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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi investigar e mapear o impacto das ações de treinamento 

e capacitação, com as necessidades levantadas pela Universidade Federal de São 

Paulo.  O método da pesquisa teve como foco investigar a percepção dos servidores 

sobre os cursos ofertados. Nesse sentido o estudo de caso, foi através de aplicação 

de questionário descritivo, quantitativo, semiestruturado composto por 22 perguntas 

fechadas de múltipla escolha, aplicado à população e amostra de 20 servidores, de 

ambos os sexos e todos os níveis de escolaridades, das classes D e E, e diversas 

funções, que compõem o quadro do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

administrativos em Educação, lotados no Departamento Acadêmico de Oftalmologia 

e Ciências Visuais da UNIFESP.  Método - O instrumento de pesquisa limitou-se a 

um inquérito à população de estudo, servidores que realizaram ou que estivessem 

realizando treinamento e/ou cursos de capacitação no período de 2012 a 2015 ou 

em fase de conclusão. A pesquisa foi realizada no local de trabalho, no período de 

12 a 24 de março de 2016. Os resultados, foram baseados na análise das respostas 

do questionário, pesquisa documental extraída do site e página da Universidade, 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Departamento de Desenvolvimento e Gestão de 

Pessoas, Comissão de Capacitação, Subcomissão de Capacitação do Campus São 

Paulo e Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

administrativos em Educação - UNIFESP. A maioria dos respondentes esta na 

classe E, nível de educação formal superior, tempo na instituição acima de 20 anos 

e do sexo feminino, têm formação excedente a exigência do cargo na instituição. O 

grau de satisfação quanto à eficácia do Programa de Treinamento e Impacto das 

Ações de Capacitação, observou-se nas respostas dos técnicos e gestores que o 

programa não atende ou atende muito pouco às necessidades individual e 

institucional. Conclusão - Observou-se neste estudo de caso, após as análises, que 

o programa de treinamento ás vezes atende às necessidades individuais e 

institucionais, talvez por falta de uma ferramenta de avaliação de impacto das ações 

realizadas. A percepção dos servidores quanto aos cursos ofertados na instituição é 

o descontentamento e desmotivação, por entender que apesar de os mais de dez da 

conquista do Plano de Carreira – PCCTAE, pouco se evoluiu quanto às estratégias 

de gestão para corrigir as disfunções dos treinamentos. É possível perceber que o 

desenvolvimento não está em conformidade com o Plano Nacional de 
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Desenvolvimento Profissional (PNDP), Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

Plano de Desenvolvimento dos Integrantes de Carreira (PDIC) e Plano Plurianual 

(PPA). 

 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas; treinamento, capacitação, avaliação de       

impacto e formação continuada na gestão/Oftalmologia. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to investigate and map the impact of training activities and 

training with the needs raised by the Federal University of São Paulo. The research 

method was focused on investigating the perception of the servers on the offered 

courses. In this sense the case study, it was through applying descriptive 

questionnaire, quantitative, semi-structured with 22 closed multiple choice questions, 

applied to the population and sample of 20 servers, of both sexes and all education 

levels, classes D and E and various functions that make up the framework of the 

Career Plan of Positions Technical and administrative Education, crowded in the 

Academic Department of Ophthalmology and Visual Sciences at UNIFESP. Method - 

The research instrument was limited to a population survey study, servers who 

performed or were conducting training and / or training courses in the period 2012-

2015 or nearing completion. The survey was conducted in the workplace, in the 

period 12-24 March 2016. The results were based on analysis of the survey 

responses, extracted documentary research site and page of the University, Dean of 

Personnel Management, Department of Development and Personnel Management, 

Training Committee, Campus Training Subcommittee São Paulo and Supervision 

Internal Commission of Career Plan of Positions Technical and administrative 

Education - UNIFESP. Most respondents in this class and, higher level of formal 

education in the institution over 20 years and female, have over the training 

requirement of the position in the institution. The degree of satisfaction with the 

effectiveness of the Training Program and Impact of Training Action, observed the 

responses of technicians and managers that the program does not meet or meets 

very little to individual and institutional needs. Conclusion - It was observed in this 

case study, after analysis, the training program sometimes meets the individual and 

institutional needs, perhaps for lack of an assessment tool impact of actions taken. 

The perception of the servers as the courses offered at the institution is 

dissatisfaction and demotivation, understanding that although more than ten of the 

conquest of Career Plan - PCCTAE, little has evolved as the management strategies 

to address the dysfunctions of training. You can see that the development is not in 

line with the National Plan for Professional Development (PNDP), Institutional 
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Development Plan (IDP), Development Plan members Career (CIDP) and Multi-Year 

Plan (PPA). 

 

Keywords: People Management; training, training, impact assessment and 

continuing education in management / ophthalmology. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I n t r o d u ç ã o  | 19 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A atual dinâmica e evolução das ralações no mundo do trabalho e as 

exigências da sociedade têm impulsionado a administração pública a pensar mais 

sobre os modelos de treinamento e capacitação, como melhoria contínua de seu 

desempenho. Nesses termos, a investigação de Avaliação de Impacto da 

Capacitação, como estudo de caso, no Departamento de Oftalmologia e Ciências 

Visuais, da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, de acordo com o que 

dispõe a Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que discorre sobre o Plano de 

Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação – PCCTAE, os 

dispositivos nos Decretos nº 5.707, 5.824 e 5.825, (BRASIL, 2006) de 2006 e a 

Portaria Nº 09 - MEC (BRASIL, 2006). Nesse sentido o processo de avaliação de 

desempenho das ações de desenvolvimento deve incluir em sua estrutura 

mecanismos que garantam corrigir possíveis disfunções dos resultados.  O 

programa de avaliação de desempenho deve ser pensado como uma ferramenta 

que possibilite mensurar atividades que proporcionem mudanças de comportamento 

para melhor aproveitamento do treinamento. 

 

Novos requisitos são exigidos aos servidores, em função das mudanças nos 

sistemas de produção do serviço público e, sobretudo, das iniciativas de 

reestruturação dos sistemas de capacitação ocorridas nas instituições Brasileiras. 

Nesse entendimento, destaca-se, na área de gestão de pessoas, a função de 

Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E), responsável por políticas e 

práticas que visam a qualificação contínua dos profissionais nas organizações. Os 

programas de treinamento passam a ser essenciais nas organizações, sendo 

considerados instrumentos eficazes de aprendizagem das habilidades exigidas pelo 

novo perfil profissional (Meneses, 2006; Meneses et al, 2010). A estruturação do 

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação – PCCTAE e 

seus dispositivos constituem políticas inovadores à gestão de pessoas por 

abordarem temas como a gestão por competências, capacitação continua, avaliação 

de desempenho e o dimensionamento da força de trabalho, como dispõem os 

instrumentos, Decretos nº 5.707, 5.824 e 5.825, de (BRASIL, 2006). Essas políticas 

visam à consecução das mudanças necessárias ao aperfeiçoamento da 
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administração Pública Federal a médio e longo prazos.  Ao mesmo tempo em que as 

organizações investem no treinamento de seus profissionais, elas passam a 

demandar a mensuração dos efeitos desses treinamentos no desempenho das 

pessoas e das organizações. Avaliar o resultado das ações de treinamento, 

capacitação e seus impactos compreende como as variáveis que afetam o seu 

resultado nas instituições, é fator imprescindível para que os responsáveis da área 

de gestão de pessoas possam tornar o processo de treinamento efetivo (Borges – 

Andrade, 2012).  

 

Ainda que reconhecendo a importância de mensurar os impactos dos 

programas de treinamento, bem como o retorno dos investimentos financeiros, 

poucas instituições realizam essa avaliação de forma sistematizada (Borges-

Andrade et al, 2012; Meneses 2010).  

 

Uma das dificuldades para a realização da avaliação, principalmente as que 

mensuram os resultados após o retorno do treinado ao seu local de trabalho, está 

relacionado ao modelo de capacitação de pessoas adotado pelas organizações, 

conforme apontam diversos pesquisadores como Borges-Andrade et al, (2012), 

Meneses et al., (2010).  

 

Em geral, as instituições adotam modelos que não incluem a etapa de 

levantamento de necessidades integrado com avaliação de retorno e essa falta de 

diagnóstico de necessidade institucionalizada, distorce a interrelação dos resultados 

individuais de tais processos com os objetivos, metas e resultados dos ambientes 

organizacionais, dificultando a comprovação de sua eficácia e gerando dúvidas 

quanto ao seu real impacto (Meneses, 2006; Meneses 2010).  

 

Dessa forma o presente estudo teve como objetivo apresentar os desafios e a 

importância da avaliação de impacto da capacitação a ser aplicada no Campus São 

Paulo, Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais, da Universidade Federal 

de São Paulo, de acordo com o que dispõe a Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005 e 

outros dispositivos que discorrem sobre o desenvolvimento.  
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(...) Art. 3o A gestão dos cargos do Plano de Carreira observará os 
seguintes princípios e diretrizes:  
I - natureza do processo educativo, função social e objetivos do 
Sistema Federal de Ensino; 
 II - dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e 
de administração, e as competências específicas decorrentes;  
III - qualidade do processo de trabalho;  
IV - reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação 
profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão; V - 
vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento 
organizacional das instituições;  
VI - investidura em cada cargo condicionada à aprovação em 
concurso público; 
VII – desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos 
institucionais; 
 VIII - garantia de programas de capacitação que contemplem a 
formação específica e a geral, nesta incluída a educação formal; IX - 
avaliação do desempenho funcional dos servidores, como processo 
pedagógico, realizada mediante critérios objetivos decorrentes das 
metas institucionais, referenciada no caráter coletivo do trabalho e 
nas expectativas dos usuários; e 
 X - oportunidade de acesso às atividades de direção, 
assessoramento, chefia, coordenação e assistência, respeitadas as 
normas específicas, (Lei  nº 11.091, 2205). 

 

A  Avaliação de Desempenho é uma atividade essencial à Gestão de 

Pessoas, visto que dela decorre consequências importantes para a motivação e 

progressão na carreira dos servidores das universidades federais brasileiras.1 O 

treinamento consiste em verificar as contribuições desses programas em termos de 

seus efeitos em níveis distintos. Abbad et al. 2000 propuseram um modelo de 

avaliação do impacto do treinamento no trabalho denominado IMPACT, composto 

por sete níveis de análise: suporte organizacional, características do treinamento, 

característica da clientela, reação, aprendizagem, suporte à transferência, e impacto 

do treinamento no trabalho. 

 (.....) O treinamento consiste em verificar as contribuições desses 
programas em termos de seus efeitos em níveis distintos. Abbad 
(2000) propôs um modelo de avaliação do impacto do treinamento no 
trabalho denominado IMPACT, composto por sete níveis de análise: 
suporte organizacional; características do treinamento; característica 

                                                           
1  A lei nº 11.091 de 12 de janeiro de 2005, dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-administrativos em Educação, no âmbito das IFES vinculadas ao Ministério da Educação. Ele 

estabelece no artigo 1º, fica instituído o Plano de Carreiras dos servidores, composto pelos cargos efetivos de 

técnicos administrativos e de técnico marítimos de que trata a carreira – PCCTAE. 
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da clientela; reação; aprendizagem; suporte à transferência; e 
impacto do treinamento no trabalho.  

