebeu-se um mobiliário bastante moderno na sala de reunião. Há um tratamento 

formal entre os docentes com um tom de respeito mútuo oscilando em momentos de 

tratamentos informais e descontraídos. 
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 Observou-se mais uma vez o valor da recompensa através dos títulos e premiações 

aos docentes e foi cogitado o nome de um antigo docente que muito contribuiu para o 

desenvolvimento do CT, o qual foi citado como “excelente professor, pesquisador e uma 

grande figura humana, exemplo de humildade”, vários conselheiros se manifestaram 

favoráveis ao prêmio. A premiação aos docentes e técnico-administrativos que se destacam 

é uma característica do valor de recompensa fortemente presente no Centro de Tecnologia.      

5º Relato – Compreendendo a Estrutura Organizacional da Unidade de Análise. 

O Centro de Tecnologia possui um bom canal de comunicação o CT News, 

informativo eletrônico. 

O Site www.ct.uf.br divulga diversas informações relevantes desde projetos, 

eventos, manual do estudante, notícias de oportunidade no exterior e até um espaço do 

aluno, através de login: usuário e senha para o aluno que é cadastrado ter acesso a notas de 

aula. 

O CT QUER VOCÊ! – atividade realizada com a participação de professores, 

servidores e alunos, que em 2008 contou com a presença de mais de 1.000 alunos do ensino 

médio das escolas públicas e privadas. Nesta atividade, os vários cursos do CT foram 

apresentados aos visitantes. Também foi lançado o folder contendo informações acerca das 

atividades do Centro, seus cursos, laboratórios e projetos. Atualmente, estão preparando 

uma versão em inglês deste para facilitar a divulgação do referido Centro no exterior. Esta 

atividade visa incentivar os alunos estrangeiros para a escolha dos cursos ofertados pela 

unidade acadêmica. Preocupação com imagem é um traço cultural marcante no Centro de 

Tecnologia.  

Avanços: Financeiro: Aprovação de R$ 630.000,00 para pós-graduação do Centro 

de Tecnologia, através de Edital do CT-INFRA/FINEP (fundo de infra-estrutura), criado 

para viabilizar a modernização e ampliação da infra-estrutura e dos serviços de apoio à 

pesquisa desenvolvida em instituições públicas de ensino superior e de pesquisas 

brasileiras, que desde 2001 vem apoiando a realização de projetos institucionais de 

implantação de infraestrutura de pesquisa. 

Ressalta-se este recurso foi garantido graças à produção científica do Centro de 

Tecnologia. Além disso, obteve o aporte de 15 bolsas de mestrado 5 de doutorado 

fornecidas pelo CNPq, sob a coordenação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.  
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Pessoal: Ampliação do corpo docente e técnico-administrativo, através de novas 

contratações, 50 docentes, completando um quadro de 188 docentes. Nenhum departamento 

ou coordenação ficou sem servidor, no total são 69 servidores técnico-administrativos, dos 

quais, 10 são novatos.  Esses indicadores podem sofrer alterações porque haverá novas 

contratações.  

Quanto ao ensino, na graduação houve aumento na demanda: o aumento de 74 

vagas nos outros cursos do Centro de Tecnologia (24, na Arquitetura; 20, na Engenharia de 

Produção Mecânica; 20, na Engenharia Metalúrgica; 10, na Engenharia de Teleinformática 

- diurno). Criação do curso noturno de Engenharia de Teleinformática, com 40 vagas 

ofertadas no vestibular 2008. Ocorreu um aumento geral na concorrência do vestibular nos 

cursos do CT. Criação três novos cursos de graduação (Engenharia de Energias Renováveis, 

Engenharia Ambiental, Engenharia de Petróleo) com oferta de 120 vagas, com previsão de 

início para 2010. 

Quanto à pós-graduação, surgiram novos cursos de Doutorado em Engenharia 

Química e o Mestrado em Estruturas e Construção Civil. Além disso, o Doutorado 

Interinstitucional (DINTER) em Arquitetura e Urbanismo, sob a tutoria da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo (USP), bem como o Mestrado Interinstitucional (MINTER) em 

Engenharia Elétrica, em parceria com o CEFET/PI. 

 “O objetivo destas iniciativas é atrair os melhores talentos para os cursos de 

engenharia e arquitetura”, afirma o diretor do CT, Prof. José de Paula Barros Neto, em seu 

discurso proferido no dia 11/12/2008, na solenidade em comemoração ao dia do 

engenheiro.  

Infraestrutura: Inaugurada, dia 11/12/2008, o novo bloco de unidade didática 

(bloco 727), com onze salas de aula, para os cursos de graduação. A construção deste bloco 

era uma demanda antiga do Centro de Tecnologia, que foi agora viabilizada. 

A construção do bloco de unidade didática para a pós-graduação. Foram 

reformados os blocos 708 e 709.  O CT possui: Mais de 50 laboratórios (investimento em 

pesquisa). 

O Escritório de Tecnologia Social – desenvolvimento de projetos sociais 

(responsabilidade social). O prédio que sedia o ETecS, localizado no campus do Pici, 

recebeu um investimento de cerca de R$ 20 mil da Associação Técnico-Científica 

Engenheiro Paulo de Frontin (ASTEF) e do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia do Ceará (CREA-Ce), além de apoio de parceiros privados. O investimento 
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foi usado para construção da casa e para compra de mobílias e equipamentos. Construída 

com blocos e telhas de concreto, a sede segue os moldes de uma moradia popular.  

De acordo com o presidente do CREA-Ce, prof. Antonio Salvador da Rocha, a 

meta do programa Engenharia Social é beneficiar duas mil famílias com renda inferior a 

três salários mínimos por ano. O que representaria em torno de seis comunidades. Ainda 

conforme o dirigente, além de orientações técnicas em construção de edificações 

autogeridas e autoconstruídas em comunidades carentes, o programa vai contribuir para a 

implementação do núcleo de informação tecnológica no CREA-Ce e para a divulgação de 

novas tecnologias.  

Conforme relato do coordenador, prof. Alexandre Araújo Bertini, o programa deve 

funcionar como ferramenta pedagógica na formação dos futuros engenheiros e arquitetos. 

"É uma via de mão dupla, pois a comunidade vai receber um trabalho de qualidade, 

enquanto os estudantes estarão aprendendo", explica. 

 O professor observa que o modelo do escritório surgiu da necessidade, e tem a 

intenção de ser aproveitado por outras universidades. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Fase 3 – Entrevistas   

Para Yin (op. cit., p. 112 e 114), as entrevistas constituem-se em uma das mais 

importantes fontes de informações para um estudo de caso, porque a maioria delas trata de 

questões humanas, as que deveriam ser registradas e interpretadas através do olhar de 

entrevistadores específicos e respondentes bem informados, capazes de dar interpretações 

importantes para determinada situação. 

Optou-se como um dos instrumentos de coleta de dados, as entrevistas semi-

estruturadas, ou em profundidade, com o objetivo de obter o máximo de informações 

possíveis dos entrevistados, seja pela vivência ou experiência profissional, seja da 

interpretação como gestores estratégicos. Por meio de uma conversa dirigida, pretendeu-se 

obter detalhamento das informações para utilização da análise qualitativa.  

Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear práticas, crenças, 

valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos bem 

delimitados, em que os conflitos e contradições não estejam claramente explicitados. 

Como critério para o preparo e realização da entrevista, (Cervo e Bervian op.cit., p. 

46-47) fazem as seguintes recomendações: 

O entrevistador deve planejar a entrevista, delineando cuidadosamente o objetivo a 

ser alcançado; Obter, sempre que possível algum conhecimento prévio acerca do 

entrevistado; Marcar com antecedência o local e a hora da entrevista. Qualquer transtorno 

poderá comprometer o resultado da pesquisa; Criar condições, isto é, uma situação discreta 

para entrevista, pois será mais fácil obter informações espontâneas e confidenciais de uma 

pessoa isolada do que de uma pessoa isolada ou grupo; Escolher o entrevistado de acordo 

com a familiaridade ou autoridade do assunto escolhido; Fazer uma lista de questões, 

destacando as mais importantes; Assegurar o número suficiente de entrevistados, o que 

dependerá da viabilidade da informação a ser obtida.  

 Respeitadas essas recomendações, foi enviado um e-mail de apresentação da 

pesquisa, e em anexo, o roteiro da entrevista semi-estruturada para que o entrevistado 

tivesse um conhecimento prévio das questões a serem tratadas. 
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As entrevistas foram realizadas com 13 membros, gestores e ex-gestores do 

CT/UFC, durante os meses de novembro e dezembro de 2009, gravadas em um 

equipamento digital e tiveram uma duração média de 30 a 60 (sessenta) minutos, 

totalizando cerca de 300 minutos de gravação.  Ressalta-se que as entrevistas realizadas 

com os servidores técnico-administrativos e estudantes não foram gravadas. Todavia foram 

feitas anotações a partir da aplicação dos questionários, momento em que foram 

desenvolvidas conversações com o intuito de deixá-los à vontade. Essa estratégia foi 

utilizada com o objetivo de não constranger os entrevistados, e obter relatos sinceros 

(verdadeiros).  

Observou-se que a estratégia funcionou, pois, os participantes da pesquisa 

responderam prontamente os questionários e foi estabelecida uma conversação entre a 

pesquisadora e os entrevistados. Explicou-se que os relatos iriam constar como entrevista, 

eles concordaram e fizeram questão de comentar alguns pontos.  

Depois de transcritas, as entrevistas passaram pela chamada conferência de 

fidedignidade: ouvir a gravação tendo o texto transcrito em mãos, acompanhando e 

conferindo cada frase, mudanças de entonação, interjeições, interrupções etc.  

Caracterizaram-se por uma abordagem não diretiva e por um enfoque interativo 

entre entrevistadora e entrevistado, com alternância de turnos de palavras após uma 

explicação inicial da pesquisa e dos objetivos da entrevista. 

A análise a seguir foi feita através da fragmentação do todo e reorganização dos 

fragmentos a partir de novos pressupostos. Ou seja, segmentou-se a fala dos entrevistados 

em unidades de significação − o mínimo de texto necessário à compreensão do significado 

por parte da pesquisadora − e iniciou-se um procedimento minucioso de interpretação de 

cada uma dessas unidades, articulando-as entre si, tendo por objetivo a formulação de 

pressupostos explicativos do problema ou do universo estudado. 
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5.1 As Entrevistas com gestores  

VALORES RELACIONADOS À CULTURA INDIVIDUAL: 

Quais são os valores mais marcantes no CT na sua percepção? 

