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RESUMO 

O objetivo principal que norteou o desenvolvimento deste estudo foi verificar quais as 
competências necessárias para que um gestor de uma instituição de ensino superior possa 
administrá-la adequadamente. Os objetivos secundários implicam identificar os 
conhecimentos, habilidades e atitudes dos gestores das instituições de ensino superior 
pesquisadas; observar quais as competências que estão mais presentes nos gestores; 
conhecer o perfil dos gestores e sugerir qual seria o perfil ideal de um gestor. A pesquisa, de 
característica empírica, enfoca as tipologias: descritiva, bibliográfica e de campo, é de 
natureza quali-quantitativa e está fundamentada no conceito de gestão por competência e 
seus atributos: conhecimentos, habilidades e atitudes. Quanto aos resultados, a pesquisa 
alcançou seus objetivos propostos e é possível afirmar que embora os gestores saibam o que 
é necessário para gerir uma instituição de ensino superior, comprovado no nível de 
concordância destes com os atributos da competência conhecimentos, habilidades e atitudes, 
são poucos os gestores que possuem competências específicas para gerirem estas 
instituições. O que se percebe é que há pouca experiência e formação inadequada para o 
exercício da função, embora, esses gestores sejam bem sucedidos em suas áreas de 
formação. O estudo, referente às competências essenciais norteadoras para o perfil do gestor 
estratégico em instituições de ensino superior, sugere o modelo de gestão por competência 
nas instituições de ensino superior. 
 

Palavras-chave: Competências essenciais. Perfil do gestor. Gestão por competência. 
Instituições de ensino superior. 

 

  



ABSTRACT 

The main objective that guided the development of the study it was to verify the necessary 
competences for a manager of higher teaching, the way for which he can manage this level 
of education rightly. The secondary objectives involve to identify knowledge, ability and 
attitude of managers of the kind of institution focused; also to observe the competences that 
are the most present in these professionals and to know the manager profile to suggest what 
could be the ideal portrait of a manager. This empirical research focuses on the following 
typologies: descriptive, bibliographic and fieldwork, its character is quali-quantitative, based 
on the idea of management competences and attributes: knowledge, ability and attitude. 
Concerning the results, this research reached the proposed objectives and it is possible to say 
that the managers know what is required for directing a higher teaching institution, 
information proved by the level of agreement of these professionals with the competence 
attributes: knowledge, ability and attitude, but are few the managers with specific capacities 
to conduct the institutions. Thus, we realize that there is little experience but inappropriate 
formation for the studied role, although these managers are successful in their action field. 
This study, related to the essential competences that take to the profile of the strategic 
manager in higher teaching institutions, suggests the model of management by competence 
in the same institutions. 
 
Keywords: Essential competences. Manager profile. Management by competence. Higher 
teaching institutions. 
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1 INTRODUÇÃO. 

A educação superior no Brasil vem ao longo dos anos passando por um processo 

dinâmico de modificações, exigidas pela nova legislação e planos que regem essa 

modalidade de ensino. Novos desafios, objetivos e metas a serem cumpridos, estabelecidos 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96),1 no Plano Nacional de Educação, 

no Plano de Desenvolvimento Institucional e mais recentemente no Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Brasileiras (REUNI) 2. 

Surgem novas exigências no sentido de popularizar o ingresso e manutenção de 

alunos até então às margens dessa modalidade de ensino. A expansão das instituições de 

ensino superior, atualmente, aparece como um ordenamento de natureza nacional, inclusive, 

abrindo um leque de oportunidades para que a iniciativa privada possa atuar nessa 

modalidade de ensino, absorvendo uma demanda que, até então, não era suportada pelas 

instituições públicas e tradicionais. Rapidamente, a iniciativa privada se insere no mercado 

educacional, tornando-se uma opção a mais com a oferta de uma diversidade de novos 

cursos e consequentemente expandindo o acesso a novos alunos, possibilitando assim, 

maiores oportunidades aos jovens secundaristas que desejam se qualificarem, realizarem-se 

como pessoa e se tornarem profissionais qualificados capazes de enfrentar os desafios 

impostos por um sistema dinâmico e globalizado; ingressarem no mercado de trabalho; e 

assim, mudarem para melhor suas perspectivas de um futuro profissional com maiores 

chances de sucesso. 

É notável que o crescente aparecimento de instituições de ensino superior 

particulares, muitas vez tende a priorizar preferencialmente à lucratividade em detrimento de 

um gerenciamento comprometido com a qualidade do ensino a ser prestado, em alguns 

casos, apresentam-se como vantajosas para o aluno, por terem uma melhor conservação e 

aparência de seu espaço físico, mas que de fato representam uma ameaça à qualidade de 

formação desse novo profissional. 

Com a expansão das Instituições Públicas de Ensino Superior e a proliferação de 

instituições de ensino privadas, surge, juntamente com estas, a necessidade de uma nova 

                                                            
1A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira  (LDB 9394/96) regula o sistema educacional (público ou 
privado) do Brasil, da educação básica ao ensino superior. Foi sancionada pelo presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 
2 O REUNI, foi instituído pelo Decreto nº. 6.096, de 24 de abril de 2007, com o objetivo de fornecer as 
condições necessárias para a ampliação do acesso e permanência dos estudantes na educação superior, e a 
reestruturação e expansão das Universidades Federais. 
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classe, melhor dizendo, uma nova profissão, o gestor de instituições de ensino superior, que 

seja capaz de gerir essas complexas3 Instituições com eficácia, eficiência e efetividade, 

dotando-as de um modelo de gestão em que a competência e a estratégia, aliadas a 

conhecimentos e habilidades em diversas áreas, inclusive, em áreas que envolvam 

tecnologia, possam se caracterizar como sendo um perfil exigido para esse gestor na hora da 

escolha ou eleição para assumir a função. 

O antigo modelo de gestão das instituições de ensino, sobretudo das instituições 

públicas é lento e burocrático, deixando de atender adequadamente as suas necessidades 

administrativas e por isso, precisa ser superado. Buarque (1994, p. 143) em seu 

entendimento: “a administração acadêmica é mais burocrática que qualquer outra instituição 

brasileira”. Já a concepção de Gargantini (1997, p. 116) concorda com Buarque ao dizer 

que: “a grande maioria das universidades é altamente burocratizada e a burocracia em geral 

é avessa à mudança, à inovação e à criatividade”. Isso é comum nas universidades 

brasileiras, onde suas estruturas são alvo de muitas críticas feitas por estudiosos que 

sinalizam haver necessidade de tornar essas instituições mais ágeis e capazes de se 

adequarem a novos modelos educacionais, como um processo contínuo de gestão 

estratégica4, destacando suas funções primordiais, o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Recentemente, a educação superior brasileira vem apresentar algumas questões 

polêmicas que chamam atenção e nos fazem questionar a respeito da qualidade do 

gerenciamento dessas instituições, quanto à preparação, capacidade e competências de 

gestores que estão no comando, que muitas vezes não percebem, durante todo um processo 

de formação, a qualidade de seus serviços, o desempenho de seus alunos, chegando ao ponto 

em que o ensino superior perde, de certo modo, a razão de ser, sobretudo diante de 

informações recentes divulgadas nos principais jornais do País pelo Ministério da Educação 

Desporto e Cultura (MEC), afirmando que irá cortar 50 mil vagas em faculdades de baixa 

qualidade5; corte de 524 vagas de medicina em cursos com baixa qualidade6; MEC abre 

                                                            
3 As instituições de ensino superior são consideradas complexas não somente por serem instituições 
especializadas mas, sobretudo, por serem multidisciplinares nas quais cada ação está relacionada ao ensino, à 
pesquisa e extensão, com metodologia própria e diferenciada daquelas desenvolvidas por outras organizações. 
Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96 p. 124) conforme disposto 
em seu Art. 52, explica a definição de Universidades: são instituições pluridisciplinares de formação dos 
quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano. 
4 É a aplicação de um processo de técnicas de gestão aliadas a um conjunto de ferramentas que auxiliam as 
empresas na tomada de decisões e consequentemente ao alcance dos objetivos.  
5 Publicado no jornal O Povo em 17/11/2011. 
6 Publicado no diário oficial da União em 18/11/2011. 
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processo de supervisão contra 70 instituições com desempenho insatisfatório em avaliação7. 

E que, apenas 8% das instituições avaliadas pelo MEC obtiveram bons resultados8. A 

educação do Ceará está entre as 5 piores do País9. Sul e Sudeste concentram as melhores 

universidades na Avaliação do MEC10. Isso é um sinal que pode estar apontando algum tipo 

de problema gerencial e/ou de ordem técnica nessas instituições. 

Na gestão pública os princípios administrativos não são diferentes dos praticados na 

administração coorporativa. Basicamente o que difere é que: os gestores públicos têm em 

suas mãos responsabilidades de lidarem com os bens pertencentes ao povo, por isso devem 

gerir com ética, eficácia e comprometimento com a legislação vigente. 

Diante dessas informações, a gestão das instituições de ensino superior precisa ser 

compreendida com maior amplitude do que a gestão de um simples negócio, ou de 

simplesmente questões internas de um governo. Atualmente, a gestão de uma instituição de 

ensino superior caracteriza-se como sendo um árduo desafio aos seus gestores, em especial 

as instituições públicas, onde a gestão não é simplesmente uma questão relacionada à 

eficiência, trata-se, sobretudo, do cumprimento de normas jurídicas descritas na Constituição 

Federal de 1988, na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 9394/96), na 

lei nº. 9135/95 que criou o Conselho Nacional de Educação, além de Decretos, Portarias e 

Resoluções que regulam as ações educativas em nosso País. Portanto, ressalta-se a 

importância do mapeamento de competências essenciais que deveriam ser requisitos 

inerentes ao perfil do gestor no momento de sua eleição ou indicação para assumir a função. 

A Gestão por Competências se apresenta como uma área que envolve um modelo 

inteligente de gestão e de desenvolvimento de riquezas humanas (recursos humanos) e 

organizacionais que, de acordo com Zabot (2002, p. 100), fundamenta-se em quatro pilares: 

“interesse (saber ser); atitude (saber agir); saberes (conhecimento); e habilidades (saber 

fazer)”. A sinergia dessas competências essenciais norteará para formação do perfil do 

gestor estratégico de instituições de ensino superior. O autor destaca ainda que o capital 

humano significa pessoas estudadas e especializadas, sendo essas pessoas fundamentais para 

as transformações, que dependem da qualidade de conhecimento que é aplicado nos 

processos gerenciais das organizações. 

                                                            
7 Publicado no Jornal do Brasil 23/11/2011. 
8 Publicado no Jornal O Povo 17/11/2011. 
9Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 10/12/2010. 
10 Publicado no Jornal do Brasil em 18/11/2011. 
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Uma instituição de ensino superior é como um organismo vivo, ela nasce no 

momento de sua criação “fundação”, ela cresce com o passar dos anos, ela reproduz frutos 

que se multiplicam e se tornam agentes de transformação da sociedade. Esse fruto é 

essencial que ele seja bom, bem embasado e fundamentado em pilares concretos do universo 

do saber. Se não, como todo organismo vivo, ela pode padecer, gerar maus frutos, 

comprometer a vida social, o desenvolvimento do País, até então, por falta de competência 

de gestão, morrer (fechar). 

Portanto, os responsáveis pela educação, em todos os seus níveis, devem deixar a 

politicagem de lado e estabelecer um perfil dotado de competências específicas11 para o 

cargo, que possam ser exigidas como critério de escolha ou indicação dos gestores para 

gerenciarem essas instituições. Conforme Horta (2004, p. 9), “o profissional do futuro será 

um especialista multidisciplinar, pois precisa conhecer sua área, tanto quanto possuir 

formação abrangente das diferenças da sociedade contemporânea”. 

Um processo de gestão por competência, nas instituições de ensino superior, torna-se 

cada vez mais necessária, em decorrência das constantes evoluções: sociais, econômicas e 

tecnológicas. E também pelo dinamismo em que a informação transcorre pelo mundo, a 

difusão do conhecimento torna-se sem fronteira interligando nações, o que de certa forma 

passa a exigir cada vez mais a presença de um profissional multidisciplinar, atualizado e 

com visão ampla de todo esse processo de transformações. 

As instituições de ensino superior brasileiras precisam desenvolver e implementar 

estratégias criativas, inovadoras que possam ser utilizadas como ferramentas de apoio à 

gestão. Leitão (1987, p. 55) diz que “a universidade deve ser compreendida a partir de suas 

especificidades, sua lógica e seus processos e é a partir dela que devem ser construídos os 

instrumentos de gestão e avaliação”. 

Existia um pensamento de que a estratégia só poderia ser aplicada como arte de 

guerra ou então, em grandes corporações, que visavam aumentar sua lucratividade, 

atualmente já não se concebe mais esse pensamento. Conforme Sunzi (2012 p.8), hoje o 

livro “A arte da guerra” de Sun Tzu parece destinado a secundar outra guerra: “as das 

empresas no mundo dos negócios, assim o livro migrou das estantes do estrategista para as 

do economista e do administrador” É claro que um modelo de gestão por competência, como 

uma tipologia de gestão estratégica, pode e deve ser adotado por instituições de ensino 

                                                            
11 Perfil é um conjunto de características humanos que definem um profissional, estas características estão 
relacionados à formação para o exercício de uma determinada função. 
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superior, em busca da eficácia para alcançarem seus objetivos, suas metas e se prepararem 

para enfrentar desafios vindouros que por ventura possam surgir e, consequentemente, 

criarem condições de acompanhar o dinamismo mundial dentro de um panorama 

competitivo, moderno e globalizado. 

Para uma organização sem objetivos e metas, todos os caminhos são idênticos, 
todos os esforços inúteis e qualquer atividade representa progresso.  Sem objetivo, 
indivíduos e organizações tendem a andar sem rumo, reagindo às mudanças 
ambientais sem sentido claro do que realmente desejam alcançar. (XAVIER, 2003, 
p.35). 

Portanto, o problema que se apresenta é que são poucos os dirigentes de instituições 

de ensino superior que são dotados de competências gerenciais específicas para gerirem 

essas complexas instituições. Na maioria das vezes, as instituições particulares têm origens 

familiares, filantrópicas ou confessionais e são geridas por pessoas que não agregam 

competências essenciais para o cargo que ocupam. Diferindo destas instituições, nas 

públicas, os gestores são escolhidos por meio de eleição ou por indicação política; nas 

particulares são os membros das próprias famílias proprietárias que administram suas 

organizações. Em ambos os casos, muitas vezes, são docentes muito bem sucedidos em suas 

áreas de conhecimento, ou pessoas, como dito anteriormente, que apresentam pouco ou 

nenhum conhecimento gerencial específico para gerirem essas tão importantes instituições. 

Consoante XAVIER, (2003, p.9), “no setor público, é frequente a destinação dos 

postos de comando na organização obedecer a critérios não baseado em mérito, com baixo 

ou insuficiente compromisso dos líderes em relação à visão e à missão da organização”. 

Assim sendo: quais competências essenciais12 um gestor precisa ter para gerir uma 

instituição de ensino superior e qual seria o perfil ideal para este gestor? 

Para Prahalad e Hamel (1998, p. 298), “as competências essenciais são o aprendizado 

coletivo na organização, especialmente como coordenar as diversas habilidades de produção 

e integrar as múltiplas correntes de tecnologia”. Os autores acreditam que um dos pontos 

fundamentais a serem considerados por uma empresa é: a identificação e maximização de 

suas competências-chave e a identificação das que faltam para que possam atingir os 

objetivos desejados no futuro. Os autores acrescentam ainda, dizendo que as “Core 

Competences”, ou competências-chave, consistem num conjunto único de habilidades que 

inclui uma componente tecnológica e uma componente de aprendizagem. Essa combinação 

                                                            
12 Competências essenciais são as atividades mais importantes para a sobrevivência da organização e 
fundamentais para a formulação da estratégia organizacional. 
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entre tecnologia e aprendizagem deve estar presente em todas as unidades de negócio. É 

algo que traz inerente um valor agregado bastante complexo exclusivo e particular da 

empresa. 

Diante do exposto, pretende-se com este trabalho mapear as competências essenciais 

norteadoras para perfil do gestor estratégico em instituições de ensino superior, até porque 

essa tipologia de gestão por competência é muito recente no Brasil. Portanto, faz-se 

necessária a realização de esforços incessante na busca de conhecimentos que possibilitem o 

desenvolvimento de competências gerenciais, baseadas nas características próprias das 

instituições de ensino superior, propiciando assim um perfil gerencial estratégico adequado. 

O objetivo geral desta dissertação é verificar quais as competências necessárias para 

que um gestor de uma instituição de ensino superior possa administrá-la adequadamente. E 

os objetivos específicos são: identificar os conhecimentos, habilidades e atitudes dos 

gestores das instituições de ensino superior pesquisadas; observar quais das competências 

estão mais presentes nos gestores das instituições de ensino superior; conhecer o perfil dos 

gestores das instituições pesquisadas; e sugerir qual seria o perfil ideal para este Gestor. 

O estudo, referente às competências essenciais norteadoras para o perfil do gestor 

estratégico em instituições de ensino superior, sugere e ao mesmo tempo evidencia o modelo 

de gestão por competência. Nesse momento, apresenta alguns autores renomados que 

produziram diversas obras relacionadas ao assunto. Os autores reconhecidos e mais 

evidenciados que serão primeiramente consultados são: LEME, Rogério, que discorre sobre 

a aplicação prática de gestão de pessoas; FLEURY, Afonso, que por sua vez relata em 

detalhes sobre o processo de gerenciamento por competência; HORTA, Wagner, que 

descreve o perfil do profissional do futuro com conhecimentos e habilidades 

multidisciplinares;  PRAHALAD, C. K. &HAMEL, G, que em suas obras, relatam sobre a 

competência essencial da corporação, tornando-a capaz de competir para o futuro; ZABOT, 

João Batista Silva; MELLO, L. C, que relata sobre a gestão do conhecimento que foca a 

aprendizagem e tecnologia no processo de construção da inteligência coletiva; LEITÂO, 

Sergio, que escreve sobre indicadores de desempenho na Universidade; RABAGLIO, Maria 

Odete, que discorre sobre gestão por competência e ferramentas para atração e captação de 

talentos humanos; e DUTRA, Joel Souza, que enfatiza gestão por competência, um modelo 

avançado para o gerenciamento de pessoas, conceitos e instrumentos para a gestão de 

pessoas na empresa moderna. Todos esses autores, entre outros que surgiram de acordo com 
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as necessidades do desenvolvimento do tema proposto, referenciam teoricamente a 

dissertação. 

O primeiro capítulo discorrerá sobre o tema proposto, o problema central da 

pesquisa, a pergunta da pesquisa, a justificativa e relevância do estudo, a formulação do 

problema, os objetivos gerais e específicos, a justificativa teórica e finalmente a estrutura da 

dissertação. 

O segundo capítulo referencia teoricamente o modelo de gestão por competência 

como uma estratégia a ser aplicada, conceitos e definições e atributos relacionados à 

competência embasados no “Conhecimento Habilidades e Atitudes” (CHA), da organização 

e de seus colaboradores. 

O terceiro capítulo relata sobre a importância do perfil, dos desafios dos gestores de 

instituições de ensino superior, da gestão e dos gestores; o conceito de gestor; e o conceito 

de perfil. 

O quarto capítulo relata sobre a educação superior no Brasil no período colonial, o 

início tardio dessa modalidade de ensino em solo brasileiro, a nova república, o surgimento 

das universidades; o pensamento da igreja a respeito dos problemas do Brasil, chegando até 

a capital cearense com o histórico de suas três instituições de ensino superior, foco deste 

estudo: Universidade Federal do Ceará - UFC, Universidade Estadual do Ceará- UECe, e a 

Universidade de Fortaleza- UNIFOR. E finalmente, dá-se ênfase a detalhes da legislação 

brasileira que rege essa modalidade de ensino. 

O quinto capítulo discorre sobre a metodologia da pesquisa, apresenta algumas 

definições e conceitos de método, características da pesquisa quanto a sua natureza, quantos 

aos meios de investigação e métodos de abordagem, o tipo de pesquisa,  a pergunta central 

da pesquisa, o cenário da pesquisa, o público-alvo,  o universo da pesquisa, a formulação da 

amostra, os instrumento de coleta de dados e técnicas de tratamentos de dados. 

No sexto capítulo  são realizadas as análises e interpretação dos dados da pesquisa, 

os resultados obtidos após a tabulação dos dados, os resultados alcançados alinhados aos 

objetivos. E finalmente a conclusão seguida de sugestões para aplicação prática dos 

resultados reais obtidos no desenvolvimento da pesquisa. 



23 

2 GESTÃO POR COMPETÊNCIA 

Referencia-se teoricamente este capítulo, primeiramente, discorrendo sobre gestão 

por competência, sua evolução histórica, conceitos de administração, gerência e gestão, 

competência organizacional, individual, funcional, coletiva e como fonte de valor, tipos de 

conhecimento, habilidades, atitudes, atributos da competência, modelo de competência, e o 

conceito de perfil, na ótica de diferentes autores reconhecidos e renomados nessas grandes 

áreas de conhecimento. 

2.1 Histórico 

O termo competência tem origem latina que significa “Competentia” e não é novo, 

desde a idade média já se ouvia falar esse termo que, segundo Vitor Neto (2006, p. 06), é: 

“capacidade de apreciar e julgar certas questões ou realizar determinados atos”. Esse termo 

vem ao longo dos anos assumindo uma diversidade de interpretações que se aplicam no 

ambiente organizacional. No entanto, em uma visão mais predominante, pode-se se dizer 

que se trata da qualificação observável dos indivíduos que, por sua vez, deverão ser capazes 

de realizar determinados serviços, capacidades de resolver problemas e de apontar 

alternativas para resolver determinadas situações. 

No período Renascentista, 1300 a 1500, o conceito de competência se restringia em 

seu sentido à capacidade de realizar determinado trabalho. Com o advento da Revolução 

Industrial em 1750, esse conceito sofre grandes transformações nas relações entre capital e 

trabalho, o termo competência surge como a habilidade necessária para o exercício de 

atividades específicas. 

Inicialmente a noção que se tinha de competência estava ligeiramente atrelada a ideia 

de qualificação de pessoas para o desenvolvimento de seus afazeres, esse conceito 

restringia-se a preparação dos indivíduos para o trabalho. Os autores McClelland e Dailey 

(1972) foram os pioneiros a se dedicarem nos estudos relacionados à competência, foram 

eles que deram início a essa corrente de pensamento, associando o termo “competência” à 

administração de recursos humanos. De seus primeiros trabalhos até então, surgiram 

diversos estudos, inclusive os que ocasionaram na elaboração de um dicionário chamado 
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Webster13, que foi fundamentado inicialmente com dados de 286 diferentes casos de 

utilização de competência. 

David McClelland, em 1973, foi um dos pioneiros a utilizar o conceito de 

competências de forma estruturada, à procura de uma abordagem. Neste mesmo ano, o autor 

publica um artigo “Testing for competence rather than intelligence14”, dando início aos 

debates a respeito de competências com psicólogos e administradores dos Estados Unidos. 

Para maioria dos autores americanos, McClelland (1973), Boyatzis (1982) e Spence Jr. 

Spence (1993) a competência tem sido entendida como “um conjunto ideal de qualificações 

para que a pessoa desenvolva uma performance superior em seu trabalho”. 

Autores franceses em seus estudos iniciais entendiam competência como o 

conhecimento, a habilidade e a atitude conhecidas como (CHA). Para Zarifian, (1994, p.111 

apud Fleury, 2008 p. 28), “a competência não se limita, portanto, a um estoque de 

conhecimento teórico e empírico detidos pelo indivíduo, nem se encontra encapsulada na 

tarefa”. Para Le Boterf (1994 apud Fleury, 2008 p. 29), a competência “é um saber agir 

responsável, como tal reconhecido pelos outros. Implica saber como mobilizar, integrar 

recursos e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto profissional 

determinado”. Em poucas palavras, pode-se dizer que os autores Zarifian (2001) e Le Boterf 

(2003) veem a competência como a mobilização dos conhecimentos, das habilidades, das 

atitudes e “entrega”. 