 

O processo de Avaliação de Desempenho deve incluir em sua estrutura, 

mecanismos que garantam verificar a correção de disfunções que venham a influir 

negativamente no desempenho. A partir da Avaliação de Desempenho, é possível 

identificar as necessidades de treinamento, capacitação e qualificação, determinar o 

potencial e proceder o desempenho e competência das habilidades do servidor. 

Nesse contexto, o Programa Anual de Treinamento e Capacitação da UNIFESP, 

assim como a Avaliação de Desempenho deve ser pensado como uma estratégia 

que possibilite a conscientização de todos os Servidores Técnico-administrativos em 

Educação, preparando-os para dialogar, inserindo-os nos demais segmentos para 

alcance dos objetivos da Instituição. 

 

 As entidades públicas crescem sem pensar seu planejamento, o que 

contribui como fator para o desenvolvimento da modernização do órgão e da 

melhoria da prestação de seus serviços, porém acredita-se que uma das soluções 

seja o investimento no capital humano. Para isso, o treinamento é essencial na 

promoção em que possa permitir ao servidor benefícios através de  desenvolvimento 

por progressão de capacitação, qualificação formal e avaliação de desempenho.  As 

reclamações referentes à má qualidade dos serviços públicos sempre foram o 

norteador das discussões quando se aponta a qualidade do serviço público.  

 

O Treinamento deve ser abordado sob o enfoque sistêmico, pois os 

programas de treinamento e capacitação vão além do desenvolvimento de 

habilidades de aprendizagem, entre outras aspirações que determinam o 

comportamento do funcionário de uma forma geral, influenciando seu desempenho e 

consequentemente a produtividade das Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES). 

 

1.1 Problematização 

 

As instituições federais de ensino superior em um contexto em que a 

cobrança de prestação de serviços públicos de excelência tem sido cada vez mais 
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exigida do servidor público visto a nova realidade das instituições públicas, o serviço 

público de qualidade é fator primordial.  Diante da implantação do Plano de Carreira 

dos Cargos Técnico-administrativos em Educação, é recomendável que o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), no âmbito de cada IFES, deva estar voltado 

para atender as necessidades estratégicas da instituição, bem como a valorização e 

o desenvolvimento de seus servidores, considerando a Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal (PNDP) da administração pública federal que tem por  

finalidade a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade  dos serviços prestados ao 

cidadão; deve-se  pensar no desenvolvimento permanente do servidor público, 

adequando as competências requeridas  destes aos objetivos da instituição, tendo 

como referência o Plano de Desenvolvimento Institucional – (PDI), o Plano de 

Desenvolvimento dos Integrantes de Carreira - PDIC e Plano Plurianual - PPA, a 

divulgação e o gerenciamento das ações de treinamento e capacitação.  

 

Tendo em vista não apenas a exigência legal destas normas, mas os recursos 

financeiros e humanos para atender a estas finalidades, logo pergunta-se: Qual a 

percepção dos servidores técnicos administrativos em educação do Universidade 

Federal de São Paulo, sobre a política de Gestão de Pessoas no que concerne ao 

treinamento e capacitação da desta Universidade?. 

 

 A UNIFESP, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (ProPessoas), 

Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas - DDGP, Comissão de 

Capacitação dos  Técnico-administrativos em Educação - CCTAE e por meio das 

Subcomissões de Capacitação dos Campi - SCC, tem buscado ofertar seus 

Programas de Capacitação  em diversas  modalidades de cursos, como  presencial, 

semipresencial e EaD, mas ainda não contempla ou é muito pouco, uma vez que  a 

demanda da gestão administrativa e universitária se torna perceptível a falta de 

capacitação para os servidores e outros profissionais.  

 

É necessária mudança na metodologia e nas estratégias no que se refere aos 

programas e cursos, os quais sãos ofertados aos servidores técnico-administrativos 

em educação. Assim como observa-se a falta de um  Instrumento de Avaliação e um 

Programa de Qualificação e Formação Continuada. Para atender ao que estabelece 

a carreira dos servidores técnicos, e que se norteia pelo Plano de  Carreira dos 
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Cargos Técnico-administrativos em Educação (PCCTAE) das IFES, uma conquista  

por força de lei,  consolidada a mais de uma década, mas também se questiona, 

porque ainda é tão presente a falta de evolução, na área de gestão de pessoas em 

algumas instituições, no que concerne ao desenvolvimento profissional desses 

servidores. Para diagnosticar essa problemática, o presente estudo baseou-se em 

diagnosticar os impactos que inviabilizam essas ações de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento. 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

O objetivo do estudo foi investigar e avaliar o Impacto das Ações de  

Treinamento e Capacitação em uma Instituição Federal de Ensino Superior Pública, 

produzido pelo processo de capacitação e formação continuada dos servidores 

técnico-administrativos em educação do Campus São Paulo, tomando como base 

um estudo de caso, no Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais  da   

UNIFESP, sobre as competências individuais e institucionais, no período de 2012 a 

2015. 

O estudo permeia subsidiar um modelo de treinamento e capacitação, que 

permita avaliar as ações de desenvolvimento realizadas na UNIFESP, por meio de 

instrumentos que possibilitem ao público resultados de ensino aprendizagem a partir 

dos cursos ministrados. Avaliação dos Cursos e Módulos de acordo com o que 

descreve o Regulamento Anual do Programa de Capacitação da Instituição. 

 

 O estudo ainda teve como premissa diagnosticar as percepções e lacunas 

apontadas pelos servidores, uma vez que a metodologia desenvolvida não 

corresponde às demandas diagnosticadas realizadas pela Subcomissão de 

capacitação dos Campi, em especial do Campus São Paulo. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar o Impacto das Ações de Treinamento e Capacitação, 

Departamento em estudo. 
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 Aferir o mérito para progressão por capacitação e desenvolvimento 

funcional, em função do desempenho no exercício de sua função e do cargo. 

 Adequar os cursos e programas para atender às especificidades do 

Departamento Acadêmico de Oftalmologia em Ciências Visuais – UNIFESP e por 

conseguinte os objetivos de outros setores da Instituição. 

 Identificar o nível de satisfação dos servidores, com a política de 

capacitação, e sugerir Programas de Treinamento com ênfase no Desenvolvimento 

e Formação Continuada alinhada às diretrizes institucionais do PNDP. 

 Apresentar para Administração Superior evidências que demonstrem a 

interferência de fatores externos e internos, na área de Gestão de Pessoas, com 

determinantes advindos da análise dos resultados coletados. 

 

1.4 Justificativa 

 

Ao promover ações de treinamento e capacitação, a UNIFESP tem diversos 

objetivos, como por exemplo: a melhoria dos serviços prestados à comunidade 

acadêmica, administrativa e à comunidade interna e externa, o desenvolvimento 

pessoal e profissional de seus servidores e a viabilização de condições para 

progressão funcional, entre outros.  

 

O desenvolvimento de ações de treinamento e capacitação afeta diretamente 

a vida pessoal e profissional de seus servidores e tem repercussões no 

funcionamento da Universidade, visto que os resultados da avaliação dos impactos 

das ações de treinamento devem ser utilizados nas ações da gestão universitária, 

como a gestão por competências, a avaliação de desempenho e a progressão 

funcional. A Universidade investe recursos de várias naturezas nestas ações, como 

recursos financeiros, humanos, patrimoniais e é essencial verificar se este 

investimento está gerando resultados e, se necessário, investigar e avaliar os 

impactos dos treinamentos realizados pela UNIFESP. 

 

Os resultados das ações de treinamento repercutem na qualidade dos 

serviços prestados na e pela Universidade, contribuindo para a construção da 

imagem da instituição perante a comunidade acadêmica interna e externa.  A partir 
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de um cenário onde a capacitação de servidores influência diretamente no serviço 

prestado pela administração pública, tornam-se relevantes estudos sobre as 

políticas nacionais e locais de incentivo à formação por meio de treinamento e 

capacitação destes profissionais e quais os seus impactos nesta população.  

 

A importância deste estudo e justificativa depõe que a gestão das 

organizações comportamentais sofre influência da gestão de pessoas nos processos 

de mudanças organizacionais, como propulsora do desenvolvimento do capital 

intelectual e foca na gestão de desenvolvimento de pessoas, o que é concernente 

da capacitação contínua e, consequentemente, do desenvolvimento da organização. 

Ainda se justifica o estudo, uma vez que a gestão e os organismos responsáveis 

pelo desenvolvimento, PROGEP, DDGP, CCTAE e a SCCSP, devem buscar 

subsídios para que o Plano de Desenvolvimento de Pessoal, apresente relação de 

consonância com os instrumentos institucionais da IFE, como por exemplo, o PDI, 

PDIC, PPA, PNDP  e a Portaria Nº 27, de 15 de janeiro de 2014, que institui o Plano 

Nacional de Desenvolvimento Profissional dos servidores integrantes do Plano de 

Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação, no âmbito das 

Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para melhor compreensão dos objetivos desta pesquisa, faz-se necessário o 

aprofundamento em alguns conceitos e definições. 

Segundo (FERREIRA TRINDADE, 2007), as transformações e os processos 

da globalização exigem a necessidade de renovação contínua das competências 

dos profissionais das instituições públicas. E para estabelecer adaptações a essa 

mudança, é necessário desenvolver mecanismos que possibilitem método de 

capacitação contínua, passível de monitoramento e avaliação, como forma de 

instrumento de adaptação que conceda rompimento da estrutura, assim como 

também no comportamento e hábitos que inviabilizam o desenvolvimento contínuo.  

 

A Lei nº 11.091 (BRASIL, 2005) dispõe sobre o Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-administrativos em Educação – PCCTAE, em que as Instituições de Ensino 

Superior devem buscar implementar em sua PROGEP, DDGP, CCTAE, SCC e RH, 

a estrutura e criação de gestão voltada para o desenvolvimento de pessoas que 

atenda às atuais exigências dos usuários, internos e externos, mas na prática pouco 

tem-se conseguido mudanças de paradigmas. A gestão de pessoas ainda enfrenta 

muitos obstáculos em suas estruturas públicas e de certa forma ainda centralizadora 

no fazer e executar as mesmas tarefas. 

 

O Decreto nº 5.707 (BRASIL, 2006)    dispõe sobre Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal, a ser implementada pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, com as seguintes 

finalidades: melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos 

prestados ao cidadão, desenvolvimento permanente do servidor público, adequação 

das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo 

como referência o plano plurianual, divulgação e gerenciamento das ações de 

capacitação, racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. 

 

De acordo com Gil (2009), o ambiente dinâmico das organizações requer o 

desenvolvimento de ações voltados à constante capacitação das pessoas, para 

torná-las mais eficazes naquilo que se propõem fazer.  Esse conceito tem sido 
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implementado cada vez mais nas instituições, seja nas instituições públicas ou 

privadas. No entanto poucas instituições públicas principalmente as IFES, têm 

incorporado em sua estrutura escola ou centros de formação continuada, ou mesmo 

escola ou centro de desenvolvimento. 

 

2.1 Modelos de Avaliação de Treinamento e Capacitação 

 

Segundo Brandão e Guimarães, embora a gestão por competência e a gestão 

de desempenho estejam inseridas nesse contexto de fragmentação teórica, é 

perceptível a relação de interdependência existente entre elas, ambos os 

instrumentos para integrar e direcionar esforços sobretudo os relacionados á gestão 

de recursos humanos. Mais que tecnologias independentes ou distintas, a gestão 

por competências e a de desempenho parecem complementar-se em um contexto 

mais amplo de gestão organizacional. 