 
(E1) o engenheiro é por natureza objetivo, por isso, a objetividade é um traço 
cultural presente em nossa unidade acadêmica. Outros valores, também estão 
presentes em nossa cultura: a inovação, pois estamos sempre à procura de novos 
desafios, grupal, ética, compromisso e respeito aos pares [...].   
 
(E2) compromisso, respeito, ética, reconhecimento [...]. 
 
(E3) creio que a natureza do curso também influencia no comportamento, ou seja, 
nos valores, nas crenças e nas atitudes.  A arquitetura, por exemplo, difere das 
engenharias além da objetividade possuem também, outros valores, a 
complexidade é maior: emocionar, chamar atenção das pessoas, criar uma 
imagem, identidade [...]. Os arquitetos trabalham com dimensões intangíveis que 
transcende pura e simplesmente o fazer objetivo. Os Engenheiros, por exemplo, 
trabalham mais com indicadores, enquanto o arquiteto transita por várias áreas do 
conhecimento. Não trabalham muito com a ciência objetiva, com uma metodologia 
própria, trabalham agregando conhecimentos de várias áreas, por exemplo: 
trabalham com aspetos filosóficos, sociológicos, econômicos, políticos, de 
linguagem [...] Os arquétipos, os símbolos tudo isso permeia milênios de cultura e 
esses valores são repassados de geração para geração e são transmitidas nas 
disciplinas estudas no curso. 

 
 
VALORES RELACIONADOS À GESTÃO ESTRATÉGICA DO CT: 
 
 

Na sua visão os valores principais que orientam as decisões tomadas no Centro de 

Tecnologia? 

 
(E1) nas reuniões do Conselho de Centro e outras reuniões decisórias, nós 
apresentamos, discutimos e votamos.  
 
(E2) os valores organizacionais preponderam sobre os valores individuais, sempre 
foi assim no CT, algumas vezes há interesses pessoais nas tomadas de decisões, 
mas o interesse coletivo é o que determina a decisão.  
 
(E3) o Centro de Tecnologia tem tido um êxito muito grande na sua evolução 
institucional, destaca-se um avanço desde a gestão do prof. Miranda até a atual 
gestão. Expansão do número de alunos, oferta de novos cursos, realização do 
planejamento estratégico, desenvolvimento de pesquisas importantes, solidificação 
da pós-graduação através dos intercâmbios e apoio as pesquisas pelas agências 
de fomento, melhoria na infraestrutura, através da construção de novos blocos e 
aquisição de equipamentos de última geração.  
 

Na sua percepção quais foram os fatores internos e externos que influenciaram na 

evolução institucional do CT? 
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(E1) em relação ao planejamento estratégico acadêmico, considero uma excelente 
ferramenta utilizada para captação de novos alunos e criação de novos cursos de 
graduação e pós-graduação. Foi uma estratégia para vencermos os desafios 
oriundos de pressões externas que ameaçavam o CT. Internamente foi uma 
estratégia para “arrumar a casa” ter controle da situação e respondermos 
positivamente as pressões internas e externas. 
 
(E2) houve uma época em que a procura pelos cursos de engenharia declinou em 
virtude do surgimento de novos mercados, na minha visão, esse foi um fator 
externo que mexeu com a nossa estrutura. Internamente fomos pressionados a 
responder com um diferencial na qualidade do ensino e foi o que ocorreu. 
Externamente a demanda por engenheiros voltou a crescer e consequentemente a 
oferta de cursos do CT, também, aumentou. 
 
(E3) internamente: Na minha visão, desde o início da Escola de Engenharia, os 
gestores almejavam uma liderança mais forte na Universidade Federal do Ceará. 
Várias tentativas foram frustradas. No entanto, as atividades do CT sempre foram 
atreladas aos processos de mercado. 

 
 Nota-se nesse trecho da entrevista o traço de cultura de mercado, competitiva. 

 
[...] percebeu-se uma fragilidade no que tange o fazer acadêmico necessitava-se 
de professores com dedicação exclusiva para fortalecer as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. Foi feito o primeiro projeto de planejamento estratégico 
voltado para graduação com o objetivo de corrigir essa fragilidade, então, o CT foi 
redesenhando um novo perfil, transformando-se numa unidade acadêmica mais 
forte. 
externamente: Creio que outro fator foi o período de recessão em que havia pouca 
demanda de mercado de trabalho na área das engenharias, ocasionando o 
interesse de alguns profissionais pela área acadêmica. Muitos professores 
passaram a dedicar-se à academia o que não ocorria antigamente, principalmente 
no período de ajuste econômico, creio que este tenha sido um dos elementos 
estimuladores dessa mudança. Aumento do número de professores com dedicação 
exclusiva. O Centro de Tecnologia foi muito alavancado pelo governo Tasso. Para 
o Estado é sempre mais barato contratar uma universidade do que empresas de 
fora. 

 
E quanto ao autogerenciamento financeiro via Associação Técnico-Científica 

Engenheiro Paulo de Frontin - ASTEF o senhor acha que contribuiu para o fortalecimento 

do CT enquanto unidade acadêmica? 

 

(E3) a ASTEF foi muito utilizada pelo poder público para contratação de mão de 
obra local, que por meio de licitação nos moldes tradicionais, talvez esses 
contratos fossem inviabilizados. Essa “desburocratização” na contratação de mão 
de obra local favoreceu ao Centro de Tecnologia uma maior parceria com o Estado 
e as Empresas.   
[...] veja bem, porque que existem as Associações e as Fundações dentro de 
unidades acadêmicas? Com a reforma universitária houve a centralização dos 
orçamentos na Reitoria, que no início da UFC a execução orçamentária era feita 
pelas Faculdades. Desta forma os diretores ficaram destituídos de um forte poder 
que era o poder econômico. Então algumas unidades, o CT é uma delas, 
idealizaram a criação de um órgão que pudessem gerar recursos extra-
orçamentários que de certa forma garantisse a execução financeira paralela ao 
orçamento da UFC. Do meu ponto de vista, se a universidade tivesse autonomia 
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muita dessas questões seriam resolvidas mais facilmente, mas sem a tão almejada 
autonomia fica complicado.     
 
 

VALORES RELACIONADOS À CULTURA GRUPAL (CULTURA CLÃ)  
 

Como o trabalho em grupo funciona no Centro de tecnologia? 
 

 
(E1) a geração dos grupos ocorre espontaneamente, seja por afinidade, ideologias, 
área de estudos afim, interesses diversos, etc. O trabalho em grupo no CT 
acontece satisfatoriamente, privilegiam-se as decisões coletivas.    
 
(E2) na verdade o CT nunca deixou de ser Escola de Engenharia. Agregou a 
Arquitetura em sua estrutura mais nunca houve uma integração de fato. Existe sim 
um respeito mútuo entre a arquitetura e a engenharia [...] Nos achamos que seria 
melhor continuar fazendo parte do CT do que fazer parte do Instituto de Cultura e 
Arte - ICA, devido heterogeneidade, falta de unidade [...] Consenso entre os 
grupos. As engenharias não interferem na arquitetura e vice-versa. Não há 
embates ideológicos [...] Há divergências mais não são exacerbadas. Os valores 
deles não têm muita significância para nós e os nossos valores não têm muita 
significância para eles, mas convivemos harmonicamente. 
 
(E3) no meu ponto de vista existem duas categorias grupais que se destacam na 
UFC e no CT: os grupos que se formam para o desenvolvimento científico, e outros 
grupos que se formam para processos administrativos, que os denomino: 
"carregadores de piano" Mas isto está mudando. As Culturas mais fortes que eu 
percebo no CT são aquelas inerentes à produção de conhecimento. Já no âmbito 
da administração há fortes grupos ideológicos que sempre trabalharam no intuito 
de assumir uma posição de destaque na administração superior da UFC.  
 

 
Há liderança no Centro? Como se manifestam essas lideranças? 

 
 
 
(E1) sim, há indivíduos que adquirem a liderança por seus traços de personalidade; 
mas, há também, àqueles que recorrem a estratégias políticas.   
 
(E2) sim, há uma liderança forte, os professores que galgam essas posições de 
lideranças ficam mais próximos da direção. 
 
(E3) sim, essas lideranças são evidenciadas da seguinte forma: grupos que se 
destacam pela produção do conhecimento científico e grupos que se destacam 
pela liderança, política e empreendedorismo.    
 

 
Há conflitos entre esses grupos? Comente? 

 
(E1) não, ocorre que pela própria natureza individual alguns se destacam mais do 
que outros por serem mais dinâmicos ou se envolverem mais com a administração. 
 
(E2) existem ideologias diferentes, porém, a componente ideológica é fraca, não há 
grandes conflitos no CT, o clima organizacional é agradável. Quando não há 
consenso entre os grupos aqueles que não concordam se alijam do processo mais 
não atrapalham na decisão da maioria. 
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(E3) sim, seja por divergências ideológicas, políticas, de poder [...] mas no final das 
contas não ficam ranços nem clima ruim. 
 

 
VALORES PESSOAIS/VALORES ORGANIZACIONAIS (MEIOS SIS TEMAS, 
PROCESSOS) 
 

Como ocorrem os relacionamentos no CT? Eles são formais ou informais 

(prof./alunos, prof./colegas)? 

 
(E1) a interação com os colegas dos diversos departamentos é muito boa. Às 
vezes nos reunimos na hora do almoço, numa mesa grande de madeira (chamada 
de mesa dos professores) na cantina da Jô e às vezes fora do CT. 
 
(E2) temos nossos momentos de formalidade, mas no dia-a-dia nos relacionamos 
informalmente. 
 
(E3) na nossa subunidade, particularmente, o tratamento é totalmente informal, 
talvez pelo fato de sermos uma subunidade pequena. Um curso com poucos 
alunos, um espaço privilegiado, a nossa relação é muito próxima (informal).  
Exemplos: Um aluno necessita de um documento às vezes ele não solicita na 
secretaria vem com ele impresso para o chefe assinar, em cima da hora. Temos 
flexibilidade burocrática. A relação professores alunos e técnico-administrativos é 
muito boa. Foi sempre assim desde a fundação “é uma escola feita pelos alunos”. 
Temos ideologias distintas, porém, respeitamos a maneira de pensar e fazer do 
outro. Há conflitos entre os grupos, porém, não temos grandes conflitos. 

 
 

Como o CT se define com relação às demais unidades acadêmicas da UFC? 
 
 

(E1) o CT é uma das unidades acadêmicas de destaque na UFC, devido as suas 
ações e resultados. 
 
(E2) o CT é uma unidade acadêmica que vem se consolidando com o passar dos 
anos, completamos 50 anos de existência, resistimos aos desafios e nos 
redesenhamos para sermos uma grande escola [...].    
 
(E3) hoje o CT se define como a 2ª maior unidade da UFC, solidificando-se como 
uma das unidades acadêmicas mais produtivas, garantindo reconhecimento 
regional, estadual e internacional.  