No Brasil, desde os anos 9015, a tipologia de gestão por competência vem sendo 

evidenciada nas discussões do meio acadêmico e empresarial. Autores brasileiros, como: 

Ruas (2005), Dutra (2004), Fleury e Fleury (2006), Rabaglio (2008), em suas obras, dão 

valiosas contribuições em relação ao tema. Conforme Fleury e Fleury (2001, p. 183), o 

assunto competência vem sendo “associado a diferentes instâncias de compreensão: no nível 

da pessoa (a competência do indivíduo), das organizações (core competence) e dos países 

                                                            
13Fleury (2008, p. 26) O dicionário Webster (1981:63) define competência, na língua inglesa, como “qualidade 
ou estado de ser funcionalmente adequado ou ter suficiente conhecimento, julgamento, habilidades ou força 
para determinada atividade (the quality or state of being functionally adequate or having sufficient skill os 
strenght for a particular duty)  Essa definição, bastante genérica, menciona dois pontos principais ligados à 
competência: conhecimento e tarefa. 
14 Tradução: Teste de competência em vez de inteligência. 
15A década de 90, com seus desafios de crescente competitividade e globalização das atividades, levou ao 
alinhamento definitivo das políticas de gestão de recursos humanos às estratégias empresariais, incorporando à 
prática organizacional o conceito de competência, como base do modelo para gerenciarem pessoas (FLEURY; 
FLEURY, 2004, p. 78). 
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(sistemas educacionais e formação de competências)”. Basicamente, pode-se dizer que a 

evolução do conceito de competência ocorreu assim. 

Atualmente há uma grande diversidade de conceitos inerentes à competência que se 

complementam. Essas variedades de conceitos estão evidenciadas na figura 1 que, conforme 

Dutra (2008, p.30), apresentam de um lado as competências como “um conjunto de 

conhecimento, habilidades e atitudes necessárias para a pessoa exercer seu trabalho”; do 

outro lado, o autor apresenta as competências entendidas como “a entrega da pessoa para a 

organização”. 

 
Figura 1: Conceito sobre competência. 
Fonte: Dutra (2008, p. 30). 

2.2 Conceito de administração, gerência e gestão 

Consoante Ferreira (2004), gestão é “o ato de gerir, da gerência, da administração de 

algo“. Gerir, por sua vez, deriva do latim “gerere”, que significa “trazer, produzir, criar, 

executar, administrar”. Administrar significa “dirigir qualquer instituição, reger com 

autoridade suprema, governar, ou manter sob controle um grupo, uma situação, a fim de 

obter o melhor resultado”. Administração, Gerência e Gestão são sinônimos que estão 

diferindo apenas quanto ao nível em que se aplicam em uma organização.  

Embora os conceitos de administração e de gestão sejam utilizados como sinônimo 
em geral considera-se “gestão” uma ação para a qual há menor grau de 
previsibilidade sobre o resultado do processo a ser “gerido” Um navio é dirigido, 
uma empresa é administrada, mas uma relação humana pode, no máximo, ser 
gerida – isso quando se admite que os dois agentes têm consciência e vontades 
próprias.Usar o termo “gestão” pode significar resgatá-lo do caráter humano e 
sobrepô-lo ao aspecto técnico no âmbito do relacionamento entre pessoas e 
empresa. (DUTRA, 2001, p.19). 
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2.3 Conceito de competência 

Competência é uma palavra do censo comum usualmente, refere-se à pessoa com 

certa qualificação, preparação, capacidade para realizar uma tarefa. O contrário significa não 

somente a negação dessa qualificação, mas manifesta-se também como um sentimento 

pejorativo, depreciativo, que de certa forma, indica que a pessoa encontra-se, ou se 

encontrará em pouquíssimo tempo à margem dos ciclos de trabalho, e de reconhecimento 

social. 

Na década de 50, Klemp conceitua competência como “uma característica subjacente 

de um indivíduo que resulta em um desempenho efetivamente superior em um dado cargo”. 

Klemp (1999, p.134) considera dois tipos de competências: as práticas, que as define como 

sendo "o que as pessoas fazem, exercendo suas funções, para obter resultados"; e os 

atributos, que os define como "conhecimentos, técnicas e outras características que as 

pessoas trazem para a função, que lhes permitem exercer as tarefas de liderança”. O autor 

leva em consideração que os atributos representam a matéria-prima do desempenho, são as 

habilidades indispensáveis para o exercício da função. As práticas, por sua vez, são as 

atitudes adotadas a partir dos próprios atributos. E podem ser descritas a partir da 

observação comportamental no exercício da função. As práticas são dependentes dos 

atributos. 

Três décadas após, surge um novo conceito de competência mais utilizado e aplicado 

nos dias atuais, conforme McClelland (1973), que o define como sendo: “um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA)”. Le Boterf (2004) aborda a competência 

como “resultada do cruzamento de três eixos, a formação da pessoa (sua biografia e 

socialização), sua formação educacional e a sua experiência profissional”. Segundo ele, a 

competência é um saber agir responsável, como tal reconhecido pelos outros. Pode se 

afirmar que a noção de competência aparece, então, associada a verbos de ação como saber 

agir, mobilizar recursos, saber ensinar, saber resolver problemas. 

A definição mais comum de competência utilizada por profissionais da área de 

recursos humanos segundo Fleury & Fleury (2008, p.27) é: “conjunto de conhecimentos, 

habilidades, atitudes que afetam a maior parte do trabalho de uma pessoa e que se 

relacionam com desempenho no trabalho”, o autor continua a dizer que, ”a competência 

pode ser mensurada, quando comparada com padrões estabelecidos e desenvolvida por meio 

de treinamento”. 
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A competência pode ser explicada de várias formas, na ótica de (RUAS et al., 2005), 

pode-se perceber a existência de duas  grandes correntes teóricas. Brandão et al. (2008), 

assim descrevem: a primeira, idealizada especialmente por autores norte-americanos 

(McCLELLAND, 1973; BOYATZIS, 1982), entendem a competência como “um conjunto 

de qualificações subjacentes à pessoa (como conhecimentos, habilidades e atitudes), que 

permitem a ela realizar um trabalho ou lidar com uma dada situação”. A segunda, 

idealização, parte da iniciativa de autores franceses (LE BOTERF, 2003; ZARIFIAN, 2001), 

associam a competência não só a atributos ou qualificações subjacentes da pessoa, mas sim 

“às suas realizações em um dado contexto, ou seja, àquilo que o indivíduo produz ou realiza 

no trabalho”. 

Competência é compreendida por muitas pessoas e por alguns teóricos da 
administração como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessários para que as pessoas desenvolvam suas atribuições e responsabilidades. 
Contudo, essa forma de encarar a competência tem-se mostrado pouco 
instrumental. As pessoas possuem um determinado conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes, o que não garante que a organização se beneficie 
diretamente dele. Para se compreender melhor o conceito de competência 
individual, é importante discutir-se também o conceito e entrega... Levando-se em 
consideração sua capacidade de entregar-se à empresa... Além de se verificar sua 
formação e experiência, observa-se também seu modo de atuar, sua maneira de 
realizar o trabalho solicitado, suas realizações, enfim, quer-se nos assegurar de que 
a pessoa a ser escolhida terá condições de obter resultados que a organização 
espera e de que necessita. (DUTRA, 2001, p. 28). 

A competência é o conhecimento na prática, em ação, gerando resultados desejados 

em busca de atingirem os objetivos organizacionais. Comumente, manifesta-se quando é 

utilizado, caracterizando assim, sua orientação para ação. Quanto mais conhecimento um 

indivíduo possui, sua capacidade de apreciação e de análise se torna mais abrangente e, por 

conseguinte, melhor será a qualidade de suas ações. 

Dutra (2001, P.52) ressalta que “ao olharmos as pessoas por sua capacidade de 

entrega, temos uma perspectiva mais adequada – porque mais individualizada – para avaliá-

las, para orientar o desenvolvimento delas e para estabelecer recompensas”. 

As pessoas atuam como agentes de transformação de conhecimento, habilidades e 
atitudes em competência entregue para a organização. A competência entregue 
pode ser caracterizada como agregação de valor ao patrimônio de conhecimento da 
organização. Cabe destacar o entendimento de agregação de valor como algo que a 
pessoa entrega para a organização de forma efetiva, ou seja, que permanece 
mesmo quando a pessoa sai da organização. Assim a agregação de valor não é 
atingir metas de faturamento ou de produção, mas melhorar processos ou 
introduzir tecnologias. (DUTRA, 2008, P. 31). 
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Nesse contexto, fica claro e evidente que as pessoas possuem CHA, e essas 

competências podem gerar proveitos para a organização quando entregam suas habilidades 

no intuito de atingirem os objetivos organizacionais e seus próprios objetivos. Fleury e 

Fleury (2001) afirmam que o termo “entrega” refere-se ao indivíduo saber agir de maneira 

responsável, o que implica em saber mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e 

habilidades que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo, que 

deve ser reconhecido por essa atitude. 

Fleury e Oliveira Jr. (2001, p.21) afirmam também que competência é “um saber agir 

responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 

recursos, habilidades, que agregam valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo”, ponto de vista este que contempla as dimensões da organização e do indivíduo. 

2.4 Gestão de pessoas por competência 

A gestão de pessoas por competência é uma modelo de gestão que se referencia no 

contexto das organizações que evidenciam a missão, os valores e as estratégias 

organizacionais, já quanto às pessoas, existem características pessoais relacionadas ao 

conhecimento, habilidades e atitudes que, desenvolvidas, potencializam o alcance dos 

objetivos pessoais e organizacionais. A base da organização, ou melhor, os pilares mestres 

que levam a organização a alcançar seus objetivos e metas estão diretamente relacionados à 

capacitação de seus colaboradores no desenvolvimento do que chamamos de CHA, 

(conhecimentos, habilidades e atitudes). As competências estão relacionadas aos 

conhecimentos individuais, às habilidades e às características de personalidade que 

influenciam primorosamente no desempenho das pessoas. 

Temos percebido que a forma de gerir pessoas vem causando, ao longo dos 
últimos anos, um desconforto crescente nos indivíduos, nos gestores, nos 
dirigentes e nos profissionais de recursos humanos. Tal desconforto reflete o 
descompasso existente entre as práticas de gestão e as necessidades da empresa 
moderna e das pessoas. Eliminar esse descompasso exige introdução de conceitos 
novos para ajudar compreender e implementar praticas renovadas no âmbito da 
gestão de pessoas (DUTRA, 2001, p.1). 
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Não é nada fácil implantar o modelo de gestão por competência, é um árduo trabalho 

mesmo com o comprometimento e apoio de todos os envolvidos com o processo de gestão 

da organização. É preciso saber agir e ter atitude para querer fazer, pois, caso contrário, o 

projeto de gestão por competência não sairá do papel, é simplesmente mais uma ideia sem 

eficácia. A implantação do modelo requer grandes desafios que refletem significativamente 

em todos os recursos humanos de uma organização. Suas riquezas humanas precisam ser 

identificadas, seus gestores devem estar conscientes e qualificados para agir e saber utilizar 

as competências de suas riquezas com eficiência e eficácia na implementação desse modelo 

de gestão. 

Gerenciar pessoas não é uma tarefa fácil, que se possa exigir dos gestores sem 
prepará-los, treiná-los, fornecendo ferramentas consistentes, práticas e objetivas, 
para que possam fazer gestão de pessoas com qualidade, nivelando cultura 
organização e lideranças. Em uma empresa onde a cultura de gestão fica ao sabor 
do estilo de cada gestor, a comunicação interna vira um “caos”, pois cada um 
acaba trabalhando com seus próprios conceitos, métodos e valores, sendo 
indiferente e até mesmo incompatível com os outros. Isso cria imensas barreiras na 
comunicação entre líderes e equipes, entre pares, entre áreas e departamentos entre 
unidades etc. (RABAGLIO, 2008, p.9). 

Quando falamos em gestão por competência, é bom que se saiba que não estamos 

falando de nenhuma novidade, há algumas décadas já se falava a respeito do “CHA”, desde 

os anos 70, o mercado é que não se manifestava  nem reagia positivamente a isso. Nessa 

época, o mercado valorizava apenas as competências técnicas formadas pelo “C” e pelo “H” 

do conjunto do “CHA”. Deixando de lado as competências comportamentais que estão 

relacionadas a atitudes, pois, estas não faziam parte da lista de prioridades do mercado de 

trabalho. Por esse motivo, é que as demissões, promoções e os desligamentos eram 

efetivados, baseados apenas nas competências técnicas, o que veio proporcionar muitos 

prejuízos para as organizações. 

De que adianta um engenheiro que passou grande parte de sua vida nos bancos de 
uma faculdade se ele não for a campo praticar e exercitar todo seu conhecimento? 
Temos um conhecimento sem habilidade, pois faltou atitude para atingir esse 
objetivo. O C sem o HA não é competência. Mas se esse mesmo engenheiro 
estiver trabalhando em um setor de pesquisa de uma empresa, mas não tiver 
persistência, criatividade e tantas outras características para trazer novidades, 
descobrir novos processos ou caminhos, ele não terá competência, pois, o CH sem 
o A não é Competência. (LEME, 2005 p.18-19). 

Atualmente, já se sabe que para cada cargo é necessário um CHA completo e que 

cada pessoa que se candidatar a um cargo, necessário se faz ter o CHA que o cargo exige ou 

de que necessita, assim, na falta dessa compatibilidade de perfil, dificilmente haverá eficácia 

em resultados. O que significa que estamos vivenciando uma nova realidade que requer uma 

nova metodologia para gestão de pessoas, baseadas em ferramentas consistentes de gestão 
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que nos der a possibilidade de potencializar resultados. Para um melhor entendimento 

observemos o quadro 1 com as especificidades dos CHA. 

Conhecimentos 
Para o cargo: refere-se á necessidade que o cargo tem de formação acadêmica, 
conhecimentos técnicos, especialidades. Nessa etapa da competência, não se exige 
prática, apenas a formação e pré-requisitos ao cargo. 

 Para o candidato: refere-se à especificidade de sua formação, escolaridade, 
idiomas, informática, para atender as necessidades do cargo etc. 

Habilidades Experiência, prática, domínio do conhecimento. 

 Esse termo é muito usado no esporte quando se refere aos atletas que apresentam 
excelência em sua modalidade, portanto, atletas com prática e domínio naquilo que 
realizam. Alguns cargos precisam de muita experiência nas atribuições, portanto, 
precisam de habilidades. 

Atitudes 
Valores, emoções, sentimentos expressos através do comportamento humano, que, 
por meio de uma metodologia, tornam possível identificar o perfil comportamental 
necessário para o cargo. 

Quadro1: Os três ingredientes da competência. 
Fonte: Rabaglio (2008, p. 11). 

Competência na visão de Rabaglio (2008, p.11) “é um conjunto de conhecimento, 

habilidades e atitudes especificas para cada cargo” que, seguindo uma metodologia 

criteriosa, torna possível, conforme a autora: 

o Mapear o perfil das competências necessárias para qualquer cargo ou função. 

o Construir as ferramentas personalizadas para avaliar o perfil de competências 

dos candidatos ao cargo, com o objetivo de identificar a compatibilidade entre as 

necessidades do cargo e perfil do candidato a ocupante do cargo e perfil do 

candidato a ocupante do cargo que são: 

 O mapeamento e a mensuração de competências. 

 A entrevista comportamental como foco em competências. 

O modelo de gestão por competência já vem sendo praticado em algumas instituições 

públicas federais, em especial nas instituições publicas de ensino. O que impulsionou a 

aplicação desse modelo de gestão foi a partir da publicação do Decreto nº 5.707, de 23 de 

fevereiro de 2006, que estabeleceu a política e as diretrizes para o desenvolvimento de 

pessoal, incorporando o conceito de gestão por competência na administração pública 

federal direta, autarquias e fundações. Esse modelo de gestão tem como objetivo valorizar 

cada vez mais o talento do indivíduo. Carvalho (2006. p. 25) diz que: “baseado na premissa 

de que o domínio de determinadas competências é o que faz com que profissionais e 

organizações se diferenciem, se sustentem e tenham vantagem competitiva no mercado”. A 

gestão por competência se apresenta como aplicação ou fruto dessa teoria, ou seja, como 
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ferramenta de promoção da gestão estratégica de recursos humanos e, por consequência, 

gera diferencial competitivo para as organizações. 

2.5 Conceito de conhecimento 

Historicamente, os estudos sobre o conhecimento tornaram-se uma questão em 

evidência no segmento da filosofia e da epistemologia, meditado por vários filósofos e 

pensadores, em que seus estudos poderão com suas contribuições alavancar o processo de 

construção do saber. Vivemos a era do conhecimento, quem tem a informação tem o poder, 

o conhecimento passou a ser o elemento de maior importância no desenvolvimento das 

atividades das pessoas, das organizações e, consequentemente, do desenvolvimento das 

nações. Dias Sobrinho (1999, p. 25) afirma que "o futuro de uma nação se projeta cada vez 

mais sobretudo em base de seu capital educativo. Ele é o principal motor das transformações 

e deve ser o instrumento da compreensão das mudanças". O autor continua dizendo que as 

profissões se alteram com muita velocidade, por essa razão deve acompanhar as 

transformações da sociedade. 

O conhecimento tem sido visto como um atributo que o homem possui, que lhe 

proporciona uma reação ativa ao meio em que vive, pois precisa interagir com ele, 

procurando entendê-lo em seu contexto real, tornando-os fundamental na construção do 

saber e dos destinos da humanidade. Le Boterf (2003) faz referência ao conhecimento como 

sendo: “os saberes teóricos cuja finalidade é entender um fenômeno, um objeto, uma 

situação, uma organização ou um processo. Sua razão principal não é dar lugar a aplicações, 

mas poder servir a múltiplas ações diferentes”. Para a construção do conhecimento, devem-

se levar em consideração os aspectos tanto relacionais entre sujeito e a realidade, quanto 

reflexivos. 

2.6 Tipos de conhecimentos 

O ser humano, desde o princípio, vem ao longo do tempo procurando respostas que 

possam esclarecer suas inquietações, seus receios, medos e incertezas, vive 

predestinadamente em busca de conhecimentos, de si próprio e de tudo que há em seu redor. 

Devemos entender o conhecimento16 conforme Garcia, (1988, p. 57) “como um produto do 

intelecto humano, e voltado para o homem, por conseguinte, que lhe permite entender, à sua 

                                                            
16 Leme (2005, p. 18) O conhecimento é o saber, é o que aprendemos nas escolas, nas universidades, nos 
livros, no trabalho, na escola da vida. Sabemos de muitas coisas, mas não utilizamos tudo que sabemos. 
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maneira, o mundo que o cerca e, ao mesmo tempo, desenvolver técnicas para melhor viver 

nele”. 

O conhecimento empírico (popular, vulgar ou senso comum) é o conhecimento 

popular passado através das pessoas, frutos do dia-dia, não precisam da ciência para dizer o 

que é verdadeiro ou não para determinado grupo que a toma com verdade. 

O conhecimento filosófico tem por origem a capacidade de reflexão do homem e por 

instrumento o raciocínio, suas hipóteses advêm da experiência e não da experimentação. 

Diferente do conhecimento empírico. 

O conhecimento religioso ou teológico produzido pela fé humana na existência de 

uma ou mais entidades divinas – um ou mais deuses, é apoiado em doutrinas de proposições 

sagradas e direcionado à compreensão do mundo em sua totalidade. De modo geral, o 

conhecimento teológico apresenta respostas para questões que o homem não pode responder 

com os conhecimentos vulgar, artístico, científico ou filosófico. 

O conhecimento tácito caracteriza-se pelo conhecimento implícito no ser humano e 

não está escrito em nenhum lugar. 

O conhecimento científico procura conhecer não só o fenômeno, mas suas relações 

de causa e efeito. Nesse sentido, ele é verificável na prática, por demonstração ou 

experimentação. 

2.7 Conceito de habilidade 

A origem conceitual do termo habilidade é latina “habilitate” e faz referência à 

capacidade e à disposição para fazer algo, é aquilo que uma pessoa realiza com talento e 

destreza. Bueno (2007, p. 400) afirma que habilidade17 é “inteligência, capacidade, jeito, 

destreza, conhecimento técnico”. Hoje se usa o termo talento para designar habilidades. 

Atualmente, usa-se o termo talento para designar habilidades congênitas das pessoas, 

ou capacidade natural que a pessoa possui para desempenhar determinadas atividades. Outro 

sentido do termo é de habilidade extraordinária que algumas pessoas possuem para 

desempenhar suas atividades habituais, de modo que venham receber mérito por seu 

desempenho. 

                                                            
17 Leme (2005, p. 18) A habilidade é o saber fazer, é tudo o que utilizamos dos nossos conhecimentos no dia-a-
dia. 
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Dutra (2004) referencia a habilidade como “a capacidade de a pessoa exercer tarefas, 

atividades ou funções e o seu uso traduz uma atribuição ou responsabilidade mais 

complexa”. Já na visão de Le Boterf (2003); é “o saber fazer, constituído por condutas, 

métodos ou instrumentos, cuja aplicação prática o profissional domina. É o saber oriundo da 

ação, é a capacidade do indivíduo de realizar algo”. Nota-se que nesses conceitos estão 

evidenciadas as habilidades pessoais e sociais. As habilidades segundo Perrenoud (1999, 

apud ZAMBERLAN, 2006) “são demonstrações da competência, referem-se ao saber usar 

todos os conhecimentos e associá-los com as atitudes e com a situação apresentada, o que é 

feito com os sistemas mentais”. 

Também podemos considerar como habilidade a capacidade e a disposição que uma 

pessoa tem para negociar e conseguir objetivos desejados por meio de relacionamentos 

interpessoais. Resende (1999 p 18-19) diz que a habilidade “é uma característica de 

potencial humano que favorece realizações pessoais, existem algumas características, ou 

recursos pessoais que podem ser classificados tanto como aptidões como habilidades”. Em 

outras palavras, habilidade é o nível de competência de uma pessoa em relação a um 

determinado objetivo. 

2.8 Conceito de atitude 

A atitude18 é considerada por alguns autores como sendo o principal componente da 

competência, tem relação com o querer ser ou agir, as atitudes são compostas pelo conjunto 

de crenças, valores e princípios adquiridos ao longo da existência do indivíduo e decorrem 

do sistema cognitivo. Davis e Newstrom (1992) conceituam atitude como “sentimentos e 

crenças que determinam fundamentalmente como os empregados irão perceber o ambiente 

onde se encontram. Atitudes são um conjunto de indicadores mentais que afetam a visão de 

uma pessoa em relação a algo”. 

A atitude se manifesta como uma tendência ou uma predisposição, reação do 

indivíduo em responder um determinado objeto social, que pode ser uma pessoa ou situação. 

Essa resposta pode ser positiva ou negativa, não é um comportamento, é uma predisposição, 

uma tendência relativamente estável de como se comporta uma pessoa diante de uma 

determinada situação. Atitude é um impulso que nos leva a tomar uma decisão em 

momentos inesperados. 

  

                                                            
18 Leme (2005, p. 18) A atitude é o que nos leva a exercitar nossa habilidade de um determinado conhecimento, 
pois ela é o querer fazer. 
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2.9 Os recursos da competência 

Segundo Boterf (Apud RUAS, ANTONELLO e BOFF, 2005) detalha o CHA 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) que os chamam de recursos de competências e seus 

desdobramentos19 estão representados na figura 2 a seguir. 

 Conhecimentos: gerais e teóricos, operacionais e sobre o ambiente; 

 Saber fazer: operacional, experiencial e relacional cognitivo; 

 Atitudes: atributos pessoais e profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Recursos da competência e desdobramentos possíveis.  
Fonte: adaptada de Ruas (2005). 

Quando combinamos a interdependência do saber, do saber fazer e do saber agir se 

evidencia a entrega das competências individuais para a organização de modo que ela possa 

utilizá-las para atingir seus objetivos e suas diretrizes estratégicas. Assim sendo, trata-se, 

portanto, de entender a relação existente entre o que a organização espera como entrega de 

suas riquezas humanas e o que determina ou influencia as relações dessa entrega. 