 

Como afirmam Brandão e Guimarães (2001), que os instrumentos de mesmo 

construto seria melhor usar o termo gestão de desempenho com base nas 

competências, mesmo porque o caráter  de complementaridade e interdependência 

entre competência e desempenho parece integrar um único modelo de gestão, 

quando as atividades de planejamento, acompanhamento e avaliação de 

desempenho, se estabelecem a partir de um diagnóstico das competências 

essências à organização, desde o nível corporativo até o individual,  como sugerido 

pelos autores Guimarães et  al,  (2000) como apresenta releitura de conceitos. 
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Quadro 1. Conceitos de Treinamento 

 
DEFINIÇÕES DE TREINAMENTO 

 

Autor  Definição  
 

Hinrichs (1976)  “Treinamento pode ser definido como 

quaisquer procedimentos, de iniciativa 

organizacional, cujo objetivo é ampliar a 

aprendizagem entre os membros da 

organização.”  

Nadler (1984)  “Treinamento é aprendizagem para propiciar 

melhoria de desempenho no trabalho atual.”  

Wexley (1984)  “Treinamento é o esforço planejado pela 

organização para facilitar a aprendizagem 

de comportamentos relacionados com o 

trabalho por parte de seus empregados.”  

UK Departament of Employment  
(1971, apud Latham 1988)  

“Treinamento é o desenvolvimento 

sistemático de padrões de comportamentos, 

atitudes, conhecimento-habilidade, 

requeridos por um indivíduo, de forma a 

desempenhar adequadamente uma dada 

tarefa ou trabalho.”  

Goldstein (1991)  “Treinamento é uma aquisição sistemática 

de atitudes, conceitos, conhecimento, regras 

ou habilidades que resultem na melhoria do 

desempenho no trabalho.” 

 

Fonte : Vargas e Abbad (2006) - Elaborado pela autora. 

 

De acordo com Borges–Andrade et al. (2012, p. 20), o treinamento o 

desenvolvimento e a educação (TD&E) precisam ser concebidos pelas organizações 

como um sistema integrado por subsistemas que realizam avaliações antes e após  

o TD&E, que efetuam seu planejamento e execução  mantendo entre si um 

constante fluxo de informações que retro se alimentam. O subsistema de avaliação 

de TD&E é o principal responsável pelo provimento de informações.  
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Segundo Borges-Andrade et al.  (2012), avaliar  sempre envolve um tipo de 

coleta de dados, que são usados para mensurar as informações. O objeto pode ser 

uma ação isolada de treinamento ou um conjunto de atividades de TD&E. Essas 

ações podem gerar resultados imediatos que são avaliados em dois níveis, 

conforme modelos propostos por Kirkpatrick  (1976) e Hamblin (1978): 

 

 Reação, que contempla as opiniões dos participantes em relação ao 

grau de utilidades e dificuldade do curso, bem como em relação à satisfação com o 

mesmo. 

 Aprendizagem, ou aquisição, por esses participantes de 

conhecimentos, habilidades e atitudes – CHAs. 

 Ainda segundo esses autores, as ações de TD&E podem ter efeitos em 

longo prazo em dois ou três  níveis: 

 Comportamento no cargo ou utilização no trabalho dos conhecimentos, 

habilidades e atitudes pelos participantes das ações de TD&E. 

 Organização ou mudanças que podem ter ocorrido no funcionamento 

da organização em que trabalham esses participantes. Valor final ou alterações na 

produção ou nos serviços prestados por essa organização ou outros  benefícios  

sociais e econômicos. 

 

Neste sentido é necessário observar alguns desses efeitos, ou todos os 

elementos que compõem uma ação de treinamento ou um conjunto de atividades de 

TD&E, para que se possa emitir valor sobre a ação ou o programa. No entanto, 

Borges-Andrade (1982-2006, citado por BORGES-ANDRADE et al., 2012) 

argumenta que outras variáveis também devem ser levadas em consideração e 

propõe o Modelo de Avaliação Integrado e Somativo  (MAIS).  

 

O modelo sugere que as necessidades de desempenho e características 

individuais dos participantes, dos procedimentos e processos de TD&E, bem como 

ações de disseminação e de apoio à ação, fomentem resultados imediatos e efeitos 

de longo prazo. Assim, a avaliação deve transcender suas características de julgar o 

alcance de objetivos ou possibilitar resultados e efeitos. Este modelo de avaliação 

visa obter informações para avaliar TD&E já desenvolvido, com objetivo de verificar 
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a capacidade de produzir resultados que validem ou indiquem as correções a serem 

efetuadas por ele. Mesmo sendo um modelo somativo, apresenta rica contribuição 

para as avaliações formativas, na medida em que prevê a análise dos insumos, do 

ambiente e dos processos e procedimentos relativos às ações TD&E. 

 

2.2  Panorama  dos cinco conceitos integrados de avaliação 

 

Segundo Vargas e Abbad (2006), o diagrama integrado dos conceitos visam 

mensurar: informação, treinamento, desenvolvimento e educação. 

 

O diagrama proposto pelas autoras reflete a realidade atual do mundo do 

trabalho, principalmente em face de duas importantes circunstâncias: 

 Atualmente, nas áreas de gestão de pessoas, percebe-se haver um 

consenso de que, na prática, o conceito de educação é maior do que o de 

desenvolvimento, principalmente quando se comparam os tipos de ações 

educacionais envolvidos. 

 Nas últimas décadas, o conceito de educação evoluiu e passou a 

assumir novos significados, todos com fortes implicações tanto para o crescimento 

profissional como para o crescimento pessoal do indivíduo. Nesse contexto, estão 

conceitos como os de educação continuada, educação para toda a vida e educação 

corporativa, o que muitas instituições públicas já desenvolvem e aplicam em suas 

ações ou programas de treinamento e capacitação.  
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Figura 1.  Diagrama – Ações de indução de aprendizagem em ambientes organizacionais. 

 

 

Informação   Ações educacionais de curta duração etc. 

 

Instrução 

Orientações, baseadas em objetivos institucionais, 

realizadas geralmente com apoio de manuais, 

cartilhas, roteiros, etc. 

Treinamento, instrução Ações educacionais de curta e média duração 

(cursos, oficinas, etc.) 

Desenvolvimento Ações educacionais de apoio a programas de 

qualidade de vida no trabalho, orientação 

profissional, autogestão de carreira e 

similares(oficinas, cursos, seminários palestras 

etc.) 

Educação 

 

Programas de média e longa duração (cursos 

técnicos profissionalizantes, graduação, 

especialização, mestrados profissional e 

acadêmico. 

Fonte: Vargas e Abbad (2006) – Elaborado pela autora. 
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2.3 Modelos de Avaliação 

 

Os modelos de avaliação podem ser classificados em genéricos, segundo os 

autores; os modelos genéricos descrevem conjuntos de variáveis relacionadas aos 

processos de TD&E, como o MAIS e os Kirkpatrick (1976) e Hamlblin (1978), citados 

por Borges-Andrade et al. (2012) geralmente influenciam a pesquisa e atuação 

profissional no campo, oferecendo a compreensão dos fenômenos relacionados a 

esses processos. 

 

Figura 2 – Sistema de TD&E. 

 

Fonte: Borges-Andrade (2006) - Elaborado pela autora. 

 

 

Já os modelos específicos, baseados em modelos genéricos, são construídos 

com intuito de testar relações entre um conjunto de variáveis específicas e 

determinados resultados de TD&E no nível individual, no grupo de trabalho, ou nos 

níveis organizacional e extra-organizacional.  

 

A classificação criada por BORGES-ANDRADE et al., 2012 p. 22), 

argumentou em os modelos genéricos são utilizados em avaliação de TD&E, como 

organizadores do campo do conhecimento e os específicos propõem testes 

empíricos de relações entre variáveis, a maioria delas inspiradas pelos modelos 

genéricos. Assim, toda vez que os testes específicos confirmam ou não as 

mencionadas relações, a produção de conhecimento tem continuidade como 

resultado, os modelos genéricos são aperfeiçoados. 
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2.4 Modelo de Avaliação Integrado 

 

O modelo MAIS tenta integrar e complementar três propostas de modelos 

genéricos: (i) a lista de verificação de produtos institucionais de Scrivem (1978, 

citado por BORGES-ANDRADE et al., 2012) que tem a finalidade de julgar e decidir 

sobre a adoção de um programa ou sistema; (ii) o modelo CIPP (contexto, Insumo 

Processo e Produto) de Stuffebem (1978, citado por BORGES-ANDRADE, 2012 que 

propõe uma avaliação que vai além da verificação de alcance dos objetivos, ou dos 

resultados; (ii) as variáveis descritas por Gagné e Brggs (1976), classificadas em 

quatro conjuntos: (1º) verificar os resultados de aprendizagem ou mudança nos 

conhecimentos, habilidades e atitudes inferidas a partir dos objetivos institucionais 

formulados; (2º) variáveis de processo que indicam as operações realizadas para 

levar entendimento instrucional  e que afetam diretamente a aprendizagem; (3º) 

variáveis de apoio, que têm função preponderantemente facilitadora para a 

aprendizagem; (4º) habilidades e atitudes individuais que podem influenciar a 

aprendizagem. 

 

Esse modelo MAIS está articulado com enfoque de “avaliação baseada em 

teoria” (FITZ-GIBBON e MORRIS, 1975, citados por BORGES-ANDRADE et al., 

2012) e possibilita a avaliação de resultados e sua avaliação plena pode oferecer  

oportunidade para a construção de conhecimento sobre o que  pode estar associado 

a esses resultados. 

 

O MAIS está baseado na suposição de um modelo de avaliação de eventos 

ou de um programa de TD&E e deve seguir um método de formulação de questões 

e levantamento de dados concernentes a  características (insumos, procedimentos, 

processos e resultados) desses eventos ou programa e ao ambiente no qual eles 

ocorrem. 
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Figura - 3  Modelo de Avaliação Integrado e Somativo. 

 

Fonte: Borges-Andrade (1982). -  Elaborado pela autora. 

 

O modelo MAIS é fortemente influenciado pela abordagem de sistemas e pela 

psicologia instrucional e pressupõe que por trás de toda avaliação precisa existir 

“teoria de efetividade” de TD&E. Esta suposição baseia-se nos cinco componentes 

do modelo: insumo, procedimentos, processo, resultados e ambiente. 

1- Insumo - Este componente refere-se aos fatores físicos e sociais e aos 

estados comportamentais e cognitivos, anteriores à instrução, que podem afetá-lo  

ou mesmo seus resultados e essas informações podem estar associadas a 

resultados e efeitos em longo prazo. 

2-  Procedimentos - Nesse componente, as operações necessárias para 

facilitar ou produzir os resultados instrucionais ou a aprendizagem. Essas 

informações possibilitam a identificação das características de ensino relevantes em 

TD&E. 

3- Processo – Refere-se ao que acontece a  aspectos significantes do 

comportamento do aprendiz, à medida que os procedimentos são implementados, 

como representados na figura 3; esses aspectos podem começar a ocorrer logo 

após a introdução dos procedimentos e tendem a se somar, à medida que estes são 

implementados, variáveis de processos são concernentes aos comportamentos de 

aprendizes, enquanto varáveis de procedimentos são concernentes a decisões de 

planejamento instrucional ou ao desempenho de instrutores. 