 

COM RELAÇÃO À INTEGRAÇÃO HUMANA 

 

5.2 Entrevistas com docentes novatos 

 
1. Como foi a recepção ao ingressar no CT e como se deu o processo de 

socialização?  

 
    2. Trabalhar no CT é trabalhar para algo que acredita? Comente.  
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(E4) 1. a recepção dos novatos é feita numa solenidade formal aonde somos 
recebidos pelo diretor, vice-diretor, diretores adjuntos, os chefes dos 
departamentos, os coordenadores dos cursos, os professores e técnico-
administrativos. É feita uma apresentação da estrutura organizacional do Centro, 
das normas do regimento da unidade acadêmica, dos projetos em andamento e 
dos programas existentes.  
 
(E4) 2. sim, fui aluno do CT, já faço parte dessa unidade há algum tempo. A 
socialização foi tranquila, pois eu já conhecia os colegas, a cultura e a estrutura 
organizacional. 
 
(E5) 1. a recepção dos novatos é feita numa solenidade formal aonde somos 
recebidos pela diretoria e os demais membros. É feita uma apresentação dos 
novatos, é explicada estrutura organizacional, as normas e valores do Centro. 
 
(E5) 2. fui aluna do CT, hoje sou docente com muito orgulho.  Recebi convite para 
participar de um centro de pesquisa em outro Estado, mas optei por permanecer 
no CT, me sinto feliz aqui. 

 
Quais são as diferenças entre o CT e as outras organizações em que o senhor(a) 

trabalhou?  

 
(E6) o CT é uma unidade acadêmica solidificada trabalhamos para torná-lo um 
Centro de referência. 

 

5.3 Conversações com os servidores técnico-administrativos 

  

Após conhecer o perfil dos técnico-administrativos foram estabelecidas 

conversações, no que diz respeito à gestão estratégica foram evidenciadas através dos 

relatos de alguns técnico-administrativos, as principais avaliações: 

 
(E7) necessitamos de um planejamento estratégico que contemple a administração 
do Centro. Pois não um alinhamento entre as tarefas realizadas pelos 
departamentos e a direção do CT. 
 
(E8) agilizar os processos administrativos, melhorar comunicação com os 
departamentos. 
 
(E9) implantar uma política de valorização dos servidores. 

 

Quanto à cultura organizacional, destacaram-se os relatos: 

 
 (E7) o ambiente de trabalho é agradável à relação com chefes e professores e 
boa, mais é notório a valorização dos professores e alunos, os técnicos não são 
tão valorizados como deveriam. 
 
 (E8) não há liderança dos técnico-administrativos no CT, alguns têm certo 
destaque, mas não tão evidente quanto os docentes. 
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 (E9) no CT como em toda a UFC, alguns professores tratam os técnicos como 
categoria profissional inferior, isto está mudando um pouco, há que melhorar essa 
cultura. 
 

5.4 Entrevistas com os discentes 

As entrevistas com os discentes foram originadas a partir das discussões de 

algumas questões do questionário baseado no modelo teórico CVM de Quinn e Kimberly 

(1984): 

CULTURA DE APOIO (GRUPAL) 

Em sua convivência diária com colegas de curso, você percebe que há existência 

de um ambiente favorável ao compartilhamento do conhecimento nas relações 

interpessoais? 

 
(E10) normalmente existe, porém, essa união é formada apenas pela turma do 
vestibular.  

 
Você sente que realmente faz parte dessa unidade acadêmica (CT)? 

 
 (E11) que centro? As atitudes tomadas na Arquitetura são guiadas pelo Centro 
Acadêmico e não pelo CT.  
 
(E12) o curso de arquitetura não deveria pertencer ao CT! Está ligado a ele 
somente no organograma. 
 
(E13) sim, totalmente sempre procurei me envolver com as atividades 
administrativas também, desenvolvo trabalhos junto à Direção do Centro. 

 

CULTURA DE INOVAÇÃO 

A administração é orientada para as pessoas (os administradores e professores 

realmente se interessam pelos alunos? 

 
(E11) sim, porém o aluno tem que fazer a busca, pois, aqui na universidade você 
tem que ir atrás dos objetivos. 
 
(E12) sim, mais temos que nos integrar. 
 
(E13) sim, a coordenação do curso de Arquitetura, mas a direção do CT não. 

Os alunos são encorajados a ser criativos e romper barreiras? 
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(E11) acho que a administração poderia direcionar um foco maior nesse ponto. 
 
(E12) não, na minha concepção é um ponto fraco que poderia ser melhorado. 
 
(E13) não, o ensino ainda é muito tradicional. Os professores não estimulam a 
criatividade. 
 

CULTURA BUROCRÁTICA 

As discussões teóricas estudadas em sala de aula contribuem para os resultados 

práticos da vida profissional? 

 
(E11) no meu curso, existem poucos professores que contribuem efetivamente na 
minha vida profissional, pois são raros os professores que realmente trabalham na 
área de formação. Os conhecimentos repassados aos alunos são apenas teóricos. 

 
A Coordenação do seu curso acompanha o rendimento escolar dos alunos? 

 
(E11) no início do primeiro ano, eu realmente achava que a coordenação 
acompanhava o rendimento escolar do aluno, hoje em dia, após dois anos de 
curso não percebo esse acompanhamento, principalmente depois que mudou o 
coordenador. 
 
(E12) sim, há uma preocupação com o índice de rendimento escolar do aluno.  

 
(E13) não, o aluno tem que se matar para ficar na média. 

CULTURA DE OBJETIVOS (RACIONAL) 

O CT proporciona possibilidades de estágios e bolsas de pesquisa? 
  

(E11) sim, porém, os alunos têm que apresentar um bom índice de rendimento 
escolar.  
 
(E12) sim, temos excelentes oportunidades, inclusive no exterior. 
 
(E13) não, os alunos da arquitetura, não são contemplados. 
 

Fase 4 – Questionários   

 

O questionário (perspectiva discente) foi aplicado em duas etapas, pré-teste e 

aplicação final. Desta forma, o pré-teste foi aplicado considerando os seguintes 

procedimentos: amostra intencional de 15 pessoas, considerando os estudantes do Centro de 

Tecnologia com o objetivo de assegurar o sucesso da aplicabilidade do mesmo, a fim de 

verificar a clareza e objetividade dos questionamentos. 

Após a aplicação do pré-teste e considerando as sugestões dos respondentes foi 

possível realizar os ajustes necessários para aplicação final do questionário. 
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O modelo final do questionário inclui itens sobre a medida dos quatro quadrantes 

culturais proposto pelo modelo de Quinn e Kimberly, 1984. A aplicação dos instrumentos 

de coleta de dados ocorreu no período compreendido entre 15 de outubro a 20 de dezembro 

de 2009.   

Na pesquisa de campo com um grupo de 44 (quarenta e quatro) discentes, foram 

aplicados os questionários com base no modelo proposto por Quinn e Kimberly, 1984, 

constituídos de 27 (vinte e sete) questões fechadas, divididas em sete questões distribuídas 

em quatro quadrantes culturais: cultura grupal, cultura de inovação, cultura burocrática e 

cultura de objetivos (racional). 

Quanto ao perfil dos respondentes não foram consideradas relações de gênero, 

sexo, estado civil, situação social, renda familiar e endereço. Os respondentes pertencem 

aos cursos do CT/UFC: Engenharias (22 questionários aplicados) e Arquitetura e 

Urbanismo (22 questionários aplicados), alunos regularmente matriculados nos semestres: 

1º (primeiro) ao 6º (sexto) com faixa etária de 19 a 24 anos. Os questionários foram 

respondidos, nenhum item ficou sem reposta e todos foram devolvidos no momento da 

aplicação.  

Para compilação e categorização dos dados foram utilizadas medidas da estatística 

descritiva simples, os gráficos e tabelas foram gerados no software Excel, sendo que a 

interpretação dos dados utilizou-se o método de análise categorial de conteúdo de Bardin 

(1977). Quanto às questões abordadas no questionário, referentes às variáveis 

organizacionais que expressão a tipologia cultural, escala do tipo Likert com cinco pontos, 

que varia de concordo totalmente até discordo totalmente.  

 
5.5 Questionários aplicados aos discentes, utilizando o modelo da tipologia cultural de 
Quinn e Kimberly (CVM) ou (MVC) com o objetivo de medir a cultura predominante 
no CT/UFC. 
 
Tabela 1: Tipologia Cultural Através da Perspectiva Discente (Engenharias) 

Cultura Grupal 
Variável Avaliação N % 

Concordo Totalmente (5) 7 31,82 
Concordo (4) 9 40,91 
Não concordo/Nem discordo (3) 3 13,64 
Discordo (2) 3 13,63 

1. Você sente que realmente faz parte dessa 
unidade acadêmica. 

Discordo Totalmente (1) 0   0,00 
Concordo Totalmente (5) 1   4,55 
Concordo (4) 12 54,55 

2. Este Centro tem liderança com uma 
visão clara de suas metas. 

Não concordo/Nem discordo (3) 8 36,35 
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Discordo (2) 1   4,55 
Discordo Totalmente (1) 0   0,00 
Concordo Totalmente (5) 9 40,91 
Concordo (4) 9 40,91 
Não concordo/Nem discordo (3) 4 18,18 
Discordo (2) 0   0,00 

3. Os alunos que demonstram melhor 
desempenho estão dispostos a contribuir 
com o crescimento dos colegas que 
desejam evoluir intelectualmente. 
 Discordo Totalmente (1) 0   0,00 

Concordo Totalmente (5) 4 18,18 
Concordo (4) 12 54,55 
Não concordo/Nem discordo (3) 6 27,27 
Discordo (2) 0  0,00 

4. O CT/UFC espera de todos altos padrões 
de desempenho. 

Discordo Totalmente (1) 0  0,00 
Concordo Totalmente (5) 5 22,73 
Concordo (4) 9 40,91 
Não concordo/Nem discordo (3) 4 18,18 
Discordo (2) 2   9,09 

5. A administração é orientada para as 
pessoas. 
(os administradores realmente se  
interessam pelos  alunos). 

 Discordo Totalmente (1) 2   9,09 
Concordo Totalmente (5) 8 36,37 
Concordo (4) 10   45,45 
Não concordo/Nem discordo (3) 4   18,18 
Discordo (2) 0     0,00 

6. Os alunos têm oportunidades de 
desempenhar papeis ativos nas atividades 
do CT. 

Discordo Totalmente (1) 0     0,00 
Concordo Totalmente (5) 0     0,00 
Concordo (4) 11   50,00 
Não concordo/Nem discordo (3) 7   31,82 
Discordo (2) 4   18,18 