O conceito de competência é pensado como um conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes (isto é, o conjunto de capacidades humanas) que justificam 
uma alta performance, acreditando-se que os melhores desempenhos estão 
fundamentados na inteligência e na personalidade das pessoas. Em outras palavras, 
a competência é percebida como um estoque de recursos que o individuo detém. 
Embora o foco da análise seja o indivíduo, a maioria dos autores americanos 
aponta a importância de alinhar as competências às necessidades estabelecidas 
pelos cargos ou posições existentes na sociedade. (FLEURY, 2002, p. 53) 

O conceito de competência não é singular, podendo ser observado sob diversas 

perspectivas, tanto no contexto organizacional quanto em relação aos indivíduos 

                                                            
19 Esse desdobramento do CHA é muito rico, pois nos dá uma noção da dimensão do significado competência 
em cada um de seus pilares e, ao mesmo tempo, da integração de ambos.  

SABER 
(conhecimento) 

SABER FAZER 
(habilidades) 

SABER SER/AGIR 
(habilidades) 

Conhecimento do ambiente 

Conhecimentos gerais e teóricos 

Conhecimentos operacionais 

Experiência profissional associada 

Atributo profissional 

Atributos pessoais 
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colaboradores da organização. As competências comportamentais conforme Leme (2005, 

p.15), são “tudo que o profissional precisa demonstrar como seu diferencial competitivo e 

tem impacto em seus resultados, por exemplo, criatividade, flexibilidade, foco em resultados 

e no cliente, organização, planejamento, liderança e tantas outras”. A competência 

individual deve acrescentar valor econômico para a organização e, ao indivíduo, um valor 

social, adquiridos por seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Nesse sentido, requer 

recursos e diversos tipos de conhecimento, como detalhados por Ruas na tabela 1 a seguir. 

TIPOS FUNÇÕES 

Conhecimento do ambiente Conhecer os elementos do ambiente, a fim de poder atuar de 
maneira adequada. 

Conhecimentos gerais e teóricos Saber compreender e analisar as situações em que atua e tratá-las 
sistematicamente (métodos). 

Conhecimentos operacionais Conhecer os métodos, procedimentos e normas de suas 
atividades. 

Experiência profissional 
associada Saber colocar em ação os conhecimentos adequados à situação. 

Atributos profissionais 

Saber perceber e apropriar aspectos que não são explicativos nas 
normas, procedimentos e métodos, mas que estão presentes nas 
atividades profissionais (conhecimentos tácitos). 

Tabela 1: Explicativa de recursos de competência. 
Fonte: Ruas (2001). 

2.10 O modelo de gestão por competência 

O modelo de Gestão por competência é inovador e recente, datado dos anos 80,  

apresenta-se como um mecanismo que envolve indivíduos e organização em uma relação de 

dependência, completa-se em função de atingirem seus objetivos. O indivíduo precisa da 

organização para realizar seus objetivos pessoais, sociais, e de natureza profissional; a 

organização, por sua vez, depende desses indivíduos para arquitetarem seu planejamento 

estratégico e gerenciarem seus negócios. 

As competências são divididas em duas classes: técnicas e comportamentais. As 

Competências técnicas20 estão relacionadas diretamente ao conhecimento, ou seja, tudo que 

o profissional precisa saber para desempenhar bem sua função. Já as competências 

comportamentais21 são adquiridas na experiência, tanto profissionais quanto de vida, e é um 

                                                            
20As competências técnicas são própria daqueles cujo currículo (formação profissional) é adequado para a 
função que exercem e que, de costume, são profissionais que se preocupam em se manterem atualizados. 
21Geralmente, o desenvolvimento das competências comportamentais é motivado pela intuição, paixão, 
curiosidade, razão, audácia, cautela, ousadia, perseverança e otimismo. Mesmo que o indivíduo não tenha 
experiência na área em que deseja trabalhar, determinadas características comportamentais são indispensáveis, 
como por exemplo: pró-atividade, saber se relacionar com os outros, capacidade para aceitar mudanças, boa 
comunicação, disposição para enfrentar desafios, vontade de crescer, boa vontade, simpatia e empatia, essas 
características podem ser o diferencial em um processo seletivo. 
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componente das habilidades sociais que, de certa forma, exige atitudes adequadas dos 

indivíduos para lidarem com situações do dia-a-dia, essa classe das competências passaram 

atualmente a ser o diferencial nos processos de seleções realizados pelas organizações. Na 

realidade, a tipologia de gestão por competência procura definir um perfil profissional 

adequado para função, possibilitando assim um bom desempenho na função em que o 

indivíduo ocupa na organização. 

O conceito de gestão baseado em competências vem sendo adotado por inúmeras 

organizações, com o intuito de agregar esforços que venham possibilitar um melhor 

planejamento, captação de novos talentos, desenvolvimento e avaliação das competências 

necessárias aos diferentes níveis da instituição. 

O modelo de gestão por competência de Brandão & Guimarães (2001) “representa 

um processo contínuo, que tem como etapa inicial a formulação da estratégia da 

organização, em que seriam definidas a missão, a visão e os macro-objetivos”. Na próxima 

etapa, a organização identifica as competências organizacionais22 necessárias para a 

obtenção de seus objetivos, também são definidos os indicadores de desempenho, medidas 

que nortearam para o bom desempenho e eficácia das ações adotadas para a concretização da 

visão de futuro. Assim é possível fazer um mapeamento das competências profissionais e 

identificar os espaços existentes entre as competências necessárias para que se chegue aos 

objetivos estratégicos, e as competências já existentes internamente na organização estão 

representadas na figura 3 seguinte. 

 
Figura 3: Modelo de Gestão por competência. 
Fonte: Adaptada de Guimarães et al. Apud Guimarães e Brandão (2001). 

                                                            
22As competências organizacionais representam as competências e as atividades chaves esperadas de cada 
unidade de negócios de uma organização, também estão relacionadas aos valores individuais da empresa, e são 
características primordiais das pessoas desenvolvidas por meio do conhecimento e da convivência social 
individualmente.  
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Segundo Dutra (2008, p.18), ”no Brasil, as empresas que estão obtendo bons 

resultados na gestão de pessoas têm aplicado os conceitos de competência, complexidade e 

espaço ocupacional, de forma a permitir que o gestor avalie os riscos e acompanhe os 

resultados de suas decisões”.  Nesse sentido, o autor continua dizendo que o conjunto de 

políticas e práticas de gestão de pessoa deve possuir as seguintes propriedades: 

o Integração mútua: permite ao gestor avaliar os desdobramentos de uma 

decisão relativa à remuneração de uma pessoa no conjunto das remunerações 

da organização, na massa salarial, no sistema de carreira, no sistema de 

desenvolvimento, enfim, em todos os demais aspectos da gestão de pessoas 

dentro da organização. 

o Integração com a estratégia organizacional: é fundamental que o conjunto 

de políticas e práticas de gestão de pessoas esteja alinhado com os objetivos 

da organização, seus valores e missão. 

o Integração com as expectativas das pessoas: é fundamental, também, que 

essas políticas e práticas estejam alinhadas com as expectativas das pessoas 

para sua legítima efetividade. 

A noção de competência proferiu-se ao de complexidade23, de modo que a pessoa 

com um nível maior de desenvolvimento tem maior capacidade de abstração e, por 

conseguinte, desenvolve competências mais sofisticadas, que na ótica de Fleury & Fleury 

(2008, p.83), “profissionais que atuam em nível de complexidade mais elevado agregam 

maior valor à organização”. 

Salienta-se que a falta de qualquer uma dessas propriedades torna as políticas e as 

práticas de gestão de pessoas em simplesmente um mero conjunto de normas burocráticas, 

que controlam o gestor e suas ações, em vez de orientá-lo em suas decisões. 

  

                                                            
23 Segundo Dutra (2008, p.41), as pessoas desenvolvem-se quando lidam com atribuições e responsabilidades 
de maior complexidade. 
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2.11 Competência como fonte de valor 

Fleury e Fleury (2000, p. 21) definem a competência individual como "um saber agir 

responsável e reconhecido, implica em mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 

recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo”. As competências contribuem para a consecução dos objetivos estratégicos da 

organização.  A figura 4 representa esta definição  

 
Figura 4: Competências como fonte de valor para o indivíduo e para a organização. 
Fonte: FLEURY e FLEURY, (2008, pg. 30). 

 
É comum o conceito de competência está associado aos verbos: saber agir, mobilizar 

recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber se engajar, assumir 

responsabilidades, ter visão estratégica. 

Os colaboradores agem como vetores de transformação de conhecimentos, 

habilidades e atitudes em competências entregue a organização. Essa competência entregue 

a organização caracteriza-se como sendo uma agregação de valor ao patrimônio de 

conhecimentos da organização. 
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Os significados desses verbos expressos no conceito de competência, conforme os 

autores, estão explícitos no quadro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Competências do profissional 
Fonte: FLEURY e FLEURY, (2008, pg. 31). 

2.12 O modelo árvore das competências 

O modelo árvore das competências evidencia a estrutura das competências, 

destacando a sinergia resultante da combinação de seus aspectos estruturais, os 

conhecimentos, as habilidades e atitudes. Esse modelo possibilita o mapeamento das áreas 

de domínio de competências, além de possibilitar o planejamento das metas em médio prazo 

e contribui para o direcionamento dos planos de auto desenvolvimento. A figura 5, 

apresentada a seguir, explica o posicionamento das competências humanas. A árvore das 

 
Saber agir 

 
Saber mobilizar 
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competências dá suporte aos gestores no que diz respeito ao processo de seleção das 

capacidades que são de interesse da organização. 

 

Figura 5: Árvore das competências. 
Fonte: Adaptada de Gramigna (2002) apud BARBOSA, (2008, p.32). 

Conforme Gramigna (2002), a composição da árvore tem semelhança com as 

competências humanas, em que a forma analógica descreve-as assim: a raiz, conjunto de 

valores, crenças e princípios adquiridos na sua vivência, que implicam no grau de 

envolvimento e comprometimento no trabalho, “equivale às atitudes”; o tronco, conjunto de 

informações armazenadas pela pessoa, conforme suas necessidades “equivale ao 

conhecimento”; a copa, equivale ao saber agir com talento, capacidade e técnica, sobre a 

realidade  proporcionando a resolução de problemas e alcançando resultados positivos. 

Boyatzis (2004 apud MASIH; SILVA JÚNIOR; RAMOS, 2008) afirma que a 

analogia entre essas três dimensões da árvore podem ser mais bem entendidas da seguinte 

forma: “o que precisa ser feito (está ligado ao conhecimento); como deve ser feito 

(relacionado às habilidades); e porque será feito (com às atitudes)”. 

Já na reflexão de Bündchen e Silva (2004 apud MASIH; SILVA JÚNIOR; RAMOS, 

2008), “a combinação desses elementos torna os indivíduos tecnicamente aptos, embora, 

pode não haver a modificação dos comportamentos por opção própria ou por falta de 

encorajamento para tal”24, portanto, ainda conforme o autor, a falta de alguns desses 

elementos do CHA, no indivíduo, impossibilita o sucesso e o alcance dos resultados 

almejados. 

  

                                                            
24 Boyatzis (2004) um erro muito comum é pensar que, somente adquirindo novos conhecimentos, uma pessoa 
irá se tornar um melhor profissional. Para ser eficiente é necessário usar este conhecimento para fazer com que 
as coisas aconteçam. 
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2.13 Competência organizacional 

Tanto no meio acadêmico quanto no ambiente empresarial existe um clima 

harmônico em relação à importância das competências organizacionais para construção da 

vantagem competitiva organizacional25. Assunto pelo qual, tem instigado e desafiado muitos 

profissionais, pesquisadores e gestores de diversas áreas do conhecimento. Compreender e 

identificar as competências pode acarretar em vários benefícios para a organização. 

As competências podem ser classificadas, como: humanas ou profissionais, e 

organizacionais, esse conjunto de competências profissionais coligados a processos e 

recursos dão origem e sustentação à competência organizacional. Santos (2000a, p. 13) 

evidencia que “a competência organizacional não está no conhecimento em si, mas na 

mistura de habilidades técnicas, funcionais, gerenciais e comportamentais” representadas na 

figura 6  adiante. 

 
Figura 6: Competências gerenciais. 
Fonte:Santos (2000a, p. 13). 

Prahalad e Hamel (1995, p. 233) definem competências organizacionais como “um 

conjunto de habilidades e tecnologias”. Elas proporcionam as vantagens para a empresa 

competir e constituem o recurso mais valioso da organização. “A perspectiva da abordagem 

das competências é de movimento empresarial de dentro para fora” (inside-out). 

As competências organizacionais ganharam destaque por causa da competitividade 

existente entre as organizações, e fazem referência às competências que uma organização 

possui, portanto, fazem parte de um portfólio de competências. Competências essas que 

envolvem tecnologia, funções, pessoas, processos e, sobretudo, uma gestão capacitada e 

                                                            
25A vantagem competitiva organizacional é um conjunto de características que permitem diferenciação entre as 
empresas, por serem únicas ou terem melhores ofertas em relação aos seus concorrentes. Exatamente por 
entregar mais valor aos seus clientes, (vantagem competitiva) em comparação à concorrência e sob a ótica dos 
clientes. 
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com o intuito de colocar em harmonia essas dimensões, com a intenção de desenvolver e 

manter uma competência organizacional. 

Para Drucker (1999, p. 99), “as competências organizacionais fazem parte da 

personalidade de cada organização e as diferenciam das demais e geram vantagem 

competitiva”. A competência organizacional é a capacidade que a organização tem de se 

tornar eficiente, que lhe proporcione o alcance e a realização de seus objetivos e estratégias. 

As competências organizacionais são produto combinado dos recursos 

organizacionais e das competências individuais, a figura 7 demonstra a dinâmica e a 

interdependência entre esses elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7: Competências organizacionais e competências individuais. 
Fonte: Fleury e Fleury (2004, p. 50). 

Fleury e Fleury (2004, p. 9) asseguram que “as competências organizacionais são 

formadas a partir das competências individuais na utilização e exploração dos recursos 

organizacionais” e continuam dizendo que a aprendizagem faz parte desse processo, cria 

novas competências individuais em um círculo alinhado. 

A competência essencial definida por uma organização contribui veemente para seu 

sucesso, alavancando sua produtividade, capacidade de atender ao mercado e disseminando 

uma imagem diferenciada e competitiva. 
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Os autores afirmam ainda que as competências estão interligadas à realização dos 

objetivos da organização e à sua estratégia, que também tem relação com as competências 

individuais. As competências essenciais da organização devem estar ligadas às competências 

individuais, assim sendo, a entrega dos colaboradores estaria embasada no que é realmente 

essencial à organização. Dessa forma, os colaboradores teriam ciência da importância das 

atividades que exercem e procurariam cumpri-las, desempenhando suas competências 

individuais. 

Ruas (2005, p.46) aborda as competências organizacionais de forma extensiva, em 

sua ótica, classifica-as assim: “básicas, seletivas ou essenciais”. Classificação esta que 

permite demonstrar a configuração dos distintos níveis de consistência das competências 

organizacionais explicados no quadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3: Classificação das competências organizacionais. 
Fonte: Ruas (2005, p.46). 

Essa classificação é importante, pois deixa evidente que nem todas as competências 

organizacionais preenchem os requisitos de Core Competece, o que vem a contrariar quase 

todas as empresas que não apresentam competências organizacionais essenciais 

(excepcionais). O que não implica dizer que essas empresas não sejam competitivas. Mas 

deixa evidente que as empresas, nos diferentes mercados, abraçam posicionamentos 

diferentes.  

As empresas que adotam competências organizacionais básicas se asseguram e 

garantem níveis de atendimento e resultados esperados. No entanto, as empresas que adotam 
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competências organizacionais seletivas diferenciam-se pelo relacionamento com o cliente, 

e/ou pela qualidade de seus produtos e serviços, abraçam as competências como forma de 

tornar viável e garantir tais diferenças. 

As competências organizacionais se caracterizam pelas habilidades organizacionais 

que geram valor distintivo, correspondem as suas características estratégicas e podem ser 

entendidas como a institucionalização e normatização dos conhecimentos individuais que, 

alinhados aos negócios, proporcionam valor à organização, resultando em um diferencial em 

relação aos seus concorrentes. 

2.14 Competência funcional 

As competências funcionais estão relacionadas principalmente ao exercício das 

funções, sobretudo, daquelas que são consideradas funções-chave. Ruas (2005, p. 47) afirma 

que as competências funcionais “são aquelas associadas ao exercício das principais funções 

coletivas da organização, também identificadas em seus principais macroprocessos”. 

Conforme esse mesmo autor, essas competências são atribuições que podem ser 

relacionadas com toda organização. Acrescenta ainda que, com base em seus estudos há 

condição de competências funcionais serem compostas como sustentáculo para 

desenvolvimento das competências organizacionais. 

2.15 Competência individual 

As competências individuais podem ser consideradas como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que atingem uma boa parte das atividades de um 

indivíduo, e que têm relação com o resultado/entrega, que podem ser analisados e medidas, 

segundo padrões pré-estabelecidos e que podem ser melhorado com treinamento, 

qualificação e desenvolvimento. 

Zarifian (2001, p. 68) conceitua a competência individual como sendo “o tomar 

iniciativa’ e o ‘assumir responsabilidade’ do indivíduo diante das situações profissionais 

com as quais se depara”. O autor ressalta ainda que ao assumir responsabilidade, o indivíduo 

deve estar ciente de que será avaliado e até questionado pelos resultados de suas ações, 

desse modo, as competências individuais estão direcionadas aos resultados. 
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A competência individual não é um estado, não se reduz a um conhecimento ou 
Know-how específico. Le Boterf (1994) coloca a competência como resultado do 
cruzamento de três eixos, a formação da pessoa (sua biografia e socialização), sua 
formação educacional e sua experiência profissional. Competência é o conjunto de 
aprendizagens sociais e comunicacionais, nutridas a montante pela aprendizagem e 
pela formação e jusante pelo sistema de avaliações. (LE BOTERF, 1994 apud 
FLEURY & FLEURY 2008, p. 29). 

A ideia de competências individuais teve seu desenvolvimento bem antes dos outros 

conceitos de competência. Essa ideia foi influenciada pelo conceito de qualificação dos 

indivíduos para os postos de trabalho. Posteriormente, esse conceito foi expandido e passou 

a ser caracterizado, como: mobilização e aplicação de conhecimentos e capacidades em uma 

situação específica, em que se apontam recursos e restrições próprias a essa situação. 

Resende (2000) assegura que “a competência é resultante da aplicação de 

conhecimentos com comportamento: o conhecimento engloba formação, treinamento, 

experiência, auto-desenvolvimento, e o comportamento reúne habilidades, interesse e 

vontade”. 

2.16 Competência coletiva 

A sinergia entre as competências individuais formam a base para o desenvolvimento 

das competências organizacionais. Portanto, fica evidente a importância das competências 

coletivas, pois é dessas competências que se desenvolve o conjunto de competência da 

organização. Zarifian (2001) conceitua competência coletiva como sendo simplesmente “a 

soma de competências individuais, mas a união dos membros que possibilita a construção de 

competências maiores”. O conceito de competência em suas diversas dimensões ao longo do 

tempo tem-se evidenciado devido sua prática está vinculada à coordenação e à gestão de 

empresas e ainda podendo ser analisado sob diversas perspectivas: a da organização, do 

indivíduo, da coletividade e de sua funcionalidade. De certo modo, toda competência é 

constituída por um conjunto de capacidades, e essas capacidades só adquirem a categoria de 

competência quando são mobilizadas para uma determinada ação. 
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3 O PERFIL DE UM GESTOR 

Neste capítulo, apresento um breve relato sobre a importância do perfil da gestão 

(administração) e dos gestores, seguidos dos conceitos de gestor e de perfil. 

3.1 Conceitos de perfil 

Atualmente, a liderança tornou-se algo de fundamental importância, mas também 

sabemos de sua raridade nas organizações e, diante do dinamismo e das transformações que 

ocorrem em diversos setores da sociedade, surgem questões como: Quem serão os gestores 

do futuro? Quais características devem prevalecer nas pessoas que irão gerir e inspirar 

pessoas dentro e fora do ambiente de trabalho? 

O perfil mais indicado para um gestor é o daquele que entende a sua 
responsabilidade de execução, mantendo só olhos e ouvidos abertos para perceber 
os anseios dos outros. Tendemos muitas vezes a cair nos extremos. Escolhemos às 
vezes gestores que assumem uma atitude arrogante, de menosprezo ao ambiente 
coletivo, ou que optam pelo comodismo, apenas despachando o que provém dos 
órgãos subordinados (MARCOVITCH, 1998, P. 174). 

É uma exigência natural da modernidade que os novos gestores de instituições de 

ensino superior possuam um perfil mais abrangente em diversas áreas de conhecimento e 

que sejam dotados de habilidades e atitudes na aplicação prática desses conhecimentos no 

dia a dia das instituições, tornando-se um marco diferencial das atuais gestões. 

Os gestores nas IES são fundamentais, pois eles, juntamente com os técnicos, são 
os principais envolvidos na definição da missão, dos objetivos e das metas da IES, 
bem como na eficiência da implementação das estratégias institucionais, 
assegurando uma gestão de qualidade (TACHISAWA; ANDRADE, 2002). 

Portanto, diante desse dinamismo, a aquisição de novas competências pode significar 

o abandono de alguma outra competência que se tornou superada. Chiavenato (2004, p. 20) 

relata que, “o segredo está em adquirir competências duráveis: aquelas que, mesmo em 

tempos de rápida mudança, não se tornam descartáveis nem obsoletas”. O autor continua 

dizendo que diante de todos esses desafios, o administrador, para ser bem-sucedido 

profissionalmente, precisa desenvolver três competências duráveis: o conhecimento, a 

perspectiva e a atitude. Esses três pilares das competências duráveis compõem a santíssima 

trindade que leva o gestor a ser bem sucedido em suas atividades, como demonstra a figura 

8. 
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Figura 8: A santíssima trindade do administrador: as competências duráveis. 
Fonte: Chiavenato (2004, p. 21). 

Certo (2003) afirma que os gerentes para serem eficientes “devem compreender 

como as funções da administração são praticadas, e não apenas saber a definição e sua inter-

relação”. Katz “e Khan (1976) referem-se ao gerente como um líder eficaz, detentor de 

certos traços de personalidade específicos”. 

Certo (2003) ressalta ainda que “a capacidade de atuação dos gerentes é resultado de 

três habilidades administrativas”, descritas a seguir: 

1º Habilidades técnicas: utilização de conhecimento especializado e precisão na 

execução de técnicas e procedimentos relativos ao trabalho;  

2º Habilidades humanas: cooperação em meio à equipe que está sendo liderado, 

através de atitudes, comunicação, interesses pessoais e coletivos;  

3º Habilidades conceituais: capacidade de enxergar a empresa como um todo, do 

modo como a empresa se relaciona com o meio em que se insere e com as mudanças.  
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Essas três habilidades – conceituais, humanas e técnicas, necessitam de algumas 

competências pessoais para que possam ser colocadas em ação com sucesso. Chiavenato 

(2004, p. 20) refere-se às competências como: “qualidades de quem são capazes de analisar 

uma situação, apresentar soluções e resolver assuntos ou problemas - constituem o maior 

patrimônio pessoal do administrador”. O seu capital intelectual; a sua maior riqueza. Essas 

considerações do autor ficam claras na figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 9: Os recursos pessoais do administrador. 
Fonte: Chiavenato (2004, p. 22). 