4- Resultados - são produzido, pelos eventos ou programas de TD&E. É 

um dos principais focos de interesse de avaliação e corresponde aos dois primeiros 
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níveis de indicadores de efetividade de modelos, como os de Kirkpatrick (1976) e 

Hamblin (1978), citados por Borges-Andrade et al. (2012). 

5- Ambiente – Refere-se quando todas as condições, atividades e eventos 

na sociedade, na comunidade, na organização ou na escola. Esse componente 

determina e modifica TD&E e é afetado por ele, como ilustra a figura 3, e pode ser 

dividido em quatro subcomponentes: 

 

 Necessidades referem-se ás lacunas importantes entre desempenhos 

esperados e realizados e à definição de prioridades para diminuí-las. Os dados 

sobre necessidades iniciam e justificam toda a existência de um programa ou evento 

de TD&E e precisam ser levados em conta quando este for encerrado e avaliado. 

 Apoio – subcomponente que reúne o conjunto de varáveis que ocorrem 

no lar do aprendiz, na escola, na organização ou na comunidade e que tem uma 

influência potencial sobre os insumos, procedimentos, processos e resultados; pode 

aparecer desde o primeiro momento da avaliação de necessidades até a última vez 

em que os efeitos permanentes de TD&E ocorrem no ambiente. 

 As variáveis de suporte facilitam o resultado, enquanto as de 

procedimentos são identificadas condições indispensáveis à aprendizagem. Quando 

estão relacionadas a efeitos em longo prazo, o papel das variáveis de suporte é 

muito crítico, como é o caso do suporte psicossocial oferecido por colegas e chefias 

para a transferência do aprendido para o trabalho. 

 Disseminação tem a capacidade potencial de influenciar todos os 

demais componentes do MAIS, como sugere a Figura 3, e visa melhorar ou 

sustentar os resultados de curto prazo e os efeitos em longo prazo. 

 Efeitos em Longo Prazo são as consequências ambientais do 

programa ou evento de TD&E. Os efeitos neste componente em uma avaliação 

devem incluir tanto os aspectos esperados quanto os inesperados e podem ser 

desejáveis ou não. De acordo com Kirkpatrick (1976) e Hamblin (1978), citados por 

Borges-Andrade et al.(2012), esses efeitos podem incluir, respectivamente, as 

mudanças de comportamento no cargo, na organização e indicadores de valor final. 
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Quadro 2. Exemplos das varáveis dos componentes do MAIS. 

 
Exemplos das variáveis dos componentes do MAIS  
 

Insumos  Nível de escolaridade, idade, auto-eficácia (crença, crença de aquisição de 
conhecimentos capazes de obter sucesso), cargo ocupado, 
comprometimento com a carreira e com a organização, uso de estratégias 
de aprendizagem, crenças individuais (cinismo) a respeito do sistema de 
TD&E, domínio de competências que são pré-requisitos para o 
treinamento, motivação pessoal para aprender e transferir para o trabalho; 
percepção da aplicabilidade, no trabalho ou na vida pessoal, do que será 
aprendido.  

Procedimentos  Sequência lógica de ensino dos objetos; clareza e precisão desses 
objetivos; adequação das aulas; adequação dos materiais de TD&E; 
utilização de exercícios práticos e retroalimentação após os mesmos; 
discussões de casos e jogos instrucionais; similaridade entre as situações 
de trabalho e aquelas apresentadas em TD&E.  

Processos  Resultados de testes intermediários ou exercícios práticos; quantidade de 
tempo dedicada à instrução, quando esta é individualizada e está sob o 
controle do aprendiz; relações interpessoais estabelecidas entre 
aprendizes e entre os instrutores, tutores e coordenadores; motivação 
desenvolvida durante o evento de TD&E; quantidade de pessoas que 
abandonam o evento; registros de atrasos e ausências de participantes no 
mencionado evento.  

Resultados  Aquisições de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHAs) indicados ou 
não pelos objetivos.  
 

Ambiente  
Necessidades  

 Dominam e que necessitam para apresentar desempenhos esperados no 
trabalho.  

Apoio  Instalações fornecidas pela organização para realização de TD&E; 
parcerias inter-organizacionais, visando à mencionada realização; 
formação acadêmica e experiência de ensino de instrutores e tutores; 
equipamentos e materiais instrucionais apropriados para a execução de 
TD&E; posto de trabalho desafiante e estimulador; incentivo dos 
supervisores para aprendizagem e aplicação do aprendido; receptividade 
de colegas a sugestões vindas dos participantes dos eventos de TD&E, 
relativas a competências neles adquiridas.  

Disseminação  Alguns exemplos: natureza da divulgação de informações relativas ao 
programa de TD&E; método de divulgação de informações sobre o 
programa; fontes (órgão de gestão de pessoas, colegas e supervisores dos 
participantes, etc.) de disseminação de informações sobre TD&E na 
organização; conteúdos (sobre insumos, procedimentos, suporte e 
resultados esperados) disseminados sobre TD&E na organização.  

Efeitos em longo 
prazo  

Melhoria no desenvolvimento de uma tarefa após o término na ação de 
TD&E; a criação de uma nova área no ambiente, ou de uma nova forma de 
realização de trabalho na unidade do indivíduo, depois que ele participou 
de uma ação de TD&E; incremento na organizacional como decorrência 
dessa ação.  

Fonte: Borges-Andrade, Abbad e Mourão (2012).  Elaborado pela autora. 
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2.5 Modelo de Avaliação Integrado do Impacto de Treinamento no 

Trabalho – IMPACT 

 

O modelo de Avaliação Integrado do Impacto de Treinamento no Trabalho – 

IMPACT foi desenvolvido por Gardênia da Silva Abbad (1999), citado por BORGES-

ANDRADE, et al., 2012) para o teste das relações entre variáveis e utilizado por 

diversos pesquisadores e organizações no Brasil. 

 

O IMPACT propõe investigar o relacionamento existente entre variáveis 

relativas ao indivíduo, ao treinamento, ao contexto organização, aos resultados 

imediatos do treinamento (reação e aprendizagem) e à variável critério impacto do 

treinamento no trabalho. Foi testado empiricamente em termos de sete 

componentes: 

1. Percepção de Suporte organizacional. 

2. Característica do treinamento. 

3. Característica da Clientela. 

4. Reação. 

5. Aprendizagem. 

6. Suporte à Transferência. 

7. Impacto do Treinamento no Trabalho. 

 

Conforme exposto por Borges-Andrade et al., (2012), os componentes de 4 a 

6 lembram os níveis propostos por Kirkpartrick (1976) e Hamblin (1978) e os 

componentes de 1 a 7 estão associados a componentes e subcomponentes do 

MAIS. O conceito de percepção de suporte organizacional, no contexto IMPACT, é 

multidimensional e compreende variáveis relacionadas a diferentes níveis de 

análise. As variáveis de gestão de desempenho, valorização do empregado e apoio 

gerencial ao treinamento referem-se ao nível organizacional, enquanto os 

componentes da variável suporte à transparência pertencem ao contexto funcional 

ou ao nível de grupo de trabalho. Abbad (1999) concluiu que os efeitos do 

treinamento no desempenho e nas atitudes dos participantes dependem fortemente 

de um ambiente organizacional propício ao uso das novas habilidades. 
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Figura 4. Modelo de avaliação do impacto de treinamento  no trabalho - IMPACT. 

 

 

Fonte: Abbad (1999) 

 

2.6 Modelo de Avaliação Integrado de Avaliação de Treinamento –        

(IMTEE) 

 

O modelo Integrado de Avaliação e Efetividade de Treinamento – IMTEE, 

construído por Alvarez, Salas e Garofano (2004, citados por BORGES-ANDRADE et 

al., 2012), propõe a mensuração de quatro níveis de avaliação: 

 

1. Análise de necessidades, subdividida em conteúdo e projeto de 

treinamento, mudanças nos participantes e demandas organizacionais; 

2. Reações 

3. Transferência 

4. Resultados 

 

Alvarez, Salas e Garofano (2004), citados por BORGES-ANDRADE et al., 

(2012) definem com clareza as diferenças entre avaliação e efetividade de 

treinamento e apresentam os diversos inter-relacionamentos existentes entre essas 

variáveis e as características de um programa de treinamento, com foco nas atitudes 

pós-treinamento. 
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Figura 5. Modelo integrado de avaliação e efetividade de treinamento – IMTEE. 

 

 

 

Fonte: Alvarez, Salas e Garofano (2004) 

 

Alvarez, Salas e Garofano (2004), citados por BORGES-ANDRADE et al., 

2012) relatam que as medidas relativas à avaliação de treinamento encontradas 

foram aprendizagem cognitiva, desempenho no treinamento e desempenho na 

transferência no aprendido.  

 

Em relação à efetividade do treinamento, as variáveis relacionadas foram 

autoeficácia pré-treinamento, experiência, orientação para aplicação pós-

treinamento, princípios de aprendizagem e intervenções pós-treinamento. 

Considerando essa diferenciação entre os níveis de avaliação e efetividade, os 

autores apresentam o modelo, incluindo novos níveis e alterando a hierarquia dos 

níveis propostos nos modelos de avaliação de Kirkpatrick (1976) e Hamblim (1978). 

 

Borges-Andrade et al., (2012) constatam que existem similaridades entre o 

IMTEE e os modelos genéricos MAIS e de Kirkpatrick (1976) e Hamblim (1978). Os 

componentes e subcomponentes teoricamente previstos no MAIS (necessidades, 

insumos, procedimentos, processos, resultados, suporte, disseminação e feitos em 

longo prazo) aparecem com nomenclaturas mais específicas no IMTEE, que é um 
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modelo proveniente de resultados de pesquisa. Os itens “Reações” e “Aprendizagem 

Cognitiva” estariam contemplados nos mencionados modelos genéricos. As 

características da organização estariam contempladas no “Ambiente”.  Por fim, 

algumas “Características do Treinamento” estariam contempladas no componente 

“Processos”. Todos esses foram propostos no MAIS. 

 

2.7 Transferência de treinamento  

 

As instituições investem em ações formais de treinamento e capacitação com 

a intenção de que seus participantes, geralmente seus próprios profissionais, 

aprendam e transfiram novos conhecimentos, habilidades e atitudes para o ambiente 

de trabalho, objetivando que tais ações sejam capazes de produzir efeitos positivos 

sobre o desempenho posterior ao egresso. Tais competências, se aplicadas 

eficazmente, podem vir a provocar impactos na organização, em seus processos de 

trabalho e em seus resultados. 

 

 

Figura 6. Representação das relações entre treinamento e resultados, adaptada de Taylor e                    

O’ Driscoll (1998). 

 

 

 

Fonte: Zerbini, coelho Jr. Et al., (2012) 
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Segundo ZERBINI, C. Jr, ABBAD, M. (2012), analisam a Figura 6, que 

demonstra as relações entre os diferentes resultados de um treinamento e fazem as 

seguintes relações de causa: um treinamento eficaz promove aprendizagem 

(aquisição de novos conhecimentos, habilidades e atitudes – CHAs mostra a seta 1); 

retenção (memorização e generalização, mostra seta 3); transferência positiva para 

o trabalho (mostra seta 5) e melhoria do desempenho do egresso no cargo ou 

trabalho ( impacto em amplitude – mostra seta 7). 