    0,00 

7. Em sua convivência diária com colegas 
de curso, você percebe que há existência de 
um ambiente favorável ao 
compartilhamento do conhecimento 
baseado nas relações interpessoais. Discordo Totalmente (1) 0 

 
Cultura de Inovação 

Variável Avaliação N % 

Concordo Totalmente (5) 4 18,18 
Concordo (4) 3 13,64 
Não concordo/Nem discordo (3) 12 54,55 
Discordo (2) 3 13,63 

8. Os cursos são inovadores e as atividades 
criativas. 

Discordo Totalmente (1) 0 0,00 
Concordo Totalmente (5) 2 9,09 
Concordo (4) 10 45,45 
Não concordo/Nem discordo (3) 7 31,82 
Discordo (2) 3 13,64 

9. O currículo mantém alta qualidade em 
todos os tipos de programas. 

Discordo Totalmente (1) 0 0,00 
Concordo Totalmente (5) 7 31,82 
Concordo (4) 9 40,91 
Não concordo/Nem discordo (3) 6 27,27 
Discordo (2) 0 0,00 

10. Espera-se que os alunos assumam a  
responsabilidade por seu próprio 
aprendizado. 

Discordo Totalmente (1) 0 0,00 
Concordo Totalmente (5) 0 0,00 
Concordo (4) 4 18,18 
Não concordo/Nem discordo (3) 10 45,45 
Discordo (2) 4 18,19 

11 As instalações, laboratórios e 
bibliotecas são adequadas. 

Discordo Totalmente (1) 4 18,18 
Concordo Totalmente (5) 0  0,00 
Concordo (4) 11 60,00 
Não concordo/Nem discordo (3) 11 40,00 
Discordo (2) 0 0,00 

12.  A lealdade em relação ao CT é 
altamente recompensada. 

Discordo Totalmente (1) 0 0,00 
13. Os alunos são encorajados a ser Concordo Totalmente (5) 0 0,00 
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Concordo (4) 9 40,91 
Não concordo/Nem discordo (3) 10 45,45 
Discordo (2) 3 13,64 

criativos e romper barreiras. 

Discordo Totalmente (1) 0 0,00 
Cultura Burocrática 

Variável Avaliação N % 

Concordo Totalmente (5) 7 31,82 
Concordo (4) 6 27,27 
Não concordo/Nem discordo (3) 7 31,82 
Discordo (2) 1 4,55 

14. As rotinas do CT contribuem para um 
ambiente de estudo e de trabalho estável.  

Discordo Totalmente (1) 1 4,54 
Concordo Totalmente (5) 0 0,00 
Concordo (4) 9 40,91 
Não concordo/Nem discordo (3) 5 22,73 
Discordo (2) 8 36,36 

15. Os alunos não se sentem restringidos 
pelas regras do CT. 

Discordo Totalmente (1) 0 0,00 
Concordo Totalmente (5) 0 0,00 
Concordo (4) 8 36,36 
Não concordo/Nem discordo (3) 14 63,64 
Discordo (2) 0 0,00 

16. Os alunos do Centro de Tecnologia são 
conscientes da necessidade do respeito às 
normas e dinâmica do curso. 

Discordo Totalmente (1) 0 0,00 
Concordo Totalmente (5) 3 13,64 
Concordo (4) 7 31,82 
Não concordo/Nem discordo (3) 10 45,45 
Discordo (2) 2 9,09 

17. De modo geral, a relação de poder entre 
professores e alunos ocorre dentro de 
padrões éticos. 

Discordo Totalmente (1) 0 0,00 
Concordo Totalmente (5) 4 18,18 
Concordo (4) 13 59,09 
Não concordo/Nem discordo (3) 5 22,73 
Discordo (2) 0 0,00 

18. O clima organizacional do CT favorece 
a estruturação da comunicação relacionada 
com o poder. 

Discordo Totalmente (1) 0 0,00 
Concordo Totalmente (5) 2 9,09 
Concordo (4) 10 45,45 
Não concordo/Nem discordo (3) 8 36,36 
Discordo (2) 2 9,10 

19. Informações relevantes, tais como 
adiamento e a mudança de prazos, estão 
disponíveis a todos que delas necessitem. 

Discordo Totalmente (1) 0        0,00 
Concordo Totalmente (5) 4 18,18 
Concordo (4) 11 31,82 
Não concordo/Nem discordo (3) 7   0,00 
Discordo (2) 0 50,00 

20. A Coordenação do seu curso 
acompanha o rendimento escolar dos 
alunos. 

Discordo Totalmente (1) 0   0,00 
Cultura de Objetivos (Racional) 

Variável Avaliação N % 

Concordo Totalmente (5) 0 0,00 
Concordo (4) 4 18,18 
Não concordo/Nem discordo (3) 14 63,64 
Discordo (2) 4 18,18 

21. Um forte código de ética permeia o 
CT/UFC. 

Discordo Totalmente (1) 0   0,00 
Concordo Totalmente (5) 3 13,64 
Concordo (4) 10 45,45 
Não concordo/Nem discordo (3) 9 40,91 
Discordo (2) 0   0,00 

22. Geralmente, os trabalhos em sala de 
aula são entregues no prazo estipulados 
pelos docentes. 

Discordo Totalmente (1) 0   0,00 
Concordo Totalmente (5) 1   4,55 
Concordo (4) 4 18,18 

23. As discussões teóricas estudadas em 
sala de aula contribuem para os resultados 
práticos em sua vida profissional. Não concordo/Nem discordo (3) 13 59,09 
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Discordo (2) 4 18,18 
Discordo Totalmente (1) 0    0,00 
Concordo Totalmente (5) 3 13,64 
Concordo (4) 15 68,18 
Não concordo/Nem discordo (3) 4 18,18 
Discordo (2) 0    0,00 

24. A matriz curricular do seu curso 
permite uma interligação entre diferentes 
disciplinas. (interdisciplinaridade) 

Discordo Totalmente (1) 0    0,00 
Concordo Totalmente (5) 4 18,18 
Concordo (4) 13 59,09 
Não concordo/Nem discordo (3) 5 22,73 
Discordo (2) 0   0,00 

25. O propósito que une professores e 
alunos desta unidade é a ênfase nos 
objetivos e resultados pré-estabelecidos. 

Discordo Totalmente (1) 0   0,00 
Concordo Totalmente (5) 6 27,27 
Concordo (4) 11 50,00 
Não concordo/Nem discordo (3) 3 13,64 
Discordo (2) 2   9,09 

26. O CT estimula a alta produtividade no 
sentido de obter melhores resultados ativos 
nas atividades acadêmicas. 

Discordo Totalmente (1) 0   0,00 
Concordo Totalmente (5) 10 45,45 
Concordo (4) 4 18,18 
Não concordo/Nem discordo (3) 2   9,10 
Discordo (2) 6 27,27 

27. O CT proporciona possibilidades de 
estágios remunerados e bolsas de pesquisa 

Discordo Totalmente (1) 0   0,00 
Fonte: Pesquisa de campo direta (2009). 
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Tabela 2: Tipologia Cultura Através da Perspectiva Discente (Arquitetura e Urbanismo) 
 

Cultura Grupal 
Variável Avaliação N % 

Concordo Totalmente (5) 6 27,27 
Concordo (4) 9 40,91 
Não concordo/Nem discordo (3) 6 27,27 
Discordo (2) 1  4,55 

1. Você sente que realmente faz parte dessa 
unidade acadêmica. 

Discordo Totalmente (1) 0  0,00 
Concordo Totalmente (5) 7 31,82 
Concordo (4) 9 40,91 
Não concordo/Nem discordo (3) 6 27,27 
Discordo (2) 0   0,00 

2. Este Centro tem liderança com uma 
visão clara de suas metas. 

Discordo Totalmente (1) 0   0,00 
Concordo Totalmente (5) 3 13,64 
Concordo (4) 10 45,45 
Não concordo/Nem discordo (3) 7 31,82 
Discordo (2) 1   4,55 

3. Os alunos que demonstram melhor 
desempenho estão dispostos a contribuir 
com o crescimento dos colegas que 
desejam evoluir intelectualmente. 
 Discordo Totalmente (1) 1   4,55 

Concordo Totalmente (5) 8 36,36 
Concordo (4) 10 45,45 
Não concordo/Nem discordo (3) 4 18,18 
Discordo (2) 0   0,00 

4. O CT/UFC espera de todos altos padrões 
de desempenho. 

Discordo Totalmente (1) 0   0,00 
Concordo Totalmente (5) 6 27,27 
Concordo (4) 8 36,36 
Não concordo/Nem discordo (3) 5 22,73 
Discordo (2) 3 13,64 

5. A administração é orientada para as 
pessoas. 
(os administradores realmente se 
interessam pelos alunos). 

Discordo Totalmente (1) 0  0,00 
Concordo Totalmente (5) 3 13,64 
Concordo (4) 16 72,73 
Não concordo/Nem discordo (3) 2  9,09 
Discordo (2) 1  4,55 

6. Os alunos têm oportunidades de 
desempenhar papeis ativos nas atividades 
do CT. 

Discordo Totalmente (1) 0  0,00 
Concordo Totalmente (5) 11 50,00 
Concordo (4) 8 36,36 
Não concordo/Nem discordo (3) 3 13,64 
Discordo (2) 0   0,00 

7. Em sua convivência diária com colegas 
de curso, você percebe que há existência de 
um ambiente favorável ao 
compartilhamento do conhecimento 
baseado nas relações interpessoais. Discordo Totalmente (1) 0   0,00 

Cultura de Inovação 
Variável Avaliação N % 

Concordo Totalmente (5) 4 27,27 
Concordo (4) 7 40,91 
Não concordo/Nem discordo (3) 10 27,27 
Discordo (2) 1   4,55 

8. Os cursos são inovadores e as atividades 
criativas. 

Discordo Totalmente (1) 0   0,00 
Concordo Totalmente (5) 2 13,64 
Concordo (4) 8 45,45 
Não concordo/Nem discordo (3) 7 31,82 
Discordo (2) 5   4,55 

9. O currículo mantém alta qualidade em 
todos os tipos de programas. 

Discordo Totalmente (1) 0   5,55 
Concordo Totalmente (5) 12 36,36 
Concordo (4) 5 45,45 
Não concordo/Nem discordo (3) 5 18,18 
Discordo (2) 0 0,00 

10. Espera-se que os alunos assumam a 
responsabilidade por seu próprio 
aprendizado. 

Discordo Totalmente (1) 0 0,00 



 

 

93 

Concordo Totalmente (5) 4 27,27 
Concordo (4) 7 36,36 
Não concordo/Nem discordo (3) 4 22,73 
Discordo (2) 5 13,64 