Conforme Dutra (2004 apud FERNANDES; COMINI, 2008, p.4), as competências 

possuem duas vertentes: “as capacidades ou inputs, que consistem nos conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores (CHAV), como um estoque do indivíduo, e sua efetiva 

entrega à organização de forma a agregar valor.” As competências próprias de cada pessoa, 

como esclarece o autor (CHAV) no momento em que são aplicadas no desempenho de suas 

ações em seu local de trabalho, proporcionam ganhos, que favorecem a estratégia da 

organização. O autor enfatiza sua fundamentação baseado na aptidão, na formação e alcance 

dos resultados desejados, salienta ainda que a competência da pessoa tem como base a 

capacidade que ela tem para desenvolver suas atividades conforme seus conhecimentos e 

habilidades. Portanto, seu desempenho na realização de suas atividades organizacionais está 

voltado para a obtenção de resultados. 
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3.2 A importância do perfil do gestor 

Atualmente, ao se pensar o perfil de um gestor de uma instituição de ensino superior, 

é indispensável que se deixe de pensar em um perfil composto por um conjunto de atributos 

e afazeres que envolvam sólidos fundamentos de competência, conhecimentos, habilidades e 

atitudes. Assim, as competências e as habilidades são partes integrantes dos principais 

atributos formadores do perfil do gestor, que podem ser vistos como sendo as principais 

aptidões e capacidades próprias para o desempenho das atividades profissionais. 

LEME (2005, p.16) assegura que competência é “um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes, que afetam a maior parte do trabalho de uma pessoa, e que se 

relacionam com seu desempenho no trabalho”. Já a atitude, na ótica de LEME (2005, p.17), 

“é o que nos leva a exercitar nossa habilidade de um determinado conhecimento, pois ela é o 

querer fazer”. 

A gestão (administração) ao longo dos anos tornou-se um seguimento dos mais 

importantes da atividade humana26, em que o esforço conjunto humano é a principal base da 

sociedade, que objetiva fazer as coisas acontecerem de forma eficiente e eficaz. Nesse 

sentido, é preciso compreender do que lida essa ciência, e, sobretudo, qual o perfil das 

pessoas que nela se envolvem. 

3.3 Os desafios dos gestores de instituições de ensino superior 

Atualmente, os gestores de instituições de ensino superior no Brasil se defrontam 

com uma diversidade de desafios ocasionados por um processo dinâmico de acontecimentos 

em decorrência de um processo de globalização que gera um cenário imprevisível e 

turbulento de mudanças27, que exige cada vez mais desses gestores esforços no sentido de 

desenvolverem competências, e de aprimorarem seus conhecimentos no intuito de lidar 

melhor com ferramentas modernas de gestão, que possibilitem ao sucesso da instituição. 

  

                                                            
26 Dutra (2001, p. 9) Todos aqueles que participam ou se dedicam ao estudo do cotidiano da vida 
organizacional no Brasil e no exterior são unânimes: a gestão de Recursos Humanos sofreu alterações 
profundas no passado recente. 
27 Dutra (2001, p. 7) Temos percebido que a forma de gerir pessoas vem causando, ao longo dos últimos anos, 
um desconforto crescente nos indivíduos, nos gestores, nos dirigentes e nos profissionais de Recursos 
Humanos. Tal desconforto reflete o descompasso existente entre as práticas de gestão e as necessidades da 
empresa moderna e das pessoas. Eliminar esse descompasso exige a introdução de conceitos novos para ajudar 
a compreender e a implementar práticas renovadas no âmbito da Gestão de pessoas. 
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Os administradores atuais têm como desafio, relacionar-se em um ambiente 
interno mais valorizado, criterioso e informado e simultâneo de conduzir as 
empresas no competitivo, mutante e turbulento mercado global. A morte 
prematura de empresas, os altos índices de ineficiência e a incapacidade de 
solucionar problemas têm demonstrado que o antigo método de gestão é ineficaz e 
suicida para essa nova realidade (SENGE apud OLIVEIRA, 2007). 

Conforme o entendimento de Bernardes (1988, p 28), os gestores “sempre existiram, 

porém com características diferentes ao longo da história, mudando na proporção em que as 

organizações se alteravam”. Entende-se por gestor, o indivíduo que está à frente da 

administração de uma organização ou setor e assume a responsabilidade pelo seu 

funcionamento, sucesso, eficiência e eficácia. 

Os gestores são especialistas em organização, cujo sucesso depende de 
conhecimentos específicos dos processos físicos que ocorrem nas organizações e, 
principalmente das habilidades e experiências em gerenciar pessoas. O gestor pode 
ser entendido como aquele que faz as coisas acontecerem, consegue resultados, e 
ainda, que transforma ideias novas ou inovadoras em operações reais. São pessoas 
responsáveis pelas quatro principais funções da administração: planejamento, 
organização, liderança e controle. (BERNARDES & MARCONDES 2001, p. 15). 

Conforme Drucker (1996, p. 279), “a credibilidade de um líder se baseia em seis 

critérios, sendo: convicção, caráter, cuidado, coragem, compostura e competência”. Os 

gestores das IES são de fundamental importância, pois estão diretamente envolvidos com a 

missão, com a realização dos objetivos e metas da instituição, e da eficácia na implantação 

de suas estratégias. 
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4 O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

Este capítulo discorre um pouco sobre a educação no Brasil no período colonial, o 

início tardio do ensino superior brasileiro; a nova república e a criação das universidades; a 

criação da UDF; o pensamento do clero a respeito dos problemas do Brasil, seguidos do 

histórico das três Universidades cearenses foco deste estudo: Universidade Federal do Ceará 

- UFC, Universidade Estadual do Ceará- UECE, e a Universidade de Fortaleza- UNIFOR. E 

finalmente, dar-se ênfase a legislação brasileira que rege essa modalidade de ensino. 

4.1 O ensino superior no período colonial 

No período colonial, o Brasil não teve acesso à educação superior, nesse período 

nenhuma Universidade foi criada em solo brasileiro, enquanto que na América espanhola as 

ordens religiosas decidem implantar, desde o século XVI, em todo o continente. No Brasil, a 

Coroa Portuguesa dificultava qualquer ação nesse sentido, as ações políticas da Corte 

impunham às elites nativas a se submeterem ao monopólio do ensino superior exercido por 

Coimbra28. 

No período colonial, apesar das várias propostas apresentadas, não foi criada uma 
universidade no Brasil. Isto talvez se deva ao alto conceito da Universidade de 
Coimbra, o que dificultaria a sua substituição por uma instituição do jovem país. 
Assim sendo, os novos cursos superiores de orientação profissional que se foram 
estabelecidos no território brasileiro eram vistos como substitutos à Universidade. 
(SUSANA, 2002, p. 26). 

4.2 O início tardio e os privilégios do clero e da nobreza 

Somente após três séculos, dar-se-ia início, no século XIX,  as primeiras instituições 

de ensino científicas e culturais brasileiras, motivadas pela a vinda da família Real 

portuguesa ao Brasil, em 1808, na tentativa de escapar das tropas napoleônicas que haviam 

invadido Portugal. Nesse ano, surgiram as primeiras faculdades isoladas brasileiras, com o 

objetivo de criarem espaços para que os filhos das elites pudessem exercer suas profissões. 

O clero e a nobreza tinham acesso ao ensino superior, como forma de aperfeiçoamento do 

indivíduo. 

  

                                                            
28Teixeira, (1976, p. 244). O Brasil constitui uma exceção na América Latina: enquanto a Espanha espalhou 
universidades pelas suas colônias – eram 27 ao tempo da independência – Portugal, fora dos colégios reais dos 
jesuítas, nos deixou limitados às Universidades da Metrópole: Coimbra e Évora 
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A história da criação da Universidade no Brasil revela, inicialmente, considerável 
resistência tanto por parte de Portugal, como reflexo de sua política de 
colonização, como parte de brasileiros, que não viam justificativas para a criação 
de uma instituição desse gênero no País, considerando mais adequado que as elites 
da época procurassem a Europa para fazer seus estudos superiores (MOACYR. 
1937 v. II, p. 580-581, apud FÁVERO, 2000, p. 17). 

Os jesuítas eram os responsáveis pela educação formal, tinham como objetivo a 

cristianização indígena, a formação do clero e a formação dos filhos das classes elitizadas, 

em colégios reais que ofereciam uma educação medieval, capacitando-os para que tivessem 

a oportunidade de frequentar em Portugal a Universidade de Coimbra, coordenada também 

pelos jesuítas29. 

A criação da primeira Universidade brasileira somente veio a ocorrer em 1920, por 

força do decreto 14.343, que determinava a criação da Universidade do Rio de Janeiro, esta 

instituição voltava-se mais ao ensino do que a pesquisa, elitista e conservadora em relação à 

orientação profissional. 

4.3 A Nova República e a criação de Universidades 

Na era Vargas (1930-45), foi criado o Ministério da Educação e Saúde, e em 1931 a 

aprovação do Estatuto das Universidades Brasileiras que vigorou até 1961, que classificava 

as  Universidades da seguinte forma: Federal, Estadual ou Municipal de caráter público ou 

livre (privadas). Desagradando uma boa parcela de educadores da Associação Brasileira de 

Educação (ABE), que em seu entendimento, o plano privilegiava o ensino médio em 

detrimento aos anseios dos educadores que pretendiam a criação de uma Universidade 

voltada às atividades de pesquisa. Existiam também divergências ideológicas entre grupos 

da sociedade compostos por educadores, políticos e líderes religiosos daquela época. 

Nessa mesma era, foram criadas 22 universidades federais, formando assim, o 

sistema de universidades públicas federais, presentes nas capitais de cada unidade da 

federação. Também foram criadas 8 universidades católicas e 1 presbiteriana, 

simultaneamente a esse processo. 

  

                                                            
29No Brasil a primeira instituição de ensino superior foi fundada pelos jesuítas na Bahia, sede do governo geral, 
em 1550. Foram criados pelos jesuítas, 17 colégios no Brasil, destinados a estudantes internos e externos, sem 
a finalidade única de formação de sacerdotes. Os alunos eram filhos de funcionários públicos, de senhores de 
engenho, de criadores de gado, de artesãos. 
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4.4 A Universidade do Distrito Federal 

Em 1935, foi criada por Anísio Teixeira a Universidade do Distrito Federal – UDF, 

no Rio de Janeiro, capital da República, pelo Decreto Municipal nº5.513/35, formada por 

cinco escolas: Ciências, Educação, Economia e Direito, Filosofia e Instituto de Artes. 

Voltada especialmente à renovação e ampliação da cultura e aos estudos desinteressados. 

Embora passando por dificuldades financeiras, as atividades de pesquisa eram incentivadas 

com a utilização de poucos recursos existentes e, com ajuda de professores bastante 

dedicados, constituiu-se, dessa forma, uma vitória do grupo de educadores liberais liderados 

por Anísio Teixeira, que em virtude de seu posicionamento apaixonadamente pelo liberal, 

não teve apoio suficiente para dar  sustentação a seu projeto universitário. 

Vale ressaltar também que a Universidade do Distrito Federal carecia da simpatia do 

Ministério da Educação. Prejudicada diretamente pela ingerência do Governo Federal, sofria 

severas críticas de setores influentes da igreja católica que não estavam satisfeitos com a 

influência negativa do liberalismo norte-americano, materialista, individualista e protestante, 

em relação aos princípios e valores católicos e pelo clima autoritário reinante no País. A foto 

1 apresenta imagem da UDF-RJ. 

 
Figura 10: Universidade do Distrito Federal. 
Fonte: Revista Eletrônica de Cosmologia e Cultura, Nº 11, Out/2012. 

 
A Universidade do Distrito Federal foi, também, muito criticada pelos setores 
conservadores ligados a igreja católica, os quais temiam a influência negativa do 
liberalismo norte-americano, materialista, individualista e protestante, sobre os 
valores católicos, humanistas e personalistas, considerados essenciais na cultura 
brasileira. (SUSANA, 2002, p. 29). 

O Projeto de Anísio Teixeira aparentemente se mostrava consolidado, apesar de 

todos os desafios, mas esse cenário não durou muito, e a impressão que se tinha era ilusória, 

até porque, a UDF ia em direção contrária a projetos de interesses do Ministério da 
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Educação acalentada por Gustavo Capanema, que visava o fortalecimento da Universidade 

do Brasil. A UDF teve uma breve existência, menos de quatro anos, com a instauração do 

Estado Novo, em 1937. Extingui-se a UDF em janeiro de 1939 por decreto presidencial. 

4.5 O pensamento do clero 

Para os líderes religiosos, os problemas existentes no Brasil eram consequência da 

crise moral que se desencadeou com a separação da Igreja do Estado, ocasionados pela 

proclamação da República, na qual onde a igreja foi perdendo sua influência. No Rio de 

Janeiro, durante o primeiro congresso católico de educação, a igreja demonstra estar 

interessada na criação de uma Universidade que estivesse sob a subordinação do clero e 

fosse independente do Estado, cujos objetivos seriam os de ressocializar as elites brasileiras, 

baseados, sobretudo, nos princípios da Fé da igreja católica, tendo como pilares a ética e a 

moral religiosa, em que a responsabilidade administrativa e organizacional dessa futura 

instituição ficaria sob o comando dos Jesuítas. 

Com o Decreto nº 8.681, de 15/03/46, surge a primeira universidade católica do 
Brasil. No ano seguinte, foi-lhe outorgado, pela Santa Sé, o título de Pontifícia. 
Similar a outras congêneres no mundo, ela introduziu, em seus currículos, a 
frequência ao curso de cultura religiosa e tornou-se referência para a criação de 
outras universidades católicas no país. (SUSANA, 2002, p. 29). 
 

Essa instituição foi composta pelas já existentes, Faculdade Católica de Filosofia, 

Faculdade Católica de Direito e a Escola de Serviço Social, todas com sede no Distrito 

Federal, juntam-se e se consolidam em universidade livre, denominada de Universidade 

Católica do Rio de Janeiro. 

4.2.1 As universidades cearenses, foco do estudo 

4.2.2 A Origem da Universidade Federal do Ceará – UFC 

Surgiu por volta de 1944 a ideia da criação de uma Universidade no Ceará, nessa 

época, já existiam cinco escolas de nível superior. O professor Xavier de Oliveira foi quem 

primeiro considerou oportuna a fundação de uma instituição superior que tivesse um caráter 

eminentemente regional. Dedicado, escrevia artigos nos jornais do Rio de Janeiro 

discorrendo sobre a importância de uma Universidade no Nordeste brasileiro; teve a 

iniciativa de enviar ao Ministro Gustavo Capanema um memorial muito bem elaborado, mas 

tal apelo não surtiu efeito, pois na época era de vigor um regime centralizado e ditatorial. 
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Por ocasião da fundação da Faculdade Católica em 1947, o professor Cesário de 

Andrade, componente do Conselho de Educação, dá parecer favorável à criação da nova 

escola, acrescenta por dizer: “por sua situação no Nordeste brasileiro e pelas escolas que 

aqui já funcionam, o destino de Fortaleza, é de ser sede de uma Universidade que 

concorreria para completar o quadro dos grandes centros da cultura nacional”. Desse 

momento em diante, os seguimentos mais importantes da sociedade cearense, especialmente 

professores e alunos, deram início a campanha pela criação da Universidade do Ceará. 

Em 1947, a Faculdade de Direito recepciona o Ministro da Educação e Saúde, 

Clemente Mariani Bittencourt, que em seu discurso bastante otimista, alude ao elevado nível 

de desenvolvimento de nossa cultura e ressalta importantes melhorias que adviriam da nova 

Universidade. Assumindo a liderança do movimento, a Faculdade de Direito credenciou 

como coordenador do movimento pró-Universidade, o professor Catedrático Antônio 

Martins Filho, que articulou as providências iniciais para atingir os objetivos firmados. No 

ano seguinte (1948), a fundação da Faculdade de Medicina reforçou a campanha pró-

universidade e o envolvimento de outras entidades culturais, como também, a simpatia da 

população. 

Em 09 de setembro de 1948, o então professor Antonio Martins Filho, credenciado 

pelo governador do estado, Desembargador Faustino de Albuquerque, após os primeiros 

contatos com autoridades do Ministério da Educação e Saúde, analisou toda legislação 

relacionada ao assunto. Porém surgiu uma dificuldade, a Faculdade de Direito do Ceará, por 

ser um órgão federal, o Governo do Estado não poderia tê-la entre os órgãos que formariam 

a Universidade. Problema que logo foi resolvido com o projeto de Lei nº 1058/48 do 

professor Deputado Beni de Carvalho. 

Retornando à capital cearense, o Prof. Antonio Martins Filho divulgou na imprensa 

detalhes do plano de criação e organização da Universidade que se constituiria por três 

categorias de Escolas, assim distribuídas: 

• Mantidas pelo Estado: (Agronomia, Ciências Econômicas, Farmácia e Odontologia). 

• Mantidas pela União: (Faculdade de Direito - seria incorporada). 

• Mantidas por entidades privadas: (Filosofia e Medicina - seriam agregadas). 
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O projeto foi entregue ao Governador, para que o mesmo enviasse ao Legislativo, 

com uma exposição detalhada de todos os motivos em 14 artigos. No desenrolar dos 

acontecimentos, o assunto não ocorreu como se esperava, resolvido na esfera estadual, 

devido a grandes entraves. No ano 1953, o professor Martins Filho entrou em contato com o 

então Ministro da Educação, prof. Antonio Balbino de Carvalho, fato ocorrido no Rio de 

Janeiro, no qual expôs detalhadamente os motivos sobre a necessidade da criação pelo 

Governo Federal de uma Universidade no Ceará. Com entusiasmo, o ministro acolheu a 

ideia, garantindo que no ano seguinte (1954) a Universidade seria instalada. 

A comunidade intelectual cearense ficou muito contente com a notícia ocasionando 

assim grandes movimentos. Nesse momento, foi criada uma comissão permanente Pró-

fundação da Universidade, composta por representações de alunos de todas as escolas, 

movimento que veio a se estender ao Rio de Janeiro e ao estado de São Paulo, onde eram 

proferidas palestras e conferências. 

Assim sendo, o Ministério da Educação e Saúde, por meio de seu titular, elabora os 

estudos indispensáveis à mensagem presidencial que seriam enviados ao Congresso 

Nacional. O tramite nas duas casas do congresso foi demorado, mas foi finalmente 

sancionado pelo Presidente João Café Filho pela Lei nº 2.373, criando a Universidade do 

Ceará em 16 de dezembro de 1954. Com sede em Fortaleza e integrada pelas já existentes 

escolas: Faculdade de Direito, Faculdade de Farmácia e Odontologia, Escola de Agronomia 

e Faculdade de Medicina. Somente em 20 de agosto de 1965, o artigo 1º da Lei nº 4.759 

mudou a denominação de Universidade do Ceará para Universidade Federal do Ceará – 

UFC. A figura 10 é da Reitoria da Universidade Federal do Ceará. 

 

Figura 11: Reitoria da Universidade Federal do Ceará. 
Fonte: Universidade Federal do Ceará. 
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A UFC é uma Instituição Federal de Ensino Superior, constituída como autarquia 

educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação. "O universal pelo 

regional" é seu lema. Uma instituição que busca centrar seu compromisso na solução dos 

problemas locais, sem esquecer o caráter universal de sua produção. Tem como missão 

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. Sua visão é 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. A instituição 

atualmente conta com 108 cursos de graduação presencial, com 26.256 alunos matriculados, 

sua força de trabalho é composta por 1.843 docentes e 3.458 funcionários30. 

4.2.3 A Universidade Estadual do Ceará – UECE 

A Universidade Estadual do Ceará teve início com a Lei nº 9.753 de 18 de outubro 

de 1973, autorizando o poder executivo a instituir a Fundação Educacional do Estado do 

Ceará – FUNEDUCE, que teve como primeira presidente a professora Antonieta Cals de 

Oliveira. 

Com a resolução nº 02 de 05 de março de 1975 do Conselho Diretor, referendada 

pelo Decreto nº 11.233, de 19 de março do mesmo ano, foi criada a Universidade Estadual 

do Ceará, que teve incorporada ao seu patrimônio as Unidades de Ensino Superior existentes 

na época: Escola de Administração do Ceará, Faculdade de Veterinária do Ceará, Escola de 

Serviço Social de Fortaleza, Escola de Enfermagem São Vicente de Paula, Faculdade de 

Filosofia Dom Aureliano Matos, além da Televisão Educativa Canal 5. Essas escolas foram 

transformadas em seus primeiros cursos de graduação. O primeiro reitor da UECe, foi o 

professor Antônio Martins Filho, influente junto as autoridades federais, obteve o seu 

reconhecimento que, indiscutivelmente, proporcionou novos horizontes para o 

desenvolvimento do Estado e para a Região. 

A concretização da instalação da UECE, somente ocorreu em 1977, momento em 

que procurou direcionar seu campo de abrangência àquelas profissões mais indispensáveis 

                                                            
30 Os dados atuais da UFC foram obtidos junto a Pró-reitoria de Planejamento – PRPL correspondem aos dados 
apresentados no Censo da Educação Superior ano base 2012. 
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ao desenvolvimento do Estado, que eram: Ciências da Saúde (Enfermagem e Nutrição); 

Ciências Tecnológicas (Matemática, Física, Química, Ciências Pura, Geografia e Ciências 

da Computação); Ciências Sociais (Administração, Ciências Contábeis, Serviço Social e 

Pedagogia); Ciências Humanas (Letras, Filosofia, História, Música, Instrumento-Piano e 

Estudos Sociais) e Ciências Agrárias (Medicina Veterinária). A figura 11 retrata a antiga 

Reitoria da Universidade Estadual do Ceará. 

 
Figura 12: Imagem da antiga Reitoria da Universidade Estadual do Ceará. 
Fonte: Sítio da Universidade Estadual do Ceará. 

 
Em 13 de maio de 1977, por meio de lista sêxtupla, foram indicados pelo governador 

Adauto Bezerra, o professor Danísio Dalton da Rocha Corrêa, como reitor; e o professor 

João Nazareth Cardoso, como vice-reitor. Em 1981, o professor Danísio Dalton da Rocha 

Corrêa assumiu a Secretaria de Educação do Estado e o professor padre Luiz Moreira foi 

nomeado reitor protempore. Depois, por ato do governador Virgílio Távora, de 31 de março 

de 1981, padre Luiz Moreira foi nomeado reitor da UECE. 

Para se adequar às novas exigências administrativas que se evidenciaram nos três 

primeiros anos de funcionamento, a Fundação Educacional do Estado do Ceará –

FUNEDUCE, foi transformada em Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE, 

por força da Lei nº 10.262, de 18 de maio de 1979 e do Decreto nº 13.252 de 23 de maio do 

mesmo ano. 

Foi criada com o objetivo de atender às necessidades do desenvolvimento Científico 

e Tecnológico do Estado do Ceará, a Universidade Estadual do Ceará expandiu sua área de 

atuação a outros municípios do Estado, estruturando-se, a partir daí, em rede multicampi 

com Faculdades nos Municípios de Crato, Juazeiro do Norte, Iguatu, Quixadá, Limoeiro do 

Norte, Crateús, Ipu, Ubajara, Redenção e Cedro. Sua missão: Produzir e disseminar 

conhecimentos e formar profissionais para promover o desenvolvimento sustentável e a 

qualidade de vida da região. A instituição atualmente conta com 31 cursos de graduação 
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presencial em Fortaleza e 32 cursos de graduação presencial no interior do Estado, 

totalizando assim 63 cursos presenciais de graduação, com 18.320 alunos matriculados, sua 

força de trabalho é composta por 1.105 docentes, 379 técnicos administrativos e 501 

trabalhadores terceirizados31. 

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) atualmente é uma Instituição de Ensino 

Superior constituída em forma de Fundação com personalidade Jurídica de Direito Público, 

criada pelo Decreto nº 11.233 de 10 de março de 1975. A administração atual está sendo 

exercida pelos professores José Jackson Coelho Sampaio e Hidelbrando dos Santos Soares, 

respectivamente reitor e vice-reitor, que assumiram em 23 de maio de 2012 até  22 de maio 

de 2016, nomeados por ato do governador Cid Ferreira Gomes. 