 

 Um modelo de avaliação também supõe a presença de outras variáveis 

(indicadas pelas setas 2, 4, 6, e 8) externas ao treinamento, aplicam-se aos 

resultados indicados pelas setas 1, 3, 5 2 7. O conceito de transferência de 

treinamento pode ser definido como aplicação eficaz, no contexto do trabalho.  

 

Esse conceito inclui, em sua essência, a mudança na forma de desempenhar 

as atividades de trabalho a partir das aprendizagens ocorridas em eventos de TD&E 

(FREITAS et al., 2006, citado por ZERBINI et al., 2012). O foco está no grau de 

aplicação dos CHAs aprendidos e na capacidade dessa transferência de influenciar 

o desempenho subsequente do egresso. Efeitos descritos “comportamento no 

cargo” (Hamblim,1978) podem ser medidos em termos de profundidade 

(transparência de treinamento) e amplitude (efeito da transferência sobre o 

desempenho do egresso). 

 

No entanto, é preciso garantir a avaliação constante da qualidade e da 

eficácia das ações educacionais ofertadas para um grande número de pessoas, de 

maneira que os objetivos propostos sejam efetivamente alcançados.  Avaliação de 

reação e de aprendizagem não são suficientes para aferir efeitos de longa duração 

no desempenho dos indivíduos (transferência positiva de treinamento e impacto do 

treinamento no trabalho) e da organização (mudança e valor final dos resultados). 

 

A ação de avaliação possibilita verificar a efetividade de eventos instrucionais 

em diferentes níveis, justificando os investimentos realizados. É necessário que os 

egressos dos programas de qualificação profissional sejam capazes, após o término 

da ação instrucional, de transferir os CHAs adquiridos para diferentes contextos, 

demandas e oportunidades de qualificação. É preciso garantir, portanto, a avaliação 
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constante da qualidade e da eficácia das ações educacionais ofertadas para um 

grande número de profissionais, mas sem deixar que os objetivos inicialmente 

pactuados sejam efetivamente alcançados. ZERBINI et al., (2012). 

 

A construção de medidas de avaliação da transferência de ações de TD&E é 

feita com base nos objetivos dessas ações. Neste contexto, existem dois tipos de 

medida de avaliação: 

 

1. Em profundidade – avaliam os efeitos diretos de uma ação específica 

TD&E sobre o desempenho posterior ao egresso; 

2. Em amplitude – avaliam os efeitos indiretos e mais gerais do 

treinamento sobre a desempenho global do egresso.  PILATI, R.; e ABBAD, G.D.S 

(2005). 

 

2.8 Impacto de Treinamento em Profundidade 

 

Definido como efeitos diretos e específicos de uma ação de TD&E, extraídos 

diretamente de seus objetivos, sobre o comportamento subsequente do indivíduo em 

seu cargo dentro da organização. Impacto de treinamento em a=amplitude é definido 

como a influência indireta exercida por essa ação sobre a desempenho global, 

atitudes e motivação (PILATI e ABBAD. (2005), citados por ZERBINI et al., (2012). 

 

Importante salientar que os autores Zerbini et al., (2012) utilizam a expressão 

“Impacto do treinamento no Trabalho – medida em profundidade” para designar a 

avaliação dos fenômenos de transferência ocorridos em ambientes organizacionais, 

e adotam a denominação “transferência de treinamento” quando constroem e 

aplicam o instrumento de medida para avaliar cursos abertos de qualificação 

profissional, não restritos a ambientes institucionais.  

 

Os itens de avaliação de impacto em profundidade são dependentes dos 

objetivos educacionais específicos almejados por um curso ou programa de TD&E.  

As etapas de construção de escalas de transferência de treinamento e impacto em 

profundidade propostas por Zerbini et al., (2012) estão elencadas na figura 7. 
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Figura 7. Etapas de construção de Escalas transferência de treinamento e impacto em  

profundidade.   

 

 
Fonte: Zerbini et al., (2012) - Elaborado pela autora. 

 

2.9 Política de Desenvolvimento por Treinamento, Capacitação  

Avaliação  e Formação Educação Continuada dos Servidores das  IFES  

 

Decretos Leis nº 5.825, 5.824, (BRASIL 2006), estabelece que as políticas de 

desenvolvimento de pessoal, as ações de planejamento, coordenação, execução e 

avaliação são de responsabilidade do dirigente máximo da IFE e das chefias de 

unidades acadêmicas e administrativas em conjunto com a gestão de pessoas e os 

organismos que estejam envolvidos com essas políticas.  

Nesse contexto, pensar a avaliação como processo promissor de 

aprendizagem, baseado em ações de educação, quanto à execução de atividades e 
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cumprimento de metas previamente pactuadas entre o ocupante da carreira e a IFE, 

com vistas ao alcance de objetivos institucionais primordial. 

 

Quando as ações de treinamento e capacitação são pactuadas e quando são 

atreladas como instrumento gerencial que permite o gestor mensurar os resultados 

pelo servidor ou pela equipe de trabalho mediante critérios estabelecidos 

decorrentes das metas institucionais previamente pactuadas com a equipe, 

considerando o padrão de qualidade de atendimento ao usuário definido pela IFE, 

com a finalidade de subsidiar a política de desenvolvimento e o servidor, certamente 

se tem alcance dos resultados esperados.  

 

A atual instituição pública deve buscar mecanismos e instrumento de gestão 

estratégica de pessoas voltada para o planejamento de recursos humanos, gestão 

por competência, capacitação continuada com base em competências e avaliação 

de desempenho e das próprias competências.  

 

Esses elementos guardam uma relação de dependência entre si. (ENAP, 

2010) (Pantoja, Maria Júlia). Ainda que várias ações no contexto das análises dos 

resultados, alguns critérios não tenha apresentado total desconformidade, segundo 

uma parcela dos respondentes, deve-se observar quais indicadores apontam para a 

desmotivação dos indivíduos; assim o processo de avaliação dos cursos deve ser 

pensado no sentido de propiciar o planejamento estratégico, visando oferecer 

condições favoráveis dos serviços prestados ao usuário, por meio da qualificação 

dos profissionais, com vistas a elaboração de um Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento, bem como o levantamento das necessidades T&C, compatível 

com a especificidade do ambiente organizacional, para atingir o desempenho 

coletivo e individual do servidor, pela  oferta de cursos qualificados. 

 

Segundo CHIAVENATO IDALBERTO (1999), “Desenvolver pessoas não é 

apenas dar-lhes informação para que eles aprendam novos conhecimentos, 

habilidades, desenvolvimento e se tornem mais eficientes naquilo que fazem. É, 

sobretudo, dar-lhes a formação básica para que elas aprendam novas atitudes, 

soluções ideias, conceitos e que modifiquem seus hábitos e comportamentos e se 

tornem mais eficazes naquilo que fazem.” 
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Atualmente vivemos a era da informação, recurso importante o conhecimento 

para a produtividade do conhecimento em que constitui a chave do 

desenvolvimento. E as pessoas constituem o principal patrimônio das organizações, 

porque são elas que fazem as coisas acontecerem. Assim é imprescindível o 

treinamento e desenvolvimento de pessoas. Antes entendia-se por treinamento um 

meio para adequar cada pessoa ao seu cargo ou função. Mas hoje, o conceito de 

treinamento é considerado um meio para alcançar o desempenho no cargo, um meio 

de desenvolver competências nas pessoas para que elas se tornem mais produtivas, 

criativas e inovadoras, e assim contribuam melhor para o alcance dos objetivos 

organizacionais. Ele é o responsável pelo capital intelectual das organizações. 

 

De acordo com CHIAVENATO IDALBERTO (1999) “Treinamento é a 

experiência aprendida que produz uma mudança relativamente permanente em um 

indivíduo e que melhora sua capacidade de desempenhar um cargo. 

 

O treinamento pode envolver uma mudança de habilidades, conhecimento, 

atitudes ou comportamento. Isto significa mudar aquilo que os profissionais 

conhecem, como eles trabalham, suas atitudes frente ao seu trabalho ou suas 

interações com a equipe.” Treinamento e desenvolvimento não são sinônimos. A 

diferença entre os dois conceitos está no fato de que a perspectiva de tempo é 

diferente. O treinamento é orientado para o presente, tem seu foco no cargo atual e 

busca melhorar as habilidades e capacidades relacionadas com o desempenho 

imediato no cargo. 

 

Já o desenvolvimento de pessoas, tem seu foco geralmente nos cargos a 

serem ocupados futuramente na organização e nas novas habilidades e 

capacidades que serão requeridas. Ambos, treinamento e desenvolvimento, 

constituem processo de aprendizagem. 

 

A aprendizagem diz respeito à mudança no comportamento da pessoa 

através da incorporação de novos hábitos, atitudes, conhecimentos e destrezas. O 

treinamento e o desenvolvimento de pessoas constituem processos de 

aprendizagem, isto é, a alteração comportamental das pessoas através de quatro 

tipos de mudanças: 
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1- transmissão de informações: onde a organização transmite aos 

funcionários informações referentes às suas políticas e diretrizes, regras e 

procedimentos, missão e visão, produtos e serviços etc; 

2- desenvolvimento de habilidades: para habilitar e capacitar as pessoas no 

seu trabalho; 

3 - desenvolvimento de atitudes: atua no desenvolvimento de novos hábitos e 

atitudes para lidar com clientes internos e externos, com o próprio trabalho e com a 

organização; 

4- desenvolvimento de conceitos: atua na elevação do nível de abstração das 

pessoas para que elas possam pensar e agir em termos mais amplos. 

 

Sabemos que hoje as organizações precisam trabalhar nos moldes do modelo 

orgânico, que veio em substituição ao modelo mecanicista. E para isso as 

organizações têm procurado adaptarem-se a este novo modelo que tem como 

características:  

 

Redução dos níveis hierárquico e descentralização, autocontrole e 

autodireção do desempenho pelas próprias pessoas, cargos mutáveis e 

constantemente redefinidos, tarefas cada vez mais complexas e diferenciadas, não 

mais individualizadas mas desempenhadas em equipes multifuncionais, autogeridas 

e empoderadas, interação constante para a busca da eficácia, órgãos flexíveis e 

mutáveis cada vez mais substituídos por equipes. 

 

De acordo com CHIAVENATO IDALBERTO (1999), “Em décadas atrás, as 

organizações mecanicistas exigiam um comportamento burocrático, repetitivo e 

reprodutivo das pessoas. O foco se concentrava na eficiência: fazer as coisas 

exatamente de acordo com as regras, métodos e procedimentos da organização. As 

pessoas não podiam pensar, mas apenas executar e seguir as ordens dadas.  

 

Agora, as organizações orgânicas estão impondo um novo e diferente padrão 

de comportamento das pessoas: um comportamento criativo e inovador.  

 

Já não basta a eficiência. Nem a repetição continuada na execução das 

tarefas. Se o mundo mudou, as empresas também estão mudando na mesma 
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direção e cada vez mais rapidamente. Isto requer mudanças em produtos e serviços, 

métodos e processos, equipamentos e tecnologia, estrutura organizacional e cargos 

e, sobretudo, comportamento das pessoas. A criatividade está na base disso tudo”. 