11. As instalações, laboratórios e 
bibliotecas são adequadas. 

Discordo Totalmente (1) 2 0,00 
Concordo Totalmente (5) 1 13,64 
Concordo (4) 3 72,73 
Não concordo/Nem discordo (3) 9 9,09 
Discordo (2) 9 4,55 

12 A lealdade em relação ao CT é 
altamente recompensada. 

Discordo Totalmente (1) 0 0,00 
Concordo Totalmente (5) 1 50,00 
Concordo (4) 4 36,36 
Não concordo/Nem discordo (3) 15 13,64 
Discordo (2) 2 0,00 

13. Os alunos são encorajados a romper 
barreiras. 

Discordo Totalmente (1) 0 0,00 
Cultura Burocrática 

Variável Avaliação N % 

Concordo Totalmente (5) 6 18,18 
Concordo (4) 9 31,82 
Não concordo/Nem discordo (3) 7 45,45 
Discordo (2) 0   4,55 

14. As rotinas do CT contribuem para um 
ambiente de estudo e de trabalho estável.  

Discordo Totalmente (1) 0   0,00 
Concordo Totalmente (5) 5   9,09 
Concordo (4) 6 40,91 
Não concordo/Nem discordo (3) 7 27,27 
Discordo (2) 4 18,18 

15. Os alunos não se sentem restringidos 
pelas regras do CT. 

Discordo Totalmente (1) 0   4,55 
Concordo Totalmente (5) 0   9,09 
Concordo (4) 10 36,36 
Não concordo/Nem discordo (3) 9 31,82 
Discordo (2) 2 22,73 

16. Os alunos do Centro de Tecnologia são 
conscientes da necessidade do respeito às 
normas e dinâmica do curso. 

Discordo Totalmente (1) 1   0,00 
Concordo Totalmente (5) 0 54,55 
Concordo (4) 2 22,73 
Não concordo/Nem discordo (3) 18 22,73 
Discordo (2) 1   0,00 

17. De modo geral, a relação de poder entre 
professores e alunos ocorre dentro de 
padrões éticos. 

Discordo Totalmente (1) 1   0,00 
Concordo Totalmente (5) 3 18,18 
Concordo (4) 11 31,82 
Não concordo/Nem discordo (3) 6 18,18 
Discordo (2) 2 22,73 

18. O clima organizacional do CT favorece 
a estruturação da comunicação relacionada 
com o poder. 

Discordo Totalmente (1) 0   9,09 
Concordo Totalmente (5) 0   4,55 
Concordo (4) 9 40,91 
Não concordo/Nem discordo (3) 7 40,91 
Discordo (2) 6 13,64 

19. Informações relevantes, tais como 
adiamento e a mudança de prazos, estão 
disponíveis a todos que delas necessitem. 

Discordo (1) 0   0,00 
Concordo Totalmente (5) 3   4,55 
Concordo (4) 17 18,18 
Não concordo/Nem discordo (3) 1 68,18 
Discordo (2) 1   9,09 

20. A Coordenação do seu curso 
acompanha o rendimento escolar dos 
alunos 

Discordo Totalmente (1) 0   0,00 
Cultura de Objetivos (Racional) 

Variável Avaliação N % 

Concordo Totalmente (5) 0   0,00 21. Um forte código de ética permeia o 
CT/UFC. Concordo (4) 6 27,27 
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Não concordo/Nem discordo (3) 10 45,45 
Discordo (2) 3 13,64 
Discordo Totalmente (1) 3 13,64 
Concordo Totalmente (5) 1   4,55 
Concordo (4) 8 36,36 
Não concordo/Nem discordo (3) 6 27,27 
Discordo (2) 4 18,18 

22. Geralmente, os trabalhos em sala de 
aula são entregues no prazo estipulados 
pelos docentes. 

Discordo Totalmente (1) 3 13,64 
Concordo Totalmente (5) 0   0,00 
Concordo (4) 10 45,45 
Não concordo/Nem discordo (3) 6 27,27 
Discordo (2) 4 18,18 

23. As discussões teóricas estudadas em 
sala de aula contribuem geralmente, para 
os resultados práticos em sua vida 
profissional. 

Discordo Totalmente (1) 2   9,09 
Concordo Totalmente (5) 8 36,36 
Concordo (4) 9 40,91 
Não concordo/Nem discordo (3) 3 13,64 
Discordo (2) 1   4,55 

24. A matriz curricular do seu curso 
permite uma interligação entre diferentes 
disciplinas. (interdisciplinaridade) 

Discordo Totalmente (1) 1   4,55 
Concordo Totalmente (5) 6 27,27 
Concordo (4) 9 40,91 
Não concordo/Nem discordo (3) 7 31,82 
Discordo (2) 0   0,00 

25. O propósito que une professores e 
alunos desta unidade é a ênfase nos 
objetivos e resultados pré-estabelecidos. 

Discordo Totalmente (1) 0   0,00 
Concordo Totalmente (5) 19 86,36 
Concordo (4) 3 13,64 
Não concordo/Nem discordo (3) 0   0,00 
Discordo (2) 0   0,00 

26. O CT estimula a alta produtividade no 
sentido de obter melhores resultados ativos 
nas atividades acadêmicas. 

Discordo Totalmente (1) 0   0,00 
Concordo Totalmente (5) 18 81,82 
Concordo (4) 2   9,09 
Não concordo/Nem discordo (3) 1   4,55 
Discordo (2) 1   4,55 

27. O CT proporciona possibilidades de 
estágios remunerados e bolsas de pesquisa 

Discordo Totalmente (1) 0   0,00 
Fonte: Pesquisa de campo direta (2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

95 

Tabela 3 –Tipologia Cultural Através da Perspectiva Discente. (Engenharias) 
 

Cultura Avaliação N % 
 

 
Cultura Grupal  

Concordo Totalmente (5) 
Concordo (4) 
Não Concordo/Nem Discordo (3) 
Discordo (2) 
Discordo Totalmente (1) 

34 
72 
36 
10 
  2 

22,0 
48,0 
23,0 
  6,0 
  1,0 

 
 

Cultura de Inovação 

Concordo Totalmente (5) 
Concordo (4) 
Não Concordo/Nem Discordo (3) 
Discordo (2) 
Discordo Totalmente (1) 

13 
49 
67 
20 
  4 

  8,0 
35,0 
44,0 
13,0 
  3,0 

 
 

 
Cultura de Objetivos  

Ou Racional 

Concordo Totalmente (5) 
Concordo (4) 
Não Concordo/Nem Discordo (3) 
Discordo (2) 
Discordo Totalmente (1) 

24 
50 
50 
16 
  0 

17,0 
36,0 
36,0 
12,0 
  0,0 

 
 

Cultura Burocrática  

Concordo Totalmente (5) 
Concordo (4) 
Não Concordo/Nem Discordo (3) 
Discordo (2) 
Discordo Totalmente (1) 

21 
64 
56 
13 
  0 

14,0 
42,0 
36,0 
  8,0 
  0,0 

Fonte: Pesquisa de campo direta (2009). 
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        Gráfico 1 – Tipologia Cultura Através da Perspectiva Discente (Engenharias) 
        Fonte: Pesquisa de campo direta (2009). 
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Tabela 4 - Tipologia Cultural Através da Perspectiva Discente (Arquitetura e Urbanismo) 
 

Cultura Avaliação n % 
 
 

Cultura Grupal 
 

 

Concordo Totalmente (5) 
Concordo (4) 
Não Concordo/Nem Discordo (3) 
Discordo (2) 
Discordo Totalmente (1) 

44 
70 
33 
  6 
  1 

29,0 
45,0 
21,0 
  4,0 
  1,0 

 
 

Cultura de Inovação 

Concordo Totalmente (5) 
Concordo (4) 
Não Concordo/Nem Discordo (3) 
Discordo (2) 
Discordo Totalmente (1) 

14 
43 
56 
22 
  2 

10,0 
31,0 
42,0 
16,0 
  1,0 

 
 

Cultura de Objetivos 

Concordo Totalmente (5) 
Concordo (4) 
Não Concordo/Nem Discordo (3) 
Discordo (2) 
Discordo Totalmente (1) 

17 
64 
55 
16 
   2 

11,0 
42,0 
36,0 
10,0 
  1,0 

 
 

Cultura Burocrática  

Concordo Totalmente (5) 
Concordo (4) 
Não Concordo/Nem Discordo (3) 
Discordo (2) 
Discordo Totalmente (1) 

52 
47 
33 
13 
  9 

  1,0 
34,0 
21,0 
  8,0 
  6,0 

Fonte: Pesquisa de campo direta (2009). 
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      Gráfico 2 – Tipologia Cultural Através da Perspectiva Discente (Arquitetura e Urbanismo) 
      Fonte: Pesquisa de campo direta (2009). 
 

 

As tabelas 5 e 6 e os gráficos 5 e 6, acima apresentados, evidenciam a perspectiva 

discente dos cursos de engenharia e arquitetura e urbanismo do Centro de Tecnologia da 
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UFC, referentes à tipologia cultural com base no modelo proposto por Quinn e Kimberly, 

1984, por meio de uma escala do tipo Likert com cinco pontos, que varia de concordo 

totalmente até discordo totalmente.  A divisão da análise dos questionários foi intencional 

com intuito de comparar os perfis dos respondentes para verificação dos valores 

organizacionais, uma vez que, o curso de arquitetura não está localizado na ambiência do 

Centro de Tecnologia.  

Os resultados acima evidenciados foram resumidos através da soma do total das 

variáveis (nº de concordâncias e nº discordâncias) por categoria grupal de cada grupo 

analisado e depois foi calculado o percentual pelo número de respostas de cada categoria 

(escala de 1 a 5 pontos), permitindo a seguinte comparabilidade: 

 

  Tabela 5: Análise dos resultados da pesquisa: Tipologia Cultural através da Perspectiva Discente 

Tipologia Cultural Concordo/ 
Discordo 

(Engenharias) 

Concordo/ 
Discordo 

(Arquitetura) 

Avaliação 
(Engenharias)  

Avaliação 
(Arquitetura) 

 
Cultura Grupal 48,0% 

  6,0% 
45,0% 
  4,0% 

1º concordância 
4º discordância 

1º concordância 
4º discordância 

Cultura de Inovação 35,0% 
13,00% 

31,0% 
16,0% 

4º concordância 
1º discordância 

4º concordância 
1º discordância 

Cultura de Objetivos 36,0% 
  12,0% 

   42,0% 
  10,0% 

3º concordância 
2º discordância 

2º concordância 
2º discordância 

Cultura Burocrática 42,0% 
  8,0% 

   34,0% 
      8,0% 

2º concordância 
3º discordância 

3º concordância 
3º discordância  

  Fonte: Pesquisa de campo direta (2009). 
 