4.2.4 A Universidade de Fortaleza – UNIFOR 

A UNIFOR - Universidade de Fortaleza32 é uma instituição de ensino superior 

brasileira e entidade privada filantrópica situada no Bairro Edson Queiroz na cidade de 

Fortaleza no Estado do Ceará, na Av. Washington Soares. Foi idealizada e concebida por 

Edson Queiroz, que também foi o seu primeiro chanceler, que tinha em sua mente uma 

instituição ativa e decisiva para o desenvolvimento regional. Palavras do criador da 

UNIFOR, chanceler Edson Queiroz, por ocasião do discurso de inauguração da 

Universidade de Fortaleza, em 1973, "Educação é gênero de primeira necessidade e 

investimento prioritário", representa a mais viva expressão de responsabilidade e 

compromisso para com sua terra e sua gente. 

No intuito de promover mudanças sociais e econômicas de seus beneficiários, 

refletindo positivamente para as famílias e para a comunidade em geral, a UNIFOR, para 

Edson Queiroz, não era de propriedade pertencente à Fundação Edson Queiroz, “a UNIFOR 

pertence a todos, o fruto é de cunho nacional” e salientou dizendo: “todos os que se 

formarem aqui serão úteis à nação”. (PORTAL DA UNIFOR) 

O idealismo de Edson Queiroz materializou-se em mais de 55 mil profissionais 

graduados e mais de 7 mil estudantes pós-graduados por esta instituição. No início, a 

Universidade tinha 1.270 alunos. Atualmente em seus 47 cursos de graduação presencial, a 

                                                            
31 Os dados atuais da UECE, foram informados pela PROGRAD/DEG - Pró-reitoria de graduação / 
Departamento de ensino e graduação. 
32(UNIFOR Notícias) No último dia 21 de março, a Universidade de Fortaleza adentrou nas comemorações dos 
40 anos de sua fundação. Durante suas quase quatro décadas de existência, mais de 70 mil profissionais foram 
graduados. A Universidade também teve papel importante na formação de famílias e acompanhou gerações de 
outras que passaram por aqui. São vidas refletidas na história da Instituição.  
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instituição contabiliza cerca de 24.300 alunos, sua força de trabalho é composta por 1.257 

docentes e 1.408 funcionários33. 

A UNIFOR foi construída em um campus de 720 mil metros quadrados e é formada 

por uma superestrutura composta por cerca de 300 salas de aulas e um pouco mais de 230 

laboratórios especializados. Além de contar com auditórios, sala de vídeo, biblioteca, centro 

de convivência, núcleo de atenção médica, clínica odontológica, parque desportivo, teatro, 

espaço cultural, escritório para a prática jurídica, empresas juniores, TV universitária, escola 

de ensino infantil e fundamental e uma diversidade de núcleos de prática acadêmica e 

pesquisa. A figura 12 apresenta a imagem da Universidade de Fortaleza. 

 
Figura 13 Imagem da Universidade de Fortaleza – UNIFOR. 
Fonte: Diário do Nordeste. 

O quadro docente é altamente qualificado, 80% deles são mestres ou doutores, 

responsáveis por supervisionar uma diversidade de projetos de pesquisa de cunho científico, 

tecnológico, artístico e cultural, integrada por uma diversidade de acesso de alta velocidade 

à internet, seus processos acadêmicos e administrativos institucionais estão integrados, o que 

vem a possibilitar o acompanhamento pela comunidade, virtualmente em um só ambiente, 

processos didáticos pedagógicos, acesso a avançadas bases de dados para pesquisa e 

importantes recursos de educação à distância. Com internet wifi gratuita que abrange toda 

extensão do campus da UNIFOR. (PORTAL DA UNIFOR). 

Referindo-se a UNIFOR, o chanceler Edson Queiroz declarou: "Não quero que falem 

agora da Universidade, mas sim daqui a dez, vinte anos, quando talvez eu não esteja mais 

aqui". Trinta e cinco anos se passaram, e muito pode ser dito sobre a instituição, portanto, o 

que mais solidamente deve ser considerado é o incontestável valor que hoje representa a 

                                                            
33Os dados atuais da UNIFOR foram informados pela vice-reitoria de ensino de graduação e pela gerência de 
recursos humanos da instituição. As informações históricas são provenientes do site da instituição 
http://www.unifor.br. 
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Universidade de Fortaleza no cenário da educação brasileira. O reconhecimento da UNIFOR 

juntamente com sua maturidade acadêmica não veio por acaso. É fruto do trabalho de 

profissionais que lutam e desejam que, pela educação, pelo ensinar e pelo aprender diário, 

construa-se a sociedade justa e humana no mundo melhor que desejamos. (PORTAL DA 

UNIFOR). 

4.3.1 Sistema brasileiro de educação 

O Ministério da Educação e Cultura (MEC) é o órgão maior do governo federal que 

tem como responsabilidade a coordenação e o controle do sistema de ensino superior 

público, manter e financiar todas as instituições federais de ensino superior (IFES), avaliar e 

fiscalizar inclusive as instituições de ensino superior privadas. Por meio do sistema nacional 

de avaliação da educação superior – SINAES34, um mecanismo que avalia a educação 

superior é constituído por três eixos fundamentais: a avaliação das instituições, a avaliação 

dos cursos e a avaliação do desempenho dos estudantes. Esse mecanismo de avaliação 

contempla todos os aspectos que envolvem o ensino, a pesquisa e extensão, a 

responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, 

as instalações e demais aspectos do sistema educacional. 

O ensino superior brasileiro é o mais elevado nível da educação em nosso País, em 
conformidade com os objetivos fins da educação superior, expressados na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, cabendo a este grau de ensino fomentar 
“a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 
reflexivo” (BRASIL, 1988 Art. 43, I). 

A secretaria de educação superior (Sesu), órgão integrado ao MEC, tem por 

finalidade o planejamento, a orientação, a coordenação e supervisão dos projetos de criação 

e implementação de políticas relacionadas ao ensino superior; manter e supervisionar o 

desenvolvimento das instituições públicas federais; e supervisionar as instituições privadas, 

em conformidade com a Nova Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional. 

Cabe ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas educacionais Anísio Teixeira – 

INEP, desenvolver pesquisas e reflexões relevantes à educação. Dentre outras atribuições, o 

INEP coleta dados das instituições de ensino por meio da realização do censo da educação, e 

por processo contínuo de avaliação que medem entre outros fatores, a eficiência e a eficácia 

                                                            
34 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES foi criado pela Lei nº 10.861, de 14 de 
abril de 2004. Outros mecanismos complementam o sistema: a auto-avaliação, a avaliação externa, o Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, avaliação dos cursos de graduação, e mecanismos de 
informações como o censo da educação superior e cadastro. 
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do ensino em âmbito geral, possibilitando assim a implementação de novos direcionadores 

para impulsionar e melhorar a qualidade contínua da educação superior brasileira. 

A Câmara de Educação Superior (CES) tem caráter deliberativo e presta assessoria 

ao MEC, faz análise, emite pareceres a respeito da avaliação da educação superior, 

determina a respeito do reconhecimento de cursos de graduação, mestrado e doutorado, e 

todos os procedimentos para o credenciamento e recredenciamento das instituições de 

ensino superior. Determina sobre as diretrizes curriculares, oferece sugestão para a 

elaboração do Plano Nacional de Educação (PDE), faz o acompanhamento de sua execução, 

resolve sobre os estatutos das universidades e o regimento das demais instituições. 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é uma 

agência de fomento da pós-graduação, que auxilia o MEC na preparação de políticas de pós-

graduação, coordena e incentiva a formação de recursos humanos de alta qualificação para a 

docência em nível superior.  Elabora também, a proposta do Plano Nacional de Pós-

graduação, acompanha e coordena sua execução, organizar planos de abrangência setorial ou 

regional, promover estudos e avaliações, necessários ao desempenho de suas atividades; 

apoio ao processo de desenvolvimento cientifico e tecnológico nacional; mantém 

intercambio e relação com outros órgãos da administração pública ou entidade privada 

nacional e internacional. 

4.3.2 O ensino superior e a legislação brasileira 

A organização do sistema de ensino brasileiro é fundamentado legalmente no texto 

redigido em seu Art. 1° da Constituição Federal do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 

1988, reza que: A república federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal constitui-se em Estado democrático e tem como 

fundamentos: 

I – a soberania; 

II – a cidadania; 

III – a dignidade da pessoa humana; 

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V – o pluralismo político. (BRASIL, CF. 1988, Art. 1º, p.13). 

No capítulo III da Constituição da República Federal do Brasil - CRFB, ao se 

referenciar à educação, à cultura e ao desporto, seção I Art. 205 diz “a educação, direito de 
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todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (BRASIL, CF. 1988,  p.136). 

As normas que regem o ensino superior brasileiro tanto na esfera pública quanto 

privada encontram-se descritas em dois instrumentos legais, na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 em seus artigos, 207, 208, 209, 213 e 218 e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. nº 9394/96. 

O Art. 207 da CRFB afirma que “As universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, CF 1988 p. 136). E seus 

dois parágrafos estão descritos assim: 

§ 1º É facultado as Universidades admitir professores, técnicos e cientistas 

estrangeiros, na forma da Lei. 

§ 2º O dispositivo neste artigo, aplica-se às instituições de pesquisa científica e 

tecnológica. 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na 

idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009) 

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de 

idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006); 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
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VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência 

à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009); 

§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, 

fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. 

(BRASIL, CF 1988 p. 137). 

O Art. 209 discorre que “o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 

condições, descritas em seus dois incisos: 

I – cumprimento das normas gerais da educação nacional; 

II – autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público (BRASIL, CF 1988 p. 

137). 

O Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser 

dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: 

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em 

educação; 

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas 

atividades. 

§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo 

para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência 

de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade 

da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na 

expansão de sua rede na localidade. 

§ 2º - As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio 

financeiro do Poder Público. (BRASIL, CF 1988 p. 138). 

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa 

e a capacitação tecnológicas. 
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§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo 

em vista o bem público e o progresso das ciências. 

§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos 

problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. 

§ 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, 

pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de 

trabalho. 

§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de 

tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que 

pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, 

participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. 

§ 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita 

orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e 

tecnológica. (BRASIL, CF 1988 p. 141). 

4.3.3 A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

Somente em 1961, o Congresso Nacional promulgou a primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira (Lei 4024), após 14 anos de tramitação no Congresso 

Nacional. Em 1924, após a tomada do poder pelos militares, as Universidades passaram a 

ser objetos de ingerência direta do Governo Federal, o que ocasionou o afastamento de um 

grande número de professores. Em 1968, após anos de discussões, o Congresso Nacional 

aprovou a Lei de Reforma Universitária (Lei 5540/68) que criou o sistema de crédito, o 

vestibular classificatório, os departamentos dentre outras inovações. Foram estabelecidos 

também, a indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão; o regime 

integral; e a dedicação exclusiva dos professores, como possibilitou o desenvolvimento da 

pós-graduação e das atividades científicas. 

4.3.4 Uma Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96 

Antecederam à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 vários 

debates que defendiam uma Universidade Pública e gratuita, por outro lado havia aqueles 

que tinham interesses privatistas, mas com a promulgação da Constituição, iniciou-se um 

novo processo de discussões em torno de uma Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 



66 

Brasileira, (Lei 9394/96), que teria uma maior abrangência em relação a assuntos 

educacionais, assim como: a avaliação dos cursos de graduação e das próprias instituições; a 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão em universidades; gozo de autonomia para 

abrir e fechar cursos; o estabelecimento de vagas; e planejamento de atividades dentre outras 

incumbências. A Lei 9394/96, que estabelece a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, é a que vigora na atualidade no sistema educacional brasileiro. 

A Nova LDB estabelece as diretrizes e bases da educação nacional em seu Artigo 1º. 

“A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, LDB 

1996 p. 17). O § 2º deste mesmo artigo está descrito assim: “A educação escolar deverá 

vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”  (BRASIL, LDB 1996 p. 17). 

Em seu artigo 2º a LDB reforça o artigo 205 da CRFB ao dizer: “A educação, dever 

da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, LDB 1996 p. 17). 

Havendo assim uma sólida harmonia entre a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9394/96). 

Em seu artigo 7º a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional entra em harmonia 

com A CRFB quando repete dizendo que “o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as 

seguintes condições”. 

I- cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de 

ensino;  

II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público;  

III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da 

Constituição Federal (BRASIL, LDB 1996 p. 36-37). 

O artigo 7º da LDB, em seus incisos I e II, ao conceder a iniciativa privada o direito 

de também poder ofertar o ensino, deixa claro em seus incisos as condições em que essa 

oferta de ensino, de natureza privada, pode ocorrer. Condições estas, que já estão previstas 

em seus incisos I e II do Artigo 209 da CRFB. Já o inciso III da LDB deste mesmo artigo, 

além das condições citadas acima, a instituição tem que ter capacidade de 
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autofinanciamento, ressalvo o previsto no artigo 213 da CRFB. O Artigo 45 afirma que “A 

educação superior será ministrada em instituições de ensino superior públicas ou privadas, 

com variados graus de abrangência ou especialização” (BRASIL, LDB 1996 p. 114). 

O ensino superior no Brasil é a base fundamental para o desenvolvimento científico 

tecnológico e social está fundamentado na Constituição Federal de 1988, que o classifica de 

modo genérico às instituições de ensino superior, que de acordo com a Nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9394/96, prescrito em seus Artigos 16º, 19º e 

20º, que assim os descreve: 

Art. 16  O sistema federal de ensino compreende: 

I - as instituições de ensino mantidas pela União; 

II - as instituições de educação superior criadas e mantida pela iniciativa privada; 

III - os órgãos federais de educação. 

Nota: Artigo regulamentado pelo Decreto nº 2.306, de 19.08.97. 

O artigo 16 da LDB 9394/96 trata do alcance do sistema federal de ensino, que 

envolve as “instituições de ensino mantidas pela União”, como os centros federais de 

educação tecnológica, as universidades federais, instituições de ensino superior fundadas e 

mantidas pela iniciativa privada (faculdades e universidades confessionais, filantrópicas, 

comunitárias ou privadas além dos órgãos federais de educação CNE – Conselho Nacional 

de Educação e o INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira entre outros. 

Art. 19 – As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes 

categorias administrativas: 

I – públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas  e administradas 

pelo poder público. 

II – privadas, assim entendidas, as mantidas e administradas por pessoas físicas ou 

jurídicas de direito privado. 

O artigo 19 da LDB em seus dois incisos leva em consideração duas classificações 

categóricas para as instituições de ensino “categorias administrativas”, as instituições 

públicas e as de cunho privado. As públicas são fundadas ou incorporadas, mantidas e 
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administradas pelo poder público, as instituições privadas são as instituições de ensino 

mantidas e administradas por pessoa física ou jurídica de direito privado.  

Art. 2035  As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: 

I – particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas 

por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as 

características dos incisos abaixo; 

II – comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas 

físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos 

que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade; 

III – confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas 

físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e 

ideologias específicas e ao disposto no inciso anterior; 

IV - filantrópicas, na forma da lei36.  

Nota: Artigo regulamentado pelo Decerto nº 2.306, de 19.08.97.(BRASIL, LDB 

9394/96, Art. 16, 19 e 20).  

Quanto à formação estrutural da educação superior, as instituições de ensino 

oferecem cursos de graduação, sequenciais e de extensão, diferindo em sua titulação que 

pode determinar a continuidade da carreira acadêmica. A pós-graduação, formada por cursos 

Lato e Strito Senso. O Art. 44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional refere-se a 

esta formação estrutural. 

A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: 

I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, 

abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino; 

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 

                                                            
35 Brandão (2010, p. 61) o art. 20 da LDB complementa o art. 19 na medida em que irá, em seus quatro incisos, 
especificar as diferentes categorias de instituições privadas de ensino. 
36 Brandão (2010, p. 62) apesar de relacionadas no inciso IV desse artigo, a definição do que são as instituições 
de ensino “filantrópicas” é remetida para a legislação específica que trata de questões sobre assistência social, 
através do uso da expressão “na forma da Lei”. 
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III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e outros abertos a candidatos diplomados em cursos de 

graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino; 

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em 

cada caso pelas instituições de ensino. (BRASIL, LDB 1996 p. 111). 

4.3.5 A Autonomia Universitária 

A Autonomia Universitária é uma questão que vem ao longo dos anos provocando 

ainda na atualidade muitas discussões, o assunto vem se evidenciando desde a aprovação do 

Decreto 8.393 de 17 de dezembro de 1945. O Artigo 1º desse Decreto estabelece a 

Universidade do Brasil em 1937, que passa a existir a partir da transformação da 

Universidade do Rio de Janeiro fundada em 1920. A Universidade do Brasil é uma 

instituição de ensino superior, com fins prescritos na Lei 452 de 5 de junho de 1937, passará 

a se constituir como pessoa jurídica com “ autonomia administrativa, financeira, didática e 

disciplinar”, nos termos presentes no Decreto Lei.  Os recursos para manutenção e 

desenvolvimento dos serviços da universidade, bem como a conservação, renovação e 

ampliação de suas instalações, serão provenientes de dotação orçamentária que lhe forem 

atribuídas pela União. 

Após a Promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, as 

Universidades tinham assegurada a autonomia Universitária, particularmente, a autonomia 

de gestão financeira, designada na nova redação constitucional, no que reza seu artigo nº 

207, “as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988 p.136). Observa-se que há semelhança entre as 

redações dos decretos, antes com a criação da Universidade do Brasil e atualmente com a 

Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96, reza em seu artigo 

nº 55 que “caberá à União assegurar, anualmente, em seu orçamento geral, recursos 

suficientes para a manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por 

ela mantidas” (BRASIL, LDB 1996 p. 130). 

No entendimento de Brandão (2010, p. 131), o artigo nº 55 da LDB “Caberá à União 

assegurar, em seu orçamento geral, recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento 

das instituições de educação superior por ela mantida”, não tem sido cumprido, 

ostensivamente, pela União. Embora constem recursos, anualmente, em seu “Orçamento 



70 

Geral”, esses recursos estão aquém de ser “suficientes para a manutenção e desenvolvimento 

das instituições de educação superior” mantidas pela União. 

A constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988 em seu 

artigo nº. 212 reza: “a União aplicará anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante 

dos impostos, compreendida  proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino”. (BRASIL, 1988 p.138). 
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5 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Este capítulo delineia os aspectos metodológicos utilizados para a realização da 

pesquisa sobre as competências essenciais norteadoras para o perfil do gestor estratégico em 

instituições de ensino superior. 

5.1 Conceito de metodologia (método) 

Pode-se definir por metodologia, conforme o entendimento de Minayo (1996, p. 16), 

que: “metodologia, o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da 

realidade. Neste sentido, a metodologia ocupa um lugar central no interior das teorias e está 

sempre referida a elas”. Dizia Lênin (1965 p. 148) que “o método é a alma da teoria”. 

Em uma visão mais ampla, Cervo (2007 p. 27) afirma que “método é a ordem que se 

deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um certo fim ou um resultado 

desejado”. Já em relação às ciências sociais, Cervo (2007 p. 27) assim definiu: “entende-se 

por método o conjunto de processos empregados na investigação e na demonstração da 

verdade”. 

5.2 Caracterização da pesquisa 

Desde o princípio, o homem busca incessantemente por novas descobertas que os 

conduza aos caminhos do conhecimento, que será seguido conforme a sua tendência. De 

modo geral, no mundo contemporâneo, toda pesquisa deve ter um objetivo determinado que 

possibilite saber o que se vai procurar e o que se pretende alcançar. Deve partir, afirma 

Ander-Egg (1978:62), citado por Lakatos (2010, p. 140), “de um objetivo limitado e 

claramente definido, sejam estudos formulativos, descritivos ou de verificação de 

hipóteses”. 

Lakatos (1986, p. 16 apud Selltiz et al. 1965, p. 5) afirma que a finalidade da 

pesquisa é “descobrir respostas para questões, mediante aplicação de métodos científicos”, 

mesmo que esses métodos, às vezes, não obtenham respostas verdadeiras, são os únicos que 

podem oferecer resultados satisfatórios ou de total êxito. De acordo com o Webster’s 

Internacional Dictionaty, a pesquisa é uma indagação minuciosa ou exame crítico exaustivo 

na procura de fatos e princípios; uma diligente busca para averiguar algo. Pesquisa não é 
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apenas procurar a verdade; é encontrar respostas para questões propostas, utilizando método 

científico37. 

Por conseguinte, na ótica de Gil (1991, p. 19), a pesquisa pode ser caracterizada 

como “o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 

aos problemas que são propostos”. Nessa mesma linha de pensamento, Ander-Egg (1978, p. 

28), citado por Lakatos (2010, p. 139), afirma que a pesquisa é um “procedimento reflexivo 

sistemático, controlado e crítico que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou 

leis, em qualquer campo do conhecimento”. A pesquisa é um processo formal, com 

metodologia de pensamento reflexivo, que exige um tratamento científico e constitui-se no 

rumo para a descoberta de verdades parciais. 

5.3 Natureza da pesquisa 

Comumente, as várias tipologias de pesquisa costumam a seguir critérios pré-

estabelecidos por grandes estudiosos no assunto, em que se propõe que estas se delineiem 

em dois aspectos básicos: a) quanto aos fins; b) quanto aos meios. 

5.4 Quanto aos fins 

Esta pesquisa enfoca a tipologia descritiva que, na visão de Vergara (1998, p. 45), 

“expõe características de determinada população ou determinado fenômeno. Pode também 

estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza”. Esse tipo de pesquisa não tem 

compromisso de explicar os fenômenos que descreve, ainda que sirva de base para tal 

explicação.  

A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características 
de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre 
variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e 
uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas 
padronizadas de coleta de dados. (GIL 2008, p. 27). 

A Pesquisa descritiva tem como finalidade observar, analisar, registrar, classificar e 

fazer a interpretação dos dados sem a interferência do pesquisador. Essa tipologia de 

pesquisa, assim como as exploratórias, são as que comumente realizam os pesquisadores 

sociais preocupados com atuação prática. São as mais solicitadas pelas organizações, 

instituições educacionais, partidos políticos, empresas comerciais etc. 

                                                            
37 Martins (2007, p. 1) O caminho científico resulta de investigação metódica e sistemática da realidade. 
Transcende os fatos e os fenômenos em si mesmo, analisa-os para descobrir suas causas, e conclui sobre leis 
gerais que regem e é delimitado pela necessidade de comprovação concreta. Ao contrário do conhecimento 
vulgar, o conhecimento científico segue aplicações de métodos, faz análises, classificações e comparações. 
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A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos 
(variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, com maior precisão possível, a 
frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com os outros, 
sua natureza e suas características. Busca conhecer as diversas situações e relações 
que ocorrem na vida social, política, econômica e demais aspectos do 
comportamento humano, tanto do indivíduo tomado isoladamente como de grupos 
e comunidades mais complexas (CERVO, 2007, p. 61). 

Pesquisa de opinião insere-se nessa classificação. Mattar (1996, p. 23) evidencia que 

“os métodos da pesquisa descritiva compreendem: entrevistas pessoais, entrevistas por 

telefone, questionários pelo correio, questionários pessoais e observação”. 

5.5 Quanto aos meios de investigação 

A pesquisa possui duas características: bibliográfica, por reunir uma revisão de 

literatura que fundamenta teoricamente este trabalho; e também de pesquisa de campo, por 

tratar-se de uma pesquisa na qual se realizou uma investigação empírica junto a gestores de 

três importantes Universidades cearenses (UFC, UECe e UNIFOR). Onde se buscou obter 

dados referentes ao nível de concordância sobre os atributos da competência 

(conhecimentos, habilidades e atitudes), que possibilite identificar as competências 

essenciais norteadoras para o perfil do gestor estratégico em instituições de ensino superior. 

Para Gil (1991, p. 48), “a pesquisa bibliográfica38 é desenvolvida a partir de material 

já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Embora em quase 

todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas 

desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 

A descrição do que é e para que serve a pesquisa bibliográfica permite 
compreender que, se de um lado a resolução de um problema pode ser obtida 
através dela, por outro, tanto a pesquisa de laboratório quanto a de campo 
(documental direta) exigem, como premissa, o levantamento do estudo da questão 
que se propõe a analisar e solucionar. A pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser 
considerada como o primeiro passo de toda pesquisa científica. (LAKATOS, 2009, 
p. 44). 