 

2.10 Orçamento Público para o Desenvolvimento e Formação 

Continuada dos Servidores das IFES. 

 

Os critérios estabelecidos para subsidiar a política de desenvolvimento dos 

servidores das IFES, pelos treinamentos e capacitação, são oriundos do programa 

de trabalho do tesouro nacional, conforme orçamento solicitado por ela, através dos 

projetos de desenvolvimento e programa anual de capacitação, aprovado no seu 

conselho pertinente até outubro de cada ano e enviado ao Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG).  

 

A portaria Normativa nº 4, de 28 de setembro de 2010 - Publicado no DOU de 

01/10/2010 - Estabelece procedimentos e define critérios de seleção para a 

utilização da dotação orçamentária destinada ao Programa de Fomento a Projetos 

de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas e dá outras providências. 

 

(...) Art. 1º Estabelecer procedimentos e critérios de seleção para a 
utilização da dotação orçamentária destinada ao Programa de 
Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas.  
Art. 2º Os recursos serão destinados a projetos voltados à 
implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 
- PNDP, instituída pelo Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006.  
Art. 3º O Comitê Gestor da PNDP definirá, anualmente, os temas 
prioritários para fomento a projetos de capacitação e o percentual do 
orçamento destinado ao financiamento de que trata. Parágrafo único.  
A divulgação das prioridades e do percentual do orçamento de que 
trata o caput, será feita nos sítios do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (www.planejamento. gov.br), da Escola 
Nacional de Administração Pública (www.enap.gov.br), do Servidor 
(www.servidor.gov.br) e no Portal SIPEC 
(portalsipec.planejamento.gov.br). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Legis/Decreto/5707_06.html
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2.11 A Importância do Treinamento nas IFES. 

 

De acordo com o Decreto nº 5.707 (BRASIL 2006), o treinamento visa 

preparar as pessoas para o desenvolvimento de determinadas tarefas e funções 

mediante processo contínuo de atualização dos procedimentos pertinentes ao cargo 

ocupado, fator imprescindível para as organizações que desejam a qualidade. 

 

 As organizações devem procurar manter um ambiente de aprendizagem, 

olhando além do Programa de Treinamento e Capacitação para propiciar o capital 

humano, pois se as ações de capacitação não forem bem elaboradas, podem 

significar subtração de valor ao retirar pessoas de suas atividades e ambientes de 

trabalho, para propor-lhes atividades que em nada possa agregar valor e melhorar 

comportamentos e atitudes.  

 

As organizações públicas, diferentemente das empresas privadas, geralmente 

não lidam com as demandas de mercado e pouco se preocupam com as mudanças 

socioeconômicas, deixando o treinamento, o desenvolvimento e a formação 

continuada de pessoas, muito vezes, sem atenção. (PNDP)2 (Decreto, 5.707,2006). 

 

A falta de treinamento e desenvolvimento pode resultar em má qualidade dos 

serviços e falta de profissionais capacitados, situação bem traduzida na deficiência 

da qualificação do quadro de pessoal dos órgãos públicos que, muitas vezes, gera 

desperdício de recursos técnicos, financeiros e humanos, causando elevação dos 

custos e baixa qualidade dos serviços ofertados à sociedade. 

 

As instituições públicas federais têm um instrumento de importância para o 

implemento das políticas de formação dos servidores, ainda que muitas não a 

                                                           
2 Competências para avaliar os relatórios anuais dos órgãos e entidades, verificando se foram observadas as 

diretrizes da PNDP, orientar os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional na definição sobre a alocação de recursos para fins de capacitação de seus servidores. (Decreto n 

5.707, 2006). 
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implementem.  A Política Nacional de Desenvolvimento de Profissional (PNDP)3 

(Decreto, 5.707,2006). 

O Decreto 5.707, (Brasil, 2006) conceitua capacitação como o processo 

deliberado de aprendizagem com propósito de contribuir para o desenvolvimento de 

competências institucionais, por meio de competências individuais. Além de ser um 

instrumento aliado para que as instituições possam implementar diretrizes de 

treinamento e capacitação, visando o desenvolvimento de pessoal da administração 

pública federal. A melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos 

prestados ao cidadão, o desenvolvimento permanente do servidor, adequação das 

competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo como 

referência o plano plurianual, divulgação e gerenciamento das ações de 

capacitação, racionalização e efetividade dos gastos dessas ações.   

 

O Sistema de Gestão por Competência, Ferramenta gerencial que permite 

planejar, monitorar e avaliar ações de capacitação a partir da identificação dos 

conhecimentos, das habilidades e das atitudes necessárias ao desempenho das 

funções do servidor, permite consolidar os mecanismos de gerenciamento da PNDP 

que permitam análises mais detalhadas e precisas do perfil, executores e custo das 

atividades e assim qualificar a elaboração dos Planos Anuais de Capacitação para 

que os mesmos apresentem uma melhor articulação entre demandas individuais dos 

servidores em consonância com os objetivos  institucionais. 

 

(....) Competências avaliar os relatórios anuais dos órgãos e 
entidades, verificando se foram observadas as diretrizes da PNDP; 
orientar os órgãos e entidades da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional na definição sobre a alocação de 
recursos para fins de capacitação de seus servidores; promover a 
disseminação da PNDP entre os dirigentes dos órgãos e das 
entidades, os titulares das unidades de recursos humanos, os 
responsáveis pela capacitação, os servidores públicos federais e 
suas entidades representativas; e  zelar pela observância do disposto 
no Decreto n 5.707. (BRASIL, 2006). 

                                                           
3 Competências para avaliar os relatórios anuais dos órgãos e entidades, verificando se foram observadas as 

diretrizes da PNDP, orientar os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional na definição sobre a alocação de recursos para fins de capacitação de seus servidores. (Decreto n 

5.707, 2006). 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

 O método inicialmente utilizado baseou-se em referências bibliográficas para 

obter o referencial teórico que consistirá na compreensão das práticas de avaliação 

de impacto de treinamento e capacitação de pessoas. A pesquisa bibliográfica está 

estruturada sobre o estudo de diversos referenciais, que se aplicam ao assunto em 

estudo, livros, revistas, dissertações, teses, publicações, jornais e pesquisa de 

campo etc. Este estudo cumpriu os princípios recomendados tendo sido aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Projeto - CAAE 9554914.9.0000.5505 - Parecer 

Nº 921.367 – Plataforma Brasil. 

A pesquisa teve como universo preponderante os servidores técnico-

administrativos em educação do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais 

da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. 

E tem por finalidade verificar as percepções de impacto das ações de treinamento e 

capacitação com as necessidades levantadas pela Universidade, buscando 

averiguar os anseios dos servidores quanto à qualidade, eficiência e eficácia do 

programa de desenvolvimento, no período de 2012 a 2015. No presente estudo, o 

objetivo caracteriza-se como descritiva e quantitativa.  

 

Segundo Gil (2009), além de descrever as características, a pesquisa 

descritiva possibilita o levantamento de opiniões, valores e crenças de uma 

população, utilizando métodos padronizados para coleta de dados. Nesta pesquisa 

descritiva, o objeto primordial foi a descrição das características quantitativas, pois 

os fatos foram observados, registrados e analisados sem interferência do 

pesquisador, fazendo uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, aplicação 

de questionário e observação sistemática. 

 

 A coleta de dados é o momento em que o pesquisador procura consolidar o 

seu estudo, utilizando instrumentos necessários para obtenção de informações 

relevantes que ilustram bem a temática abordada. Para esta pesquisa pode ser 

utilizada questionário e entrevistas (LOPES, 2009). 

O presente estudo de caso ocorreu por meio de questionário semiestruturado, 

contendo 22 questões de múltipla escolha com alternativas distribuídas de acordo 

com a complexidade da inquérito. O instrumento foi desenvolvido através do 
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software e Microsoft Excel de fácil aplicação por se limitar às alternativas 

apresentadas, o que exige do elaborador conhecimento prévio dos temas 

abordados.  Para a escolha das perguntas e alternativas das respostas, devem 

conter itens ordenados do geral para o específico e do mais simples para o mais 

complexo, em que o tema de interesse do pesquisador evidencie a motivação do 

respondente. (DALMORO; VIEIRA 2008). 

 

A observação aconteceu no local de trabalho, sem interferência do 

investigador, o que permitiu estudar as relações como essas percepções acontecem 

(MARCONI. E LAKATOS, 2007). 

 

O instrumento utilizado para coleta dos dados, foi o questionário 

semiestruturado e aplicado aos sujeitos da pesquisa numa amostra de 20 

servidores, de ambos os sexos e todos os níveis de escolaridades, 5 servidores 

classes D, de nível médio e médio profissionalizantes e 15 da classe E, nível 

superior, das diversas funções, que compõem o quadro do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-administrativos em Educação – PCCTAE,  lotados no Departamento 

Acadêmico de Oftalmologia e Ciências Visuais da UNIFESP.  

 

O instrumento de pesquisa limitou-se à aplicação de questionário quantitativo  

direcionados à  população, através  de  perguntas formuladas aos respondentes por 

meio do método de escolha forçada, pelo qual orientou-se ao princípio de 

autoavaliação, avaliação de comportamento em questões individuais, no que 

concerne à qualidade, efetividade, intensidade, quanto à oferta de cursos e seu 

impacto na avaliação sistêmica do ambiente organizacional dos capacitados, por 

meio de capacitação individual, profissional e capacitação específica, promovido 

pela Divisão de Treinamento e Capacitação do Departamento de Desenvolvimento e 

Gestão de Pessoas, da UNIFESP, levando em consideração o fato de ser a 

capacitação a ferramenta estratégica em Gestão de Pessoas na consecução dos 

objetivos institucionais.  

 

Optou-se pelo inquérito e desenvolvimento aplicado para a população de 

estudo, servidores que realizaram ou que estivessem realizando treinamento e ou 

cursos de capacitação no período de 2012 a 2015 ou em fase de conclusão. 
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A pesquisa foi realizada no local de trabalho, no período de março de2016,  

desenvolvida por meio de estudo de caso e estruturada  em quatro fases. 

 

A primeira e segunda refere-se ao desenvolvimento, referencial teórico, 

abordagem discursiva sobre o contexto do estudo e aspectos do desenvolvimento 

da carreira nas IFES e na UNIFESP, após a implementação da carreira PCCTAE. O 

contexto referência relata o que aponta a importância do Departamento de 

Desenvolvimento de Gestão de Pessoas da IFES, de investir e implementar 

políticas, novas estratégias e modelos de treinamento e capacitação, principalmente 

as voltadas para a gestão por competência, que atenda a prática do cargo na gestão   

pública. 

A terceira discorre sobre os aspectos metodológicos, neste estudo de caso, 

incluindo o inquérito da pesquisa e as fases de desenvolvimento.  Fundamentou-se 

neste caso a formular a metodologia investigatória de campo, como descritiva, 

quantitativa, bibliográfica e outros procedimentos metodológicos utilizados.  

 

A pesquisa escolhida para a elaboração e estruturação de estudo baseou-se 

preferencialmente, através de método em aplicação de questionário, voltado para 

inquérito de perguntas fechadas e semiestruturadas, aplicado aos servidores do 

departamento em estudo, que já concluíram ou que estavam em fase de conclusão 

a sua formação por capacitação, no período de 2012 a 2015.  Nesta fase aponta-se 

a análise dos resultados obtidos após término da aplicação dos questionários, 

concluiu-se a tabulação e análise investigativa da pesquisa para revisão geral do 

estudo. O desenvolvimento do estudo está contextualizado para a revisão da 

literatura em que se fundamenta a pesquisa.  