Os resultados demonstraram uma congruência de valores entre os dois cursos 

excetuando na cultura de objetivos (racional) ou de mercado e a cultura burocrática. Pois, as 

evidências empíricas, os pressupostos e os relatos dos entrevistados confirmam esses valores.  

A evidência empírica sugere que: a) tanto os valores como as práticas servem 

para diferenciar tanto as unidades acadêmicas como as Instituições de Ensino Superior; b) 

tanto os valores como as práticas exercem efeitos principais e efeitos de interação e servem 

para ser significativamente aplicados a ambos os níveis. 

Os resultados da pesquisa conduzida pela autora apontam que o sistema de crenças 

é fortemente implementado pela direção do Centro de Tecnologia/UFC, há formalização de 

valores tais como declarações de missão, valores e crenças.  A missão é claramente bem 

definida, utilizando como base o organograma formal com o trabalho dividido em tarefas 

distintas, atividades meio e atividades fins, ou seja, atividades administrativas e atividades 
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acadêmicas. Percebe-se um alto nível de comprometimento da maioria dos membros 

(docentes, técnico-administrativos e discentes) com o Centro.  

Através da observação participante foi detectado um traço cultural 

predominante na unidade analisada, à cultura clãn ou grupal, pois a forma coletiva de 

trabalho perpassa a estrutura administrativa da unidade acadêmica. São valores 

disseminados desde a fundação da Escola de Engenharia e mantidos pelo atual Centro de 

Tecnologia. 

A estrutura administrativa do CT/UFC reforça a presença de um manejo gerencial 

baseado no consenso. Não foram observados grandes conflitos entre os membros.   

Os elementos que compõem a estrutura organizacional da unidade 

acadêmica pesquisada possibilitam alcançar uma congruência interna e harmônica 

permitindo que haja uma coordenação entre as tarefas e os ajustamentos necessários. 

Em conversações informais com os membros do CT observa-se, que em relação à 

política de investimentos em treinamento e desenvolvimento valoriza-se a atividade fim 

em detrimento da atividade meio, o que gera insatisfação por parte de alguns técnico-

administrativos ligados a esta última.  

O planejamento estratégico do Centro de Tecnologia tem foco somente para as 

atividades de ensino (graduação). Também não há avaliações de desempenho da unidade 

acadêmica. 

O sistema é muito dependente da ação do diretor e seus diretores adjuntos. Há 

certa inércia em agir em nível estratégico entre os gestores. A capacitação contínua dos 

docentes possibilita que se agregue valor ao trabalho. Tal perspectiva de valorização nos 

permite vislumbrar a influência da gestão estratégica no ensino de graduação e o 

crescimento dos programas de pós-graduação do Centro de Tecnologia da UFC. 

Outro traço típico da unidade acadêmica refere-se à ênfase dado às regras e 

procedimentos formalizados por escrito e às regras não escritas utilizadas para manutenção 

da cultura organizacional.   

Um fato interessante observado nas entrevistas é que a cúpula gerencial do 

CT/UFC preocupa-se principalmente em manter a qualidade do ensino oferecido e, por 

conseqüência, elevar o nível da qualidade na formação dos profissionais para o mercado de 

trabalho, o que lhe confere um reconhecimento regional, nacional e internacional. No 

entanto, alguns relatos dos pesquisados, indicaram que não há um bom acompanhamento do 

rendimento escolar do aluno por parte das coordenações dos cursos. Não há uma avaliação 
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contínua (retroalimentação) dos resultados obtidos pelo PE. Estes indicadores poderão 

comprometer os objetivos traçados pelo Planejamento Estratégico (PE) do Centro de 

Tecnologia. 

Os dados obtidos da pesquisa documental, observação, entrevistas e 

questionários aplicados aos discentes do CT/UFC não representam uma sentença de 

julgamento, mas uma avaliação do atual momento. A relevância dessa pesquisa está em 

auxiliar os gestores institucionais, docentes e técnico-administrativos para uma melhor 

compreensão acerca da importância da cultura organizacional na gestão estratégica do 

Centro de Tecnologia da UFC. Essa compreensão servirá de ferramenta para o processo da 

gestão estratégica, proporcionando uma reflexão sobre como conduzir os valores 

organizacionais e individuais da unidade acadêmica, a fim de proporcionar melhores 

resultados em seus planejamentos estratégicos.  

Quanto aos resultados da pesquisa referentes à tipologia cultural com base no 

modelo proposto por Quinn e Kimberly, 1984, na ótica dos discentes dos cursos de 

engenharia do Centro de Tecnologia da UFC, o resultado da pesquisa demonstra que há 

predominância das quatro tipologias culturais, destacando-se, em 1º lugar com maior 

percentual (48,0%) de concordância à cultura grupal como sendo um traço cultural 

predominante na unidade acadêmica analisada. Em 2º lugar com (42%) a cultura 

burocrática ou hierárquica, em 3º lugar com (36,0%), a cultura de objetivos, e em 4º 

lugar, aponta a cultura de inovação com (35%). No que se refere ao maior percentual de 

discordância, destaca-se em 1º lugar, a cultura de inovação com (13%) de discordância, 

em 2º lugar com (12%) a cultura de objetivos ou racional, em 3º lugar com (8,0%) a 

cultura Burocrática ou hierárquica e em 4º lugar com (6%) a cultura grupal. 

No que tange ao resultado da percepção dos alunos do curso de arquitetura e 

urbanismo, o resultado da pesquisa evidencia uma predominância das quatro tipologias 

culturais propostas pelo modelo teórico utilizado no estudo, destacando-se, em 1º lugar 

com maior percentual (45,0%) de concordância à cultura grupal  como sendo um traço 

cultural predominante. Em 2º lugar com (42%) a cultura de objetivos ou racional. Em 

3º lugar com (34%), a cultura burocrática ou hierárquica, e em 4º lugar, aponta a 

cultura de inovação com (31%). Quanto ao maior percentual de discordância destaca-

se, em 1º lugar, a cultura de inovação com (16%) de discordância, em 2º lugar com 

(10%) a cultura de objetivos ou racional, em 3º lugar com (8,0%) a cultura 

Burocrática e em 4º lugar com (4%) a cultura grupal . 
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Para o alcance do objetivo geral desse estudo foram propostos quatro objetivos 

específicos.  

Os objetivos traçados no início do estudo foram plenamente alcançados, 

principalmente na forma como os elementos culturais apresentam-se na unidade acadêmica 

analisada. No entanto, para que se alcançasse tais objetivos, demandou um acréscimo de 

tempo na investigação, a pesquisa de campo teve início no primeiro semestre de 2008 e 

término em dezembro de 2009, devido ao nível de profundidade que estudos 

organizacionais com foco na cultura e desempenho de organizações universitárias, 

principalmente os estudos qualitativos requerem. 

Através do resgate histórico foi possível compreender as práticas sociais, 

administrativas e acadêmicas do Centro de Tecnologia da UFC. 

Alguns traços culturais observados através da história dos 50 anos do CT/UFC 

estão presentes na cultura vigente pressupõe-se que houve disseminação da cultura 

organizacional através dos anos por partes dos fundadores e líderes, gestão após gestão. 

Destacam-se: a cultura grupal, as decisões são tomadas em consenso, a componente 

ideológica não prepondera. Os pequenos grupos são formados espontaneamente ou 

politicamente, há distinções nesses pequenos grupos (subculturas). Os professores(as) mais 

antigos(as) que se destacam são reverenciados(as) como pessoas ilustres e estão sempre 

sendo premiados e/ou homenageados. Também foram presenciadas algumas homenagens 

aos servidores técnico-administrativos. Prática que demonstra a presença de uma cultura 

voltada para o reconhecimento profissional, embora o resultado da pesquise aponte para 

uma maior valorização do servidor Técnico-Administrativo.  

Os rituais e cerimônias são práticas constantes no CT/UFC, outro traço detectado 

desde a sua fundação. 

Observou-se que as regras escritas e não escritas são de modo geral seguidas 

pelos membros da unidade acadêmica. Nas regras não escritas, as regras de comportamento 

ressaltam-se a preocupação com a excelência no atendimento.  

Alguns alunos envolvem-se com o processo de gestão estratégica, ficando mais 

próximo da administração. Através da análise dos documentos e da observação participante 

constatou-se que desde o início da Escola de Engenharia o aluno tem uma participação 

atuante no CT/UFC, desde que este tenha interesse nessa integração. Há estimulo da 

participação do aluno na gestão estratégica acadêmica, principalmente, na Semana de 
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Tecnologia, a qual é executada com a participação efetiva dos discentes, fato que chamou 

atenção da pesquisadora. 

Evidenciou-se que, mesmo vinculado ao Centro de Tecnologia, o departamento 

de Arquitetura e Urbanismo têm autonomia gerencial, não havendo integração no que diz 

respeito aos processos gerenciais e acadêmicos do CT como demonstraram os relatos: 

 

(E2) na verdade o CT nunca deixou de ser Escola de Engenharia. Agregou a 
Arquitetura em sua estrutura mais nunca houve uma integração de fato. Existe sim 
um respeito mútuo entre a arquitetura e a engenharia [...] Nos achamos que seria 
melhor continuar fazendo parte do CT do que fazer parte do Instituto de Cultura e 
Arte - ICA, devido heterogeneidade, falta de unidade [...] Consenso entre os 
grupos. As engenharias não interferem na arquitetura e vice-versa. Não há 
embates ideológicos [...] Há divergências, mas não são exacerbadas. Os valores 
deles não têm muita significância para nós e os nossos valores não têm muita 
significância para eles, mas convivemos harmonicamente. 

 
(E11) que Centro? As atitudes tomadas na Arquitetura são guiadas pelo Centro 
Acadêmico e não pelo CT.  

 
O CT proporciona possibilidades de estágios e bolsas de pesquisa? 

 
(E13) não, os alunos da arquitetura, não são contemplados. 

 
 

Por algum motivo não identificado, alguns membros alijam-se do processo da 

gestão estratégica, porém, não atrapalham ou criticam tal prática. 

 Baseado nos dados analisados propõe-se: 

1. implementação e incentivo à prática de avaliação aos membros do CT/UFC, 

processo que antecede o planejamento estratégico e orienta as ações estratégicas.   

   2. com base na avaliação dos relatórios do planejamento estratégico do CT/UFC, 

compreendendo o período 2003 a 2008, configura-se a necessidade de um alinhamento 

entre avaliação e planejamento estratégico. 

  3. a pesquisa aplicada aos discentes aponta para necessidade de incrementar a 

cultura de inovação e a cultura de objetivos (racional) ou de mercado; 

 4. renovação/inovação na metodologia do ensino, considerada pelos alunos 

entrevistados como muito tradicional e pouco criativa; 

 5. melhorar acompanhamento do rendimento escolar do aluno por parte de alguns 

coordenadores de curso. 