 
Pelo visto, Martins (2007, p. 54) compartilha com as duas definições anteriores ao 

dizer que “trata-se de estratégia de pesquisa necessária para a condução de qualquer 

pesquisa científica. Uma pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um assunto, tema 

ou problema com base em referências publicadas.” Esse tipo de pesquisa visa à construção 

da plataforma teórica do estudo. 

                                                            
38 A pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de material já publicado, como livros, artigos, periódicos, 
jornais, cd’s, anais, internet entre outros. 
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Já a pesquisa de campo,39 na ótica de Lakatos (1986. p. 64), “é aquela utilizada com 

o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o 

qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, 

descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”. A pesquisa com essa característica 

não se limita simplesmente à coleta de dados, que é uma de suas etapas. Mas demanda uma 

série de processos preestabelecidos para alcançar determinados resultados. 

As fases da pesquisa de campo requerem, em primeiro lugar, a realização de uma pesquisa 
bibliográfica sobre o tema em questão. Ela servirá, como primeiro passo, para se saber o 
estado em que se encontra atualmente o problema, que trabalhos já foram realizados a 
respeito e quais são as opiniões reinantes sobre o assunto. Como segundo passo, permitirá 
que se estabeleça um modelo teórico inicial de referência, da mesma forma que auxiliara na 
determinação das variáveis e elaboração do plano geral da pesquisa. (LAKATOS 1991, p. 
186). 

Após a fase da pesquisa bibliográfica, que subsidia o pesquisador de conhecimentos 

sobre o tema em estudo, nessa fase se define os objetivos da pesquisa, as hipóteses se for o 

caso, definir qual é o meio de coleta de dados, o universo de seus componentes, o 

estabelecimento da amostra correlacionada com a área de pesquisa, e como os dados serão 

tabulados e analisados. 

Conforme Lakatos (1991, p.187), as pesquisas de campo dividem-se em três grandes 

grupos: 

a) Quantitativos e descritivos – consistem em investigação de pesquisa empírica 

cuja principal finalidade é o delineamento ou análises das características de fatos 

ou fenômenos, a avaliação de programas isolados de variáveis principais ou 

chave. 

b) Exploratórios – são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a 

formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver 

hipóteses; aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 

fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa; ou modificar e 

clarificar conceitos. 

                                                            
39 Lakatos (1986, p. 64) O interesse da pesquisa de campo está voltado para o estudo de indivíduos, grupos, 
comunidades e outros campos, visando à compreensão de vários aspectos da sociedade. Ela apresenta 
vantagens e desvantagens. As vantagens seriam: a) Acúmulo de informações sobre determinado fenômeno, que 
também podem ser analisados por outros pesquisadores com objetivos diferentes. b) Facilidade na obtenção de 
uma amostragem de indivíduos, sobre determinada população ou classe de fenômenos. Desvantagens: a) 
Pequeno grau de controle sobre a situação de coleta de dados e a possibilidade de que fatores, desconhecidos 
para o investigador, possam interferir nos resultados. b) O comportamento verbal ser relativamente de pouca 
confiança, pelo fato de os indivíduos poderem falsear suas respostas. 
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c) Experimentais – consiste em uma investigação de pesquisa empírica cujo 

objetivo principal é o teste de hipóteses que dizem respeito a relações de tipo 

causa-efeito. Todos os estudos desse tipo utilizam projetos experimentais que 

incluem os seguintes fatores: grupos de controle (além do experimental), seleção 

da amostra por técnica probabilística e manipulação das variáveis independentes 

com a finalidade de controlar os fatores pertinentes. 

Segundo Lakatos (1991, p.189), “o interesse da pesquisa de campo está voltado para 

o estudo de indivíduos, grupos, comunidades, instituições e outros campos, visando à 

compreensão de vários aspectos da sociedade”. 

5.6 Quanto aos métodos de abordagem 

Quanto aos métodos de abordagem, a pesquisa pode ser caracterizada como 

quantitativa e/ou qualitativa40. Minayo (1996, p. 22) evidencia que “a pesquisa qualitativa 

responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível 

da realidade que não pode ser quantificado”. Ou melhor, ela lida com um universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

 A pesquisa quantitativa leva em conta que tudo pode ser quantificável, ou seja, tudo 

pode ser traduzido em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las.  

Para isso, faz-se necessário o uso de recursos e técnicas estatísticas como, por exemplo: 

percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de 

regressão etc. 

A abordagem quantitativa caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas 
modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de 
técnicas estatísticas. Essa abordagem representa a tentativa de garantir precisão aos 
resultados, inibindo distorções provenientes da análise e interpretação dos dados, 
possibilitando maior segurança quanto às inferências. (RICHARDSON 2008, p. 
70). 

                                                            
40Minayo (1994, p. 22) A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. Enquanto cientistas sociais que 
trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a região “visível, ecológica, morfológica e 
concreta”, a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um 
lado perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas. 
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Nesta pesquisa, utiliza-se uma combinação de métodos, ou seja, aliando o método 

qualitativo ao quantitativo41 (quali-quantitativo). Conforme Minayo (1994 p. 22), “o 

conjunto de dados quantitativos e qualitativos, porém não se opõem, ao contrário, se 

complementam, pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo 

qualquer dicotomia”. Esta junção de abordagens é explicada em conformidade com o 

pensamento de Gil (2006, p.31) que identificou alguns princípios comuns às abordagens: 

a) Princípio da unidade e da luta dos contrários (unidade dos opostos) – os 

fenômenos apresentam aspectos contraditórios, que são organicamente unidos e constituem 

a indissolúvel unidade dos opostos. Os opostos não se apresentam simplesmente lado a lado, 

mas em estado constante de luta entre si. A luta dos opostos constitui a fonte do 

desenvolvimento da realidade. 

b) Princípio da transformação das mudanças quantitativas em qualitativas - 

quantidade e qualidade são características imanentes (inerentes) a todos os objetos e 

fenômenos, e estão interrelacionados. No processo de desenvolvimento, as mudanças 

quantitativas graduais geram mudanças qualitativas e essa transformação opera-se em saltos. 

c) Princípio da negação da negação (mudança dialética) - O desenvolvimento 

processa-se em espiral, isto é, suas fases repetem-se, mas em nível superior. A mudança 

nega o resultado, e o resultado, por sua vez, é negado, mas essa segunda negação conduz a 

um desenvolvimento e não a um retorno ao que era antes. 

5.7 Pergunta da pesquisa 

Com o objetivo de responder às questões centrais desta pesquisa, foram elaboradas as 

seguintes perguntas, que nortearam o desenvolvimento deste estudo. Quais as 

competências essenciais um gestor precisa ter para gerir uma instituição de ensino 

superior? Qual seria o perfil ideal para este gestor? 

5.8 Universo da pesquisa 

O Universo é composto por 269 gestores em diversos níveis da gestão universitária, 

distribuídos da seguinte forma: diretores de centros, faculdades e institutos, coordenadores 

de cursos de graduação presencial, reitores, vice-reitores e pró-reitores das seguintes 

instituições de ensino superior: Universidade Federal do Ceará, Universidade Estadual do 

                                                            
41As abordagens de pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa apresentam diferenças, possuem pontos fracos 
e fortes. Porém, os elementos fortes de uma abordagem, complementam as fraquezas do outro, e são 
fundamentais para o maior desenvolvimento da Ciência. 
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Ceará e Universidade de Fortaleza. Para uma melhor visualização, a tabela 2 apresenta 

detalhes dos estratos em relação ao universo. 

DISTRIBUIÇÃO DO UNIVERSO 

Instituição 
Diretores Coordenadores Administração superior 

Universo 
Centros Faculdades Institutos 

Cursos 
graduação 

Reitor Vice-reitor Pró-reitores 

UFC 4 5 3 108 1 1 7 129 

UECE 5 6 1 63 1 1 6 83 

UNIFOR 5 0 0 47 1 4 0 57 

Total 14 11 4 218 3 6 13 269 

Tabela 2: Universo da pesquisa. 
Fonte: Criada pelo autor. 

 

Conforme Oliveira (2002, p. 160), “Universo ou população42 é o conjunto de seres 

animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum”. Nesta 

pesquisa, utilizou-se o processo de amostragem não probabilística.  

5.9 Tamanho da amostra 

A amostra de característica estratificada não proporcional43 e não probabilística44 é 

composta por 130 questionários respondidos pelos gestores dos diversos níveis da gestão 

universitária da UFC, UECE e UNIFOR, compreendendo 48% do total de 269 do universo. 

A pesquisa se realizou entre os dias 28/05/2013 a 16/09/2013, totalizando, assim, 119 dias 

de pesquisa. A tabela 3 apresenta distribuição estratificada e tamanho da amostra. 

DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA 

Instituição 
Diretores Coordenadores Administração superior 

Amostra 
% 

Centros Faculdades Institutos
Cursos 

graduação 
Reitor 

Vice-
reitor 

Pró-
reitores 

UFC   11   36  - 1 6 54 0,42 

UECE   12   25 1 1 4 43 0,52 

UNIFOR   2   28 1 2   33 0,58 

Total 
 

25 0 89 2 4 10 130 0,48 

Tabela 3:Tamanho da amostra. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

                                                            
42 Oliveira (2002, p. 160) O universo ou população de uma pesquisa depende do assunto a ser investigado, e a 
amostra, porção ou parcela do universo, que realmente será submetida à verificação, é obtida ou determinada 
por uma técnica específica de amostragens. Existem duas divisões no processo de amostragem (determinação 
da amostra a ser pesquisada):  a probabilística e a não probabilística. 
43 Gil (1991, p. 99) No caso da amostragem estratificada não proporcional, a extensão dos vários estratos não é 
proporcional à extensão desses estratos em relação ao universo. Há situações e, que este procedimento é o mais 
adequado, particularmente naqueles em que se tem o interesse na comparação entre os vários estratos.  
44 Oliveira (2002, p. 161) Entende-se por amostragem não probabilística a possibilidade de se extrair um 
elemento do universo de forma totalmente aleatória e não especificada. 
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5.10 Delimitação da pesquisa 

Nesta pesquisa não existe uma pretensão de se encontrar uma resposta definitiva a 

respeito do perfil do gestor para instituições de ensino superior, até porque as instituições 

são dinâmicas e possuem características de gestão diferenciadas (público / privada).  E 

devido a esse dinamismo, o perfil ideal para um gestor vive em constante processo de 

construção, evoluindo na medida em que os fenômenos acontecem. 

5.11 Instrumentos de Coleta de dados 

Foram utilizados nesta pesquisa três tipos de instrumentos de coleta de dados: Um 

questionário aplicado em forma de entrevista (anexo 3),  um  formulário impresso para 

preenchimento manual (anexo 4) e um formulário eletrônico (anexo 5) para preenchimento 

online, ambos com as mesmas características e igual número de questões. O formulário 

impresso foi aplicado pessoalmente aos diversos níveis da gestão universitária: (diretores de 

centros, faculdade e institutos, coordenadores de cursos de graduação presencial, reitores, 

pró-reitores e vice-reitores das UFC, UECE e UNIFOR, com obtenção de 101 formulários 

respondidos. O formulário eletrônico foi elaborado no Google docs. e foi enviado 

eletronicamente a um grupo de gestores das universidades em questão da capital e dos 

campos no interior do Estado, teve baixo retorno, apenas 29 respostas. 

O questionário utilizado em forma de entrevista composto por perguntas pré-

estabelecidas com o intuito de obter dados, indagava junto aos setores responsáveis pelos 

cursos de graduação presenciais, pelos recursos humanos de cada instituição, perguntas do 

tipo: Qual a quantidade de cursos de graduação presencial? Quantos discentes estão 

matriculados em cursos de graduação presencial? Qual o quantitativo do corpo docente? 

Qual a quantidade de funcionários? Para que pudéssemos ter uma ideia da dimensão das 

instituições que estão sendo geridas por estes gestores. 

O primeiro momento do formulário impresso e do formulário eletrônico foi 

importante para que se pudesse fazer uma análise dos participantes da pesquisa em 

diferentes aspectos.  Foram colhidas informações a respeito da instituição em que trabalham, 

sexo, idade, tempo de instituição, quanto tempo de experiência na gestão, qual a titulação, 

qual a função que exerce, qual a área de formação, se já tiveram experiência anterior em 

gestão, se tem algum curso direcionado à gestão e, se positivo, quais seriam esses cursos. 

O segundo momento dos formulários teve o objetivo de identificar aspectos 

referentes às percepções ao nível de concordância dado pelos respondentes a respeito dos 
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atributos da competência: “CHA”, que foram subdividos em três blocos: conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Cada um dos três blocos foi constituído por oito subitens relacionados 

ao conceito de competência, obedecendo à escala de Likert45, com níveis de concordância 

variando de 1 a 5, assim relacionados: [1] Não concordo totalmente. [2] Não concordo 

parcialmente. [3] Indiferente. [4] Concordo parcialmente. [5] Concordo totalmente. 

 Quanto maior o nível de concordância marcado, maior seria o nível de concordância 

do respondente. Em cada um dos três blocos, foi deixado um item em aberto para que o 

respondente pudesse dar a sua opinião a respeito daquele atributo. 

Todos esses procedimentos acima citados foram precedidos de duas cartas de 

apresentação: uma da coordenação do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão 

da Educação Superior – POLEDUC (anexo 1) e outra da Universidade Estadual do Ceará, 

(anexo 2), assinada pela chefe de gabinete, demonstrando junto a seus gestores o interesse 

em participar da pesquisa. 

Três técnicas de interrogação são mais usuais para a coleta de dados46: o 

questionário, a entrevista e o formulário. Por questionário, consoante Gil (1991, p.90), 

“entende-se um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado”. 

Conforme o mesmo autor, “a entrevista, por sua vez, pode ser entendida como a técnica que 

envolve duas pessoas numa situação “face a face” e em que uma delas formula questões e a 

outra responde”. Quanto ao questionário, o autor define como “a técnica de coleta de dados 

em que o pesquisador formula questões previamente elaboradas e anota as respostas”. 

O Questionário é um instrumento de coleta de dados que conforme Lakatos (1991, p. 

201), “é constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador47”, geralmente o pesquisador envia o questionário 

ao respondente, pelo correio ou por um portador; depois de preenchido, o respondente 

devolve-o da mesma forma. Para Mattar (1996, p. 71), “as forma de enviar e receber de 

                                                            
45 Martins (2007, p. 93) a escala foi desenvolvida por Rensis Likert, no início dos anos 30. Trata-se de um 
enfoque muito utilizado nas investigações sociais. Consiste em um conjunto de itens apresentados em forma de 
afirmações, ante os quais se pede ao sujeito que externe sua reação, escolhendo um dos cinco, ou sete, pontos 
de uma escala. Assim, o sujeito obtém uma pontuação para cada item, e o somatório desses valores (pontos) 
indicará sua atitude favorável, ou desfavorável, em relação ao objeto, ou representação simbólica que está 
sendo medida. 
46Gil (1991, p.90) Como se pode verificar, estas três técnicas apresentam muitos pontos de semelhança entre si. 
Por essa razão são definidas de forma diversa por alguns autores.  
47 Lakatos (1991, p.201) Ressalta que junto com o questionário deve-se enviar uma nota ou carta explicando a 
natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, tentando despertar o interesse do 
recebedor, no sentido de que ele preencha e devolva o questionário dentro de um prazo razoável. 
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volta o questionário podem ser as mais diversas possíveis: pessoalmente, correio, fax, 

internet, jornais, revistas, e acompanhando produto”. 

A entrevista na ótica de Mattar (1996, p. 70) “é caracterizada pela a existência de 

uma pessoa (entrevistador) que fará a pergunta e anotará as respostas do pesquisado 

(entrevistado). A entrevista pode ser realizada pessoalmente ou por telefone48”. Outra 

característica é que a entrevista pode ser individual ou em grupo. Esse instrumento de coleta 

de dados exige muita habilidade do entrevistado, constitui-se como sendo um processo de 

coleta mais demorado e mais custoso que os demais enfoques.  

O formulário é um dos importantes meios de coleta de dados conforme Lakatos 

(1991, p. 212) “é um dos instrumentos essenciais para a investigação social, cujo sistema de 

coleta de dados consiste em obter informações diretamente do entrevistado”. Nogueira 

(1968, p. 129 citado por Lakatos 1991, p. 212) conceitua formulário como sendo “uma lista 

formal, catálogo ou inventário destinado à coleta de dados resultantes quer da observação, 

quer de interrogatório, cujo preenchimento é feito pelo próprio investigador, à medida que 

faz as observações ou recebe as respostas, ou pelo pesquisado, sob sua orientação”, uma das 

características primordiais do formulário é o contato face a face entre o pesquisador e o 

informante. 

5.12 Instrumentos de tratamento de dados 

Os instrumentos de tratamento de dados utilizados nesta pesquisa foram: SPSS e o 

Microsoft Excel for Windows e manipularam os dados possibilitando assim, os resultados 

encontrados. 

 

  

                                                            
48 Mattar (1996, p. 70) De todos os métodos de coleta de dados, a entrevista por telefone é o método que 
atualmente predomina nos países onde a grande maioria da população possui telefone (nestes países, cerca de 
90% das pesquisas de marketing são realizadas por telefone). 
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6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS. 

Neste capítulo, serão analisados e interpretados os dados oriundos do resultado da 

pesquisa realizada com os gestores das instituições envolvidas (UECE, UFC, UNIFOR). Os 

dados iniciais demonstraram os resultados de uma entrevista na qual se coleta alguns 

indicadores institucionais que nos dá uma visão dimensional das instituições que estão sendo 

geridas por esses gestores. Em seguida, os dados do primeiro momento do questionário de 

pesquisa buscam conhecer o perfil dos atuais gestores das instituições. O segundo momento 

do questionário da pesquisa trata do nível de concordância dos gestores em relação aos 

atributos da competência: conhecimentos, habilidades e atitudes. Foram construídas tabelas 

e gráficos, objetivando a interpretação dos dados e os resultados das relações entre eles. 

6.1 Indicadores institucionais 

Antecedendo a aplicação do questionário sobre as competências essenciais 

norteadoras para o perfil do gestor estratégico em instituições de ensino superior, foi 

realizada uma entrevista indagando junto aos setores responsáveis algumas informações 

inerentes aos indicadores de cada instituição pesquisada, no que se refere ao quantitativo de 

cursos de graduação presencial, de discentes matriculados, de docentes e de funcionários. O 

que resultou na construção da tabela 4. 

Instituições 

Indicadores institucionais 

Cursos de 
graduação 

Discentes 
matriculados 

Docentes Funcionários  
Área 

construída 

UFC 108 26.256 1.843 3.458  327.230m²

UECE 63 18.320 1.105 379  90.713m²
UNIFOR 47 24.300 1.257 1.408  135.300m²
Totais 218 68.876 4.205 5.245  553.243m²

Tabela 4 – Indicadores institucionais. 
Fonte: Dados da entrevista. 

Com a aquisição dos indicadores institucionais, foi possível ter uma ideia da 

importância dessas instituições como geradora de conhecimentos e da formação de 

profissionais, além de uma visão extremamente importante do que esses gestores estão a 

gerir. A tabela 4 nos dá uma visão real de indicadores institucionais por estrato. 
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6.2 Relação entre os indicadores 

Os resultados encontrados são provenientes das relações dos indicadores 

institucionais, conforme apresenta a tabela 5.  

Instituições 

Relação entre os indicadores 

Alunos 
Professor 

Professores 
Curso 

Alunos 
Curso 

Alunos 
Funcionários 

Funcionários 
Professor 

Funcionários 
Curso 

Alunos / 
100m² de 

Área 
Construída 

UFC 14,25 17,06 243,11 7,59 1,88 32,02 8/100²

UECE 16,58 17,54 290,79 48,34 0,34 6,02 20/100²

UNIFOR 19,33 26,74 517,02 17,26 1,12 29,96 18/100²

Tabela 5 – Relação entre os indicadores. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

6.3 Análises dos dados resultantes da entrevista 

Os gráficos seguintes foram gerados tomando como base a tabela 4 que referencia os 

indicadores institucionais em diferentes aspectos. 

 
Gráfico 1 – Cursos de graduação. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Os dados apresentados no gráfico 1 referenciam o percentual de cursos de graduação 

presenciais ativos nas instituições de ensino superior pesquisadas. Percebe-se claramente 

que a UFC com 49% (n=108) possui praticamente a métade dos cursos em relação as outras 

duas instituições: UECE 29% (n=63) e UNIFOR 22% (n=47), que juntas representam 51% 

(n=110). Tal fato talvez possa ser justificado pela UFC ser a instituição de ensino superior 

mais antiga do Estado do Ceará. 
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Ao analisar o gráfico 2 a seguir, referente ao quantitativo de discentes matriculados 

nas três instituições,  nota-se que a UNIFOR, com 35% (n =24.300) de alunos, aproxima-se 

bastante da UFC 38% (n=26.256), mesmo sendo  a maioria dos cursos de graduação 

presencial referenciado no gráfico 1  pertencente a UFC, o que nos leva a crer que o 

quantitativo de cursos não reflete em uma supremacia absoluta nesta relação. 

 
Gráfico 2 – Discentes matriculados. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Constata-se também que os alunos da UFC estão pulverizados em uma grande 

diversidade de cursos, enquanto que os alunos da UNIFOR estão concentrados em um 

número reduzido de cursos, e chega a superar a UECE (n=18.320) em número de alunos 

matriculados, mesmo a UECE tendo um  número superior de cursos de gradação. 

 
Gráfico 3  – Quantitativo de docentes. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observando os dados do gráfico 3, referente ao quantitativo de docentes, pode-se 

perceber que a maioria pertence a UFC com 44% (n=1.843), tal fato ocorre por esta 

instituição possuir um elevado número de cursos de graduação (n=108), é importante ainda 

que se perceba que a UNIFOR, com seus 30% (n=1.257) docentes distribuídos em seus 47 

cursos de graduação, consegue superar a UECE que tem 26% (n=1.105) docentes 

distribuidos em seus 63 cursos de graduação. 

 
Gráfico 4 – Quantitativo de funcionários. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

O gráfico 4 apresenta dados referentes ao quantitativo de funcionários nas três 

instituições, percebe-se claramente que a UFC possui em seus quadros 3.458 funcionários 

desempenhando uma diversidade de funções. Por se tratar de uma instituição pública talvez 

esse quantitativo possa ser justificado. A UNIFOR por ser uma instituição privada, conta 

com menos da metade dos funcionários da UFC, tem um quadro mais enxuto com 1.408 

funcionários. É evidente a situação da UECE, com apenas  379 funcionários ter que dar 

conta de suas atribuições e manter a instituição funcionando, essa instituição conta ainda 

com  a colaboração de 571 terceirizados distribuídos em diversas funções e com o apoio da 

Polícia Militar realizando serviços de segurança. Fica evidente que o seu quadro de 

funcionários está reduzido e que provavelmente haja comprometimento de alguns serviços. 

Cabe ressaltar que o quadro apresentado da UECE, nos deixa perceber uma possível falta de 

investimento  em seu quadro  pessoal, o que é lamentável pela importância dessa instituição 

para o nosso Estado. 
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Os dados obtidos por meio do questionário de pesquisa estão divididos em dois 

momentos: o primeiro momento da pesquisa tem como objetivo conhecer o perfil dos 

gestores das instituições envolvidas neste estudo. Para que isso fosse possível, fez-se 

necessário o uso da tecnologia que possibilitou o tratamento dos dados obtidos na pesquisa, 

foi realizada uma análise do perfil dos gestores, levando em conta as questões sociais 

apresentadas no questionário.  

Os gráficos abaixo fazem referência aos indicadores em questão, considerando a 

ordem em que aparecem no questionário de pesquisa, salvo alguns cruzamentos entre 

variáveis para que os resultados apresentados surgissem com maior clareza, possibilitando 

assim uma melhor compreensão dos dados apresentados. 