  

Na literatura buscaram-se diversos fundamentos teóricos, no segmento 

cronológico, pautando-se pelos referenciais pertinentes às competências que 

compõem os aspectos do treinamento, capacitação e formação de pessoas nas 

instituições públicas de ensino superior.   

 

A quarta e última discorre sobre as análises finais dos resultados coletados e 

percepções dos respondentes, no intuito de consolidar a conclusão e considerações 

finais.  Durante o processo e desenvolvimento da pesquisa, observou-se a 
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inexistência de descrição de funções, ambientes e cargos ocupados pelos 

servidores federais. Percebeu-se ainda que os editais de concursos não 

correspondem às especificidades dos ambientes organizacionais, como aponta a 

legislação específica do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em 

Educação - PCCTAE. Mesmo que ainda neste momento as Instituições Federais de 

Ensino Superior estejam se preparando para adequar cargos, funções e ambientes, 

que estão em desconformidade com o novo fazer da IFES, nesse arcabouço é 

imperceptível não pensar em novos modelos de processos de editais, que atendam 

às especificidades dos ambientes, quando não se tem ou é inexistente, estudo 

prévio que possibilite mudanças para a implementação de uma política de gestão 

por competência na IFES.  

 

É de suma importância um modelo de gestão por competência ou até mesmo 

um processo de Avaliação de Desempenho, especialmente para atender às normas 

para o novo olhar da gestão pública federal e por consequência a legislação vigente 

PNDP, do PCCTAE, como instrumento de desenvolvimento para gestão de pessoas. 

Decreto nº 5.707 (BRASIL, 2006).  

 

3.1 Procedimentos para Análise dos Dados Coletados. 

 

Na análise dos resultados o pesquisador utilizou-se da organização dos 

respondentes aos questionários e entrevistas, nas suas fases propostas. Para isso, 

analisou tabelas simples através do Programa Microsoft Software Excel, que 

permitiu a realização de construção de demonstração de gráficos e tabelas na 

consecução de percentuais quanto aos resultados dos respondentes.  

 

Com base nos dados analisados dos relatórios das ações de treinamento e 

capacitação referentes aos anos de 2012 a 2015, oriundos da pesquisa documental 

da página da UNIFESP, mas precisamente da Comissão de Capacitação dos 

Técnico-administrativos em Educação e Subcomissão de Capacitação do Campus 

São Paulo, contendo a relação do Levantamento de Necessidade de Capacitação 

para o Campus São Paulo - (LNC) neste período. 
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O universo atendido pelo estudo foi composto por 20 servidores lotados no 

Departamento em estudo que atendiam aos critérios estabelecidos; o inquérito foi 

enviado por e-mail juntamente a um informativo sobre a importância da pesquisa. 

Observou-se que 100% do total aceitaram a participar do preenchimento; a 

devolução do questionário ocorreu pelo mesmo procedimento (por e-mail), sendo 

portanto, a amostra trabalhada na pesquisa. Da amostra, 85% responderam o 

questionário. O instrumento da pesquisa (questionário), elaborado especificamente 

para esse propósito, antes de enviado aos respondentes, foi avaliado e revisado 

pelo orientador do pesquisador e posteriormente aplicado aos servidores que 

atendiam aos critérios estabelecidos. 

 

Buscou-se atender ao objetivo de identificar os fatores determinantes da 

eficácia do Programa de Treinamento e seu Impacto no Departamento estudado, 

verificando se as ações de T&D são compatíveis com as necessidades levantadas 

pela unidade e ambientes organizacionais. Inicialmente na fase um do questionário, 

ou seja, nas quatro primeiras perguntas, buscou –se levantar o perfil de cada 

servidor, quanto ao gênero, tempo na instituição, formação acadêmica e nível 

exigido do cargo na instituição.  

 

Figura 8. Levantamento de T&D 

 

 

Fonte: elaborada pela autora
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4 RESULTADOS  

 

Os resultados e análise de dados, se caracterizaram-se pela organização dos 

respondentes ao questionário e inquérito, nas fases propostas. Estes mostraram a 

percepção dos servidores técnicos administrativos do Departamento sobre a política 

de desenvolvimento e capacitação e a oferta dos cursos.   

 

Para isso, optou-se por criar tabelas simples no software Microsoft Excel, que 

permitiu a elaboração de tabelas, gráficos e planilhas simplificada de acordo com a 

proposta da pesquisa.  A análise descritiva e quantitativa dos dados foi elaborada a 

partir do software Excel como se justifica a sua descrição, pois o desenvolvimento 

amostral permitiu uma analogia voltada para a demonstração dos resultados com 

base no inquérito dos respondentes. Os dados analisados foram organizados em 

tabelas, gráficos e planilhas. 

 

A amostra apresenta o universo pesquisado, formado por 20 servidores e o 

recorte trabalhado, num total de 17 servidores técnico-administrativos respondentes.  

 

Gráfico1 - Número de servidores que responderam quanto ao gênero 
  

 

              Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 
 

 
 

Para a análise quantitativa dos dados do questionário foi utilizada a técnica de 

estatística descritiva simples. A amostra trabalhada na pesquisa foi de 17 

respondentes, servidores e a relação quanto ao gênero foi 12 (70,6%) do sexo 

feminino e 5 (29,4%) do sexo masculino, conforme o gráfico 1. 
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Gráfico 2 -  Tempo de cada servidor na instituição e unidade. 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 

 

Para a análise quantitativa dos dados do questionário, foi utilizada a técnica 

de estatística descritiva simples. A amostra trabalhada na pesquisa, em que o tempo 

da instituição entre 3 e 5 anos, 2 (12,5%), entre 10 e 15 anos 1 (6,3%), entre 15 e 20 

anos 3(12,5%), 20 ou mais 11 (68,7%), pela pesquisa no local estudado não há 

servidor entre 5 entre 5 10 anos.  

 
 

Gráfico 3 – Porcentagem de respostas com relação à formação acadêmica  
do servidor. 

 

 

            Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 
 

Para a análise quantitativa dos dados dos questionários foi utilizada a técnica 

de estatística descritiva simples. A amostra trabalhada na pesquisa teve como 

observação a formação acadêmica dos pesquisados nesta amostra, em nível de 
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graduação 1(6,3%), especialização Lato Sensu 9 (50%), mestrado 2 (12,5%), 

doutorado 1 (6,3%) pós-doutorado 4 (25%); pela pesquisa concluiu-se que todos os 

servidores têm formação acadêmica  de nível superior. 

 

Gráfico 4 – Nível exigido do seu cargo na instituição. 
 

 
               

    Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

Para a análise quantitativa dos dados dos questionários foi utilizada a técnica 

de estatística descritiva simples. Na amostra trabalhada na pesquisa, em que 

observa-se que a formação acadêmica dos pesquisados, em sua maioria demonstra 

ter formação além da exigência para o cargo ocupado na instituição. Sendo sete 

servidores classe D, nível médio 7 (41,2%), 2 (11,8%) nível médio classe D, nível 

médio profissionalizante e 8 (47,1%) nível classe E, nível superior.   

 

A classe D, são servidores profissionais para cargos de nível médio e médio 

profissionalizante, como assistente em administração, e cargos de nível médio 

profissionalizante, técnico em laboratórios, técnico em enfermagem, técnico em 

secretariado, técnico em informática, dentre outros.  

 

A classe E, são servidores profissionais com cargo de nível superior, como 

médico área, administrador, secretario executivo, bibliotecário, estatístico, analista 

de sistema dentre outros. Vale lembrar que as classes em que os servidores estão 

distribuídos nesta amostra, assim como outros, compõem os Planos de Carreira dos 

Cargos técnico-administrativos em Educação – PCCATE que compõem o plano 

carreira dos cargos PCCTAE. 

 



R e s u l t a d o s  | 59 

 

Gráfico 5 – Porcentagem de respostas quanto ao que é o programa  

de capacitação. 

 

 
  Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 

 

 

Para a análise quantitativa dos dados, na amostra trabalhada do gráfico 5, 

observou-se que o inquérito demonstrou que a maioria dos respondentes estão 

descontente ou com o programa, visto que do total da amostra, 6 (31,3%) 

responderam como ruim; 6 ( 37,5%), bom, 3 (18,8%), suficiente e 2 (12,5%), como 

excelente. Neste contexto é possível um olhar diferenciado para o resultado, pois o 

estudo aponta uma avaliação. 

 

    Gráfico 6 - As estratégias utilizadas para o Levantamento de Necessidades de 

Treinamento e Capacitação da instituição é? - (LNTC) 

 

                 Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 

 

Para a análise quantitativa dos dados sobre o gráfico nº 6, as estratégias 

utilizadas para LNTC, é perceptível que 9 (52,9%) dos respondentes acham ruim, 4 

(23,5%), consideram suficiente, 3 (17,6%), vêm com bom e apenas 1 (5,9%), acham 
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excelente.  O modelo de diagnóstico utilizado pela UNIFESP tem sido aplicado 

desde 2007. 

      Gráfico 7 - Você qualifica o programa de treinamento e capacitação da Unifesp 

para as necessidades do setor como?  

 

             Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 
 
 

 

Na análise quantitativa dos dados, no que diz respeito ao programa de 

treinamento de capacitação, observa-se que 9 (52,9%) dos respondentes apontam-

no como ruim e não atende às necessidades do setor, 4 (23,5%) responderam 

atender suficiente, 3 (17,6%), disseram ser bom e atender parcialmente e apenas 1 

(5,9%) acham que os cursos do programa atendem suficientemente às 

necessidades do setor. Para tanto percebe-se uma margem de preocupação e um 

olhar de investigação para esse espectro, quanto ao cursos 

 

Gráfico 8 - Os cursos de Treinamento e Capacitação do programa interno da 

instituição atendem ao plano de crescimento e carreira do servidor? 

 

 

            Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 
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Buscando a análise dos dados conforme discorrem os resultados  que fazem 

menção aos aspectos dos cursos  de treinamento e capacitação do programa 

interno,  se atendem ao plano de crescimento e a  demanda da carreira, os 

servidores responderam nunca atende 2 (11,8%), às vezes 12 (70,6%),  quase 

sempre 2(12%), sempre 1 (6%).   

 

 
Gráfico 9 - Os cursos de treinamento e capacitação da instituição estão em conformidade 

com a realidade do setor? 

 
          Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 
 
 

De acordo com os respondentes no inquérito gráfico nº 9, os cursos de 

treinamento e capacitação da instituição estão em desconformidade com a realidade 

das necessidades do ambiente dos capacitados e por consequência do setor, da 

amostra,11(64,7%) responderam às vezes estão em conformidade, 2 (11.8%), 

relataram nunca estão em conformidade e os demais relataram 1 (5,9%), que quase 

sempre e sempre estão em conformidade. 
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Gráfico 10 - Os gestores cobram resultados dos programas de treinamento e 

capacitação? 

 

     Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 
 

 

Em analogia ao gráfico nº 10, os respondentes apontaram que 8 (53,3%), dos 

gestores às vezes cobram resultados dos programas dos cursos de treinamento e 

capacitação; 6 (40%) nunca cobram resultados e apenas 1 (6,7%) sempre cobram 

resultados das ações de treinamento e capacitação.  