  6. o resultado da entrevista com os técnico-administrativos demonstra a necessidade 

do planejamento e gestão estratégicos nos sistemas e processos administrativos. Rever os 

pontos fracos da cultura organizacional e incentivar a manutenção dos pontos fortes. 
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  7. desenvolvimento de uma política de valorização do corpo técnico-administrativo, 

agentes importantes no processo da gestão estratégica. 

  8. melhorar a integração entre o curso de arquitetura e urbanismo e os cursos de 

engenharias do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os pressupostos e as evidências empíricas revelam que as organizações constituem 

como que laboratórios naturais para o estudo dos problemas sociais e humanos. Nelas 

cruzam-se comportamentos situados em contextos de complexidade variável cuja trama 

reflete e retrata a própria complexidade societal próxima como distante. Estudos 

organizacionais desenvolvidos em Instituições de Ensino Superior com foco na gestão 

estratégica e cultura organizacional definem tais organizações como, autênticos 

microcosmos das sociedades onde se inserem permitindo uma análise a uma escala mais 

reduzida dos problemas nelas existentes, mas que acabam por produzir efeitos. 

Com base nos resultados deste estudo de caso, e buscando responder ao objetivo da 

pesquisa é possível afirmar que a relação entre a cultura organizacional e a gestão 

estratégica é intima e se constitui em uma via de mão dupla, uma vez que se enfluenciam 

mutuamente.   

As histórias verdadeiras ou não, meias verdades perpassam toda a organização, a 

teia organizacional é construída com base em relações sociais e de poder que se manifestam 

através de símbolos, valores, mitos, crenças, narrativas, entre outros, criando e recriando 

permanentemente a realidade da organização e contribuindo para definir a identidade 

individual e coletiva dos atores que compartilham aquele espaço social.  

A dimensão subjetiva que permeia o ambiente organizacional se manifesta com 

mesma intensidade em todas as áreas organizacionais, independentemente da natureza da 

tarefa do indivíduo ou atividade organizacional.  

A influência das variáveis subjetivas decorrentes da cultura organizacional, 

representando interesses pessoais oferece um risco em termos de tomada de decisões não 

alinhadas com os interesses organizacionais. 

Não importa o(s) tipos(s) de cultura(s), o importante é que a cultura delineia o 

caráter da organização além de contribuir para o desempenho organizacional.  A cultura 

possibilita uma visão holográfica e não mecanicista da realidade em um mundo de intensa 

mudança, competitivo, volátil, complexo e ambíguo propiciando novos direcionamentos 

estratégicos (criação de realidades sociais). 

Cabe à universidade, pela sua função e objetivo de existência, a modificação da 

própria cultura que a mesma transmite, bem como de todos aqueles que dela fazem parte. 
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Partindo da premissa que cada universidade pública possui uma especificidade que 

constitui sua cultura traduzida em diversas manifestações simbólicas tais como: linguagem, 

metáforas, mitos, rituais, valores e um conjunto de pressupostos tomados como verdadeiros, 

invisíveis e interiorizados nos indivíduos, entende-se que o fazer universitário se configura 

na relação dinâmica entre o gestor e as comunidades interna e externa. 

As escolas bem sucedidas, conforme pontua Costa (2003), são aquelas em que 

predomina uma cultura entre os seus membros, isto é, uma cultura compartilhada. 

A gestão compartilhada implica compreensão das várias dimensões da cultura 

escolar tais como: conhecimentos da missão, das finalidades e dos objetivos da instituição 

escolar, à medida que certos valores são compartilhados pelo grupo, eles determinam os 

comportamentos adequados para o andamento da instituição. A participação direta, do 

gestor, no processo educacional da escola é fundamental para a execução do projeto político 

pedagógico, fortalecendo o comprometimento do corpo docente, discente, técnico-

administrativos e comunidade. 

Portanto a atuação do gestor não se restringe à dimensão administrativa e 

pedagógica, pois implica também compreensão e gestão dos aspectos simbólicos. 

A principal limitação desse trabalho, no tocante à pesquisa empírica, é que as 

conclusões não podem ser generalizadas, representa apenas a realidade verificada no 

decorrer da pesquisa do caso estudado, sendo válida somente para unidade e/ou instituição 

escolhida.    

No entanto, a partir das limitações deste trabalho, permite-se que se façam algumas 

considerações para estudos futuros, sobre a temática desenvolvida. Assim sendo sugere-se: 

1. fazer um estudo multicaso, envolvendo todas as unidades acadêmicas da 

Instituição de Ensino Superior, no caso da UFC (centros, faculdades e institutos), para que 

se tenha um amplo diagnóstico da cultura organizacional da instituição. 

2. podem-se realizar estudos quantiqualitativos, trabalho de campo e levantamento 

quantitativo (survey) para responder uma questão empírica, ampliando a pesquisa a outras 

Instituições de Ensino Superior Público, a fim de comparar os traços culturais presentes nas 

mesmas. 

E por fim, uma continuação desse estudo, na busca de novos métodos que sejam 

realmente eficazes para avaliação imparcial da cultura organizacional e a gestão estratégica 

em unidades acadêmicas de Instituições de Ensino Superior (IES) seria de grande valia para 

os estudos organizacionais nesta área.      
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Universidade Federal do Ceará 
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior (MS) 
Linha de Pesquisa: Gestão Estratégica para as IES 
Mestranda: Aurilena Pereira Norberto  
Orientador: Prof. Dr. André Haguette 
 
 
Prezado(a) professor(ra), 
 
Desde 2008, venho desenvolvendo um estudo sobre a Cultura Organizacional e sua Interface com a 

Gestão Estratégica em Instituições de Ensino Superior, com o objetivo de elaborar minha 

dissertação de mestrado.  

O Centro de Tecnologia foi escolhido para o estudo de caso, por se tratar de uma unidade 

acadêmica, cuja característica organizacional se enquadra aos moldes desta pesquisa.  

Para elaboração do estudo foi feito, num primeiro momento, o regaste histórico do CT. Num 

segundo momento, foi realizada a pesquisa participante e a terceira etapa segue com entrevistas 

semi-estruturadas. 

Ficaria grata se o senhor(a) dedicasse 30 a 40 minutos do seu precioso tempo para realização de 

uma entrevista, a ser agendada conforme sua disponibilidade de horário.  

É importante lembrar que será mantido, totalmente, o anonimato do respondente.  Não constando 

seu nome ou qualquer outro dado que possa identificá-lo no manuscrito final da dissertação ou em 

qualquer publicação posterior sobre esta pesquisa. 

Se o senhor(a) concordar em participar da entrevista, última etapa da pesquisa, pedimos que 

confirme sua participação respondendo esse e-mail. 

Sua participação é muito importante para o sucesso desse trabalho. 

 

Respeitosamente, 

 

 Aurilena P. Norberto (Lena) 

        Mestranda 

                                             

Visto: Prof. PhD. André Haguette 

                                                                   Orientador 
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Universidade Federal do Ceará 
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior  
Linha de Pesquisa: Gestão Estratégica para as IES 
Mestranda: Aurilena Pereira Norberto (Lena) 
Orientador: Prof. Dr. André Haguette 
 
Pesquisa sobre a Cultura Organizacional e sua Interface com a Gestão Estratégica em 
Instituições de Ensino Superior – Um Estudo Teórico-Empírico. O Caso do Centro de 
Tecnologia da UFC.    
 

 

Roteiro para o entrevistado 
 
Identificação: (   ) Direção  (   ) Gestor, chefia de departamento (   ) Gestor, coordenação de 
curso de graduação, (  ) Gestor coordenação de programa de pós-graduação (  ) Docente 
veterano (   ) Docente novato  
 
Identificação da subunidade:  
 
PARTE 1: CONTEÚDO DA CULTURA  
 
1) Como o CT se define com relação às demais unidades acadêmicas da UFC? 
2) Quais as aspirações do CT para o futuro? 
3) Até que ponto o CT reflete profundas certezas individualista versus certezas grupais? 
4) Como ocorrem as relações de poder? 
5) O trabalho em grupo funciona no CT? De que maneira? 
6) Quais são os valores principais ou decisões que orientam as decisões tomadas no CT? 
7) Que normas relativas ao tempo você tem no CT? 
8) As reuniões começam e terminam na hora? 
9) Como o CT reage a objetivos e horários não cumpridos? 
10) Como o layout do CT reflete o estilo de trabalho e o status? 
11) Como as pessoas expressam sua posição através do comportamento físico e espacial? 
12) Como o senhor(a) organiza o espaço ao seu redor? 
13) Como está estruturada a comunicação no CT? 
 
PARTE 2: INTEGRANDO A ORGANIZAÇÃO HUMANA 
 
1) O CT usa códigos, expressões (jargão) estranho para as pessoas de fora?  
2) Como foi a recepção ao ingressar no CT e como se deu o processo de socialização? 
3) Quais são as diferenças entre o CT e as outras organizações em que o senhor(a) trabalhou? 
4) Seus amigos associam seus modos e linguagem ao CT? 
5) Quais são os símbolos de associação ao CT? 
6) O que o motivou a trabalhar no CT/UFC? 
7) Como ocorre os relacionamentos no CT? Eles são formais ou informais (prof/aluno, prof/colegas) 
8) Trabalhar no CT é trabalhar para algo que acredita? Comente. 
 
 
 

APÊNDICE 2  



 

 

116 

 
PARTE 3: CONTEÚDO DA GESTÃO ESTRATÉGICA 
 
1) Qual a missão fundamental do CT/UFC? 
2) Qual a razão de ser dessa missão? 
3) Como a estratégia do CT/UFC e os objetivos dela derivados se adaptam a sua missão? 
4) Como foram elaboradas as estratégias e o conjunto de objetivos do CT? 
 
MEIOS SISTEMAS, PROCESSOS 
 
1) Há liderança no Centro? 
2) Como se manifesta essas lideranças? 
3) Há evidências de que a CT/UFC tem fortes subculturas (pequenos grupos) dentro dela?  
5) Em que essas subculturas (pequenos grupos) se baseiam? 
6) Há conflitos entre estes grupos? 
 
SISTEMAS DE DETECÇÃO DE ERROS E DE CORREÇÃO 
 
1) Como é feita a avaliação dos objetivos propostos no planejamento estratégico?  
2) Entre os segmentos do CT/UFC, existem divergências sobre como avaliar e sobre o que  
     fazer em relação aos resultados? 
3) No seu departamento houve momentos de crises? Descreva dois ou três 
6) Fatores externos interferiram? 
7) Fatores internos interferiram? 
8) Como foi o processo de superação da crise? 
 