 

Gráfico 5 – Percentual de respondentes por instituição. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

O gráfico 5 representa o percentual dos respondentes em todos os níveis da gestão 

universitária contemplados nesta pesquisa. Percebe-se que a UFC, com os seus 42%, é a 

instituição com maior participação na pesquisa, na qual (n=54) gestores contribuíram com 

suas percepções e opiniões. Em seguida a UECE com 33% das opiniões e percepções de 

seus (n=43) gestores participantes, por fim, a UNIFOR com a participação de 25% (n=33) 

dos gestores completando assim o quadro de amostra do total de 130 gestores. 
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Fica bem evidenciado no gráfico 6 que o sexo masculino predomina na gestão das 

universidades supracitadas no gráfico 1 anterior. 

 

Gráfico 6 – Percentual dos gestores distribuídos por gênero. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A participação do sexo masculino com 60% está representada por (n=78) gestores; a 

participação do sexo feminino corresponde a 40%, totalizando (n=52) participações em 

diversos níveis da gestão universitária.  

 

Gráfico 7 – Distribuição dos gestores por faixa etária. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

O Gráfico 7, que trata da idade dos gestores, foi organizado em cinco intervalos, 

devido a grande diversidade apresentada na idade dos gestores. Percebe-se claramente que 

34% dos gestores estão no intervalo que corresponde à faixa etária de 40 - 49 (n=44) tendo 
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uma representatividade bastante significativa em relação aos demais intervalos. Em todo 

caso é importante ressaltar que a idade média dos gestores é 46,72 anos. 

O Gráfico 8, em seguida, é fruto da tabela que foi gerada com 5 intervalos, que 

corresponde às faixas etárias dos gestores por instituição, distribuídos em pontos 

percentuais. 

 
Gráfico 8 – Idade dos gestores por instituições. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Constata-se, a partir da observação dos dados do gráfico 8, a relação entre as faixas 

etárias dos gestores por instituição. Observa-se primeiramente que somente a UFC possui 

gestores no intervalo de 20 – 29 anos de idade (3,7%). Também pode se observar que a 

UNIFOR possui quase a metade de seus gestores entre o intervalo de 30 – 39 anos de idade 

(48,5%), o que caracteriza uma gestão bastante jovem, levando em consideração os (27,3%) 

do intervalo de 40 – 49 anos, que juntos representam (75,8%) do corpo gerencial da 

instituição. A UECE, por sua vez, é quem possui mais gestores que compreendem os 

intervalos de maior idade  50 – 59 (30,2%) e 60 – 69 (23,3%), totalizando (53,5%) de modo 

geral, é visível que a maior concentração dos gestores estão nos intervalos de 30 – 39 e 40 – 

49 anos de idade. 
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O gráfico 9 também foi distribuído em 5 intervalos de tempo, devido a uma grande 

variedade de respostas em relação ao tempo de instituição dos gestores. 

 
Gráfico 9 – Distribuição do tempo instituição dos gestores. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Percebe-se ao observar o gráfico 9 que 45% (n=58) dos gestores têm de 0 a 9 anos de 

instituição; 26% (n=34) compreende o intervalo 10 a 19 anos, somando esses dois 

percentuais, percebemos que 71%, dos gestores têm menos de 20 anos de instituição. Os 

outros intervalos juntos (20 – 49) representam 29% (n=37) dos gestores com tempo de 

instituição. A média encontrada para o tempo de instituição dos gestores foi de 14,04 anos 

de instituição. 

 
Gráfico 10 – Relação entre instituições pelo tempo de instituição. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao observar o gráfico 10, que faz a relação do tempo de instituição dos gestores por 

instituição, percebe-se uma distribuição intervalar de tempo com 5 classes. A tabela foi 

gerada considerando os estratos que estão representados em pontos percentuais. Fica 
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evidente ao observar o gráfico 6 que a maioria dos gestores das três instituições estão no 

intervalo de tempo  00 – 09 anos de instituição e juntos representam 46% (n=58), o que 

caracteriza  pouco tempo de instituição. Há uma pulverização significativa do tempo de 

instituição dos gestores nos intervalos 10 – 19 (n=34), 20 – 29 (n=23), juntos representam 

44%. Com a elevação do tempo instituição, percebe-se que há uma diminuição acentuada do 

número de gestores. Com 9%, o intervalo de 30 – 39 (n=12) anos há um alinhamento entre 

as instituições, já no maior intervalo 40 – 49, nota-se que a UNIFOR não tem gestores com 

esse tempo de instituição, somente a UFC e a UECE. 

 
Gráfico 11 – Distribuição dos gestores por tempo de experiência em gestão. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao observar o gráfico 11, nota-se claramente um expressivo contingente de gestores 

com tempo de experiência em gestão no intervalo de 00 – 07 anos, ou seja, 65% dos gestores 

(n=83). Este resultado reforça os resultados do gráfico 4. É interessante perceber que a 

maioria significativa dos gestores têm pouco tempo de experiência em gestão. E ainda 19% 

(n=24) estão entre 08 – 14 de experiência. De 15 – 21 temos 10% (n=13) dos gestores, os 

demais intervalos contemplam cada um 3% da população amostral. A média do tempo de 

experiência em gestão dos gestores é de 7,36 anos de experiência. 
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O gráfico 12 apresenta uma distribuição estratificada do tempo de experiência de 

gestão dos gestores por instituição. Foi distribuído em 5 intervalos de tempo de experiência 

em gestão e seus resultados estão representados em pontos percentuais 

 
Gráfico 12 – Relação entre tempo de gestão por instituição. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Percebe-se, ao observar os dados do gráfico 12 que há uma maior concentração dos 

gestores das instituições no intervalo entre 00 – 07 anos de experiência em gestão. A UECE 

se destaca ao apresentar um percentual  de gestores maior neste intervalo 72,1%, seguido da 

UNIFOR 65,6% e da UFC 59,6%, que também são considerados elevados, refletindo assim 

pouco tempo de experiência dos gestores em gestão. Nota-se também que a UNIFOR e a 

UFC contemplam todos os outros intervalos com percentuais menores, o mesmo não 

ocorrendo com a UECe, por não ter nenhum gestor com experiência em gestão entre os 

intervalos de 22 – 28 e 29 – 35 anos de experiência. 

 
Gráfico 13 – Distribuição dos gestores por titulação. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Constata-se a partir dos dados do gráfico 13 que, quanto à titulação dos gestores em 

todos os níveis gerenciais das instituições, predomina com 44% (n=57) o título de 

doutorado, seguidos por 38% (n=50) de mestres, 13% (n=17) de pós-doutorado e 5% (n=6) 

de especialistas. Percebe-se também que, apesar de constar no formulário de pesquisa a 

opção do título de graduado, não houve nenhuma incidência, todos os gestores envolvidos 

na pesquisa possuem cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

 
Gráfico 14 – Função dos gestores. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Pode-se constatar com facilidade, a partir da observação do gráfico 14, que a função 

de coordenador expressivamente representada por 68% (n=89) dos gestores predomina, tal 

fato ocorre por uma maior incidência dessa função no universo amostral dos gestores. A 

função de diretor com 19% (n=25) é a segunda maior representada. Os pró-reitores com 

representatividade de 8% (n=10), vice-reitores com 3% (n=4), seguidos por 2%  (n=2) de 

reitores em funções gerenciais. 

 
Gráfico 15 – Área de formação dos gestores. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Conforme se pode observar na ilustração do gráfico 15 anterior, a área de formação 

de maior incidência dos gestores em diversos níveis de gestão acadêmica é a de ciências 

exatas, com 32% (n=42). Na área de ciências humanas, 27% (n=35) dos gestores possuem 

formação em ciências da saúde, 26% (n=32), e 15% dos gestores (n=19) possuem formação 

em ciências sociais. 

 
Gráfico 16– Área de formação dos gestores por instituição. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

O gráfico16 apresenta a distribuição dos gestores por área de formação e por 

instituição, apresentando a frequência conforme os dados ocorrem em cada estrato. Pode-se 

observar que 32 gestores (25%) possuem formação em ciências da saúde; em ciências exatas 

temos 42 gestores (33%); em ciências humanas, 35 gestores (27%); e em ciências sociais, 19 

gestores (15%). 

 
Gráfico 17 – Experiência anterior em gestão. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

0 5 10 15 20 25

Ciências da saúde

Ciências exatas

Ciências humanas

Ciências Sociais

Ciências da
saúde

Ciências
exatas

Ciências
humanas

Ciências
Sociais

UNIFOR 8 10 8 7

UECe 11 11 16 4

UFC 13 21 11 8

Área de formação

71%

29%

Experiência anterior em gestão

Sim Não



93 

A observação do gráfico 17 anterior, leva a perceber que, segundo a opinião dos 

gestores em todos os seguimentos da gestão universitária envolvidos na pesquisa, 71% 

(n=92) dos gestores atuais das instituições já tiveram experiência anterior em gestão antes de 

assumirem seus cargos. O restante, 29% (n=37), confirmou não ter experiências anteriores 

relacionadas à gestão. 

 
Gráfico 18 – Cursos de gestão. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Os dados observados no gráfico 18 revelam que a maioria dos gestores, 61% (n=79), 

afirmaram em suas respostas que não possuem nenhum curso direcionado a qualquer 

tipologia de gestão, por conseguinte, 39% (n=50) dos gestores do universo amostral das 

instituições relataram em suas respostas ter participado de algum curso direcionado a 

alguma tipologia de gestão. 

 
Quadro 4 – Cursos de gestão. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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O quadro 4, cursos de gestão, é fruto da questão 10 do questionário - Você tem 

algum curso direcionado à gestão? Se a resposta do item nº 10 for SIM, quais? Responderam 

essa questão 23% dos gestores da UECE (n=10), foram contabilizados 14 em diferentes 

cursos. Na UFC, 20% (n=11) de seus gestores tiveram 17 participações em cursos de gestão. 

A UNIFOR teve a participação em cursos de gestão de 82% (n=27) gestores em uma 

diversidade de cursos relacionados a alguma tipologia de gestão.  

O segundo momento da pesquisa está relacionado ao conceito de competência que, 

na visão de Rabaglio (2008, p. 11), e compartilhada por diversos autores: “é um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes específicas para cada cargo”. Em cima deste conceito, 

os gestores das instituições participantes da pesquisa irão valorizar os atributos da 

competência de acordo com seu nível de concordância conforme estão dispostos no 

formulário de pesquisa, além de sugerirem entre outros atributos que se fazem necessários a 

um gestor para gerir uma instituição de ensino superior. 
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A tabela 6 refere-se ao atributo da competência relacionado ao conhecimento, nela está apresentada o nível de concordância dos gestores 

participantes da pesquisa das três instituições para cada um dos oito itens relacionados.  A tabela 6 apresenta ainda um indicador de concordância 

e a frequência com que os fenômenos ocorreram por instituição. O indicador de concordância foi gerado somando os dois níveis de 

concordância: concordo parcialmente e concordo totalmente, conforme a opinião dos gestores de cada instituição. 

 
Tabela 6 – Níveis de concordância por instituição atributo conhecimento. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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O gráfico 19 apresenta os resultados dos dados da tabela 6, níveis de concordância por instituição para os itens selecionados em relação 

aos conhecimentos, levando em consideração os indicadores de concordância por estrato. 

 
Gráfico 19 -  Indicador de concordância atributos de conhecimentos. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ao observar os dados do gráfico  19, indicador de concordância em relação aos conhecimentos, percebe-se claramente que os gestores 

da UECE tiveram um maior índice de concordância no item C1 com 100% (n=43), o item C7 com 77% (n=33) foi o de menor concordância. Em 

relação à UFC, o item C1, com 98% (n= 53), foi o de maior concordância; o C7, com 78% (n=42), foi o de menor concordância entre seus 

gestores. Na UNIFOR, os itens de maior concordância dos gestores foram: C1, C3, C4, C5 e C6 ambos com 94% (n=31); o de menor nível de 

concordância foi C7, com 85%  (n=28). Percebe-se também que o item C1 foi o de maior concordância em comum a todas as instituições, nota-

se ainda que o item C7 como de menor concordância também foi unânime entre a opinião dos gestores das instituições, ressalta-se ainda que de 

todos os resultados apresentados no gráfico em relação aos conhecimentos, a UECE foi a única que concordou 100% no item (C1) dentre os oito 

itens relacionados ao conhecimento. 
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A tabela 7 refere-se ao atributo da competência relacionado a habilidades, nela está apresentada o nível de concordância dos gestores 

participantes da pesquisa das três instituições para cada um dos oito itens relacionados. Apresenta ainda um indicador de concordância e a 

frequência com que os fenômenos ocorreram por instituição. O indicador de concordância foi gerado somando os dois níveis de concordância: 

concordo parcialmente e concordo totalmente, conforme a opinião dos gestores de cada instituição. 

 
Tabela 7 – Níveis de concordância por instituição atributo habilidades. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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O gráfico 20 apresenta os resultados da tabela 7 os níveis de concordância dos gestores das instituições  para os itens selecionados em 

relação as habilidades, levando em consideração os indicadores de concordância por instituição. 

 
Gráfico 20  – Indicador de concordância atributos de habilidades. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Constata-se, ao observar os dados do gráfico 20, indicador de concordância em relação às habilidades, que os gestores da UECE tiveram o 

maior índice de concordância no item H1 com 100% (n=43); o de menor concordância foi o item H4 com 79% (n=34). Na UFC, os itens de 

maior concordância foram: H1, H3, H5 ambos com 100% (n=54); o item de menor concordância, na opinião de seus gestores, foi o H4 com 81% 

(n=44). Quanto aos níveis de concordância dos gestores da UNIFOR, os itens H1, H2, H3, H5 e H7 ambos com 94% e (n=31) foram os item de 

maior concordância; o menor índice de concordância foram nos itens H4, H6 e H8  ambos com 91% e (n=30). Percebe-se ainda que a UECE e a 

UFC concordaram em 100% no item H1, o índice de menor concordância foi o H4, comum às três instituições. 

 
  



101 

A tabela 8 refere-se ao atributo da competência relacionado a atitudes, nela está apresentada o nível de concordância dos gestores 

participantes da pesquisa das três instituições para cada um dos oito itens relacionados. Apresenta ainda um indicador de concordância e a 

frequência com que os fenômenos ocorreram por instituição. O indicador de concordância foi gerado somando os dois níveis de concordância: 

concordo parcialmente e concordo totalmente, conforme a opinião dos gestores de cada instituição. 

 
Tabela 8 – Níveis de concordância por instituição atributo atitudes. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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O gráfico 21 apresenta os resultados da tabela 10, níveis de concordância dos gestores das instituições para os itens selecionados em 

relação atitudes, levando em consideração os indicadores de concordância por instituição. 

 
Gráfico 21 – Indicador de concordância atributos de atitudes. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observando os dados do gráfico 21, percebe-se que os gestores da UECE tiveram seus melhores índices de concordância nos itens  A1, 

A8  ambos com  100% (n=43); o  item de menor concordância foi o A3 com 86% (n=37). Os gestores da UFC apontaram os itens A1 e A5 

ambos com 100% (n=54) como de maior concordância; o de menor concordância foi o A3 com 92% (n=50). Em relação aos gestores da 

UNIFOR, os níveis de maior concordância foram: A1, A2, A5, A6 e A7 ambos com 94% (n=31); o de menor concordância foram os itens A3, 

A4 com 88% n=29 para ambos os itens. Pode-se perceber ainda que os gestores da UECE e da UFC concordam em 100% com o item A1 e que 

esse item é comum na opinião dos gestores dessas instituições. 
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As questões C9, H9 e A9 referentes a cada um dos três atributos da competência, são 

subjetivas referentes a pontos de importância que não foram contemplados nos itens 

anteriores. Nas quais, de modo geral, foi perguntado: Quais outros conhecimentos, 

habilidades e atitudes em seu entendimento são necessários a um gestor de uma instituição de 

ensino superior?  Uma questão aberta e que, apesar de possuir respostas diferentes para cada 

entrevistado, poderia convergir para temas semelhantes, de modo que poderiam ser 

sintetizadas palavras-chave de cada resposta. Desta forma, conforme a opinião dos gestores 

descreveremos um perfil básico sugerido, contemplando assim um dos objetivos almejados. É 

lógico que não se trata de um perfil definitivo, até porque o conceito de perfil é dinâmico e 

vive sempre em construção, buscando atender as exigências de cada momento. Conforme 

apresenta o quadro 5, um  perfil sugerido para um gestor de instituições de ensino superior na 

visão dos participantes da pesquisa. 

COMPETÊNCIA = Conhecimentos (C9) + Habilidades (H9) +Atitudes (A9) 

Conhecimentos Frequência Habilidades Frequência Atitudes Frequência

Legislação 18 Comunicatividade 14 Foco 3 
Meio Ambiente 2 Criatividade 5 Ética 12 
Conhecimento 
Humano 

12 Jogo de Cintura 12 Proatividade 10 

PPC 7 Sabedoria 1 Segurança 4 
Mercado 10 Paciência 11 Visão 9 
Atualidades 8 Network 7 Imparcialidade 1 
Segundo Idioma 3 Liderança 21 Comprometimento 10 

Totais 60 - 71 - 49 
Quadro 5 – Atributos da competência sugeridos necessários a um gestor. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A soma dos totais do quadro 4, 60 +71 + 49 = 180, levando em consideração que a 

amostra é constituída por 130 gestores, daria uma média (180/130=1,38) respostas por 

participantes da pesquisa, mesmo assim, é importante que fique claro que nem todos os 

gestores responderam às questões abertas. 

 
Dos 130 gestores que compõem a amostra, 45 responderam à questão C9 e estes se 

organizaram como no quadro acima. É importante ressaltar que a soma não deve dar 45, visto 

que eles podiam dar mais de uma resposta para a questão ou até mesmo não responderem. Os 

dados do quadro acima geram os seguintes gráficos do tipo radar. 

Ao observar os dados do gráfico 22 seguinte, percebe que na visão dos gestores é de 

fundamental importância o conhecimento da legislação que rege as instituições de ensino 



105 

superior. O conhecimento humano vem como segundo destaque, é importante também 

conhecer o mercado, está atualizado, conhecer o projeto pedagógico dos cursos, ter um 

segundo idioma e conhecer o meio ambiente onde a instituição está inserida. 

 
Gráfico 22 – Conhecimentos sugeridos. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na questão H9, que trata das habilidades, assim como a questão anterior, o somatório 

não reflete ao número de gestores que responderam à questão, pois se trantando de uma 

questão aberta, poderiam dar várias sugestões como repostas ou até mesmo não responderem.  

 
Gráfico 23 – Habilidades sugeridas. 
Fonte: dados da pesquisa. 

Constata-se, ao observar o gráfico 23, como a habilidade em liderança é estimada e 

indispensavél entre os gestores das instituições que opinaram nesta questão. A comunicação 
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também é de muita relevância na opinião dos gestores, da importância de se ter jogo de 

cintura, paciência e criatividade nas resoluções dos problemas. Salienta-se ainda a 

importância da habilidade de se trabalhar em Network. 

Na questão A9, referente às atitudes,  assim como as questões anteriores, o somatório 

não reflete ao quantitativo de gestores que opinaram nesta questão, por se tratar de uma 

questão  aberta, poderiam dar várias sugestões como repostas ou até mesmo não responderem. 

 
Gráfico 24 – Atitudes sugeridas. 
Fonte: dados da pesquisa. 

A observação do gráfico 24 nos leva a perceber, em relação às atitudes sugeridas, que 

a ética, na visão dos gestores que responderam à questão, ocupa lugar de destaque, seguida 

por comprometimento e proatividade. Visão, segurança, foco e imparcialidade foram itens 

também contemplados. 

 
Gráfico 25 – Média geral dos atributos da competência. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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O gráfico 25 acima representa a média geral dos atributos da competência, é o 

resultado da soma de todos os indicadores de concordância em relação a cada um dos 

atributos, dividido pelo número de itens de cada atributo.  Pode-se observar que o atributo 

atitude foi o que teve maior índice de concordância na opinião dos gestores (94,79%), seguido 

do atributo conhecimento (93,38%) e das habilidades com (92,83%). Contudo, pode-se dizer 

que os gestores das instituições pesquisadas sabem o que é necessário para um gestor gerir 

uma instituição de ensino superior. 
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CONCLUSÃO 

A finalidade do estudo foi trabalhar o conceito de competência, conhecimentos, 

habilidade e atitudes com gestores em diversos níveis da gestão acadêmica das três mais 

importantes instituições de ensino superior do Estado do Ceará. Após as análises dos dados, 

pode-se se verificar que o objetivo geral se materializou na medida em que os objetivos 

específicos foram atingidos. 

O objetivo específico de identificar os conhecimentos, habilidades e atitudes dos 

gestores das três instituições de ensino superior pesquisadas pode ser percebido no quadro 4, 

cursos de gestão. Na instituição pública federal em questão (UFC), embora já exista uma 

orientação baseada no Decreto nº 5.707 de 23 de fevereiro de 2006, em seu inciso 

II, incentivando a gestão por competência: “gestão da capacitação orientada para o 

desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao 

desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição”, 

leva-nos a crer que ainda não reflete uma realidade, basta verificar que na amostra dessa 

instituição, constituída por 54 gestores, apenas 20% desses gestores possuem formação ou 

cursos em alguma tipologia de gestão ligada ao atributo da competência; em relação aos 

conhecimentos, há pouca incidência dos atributos da competência relacionados à habilidade e 

à atitude. Vale ressaltar que tanto o reitor (Ciências exatas) quanto o vice-reitor (Ciências da 

Saúde) possuem grande influência na escolha dos gestores dessa instituição, o que pode ser 

observado no gráfico 16, área de formação, na qual a maioria dos gestores pertence à mesma 

área de formação do reitor e do vice-reitor. 

Quanto à instituição pública estadual (UECE), a realidade é muito parecida com a da 

UFC, dos seus 43 gestores, apenas 23% possuem formação ou curso em alguma tipologia de 

gestão e estão vinculados ao atributo da competência em relação aos conhecimentos, havendo 

também pouca incidência dos atributos de habilidade e atitude. Também pode ser observado 

no gráfico 16, área de formação, que a maioria dos gestores pertencem à mesma área de 

formação do reitor (Ciências da saúde) com incidência maior para a área de conhecimentos do 

vice-reitor (Ciências humanas). 

A instituição privada (UNIFOR) apresenta uma realidade diferente das duas 

instituições públicas, observando o mesmo quadro, os gestores dessa instituição, num total 

amostral de 33, 82%, possuem formação ou curso direcionado a alguma tipologia de gestão, 

em sua maioria, ligados ao atributo da competência relacionado ao conhecimento, há 

incidência moderada dos atributos da competência no que se refere às habilidades e atitudes. 
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Quanto à influência da reitora (Ciências da saúde) na escolha de sua equipe, parece não ser 

muito significativa, embora um dos vice-reitores também seja da mesma área e, o outro da 

área de ciências sociais, há uma leve predominância dos gestores da área de ciências exatas e 

humanas. 

No objetivo específico de observar quais as competências que estão mais presentes nos 

gestores das instituições de ensino superior, observou-se que as competências mais presentes 

nos gestores das instituições pesquisadas são as competências técnicas, essas competências 

são aquelas adquiridas na formação profissional e estão vinculadas ao atributo da competência 

relacionado ao conhecimento, ou seja, aquelas competências em que o currículo de formação 

profissional está adequado para o exercício da função. Podemos observar claramente esses 

resultados no quadro 4 – cursos de gestão. Já as competências comportamentais estão 

vinculadas aos atributos das habilidades e das atitudes, correspondem às experiências tanto 

profissional quanto de vida. Se considerarmos que o aprimoramento das habilidades se 

adquire com o tempo, pode-se se dizer, baseado no gráfico 10, em relação ao tempo de 

instituição dos gestores, que eles têm pouco tempo de instituição, ou seja, a maioria dos 

gestores das três instituições está entre o intervalo de 0 a 9 anos de instituição. O gráfico 11, 

relacionado ao tempo de experiência em gestão, revela que 65% dos gestores estão 

distribuídos no intervalo de 0 a 7 anos de experiência em gestão, ou seja, pouco tempo de 

experiência em gestão, o que reforça o resultado do gráfico 10. Quanto ao tempo de gestão, o 

gráfico 12 demonstra também que a maioria dos gestores das três instituições contempla o 

intervalo de 0 a 7 anos na gestão, caracterizando assim pouco tempo de gestão. Em se 

tratando do atributo da competência relacionado às atitudes, seria necessário fazer um 

acompanhamento dos gestores para que se pudesse observar quais seriam seus 

comportamentos diante de determinadas situações gerenciais e acadêmicas. Contudo vale 

ressaltar que conforme Leme (2005, p. 18-19), “o C sem o HA não é competência... o CH 

sem o A não é Competência”, a competência na visão do autor é preciso que o CHA esteja 

completo. 