PARTE 4: CONTEÚDO DA AVALIAÇÃO DO ENTREVISTADO EM R ELAÇÃO À 
PESQUISA 
 
1) O senhor(a) encontrou alguma dificuldade para responder alguma das questões  
      acima? Comente. 
2) Como o senhor(a) avalia a relevância deste estudo para a administração do CT e da   
     UFC? 
3) Acrescente algo que não foi mencionado mais que seja relevante para esta pesquisa. 
 

Obrigada por sua valiosa participação na construção desse trabalho acadêmico! 
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PESQUISA SOBRE A CULTURA E A GESTÃO ESTRATÉGICA DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFC. 

APLICADA AOS ALUNOS  
 

   Concordo         Concordo      Não concordo       Discordo      Discordo 
                                   Totalmente                             Nem discordo                            Totalmente 
     

                         CULTURA DE APOIO (GRUPAL) 
 
1. Você sente que realmente faz parte dessa unidade acadêmica.  5                       4                        3                         2                  1 
2. Este Centro tem liderança com uma visão clara de suas   
    metas. 
3. Os alunos que demonstram melhor desempenho estão dispostos 5                       4                        3                         2                  1 
    a contribuir com o crescimento dos colegas que desejam evoluir 
    intelectualmente. 
4. O CT/UFC espera de todos altos padrões de desempenho  5                       4                        3                         2                  1 
5. A administração é orientada para as pessoas e  os 
    administradores  realmente  se  interessam  pelos  alunos.  5                       4                        3                         2                  1 
6. Os alunos têm oportunidades de desempenhar papeis   5                       4                        3                         2                  1 
    ativos nas atividades do CT. 
7. Em sua convivência diária com colegas de curso, você percebe 5                       4                        3                         2                  1 
    que há existência de um ambiente favorável ao compartilhamento 
    do conhecimento baseado nas relações interpessoais. 
 

 
     CULTURA DE INOVAÇÃO 

 
8.   Os cursos são inovadores e as atividades criativas.    5                       4                        3                         2                  1 
9.   O currículo mantém alta qualidade em todos os tipos de  5                       4                        3                         2                  1 
       programas. 
10. Espera-se que os alunos assumam  a  responsabilidade  5                       4                        3                         2                  1 
       por seu próprio aprendizado. 
11. As instalações, laboratórios e bibliotecas são adequadas.  5                       4                        3                         2                  1 
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12. A  lealdade   em   relação   ao  CT    é     altamente recompensada.  5                       4                        3                         2                  1 
13. Os alunos são encorajados a ser criativos e romper barreiras.   5                       4                        3                         2                  1 
     
                       CULTURA BUROCRÁTICA 
 
14. As rotinas do CT contribuem para um ambiente de estudo e de trabalho estável. 5                       4                        3                         2                  1 
15. Os alunos não se sentem restringidos pelas regras do CT.   5                       4                        3                         2                  1 
16. Os alunos do Centro de Tecnologia são conscientes da necessidade  5                       4                        3                         2                  1 
      do respeito às normas na dinâmica do curso. 
17. De modo geral, a relação de poder entre professores e alunos ocorre  5                       4                        3                         2                  1 
      dentro padrões éticos.  
18. O clima organizacional do CT favorece a estruturação da comunicação 5                       4                        3                         2                  1 
       relacionada com o poder. 
19.  Informações relevantes, tais como adiamento e a mudança de prazos, 5                       4                        3                         2                  1 
       estão disponíveis a todos que delas necessitem. 
20. A coordenação do seu curso acompanha o rendimento escolar dos alunos. 5                       4                        3                         2                  1 
    

     CULTURA DE OBJETIVOS (RACIONAL) 
 

21. Um forte código de ética permeia o CT/UFC.    5                       4                        3                         2                  1 
22. Geralmente, os trabalhos em sala de aula são entregues no prazo  5                       4                        3                         2                  1 
       estipulado pelos docentes. 
23. As discussões teóricas estudadas em sala de aula contribuem geralmente, 5                       4                        3                         2                  1 
       para os resultados práticos em sua vida profissional.   5                       4                        3                         2                  1 
24. A matriz curricular do seu curso permite uma interligação entre   5                       4                        3                         2                  1 
      entre diferentes disciplinas. (interdisciplinaridade) 
25. O propósito que une professores e alunos desta unidade é a ênfase nos 5                       4                        3                         2                  1 
       objetivos e resultados pré-estabelecidos. 
26. O CT estimula a alta produtividade no sentido de obter melhores  5                       4                        3                         2                  1 
       resultados ativos nas atividades acadêmicas.  
27. O CT proporciona possibilidades de estágios remunerados e bolsas   5                       4                        3                         2                  1 
       de pesquisa. 
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Tabela 6 - Distribuição de pessoal docente e técnico-administrativo: 

*50 novatos                                               *10 novatos 

* 7 Docentes ainda não tomaram 

      posse, totalizando = 187 docentes 

 

 

180
 72%

69
 28%

Docentes
Técnico-Administrativos

 
 
 
                 Gráfico 3 – Distribuição do Pessoal Docente e Técnico-Administrativo  
                 Fonte: Pesquisa de campo direta (2009).  

 
 
 

                SETORES 
  

 
Nº TÉCNICO- ADMINISTRATIVOS 

  
Secretaria  
Assessoria   
Setor de Manutenção 
 

TOTAL GERAL 

 
3 
4 
5 

 
                           12 
 

Departamentos/Coordenações Nº DOCENTES  Nº TÉCNICO- ADMINISTRATIVOS 
6 

11 -1 afastado 
5 
6 
12 
4 
5 
5 

1. Arquitetura e Urbanismo – DAU 
2. Engenharia Elétrica – DEE 
3. Engenharia Estrutura e Construção Civil – DEECC 
4. Engenharia Hidráulica e Ambiental – DEAH 
5. Engenharia Mecânica e de Produção – DEMP 
6. Engenharia Química – DEQ   
7. Engenharia Metalúrgica e de Materiais – DEMM 
8. Engenharia de Transportes – DET 
9. Engenharia de Teleinformática – DETI 

23 
16 
16 
23 
26 
17 
18 
24 
25 3 

TOTAL GERAL   188 
 

                    69 
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Tabela 7 – Distribuição de Docentes por Programas de Pós-Graduação 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CT/UFC  
CONCEITO 

CAPES 
TOTAL DE 

DOCENTES
1. Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Materiais – PMECM (M/D) 4 20 

2. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Teleinformática - PPGETI (M/D) 4 27 

3. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica – PPGEE (M/D) 4 15 

4. Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil – PPGEC (M/D) 3 09 

5. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes - PETRAN (M) 5 14 

6. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química - PPGEQ (M/D) 4 17 

7. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Hidráulica e Ambiental - PÓSDEHA (M/D) 5 20 
8. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica – MEM (M) 3  11 
   

       TOTAL DE DOCENTES DEDICADOS À PÓS-GRADUAÇÃO  133 
 
 

 
 
 

 
 

               Gráfico 4 – Distribuição de Docentes por Programas de Pós-Graduação  
               Fonte: Pesquisa de campo direta (2009). 
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VALORES E CRENÇAS DESCRITOS NO PLANEJAMENTO ESTRATÉ GICO 
DO CENTRO DE TECNOLOGIA REALIZADO POR UMA CONSULTOR IA 
EXTERNA. 
 
O Centro de Tecnologia, seus Departamentos e Coordenações de Cursos, definem os 

valores e crenças a seguir explicitados, como princípios balisadores desejados para as 

atividades, condutas e posturas:  

 

1. Compromisso ético e social na busca permanente da qualidade artística, científica, 

tecnológica, pedagógica e administrativa, nos níveis individual e institucional. 

2. Prevalência do ensino/aprendizagem e da criatividade inovadores, com forte interação 

professor, aluno, funcionário e sociedade, centrada no contexto das demandas sociais. 

3. Relações entre professores, alunos e funcionários baseadas na ética e justiça, marcadas 

pelo profissionalismo. 

4.Compromisso expresso na preocupação com o bem estar da sociedade, contribuindo 

para seu desenvolvimento político, econômico, cultural e respeito ao Meio Ambiente. 

5. Arte, Ciência e Tecnologia como instrumentos de solução de problemas, especialmente 

aqueles voltados para a redução das diferenças sociais e dos desequilíbrios regionais. 

6. Justiça social que torne o conhecimento acessível a toda a sociedade, fortalecendo o 

princípio democrático de uma Universidade Pública, gratuita e de qualidade. 

7. Universalidade do saber, por meio da integração e interação com outras áreas do 

conhecimento, a partir da compreensão da realidade regional.  

8. Gestão democrática, transparente, participativa e competente, em todos os níveis e 

segmentos, comprometida com a qualidade, a avaliação e os resultados do ensino, 

pesquisa e extensão. 

9.Integração e valorização equilibrada das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Fonte: Relatório do Planejamento Estratégico do Centro de Tecnologia 2003. 
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Mestrado
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Doutorado

81,06%

 
         Gráfico 5 – Distribuição do Pessoal Docente por Titulação  
         Fonte: Anuário Estatístico da UFC 2009, base 2008 
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          Gráfico 6 – Distribuição do Pessoal Docente por Classe  
          Fonte: Anuário Estatístico da UFC 2009, base 2008. 
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1ª Sede da EEUC - Antigo Casarão - Jacarecanga 

 
2ª Sede da EUC - Benfica 

 

Atual Sede do Centro de Tecnologia – Campus do Pici 

 

Passeata dos Calouros 

 
Construção da Escola de Engenharia no Campus do Pici 

 

Diretório Acadêmico Walter Bezerra de Sá 

 

 Compromisso de Honra da EEUC. 
 
 

 

 
Capa do Livro de Honra e Páginas internas 
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Festas dançantes “as Tertúlias” 

 

Posse do Diretor Vieira 

 

Autoridades presentes na solenidade da inauguração 
da 2ª Sede no Benfica 

 

Prédio da antiga Reitoria 

 

Posse do Diretor Nelson Chaves 

 

Evento da Fundação ABENGE 

 

Inauguração da 2ª Sede no Benfica 

 

Antigo Bairro Benfica 

ANEXO D 
     Resgate Histórico da EEUC/CT/UFC – Ritos/Rituais/Cerimônias/Parcerias Políticas...  
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Atual Reitoria da UFC 

 

Atual Sede do Centro de Tecnologia da UFC 

 

 
Deptº Engenharia Elétrica 

 

 

Estátua Prof. Martins Filho – Fundador da UFC 

 

 

Deptº Engenharia de Transportes 

 

 

         ANEXO E 
          

Atividade Cultural no Centro de Tecnologia O CT Quer Você – Captação de Novos Alunos 
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ANEXO F 
 
   