O objetivo específico de conhecer o perfil dos gestores das instituições pesquisa foi 

alcançado, após as análises dos dados relacionados ao primeiro momento da pesquisa, que 

objetiva conhecer o perfil dos gestores das universidades pesquisadas, ficou evidenciado um 

perfil destacando os indicadores de maior incidência na pesquisa. Quanto ao gênero, com 60% 

e incidência de (n=78), o sexo masculino predominou sobre o universo feminino com 40% e 

(n=52). Quanto à faixa etária dos gestores, a idade predominante em 34% (n=44) dos gestores 
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estão entre o intervalo de 40 – 49 anos, com idade média de 46,72 anos. Em relação ao tempo 

de instituição dos gestores, 45% (n=58) contemplam o intervalo de 0 - 9 anos de tempo de 

instituição. Já em relação ao tempo de experiência em gestão, 65% (n=83) dos gestores 

afirmam obter experiência em gestão e estão concentrados no intervalo de 00 – 07 anos. Em 

relação à titulação, 44% (n=57) dos gestores são doutores, seguidos de 38% (n=50) de 

mestres, não há gestores somente com o título de graduação. Em relação ao exercício da 

função, 68% (n=89) dos gestores são coordenadores de cursos de graduação presencial, o 

restante dos 32% (n=41) dos gestores são: reitores, vice-reitores, pró-reitores e diretores. A 

área de formação com maior significância foi a de ciências exatas com 33% (n=42) dos 

gestores, seguida das ciências humanas com 27% (n=35) dos gestores. Em relação ao tempo 

de experiência em gestão, 71% (n=92) dos gestores afirmaram ter. Quando questionados em 

possuir algum curso direcionado a alguma tipologia de gestão, 61% (n=79) dos gestores 

responderam não possuir cursos relacionados a nenhuma tipologia de gestão. 

O objetivo específico de sugerir qual seria o perfil ideal para este gestor também foi 

alcançado. Para que isso pudesse ocorrer, foi trabalhado o conceito de competência na visão 

de Rabaglio (2008, p.11), “é um conjunto de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes 

especificas para cada cargo”. Para cada atributo da competência, “CHA” havia uma questão 

aberta (C9, H9 e A9), em que os gestores poderiam expressar suas opiniões a respeito da 

seguinte pergunta: quais outros (as) conhecimentos, habilidades e atitudes, em seu 

entendimento são necessários a um gestor de uma instituição de ensino superior? Assim 

procedendo, foi encontrado o seguinte perfil: em relação ao atributo da competência 

relacionado aos conhecimentos, os respondentes afirmaram que o gestor de uma instituição de 

ensino superior precisa conhecer a legislação que rege essa modalidade de ensino, o 

conhecimento humano é outro fator relevante para esse gestor. Ter conhecimento do mercado, 

do meio onde a instituição está inserida, ou seja, do ambiente interno e externo, a organização, 

está sempre atualizado, antenado com os novos acontecimentos, conhecer o projeto 

pedagógico dos cursos ofertados pela instituição e que de preferência possua um segundo 

idioma. 

Em se tratando do atributo da competência relacionados às habilidades, os 

respondentes foram enfáticos a dizer que o gestor precisa exercer liderança sobre os seus 

comandados, manter sempre um canal de comunicação e um bom jogo de cintura, para 

resolver problemas e solucionar conflitos com paciência, sabedoria e criatividade, salienta 
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ainda ao dizer que é importante para esse gestor manter uma rede de contatos profissionais 

(Network). 

Quanto ao atributo da competência relacionado às atitudes, os respondentes afirmaram 

que o perfil de um gestor de uma instituição de ensino superior deve ser dotado de um 

comportamento ético e de comprometimento com a instituição, ser proativo,  antecipando-se 

aos fatos com imparcialidade e segurança no que faz. Manter-se no foco de onde a instituição 

quer chegar, ter visão de futuro para a conquista dos objetivos institucionais.  

Em relação ao nível de concordância dos gestores com as questões que envolviam os 

atributos da competência: conhecimentos, habilidades e atitudes, parece ter sido 

compreendido pela maioria dos gestores das três instituições. A aplicação desse conceito está 

cada vez mais presente em organizações que buscam melhoria gerencial, de seus 

procedimentos e de suas riquezas humanas.   

Quanto ao atributo da competência relacionado ao conhecimento, houve um bom nível 

de concordância no que diz respeito ao gestor ter ciência da missão, visão e objetivos da 

instituição e de conhecer além de sua área de atuação. Ter noções de planejamento estratégico 

e técnicas de comunicação e mediação. O conhecimento interno e externo e os procedimentos 

e normas da instituição são muito relevantes para o gestor. É importante também que o gestor 

conheça alguma tipologia de gestão e que possua conhecimentos técnicos para a função. Esses 

itens tiveram em média 93,38% (gráfico 25) de concordância de todos os gestores envolvidos 

no estudo. 

Quanto ao atributo da competência relacionado às habilidades, também houve um 

nível de concordância bastante elevado entre os gestores das instituições pesquisadas. A 

capacidade do gestor de trabalhar em equipe é algo valioso e isso possibilita o gerenciamento 

de organizações complexas, proporcionando realizações, saber ouvir, saber expressar-se, ter 

bom relacionamento, estar disposto a ensinar e a aprender juntos. Ser capaz de tomar decisões 

são ingredientes que não podem faltar ao perfil do gestor na opinião dos gestores pesquisados. 

Trabalhar sobre pressão e mesmo assim criar condições favoráveis, administrar o tempo com 

objetividade foram itens que tiveram em média 92,83% (gráfico 25) de concordância entre 

todos os gestores das instituições pesquisadas.  

Quanto ao atributo da competência relacionado às atitudes o nível de concordância dos 

gestores, também foi bastante positivo. Agir com ética, transparência e sensibilidade são 

elementos indispensáveis ao perfil do gestor, saber exercer liderança, ter iniciativa e 
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determinação, agir responsável, com raciocínio lógico para tomar decisão em momentos 

tempestivos, ser flexível, ter autoconfiança, respeitar a hierarquia, diferenças e saber conviver 

com ambigüidades, são elementos que segundos os gestores pesquisados, conforme seu nível 

de concordância, são elementos indispensáveis a um gestor. Esses itens tiveram em média 

94,79% (Gráfico 25) de concordância entre todos os gestores pesquisados. 

Essas constatações revelam que uma significativa parcela dos gestores com pouco 

tempo de instituição 45% de 0 a 9 anos (gráficos 9 e 10), com pouco tempo experiência em 

gestão 65% de 0 a 7 anos, embora 71% deles tenham tido experiência anterior em gestão 

(gráfico 17), a maioria dos gestores, 61% (gráfico 18), nunca participou de nenhum curso 

relacionado a alguma tipologia de gestão. Pelo nível de concordância dos gestores em relação 

aos atributos da competência (CHA), eles sabem o que é preciso para um gestor gerir uma 

instituição de ensino superior. 

Finalmente, mais sem nenhuma intenção de acabar com o assunto, sugiro que estudos 

relacionados a novas tipologias de gestão possam ser realizados no intuito de aprofundar uma 

das áreas que se tornou uma das mais importantes atividades humanas, os recursos humanos. 

Que os nossos dirigentes maiores respeitem o Decreto 5.707, para que possa sair do papel e 

ponham em prática todos os seus mecanismos legais que envolvem a gestão por competência, 

isto é, apenas uma questão de atitude. 
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ANEXO 3 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA SOBRE INDICADORES INSTITUCIONAIS 

Aplicado em forma de entrevista. 

 

1) Quantos cursos de graduação presencial existem na instituição? 

2) Quantos discentes estão matriculados? 

3) Qual o quantitativo de docentes? 

4) Qual o quantitativo de funcionários? 

5) Qual a área construída da instituição em metros quadrado? 
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ANEXO 4 

Formulário de pesquisa impresso 

FORMULARIO DE PESQUISA SOBRE: COMPETÊNCIAS ESSÊNCIAIS 
NORTEADORAS PARA O PERFIL DO GESTOR ESTRATÉGICO EM INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO SUPERIOR. 

Mestrando: Raimundo Olavo de Oliveira Filho. 

Caro (a) Gestor (a), 

Seria uma honra contar com sua contribuição na realização desta pesquisa de mestrado 
Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior – POLEDUC da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). O objetivo deste estudo é: identificar as competências 
essenciais norteadoras para o perfil do gestor estratégico em instituições de ensino superior. 
Para sua contribuição, é necessário que responda o questionário abaixo para que esse estudo 
possa ser fundamentado. No primeiro momento, coleto informações a respeito do 
respondente, em seguida, atributos relacionados à competência que na visão de Rabaglio 
(2008, p.11) “é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes especificas para cada 
cargo”. 

1. Qual a sua instituição? 

1.1 [    ] UFC 
1.2 [    ] UECE 
1.3 [    ] UNIFOR 

2. Sexo: 

2.1 [    ] Masculino [    ] Feminino 

3. Idade:  

3.1 [__________] (em anos completo). 

4. Qual o seu tempo de instituição? 

4.1 [__________] (em anos completo). 

5. Quanto tempo de experiência na 
gestão? 

5.1 [__________] (em anos completo). 
 

6. Qual a sua titulação? 

6.1 [    ] graduado 
6.2 [    ] especialista 
6.3 [    ] mestrado 
6.4 [    ] doutorado 
6.5 [    ] pós-doutorado 

 

7. Qual a sua função? 

7.1 [    ] diretor  
7.2 [    ] coordenador 
7.3 [    ] reitor 
7.4 [    ] vice reitor 
7.5 [    ] pró-reitor 

8. Qual a sua área de formação? 

8.1 [    ] ciências humanas 
8.2 [    ] ciências sociais 
8.3 [    ] ciências da saúde 
8.4 [    ] ciências exatas 

9. Já teve experiência anterior em gestão? 

9.1 [    ] sim 
9.2 [    ] não 

10. Você tem algum curso direcionado a 
gestão? 
10.1 [    ] Se sim, quais?  - 10.2 [    ] não 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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QUESTÕES SOBRE CONHECIMENTO. 

É importante para o gestor: 

OBS: FIQUE ATENTO AO NÍVEL DE CONCORDANCIA DAS PERGUNTAS 

QUANTO MAIOR FOR A OPÇÃO ESCOLHIDA, MAIOR SERÁ O NÍVEL DE 
CONCORDANCIA. 

[1] Não concordo totalmente  [2] Não concordo parcialmente. [3] Indiferente. 

[4] Concordo parcialmente.  [5] Concordo totalmente. 

11 NÍVÉIS DE CONCORDANCIA DAS RESPOSTAS 1 2 3 4 5 

C 

O 

N 

H 

E 

C 

I 

M 

E 

N 

T 

O 

S 

C1 
Ter ciência da missão, visão, objetivos e estratégias da 
instituição (Conhecer o contexto). 

C2 
Conhecer além de sua área de atuação, ter 
conhecimentos tecnológicos (ser multidisciplinar). 

C3 
Noções de planejamento estratégico (visão estratégica) 

C4 
Técnicas de comunicação, mediação, resolução de 
conflitos e motivação. 

C5 

Conhecer o ambiente interno e externo da instituição 
(SWOT- oportunidades, ameaças, pontos fortes e 
fracos). 

C6 
Processos normas e procedimentos da instituição 

C7 

Tenha noções de alguma tipologia de gestão. Por 
exemplo: Gestão por competência, de pessoas, 
estratégica, do conhecimento... 

C8 
Conhecimentos técnicos, específicos para função. 

C9 - Quais outros conhecimentos em seu entendimento são necessários a um gestor de 
uma instituição de ensino superior? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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QUESTÕES SOBRE HABILIDADE. 

É importante para o gestor: 

[1] Não concordo totalmente.  [2] Não concordo parcialmente. [3] Indiferente. 

[4] Concordo parcialmente.  [5] Concordo totalmente. 

12 NIVÉIS DE CONCORDANCIA DAS RESPOSTAS 1 2 3 4 5 

H 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

H1 
Capacidade de trabalhar em equipe (saber conviver 
em grupo) expor ideias com clareza. 

H2 
Gerenciar organizações complexas proporcionando 
realizações. 

H3 
Comunicação, (saber ouvir e saber expressar-se) 
capacidade de tomar decisões. 

H4 
Compreender os princípios das tecnologias e suas 
relações integradoras (Uso das tecnologias). 

H5 
Relacionamento interpessoal (motivar, delegar, 
ensinar, aprender, orientar, persuadir e convencer) 

H6 
Trabalhar sobre pressão (autocontrole emocional, 
capacidade de gerenciar conflitos). 

H7 
Cria condições favoráveis para organização e 
colaboradores (desenvolver criatividade/motivação) 

H8 
Administrar o tempo, ser objetivo, influenciar 
pessoas para conquistar objetivos e metas. 

H9 - Quais outras habilidades em seu entendimento são necessárias a um gestor de 

uma instituição de ensino superior? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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QUESTÕES SOBRE ATITUDE. 

É importante para o gestor: 

[1] Não concordo totalmente.  [2] Não concordo parcialmente. [3] Indiferente. 

[4] Concordo parcialmente.  [5] Concordo totalmente. 

13 NÍVEIS DE CONCORDANCIA DAS RESPOSTAS 1 2 3 4 5 

A 

T 

I 

T 

U 

D 

E 

S 

 

A1 Agir com ética e transparência (princípios e valores). 

A2 
Agir com sensibilidade (ter empatia, procurar 
entender os outros colaboradores da instituição). 

A3 
Tomar decisão em momentos tempestivos ou não, 
(dinamismo, tomar iniciativa). 

A4 
Exercer liderança, ter iniciativa, persistência e 
determinação (versatilidade). 

A5 
Agir responsável e com dedicação 
(comprometimento). 

A6 Agilidade de raciocínio lógico (capacidade de pensar).

A7 Flexibilidade, autoconfiança. 

A8 
Respeitar hierarquia, diferenças, conviver com 
ambiguidades. 

A9 - Quais outras atitudes em seu entendimento são necessárias a um gestor de uma 

instituição de ensino superior?  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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ANEXO 5 

Formulário de pesquisa eletrônico 

FORMULÁRIO DE PESQUISA SOBRE: COMPETÊNCIA ESSÊNCIAIS 

NORTEADORAS PARA O PERFIL DO GESTOR ESTRATÉGICO EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

Mestrando: Raimundo Olavo de Oliveira Filho 

Caro(a)Gestor(a). 

Seria uma honra contar com sua contribuição na realização desta pesquisa de Mestrado 
Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior - POLEDUC da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). O objetivo deste estudo é: identificar as competências 
essenciais norteadoras para o perfil do gestor estratégico em instituições de ensino superior. 
Para sua contribuição, é necessário que responda o questionário abaixo para que esse estudo 
possa ser fundamentado. No primeiro momento, coleto informações a respeito do 
respondente, em seguida, questões relacionadas à Competência que na visão de Rabaglio 
(2008, p.11) “é um conjunto de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes especificas para cada 
cargo”. 

1 - Qual a sua instituição?  

UFC  

UECE  

UNIFOR  

2 - Sexo:  

Masculino  

Feminino  

3 - Idade  

Em anos completo 

 

4 - Qual seu tempo de instituição?  

Em anos completo 
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5 - Quanto tempo de experiência na gestão?  

Em anos completo 

 

6 - Qual a sua titulação?  

Graduado  

Especialista  

Mestrado  

Doutorado  

Pós-doutorado  

7 - Qual a sua função?  

Diretor  

Coordenador  

Reitor  

Vice-reitor  

Pró-reitor  

8 - Qual a sua área de formação?* 

Ciências humanas  

Ciências sociais  

Ciências da saúde  

Ciências exatas  

9 - Já teve experiência anterior em gestão?  

Sim  

Não  

10 - Você tem algum curso direcionado a gestão?  

Sim  

Não  
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11 - Se a resposta do item nº 10 for SIM, quais?  

 

 

QUESTÕES SOBRE CONHECIMENTO. 

É importante para o Gestor: 

C1 - Ter ciência da missão, visão, objetivos e estratégias da instituição (Conhecer o 

contexto).  

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  

C2 - Conhecer além de sua área de atuação, ter conhecimentos tecnológicos (ser 

multidisciplinar).  

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  

C3 - Noções de planejamento estratégico (visão estratégica).  

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  
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C4 - Técnicas de comunicação, mediação, resolução de conflitos e motivação. 

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  

C5 - Conhecer o ambiente interno e externo (SWOT - oportunidades, ameaças, portos 

fortes e fracos).  

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  

C6 - Conhecer processos, normas e procedimentos da instituição.  

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  

C7 - Ter noções de alguma tipologia de gestão. Por ex: gestão por competência, de 
pessoas, estratégica, do conhecimento. 

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  

C8 - Conhecimentos técnicos, específicos para a função. 

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente   
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C9 - Quais outros conhecimentos em seu entendimento são necessários a um gestor de 

uma instituição de ensino superior?  

 

QUESTÕES SOBRE HABILIDADE. 

É importante para o Gestor: 

H1 - Capacidade de trabalhar em equipe (saber conviver em grupo) expor ideias com 
clareza. 

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  

H2 - Gerenciar organizações complexas proporcionando realizações  

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  

H3 - Comunicação, (saber ouvir e saber expressar-se) capacidade de tomar decisões.  

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  

H4 - Compreender os princípios das tecnologias e suas relações integradoras (uso das 

tecnologias). 

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  
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H5 - Relacionamento interpessoal (motivar, delegar, ensinar, aprender, orientar, 

persuadir e convencer). 

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  

H6 - Trabalhar sobre pressão (autocontrole emocional, capacidade de gerar conflitos). 

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  

H7 - Criar condições favoráveis para organização e colaboradores (desenvolver 

criatividade/motivação)  

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  

H8 - Administrar o tempo, ser objetivo, influenciar pessoas para conquistar objetivos e 

metas. 

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  

H9 - Quais outras habilidades em seu entendimento são necessárias a um gestor de uma 

instituição de ensino superior?  
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QUESTÕES SOBRE ATITUDE. 

É importante para o Gestor: 

A1 - Agir com ética e transparência (princípios e valores). 

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  

A2 - Agir com sensibilidade (ter empatia, procurar entender os outros colaboradores da 

instituição). 

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  

A3 - Tomar decisão em momentos tempestivos ou não (poder de decisão). 

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  

A4 - Exercer liderança, ter iniciativa, persistência e determinação (versatilidade). 

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  
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A5 - Agir com responsabilidade e com dedicação (comprometimento). 

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  

A6 - Agilidade de raciocínio lógico (capacidade de pensar).  

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  

A7 - Flexibilidade, autoconfiança. 

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  

A8 - Respeitar hierarquia, diferenças, conviver com ambiguidades. 

Não concordo totalmente  

Não concordo parcialmente  

Indiferente  

Concordo parcialmente  

Concordo totalmente  

A9 - Quais outras atitudes em seu entendimento são necessárias a um gestor de uma 

instituição de ensino superior?  
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ANEXO 6 

Tabelas auxiliares 

Instituição Freqüência Porcentual
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

UECE 43 33,08 33,08 33,08

UFC 54 41,54 41,54 74,62

UNIFOR 33 25,38 25,38 100,00

Total 130 100,00 100,00   

 

Sexo Freqüência Porcentual
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Feminino 52 40,00 40,00 40,00

Masculino 78 60,00 60,00 100,00

Total 130 100,00 100,00   

 

Idade Freqüência Porcentual
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

20 - 29 2 1,54 1,54 1,54 

30 - 39 33 25,38 25,38 26,92 

40 - 49 44 33,85 33,85 60,77 

50 - 59 29 22,31 22,31 83,08 

60 - 69 22 16,92 16,92 100,00 

Total 130 100,00 100,00   

 

Temo de 
instituição 

Freqüência Porcentual
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

00 - 09 58 44,62 44,96 44,96 

10 - 19 34 26,15 26,36 71,32 

20 - 29 23 17,69 17,83 89,15 

30 - 39 12 9,23 9,30 98,45 

40 - 49 2 1,54 1,55 100,00 

Total 129 99,23 100,00   

Ausente sistema 1 0,77     

Total 130 100,00     
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Tempo de 
experiência 

Freqüência Porcentual
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

00 - 07 83 63,85 65,35 65,35

08 - 14 24 18,46 18,90 84,25

15 - 21 13 10,00 10,24 94,49

22 - 28 4 3,08 3,15 97,64

29 - 35 3 2,31 2,36 100,00

Total 127 97,69 100,00   

Ausente sistema 3 2,31     

Total 130 100,00     

 

Titulação Freqüência Porcentual
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Doutorado 57 43,85 43,85 43,85

Especialista 6 4,62 4,62 48,46

Mestrado 50 38,46 38,46 86,92

Pós-Doutorado 17 13,08 13,08 100,00

Total 130 100,00 100,00   

 

Função Freqüência Porcentual
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Coordenador 89 68,46 68,46 68,46

Diretor 25 19,23 19,23 87,69

Pró-reitor 10 7,69 7,69 95,38

Reitor 2 1,54 1,54 96,92

Vice-reitor 4 3,08 3,08 100,00

Total 130 100,00 100,00   
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Área de formação Freqüência Porcentual
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

  2 1,54 1,54 1,54

Ciências da saúde 32 24,62 24,62 26,15

Ciências exatas 42 32,31 32,31 58,46

Ciências humanas 35 26,92 26,92 85,38

Ciências sociais 19 14,62 14,62 100,00

Total 130 100,00 100,00   

 

Experiência 
anterior 

Freqüência Porcentual
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Não 37 28,46 28,46 28,46

Sim 93 71,54 71,54 100,00

Total 130 100,00 100,00   

 

Cursos de Gestão Freqüência Porcentual
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

  1 ,77 ,77 ,77

Não 76 58,46 58,46 59,23

Sim 53 40,77 40,77 100,00

Total 130 100,00 100,00   

 

CONHECIMENTOS 

  
UECE UFC UNIFOR MÉDIA 

MÉDIA 
GERAL 

C1 100% 100% 94% 98,00% 

93,38% 

C2 86% 98% 91% 91,67% 

C3 91% 100% 94% 95,00% 

C4 95% 98% 94% 95,67% 

C5 95% 100% 94% 96,33% 

C6 98% 98% 94% 96,67% 

C7 77% 93% 85% 85,00% 

C8 83% 96% 87% 88,67% 

Total 747,00%   
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HABILIDADES 

  
UECE UFC UNIFOR MÉDIA 

MÉDIA 
GERAL 

H1 100% 100% 94% 98% 

92,83% 

H2 89% 89% 94% 91% 
H3 95% 100% 94% 96% 
H4 79% 81% 91% 84% 
H5 96% 100% 94% 97% 
H6 84% 90% 91% 88% 
H7 93% 98% 94% 95% 
H8 93% 98% 91% 94% 

Total 742,67%   

ATITUDES 

 
UECE UFC UNIFOR MÉDIA 

MÉDIA 
GERAL 

A1 100% 100% 94% 98,00% 

94,79% 

A2 98% 96% 94% 96,00% 
A3 86% 92% 88% 88,67% 
A4 93% 98% 88% 93,00% 
A5 98% 100% 94% 97,33% 
A6 95% 96% 94% 95,00% 
A7 98% 94% 94% 95,33% 
A8 100% 94% 91% 95,00% 

Total 758,33%   

 