 

Gráfico 11 - Os gestores internos participam das definições e necessidades de 

treinamento e capacitação para o setor? 

 

 

            Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 

 

Em relação à pergunta nº 11 o gráfico mostra que os respondentes apontaram 

que 8 (50%), dos gestores nunca participam das definições dos levantamento das 

LNC; 7 (43,8%), às vezes participam nunca cobram resultados e apenas 1(6,3%) 

destes quase sempre participam dos levantamentos e necessidades dos cursos e 

ações de treinamento para o ambiente organizacional como aponta a pesquisa.  
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Gráfico 12 - Os treinamentos têm eliminados  as disfunções de competências para 

as atividades do setor? 

 

 

            Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 
Analisando o gráfico nº 12, observa-se que 8 (50,1%0, dos servidores 

respondentes afirmam que as vezes os cursos realizados através do programa 

interno da instituição corrigem ou atendem às disfunções das atividades do setor; 6 

(37,6%), afirma que nunca corrigem ou atendem as disfunções de competências das 

atividades e 2 (12,5%), dizem que quase sempre os cursos e treinamentos atendem 

e corrigem as disfunções de competências do setor. 

 

 

Gráfico 13 - Os cursos de treinamento e capacitação são avaliados quanto ao seu 

impacto no ambiente de trabalho do servidor? 

 

 

 

   Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 

 

 

O gráfico nº mostra que os 9 ( 56,3%)respondentes apontaram que os cursos 

e ações de treinamento e capacitação, no período de 2012 a 2015, nunca foram 

avaliados quanto à sua efetividade, qualidade e principalmente quanto ao impacto 
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para os objetivos de atendimento ao seu ambiente organizacional, 6 (37,6%) às 

vezes são avaliados, participam nunca cobram resultados e apenas 1 (6,3%) destes 

quase sempre cobram. 

 

 Gráfico 14 - A avaliação de treinamento e capacitação é encaminhada aos gestores 

e demais interessados? 

 

 

            Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

Em relação ao gráfico acima, 8 (51,1%) participantes responderam que, às 

vezes, cursos de treinamento avaliados, nesse caso observa-se uma certa 

incoerência, visto que a IFES, não possui instrumento de avaliação, ou os 

respondentes relacionaram as ações de capacitação com a avaliação de 

institucional e dos cursos de graduação; 7 (43,8%) apontam que nunca receberem e 

1 (6,3%0 apontam que quase sempre receberam. 

 

 
Gráfico 15 - O conteúdo dos cursos de treinamentos atende à realidade do setor? 

 

 

 
  Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 
 

No gráfico 15 quanto ao conteúdo dos cursos de treinamentos se atende à 

realidade e necessidades do setor, faz analogia de seus respondentes quando da 
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amostra, 10 (62,6%) apontam que somente às vezes as ações atendem aos 

objetivos e necessidades do setor; 5 (31,6%) apontam que nunca atendem e apenas 

1 (6,3%) dizem atender. Nesse sentido deve-se ter um olhar mais atento, pois esses 

eventos devem atender aos objetivos, considerando também por esses cursos 

estarem atrelados a cursos em que os instrutores, coordenadores e colaboradores 

são remunerados. 

 

 
Gráfico 16 - A informação passada no curso tem aplicabilidade na sua prática diária 

de trabalho? 

 

 

          Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 
 
 

Quanto ao gráfico 16, o conteúdo dos cursos e ações, 9 (56,3%) dos 

respondentes afirmam que ás vezes a aprendizagem recebida dessas ações e ou 

cursos tem aproveitamento ou serve para ser aplicada na prática diária; 4 (24,1%) 

dizem que quase sempre a aprendizagem é transferido para prática e 3 (18,8) nunca 

são suficientes para que a aprendizagem tenha a sua transferência e aplicabilidade 

na sua prática. Nesse contexto deve-se observar a necessidade de uma revisão 

urgente para que essas ações possam atender os objetivos concernentes aos 

dispositivos propostos pelo PNDP e demais políticas de desenvolvimento de 

pessoal. 
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Gráfico 17 - A carga horária de treinamento é suficiente para transmitir as informações 

necessárias de aprendizagem? 

 

 
  Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 
 

No gráfico 17 observa-se que os respondentes ressaltam que em 7 (43,8%) 

dos cursos sua carga horária às vezes atende os objetivos; 5 (31,3) quase sempre 

atendem; 3 (25,1%) nunca atendem e 1( 6,3%) sempre atendem. Nesse contexto a 

observância se deve para que esses objetivos sejam compreendidos, no sentido de 

que cada treinamento tenha um papel fundamental, ou seja, a carga horária da ação 

deve ser estabelecida com a finalidade e objetivo a ser alcançado. 

 

 
Gráfico 18 - Você se julga apto a replicar os conhecimentos adquiridos nos cursos 

de treinamento e capacitação? 

 

 
              Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 

 

 

Na análise do gráfico 18, 9 (56,3%) dos indivíduos respondentes disseram 

que às vezes se julgam aptos a transferir os conhecimentos adquiridos nos cursos 

de treinamento e capacitação no seu ambiente de trabalho ou na instituição. 

5(31,3%) e 2 (12,6%) quase sempre se julgam aptos. E, pressupondo o que esses 
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apontaram quanto à efetividade e qualidade das ações de capacitação, presume-se 

que seja fundamental propor mudanças no programa interno. Seja na sua carga 

horária ou na condução da aprendizagem. Nesse contexto a observância deve ser 

para que esses objetivos sejam compreendidos, no sentido de que cada ação 

atenda aos objetivos do desenvolvimento. 

 
 

Gráfico 19 - O programa de treinamento e capacitação da instituição atende à 

necessidade do seu ambiente organizacional? 

 

 

                 Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 
 
 

No inquérito do gráfico 19, 9 (56,3%) dos indivíduos respondentes disseram 

que às vezes os cursos do programa de treinamento e capacitação atendem às 

necessidades do ambiente organizacional e por conseguinte do setor;4 (25,1%) 

apontam que nunca atende e 3 (18,8%) respondem que quase  sempre atendem. 

 

E, pressupondo o que eles apontaram quanto à efetividade e qualidade do 

programa, o estudo de caso deve apontar sugestões de melhoria, com o intuito de 

se adquirir uma política de desenvolvimento que possa atender os objetivos da 

formação profissional e, sobretudo os institucionais. 
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      Gráfico 20 - Os cursos de treinamento e capacitação realizados na Unifesp contribuem 

para o desenvolvimento das atividades do seu cargo? 

 
 

                Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 
 
 

Dos indivíduos respondentes, 7 (43,8%) disseram que os cursos de 

treinamento e capacitação da UNIFESP nunca contribuem para o desenvolvimento 

das atividades do cargo;7 (43,8%), apontam que às vezes atende o desenvolvimento 

das atividades que compõem o cargo do servidor – PCCTAE, 2 (12,5%) dizem 

quase os cursos contribuem para o desenvolvimento das atividades do cargo.  

Nesse contexto, se justifica, a cada inquérito dos respondentes, uma certa 

fragilidade dos cursos e do programa de capacitação da IFES em estudo.  Isto 

posto, avalia-se que o estudo de caso possa discorrer para apontamento de 

disfunção do programa de capacitação com vista à avaliação da sua efetividade e a 

certeza de que ele deve estar em consonância com os dispositivos das carreiras dos 

servidores técnicos administrativos em educação e consequentemente em 

atendimento aos dispositivos estabelecidos na sua legislação pertinente. 

 
       Gráfico 21 - Você é contemplado (a) sempre que necessita de treinamento e 

capacitação nos eventos internos? 

 

 
               Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 
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No gráfico 21 do questionário, os indivíduos respondentes apontaram que 8 

(50,1%%) às vezes são contemplados em relação á participação dos cursos internos 

da IFE; 3 (18,8%) nunca são; 3 (18,8) quase sempre são contemplados e 2 (12,6%) 

sempre são. É importante salientar para que o desenvolvimento dos servidores deve 

atender às necessidades de progressão funcional dentro da coerência da carreira, 

mas que a finalidade dos treinamentos deve atender às necessidades institucionais.   

 

Gráfico 22 - Como você avalia a qualidade dos cursos internos de 

treinamento e capacitação para o seu desenvolvimento profissional? 

 

 

                     Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 

 

E para finalizar, o gráfico 22, dos indivíduos respondentes quanto à qualidade 

dos cursos internos de treinamento e capacitação para o desenvolvimento 

profissional dos servidores, segundo a amostra estudada, 7 (46,7%) consideram os 

cursos internos ruim, 5 (33,3%) apontaram como bom e 4 (20%) avaliam como 

suficiente. Nesse contexto, é importante salientar a qualidade dos cursos e 

programa que atende e tem o papel de desenvolvimento deve estar em consonância 

com o papel social da IFES. Para verificar as relações entre as variáveis, 

diagnosticadas no resultado da amostra, os cursos e treinamento não apresentaram 

relações com impacto, indicando heterogeneidade, ou seja, influência de subculturas 

departamentais que parecem influenciar decisivamente na percepção dos 

participantes investigados. A variável “Desempenho em seu local de trabalho não 

apresentou relação de Impacto ou efeitos positivos que os cursos de treinamentos e 

capacitação geraram sobre seu desempenho após sua realização. Segundo as 

observações dos respondentes há disfunções em quase todos os pontos do 

programa. Assim quando os cursos e programas não são avaliados, os resultados 

ou a aprendizagem, é perceptível que seu desempenho não aconteça. 
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Na percepção dos servidores que realizaram os Cursos nesse período de 

2012 a 2015, os temas necessários para o exercício das suas atividades do cargo e 

função, o treinamento e capacitação, na prática, merecem ser adequados para o 

atendimento das especificidades. Muitos servidores manifestaram a necessidade de 

cursos de atualização, corroborando o que Pantoja et al,. (2012) preconizam: para 

que haja a consolidação da PNDP um dos elementos fundamentais é a qualidade 

das ações de aperfeiçoamento profissional. 

 

Nestes comentários evidencia-se a necessidade de atualização dos 

servidores designados para atuarem como Gestores das IFES. Neste sentido, os 

programas de qualificação devem promover o desenvolvimento de competências 

que atendam às demandas decorrentes de diferentes ambientes de trabalho e deve-

se oferecer, igualmente a todos os indivíduos, oportunidades de aprimoramento 

pessoal e profissional contínuo (ZERBINI, 2007, citado por ZERBINI et al., 2012). 

 

Nesse contexto é importante ressaltar a necessidade de associar a 

performance ou as competências da organização com as de seus membros, visando 

ao alcance dos objetivos estratégicos da organização. Conforme os relatos 

apresentados nos diversos inquéritos do estudo, não basta que os servidores 

participem do treinamento e adquiram um novo conhecimento, ou nova habilidade e 

atitude. É fundamental que o programa da IFE, oriente-se de acordo como a norma 

PNDP, Decreto nº 5.707(BRASIL, 2006) num determinado momento de sua carreira 

profissional, é necessário também o constante aprimoramento deste servidor 

naquelas competências adquiridas, pois a legislação e as tecnologias sofrem 

constantes alterações.  

 

Numa instituição tão capilar como a UNIFESP, o treinamento é uma das 

ferramentas para a difusão dos objetivos da Instituição que devem ser claros e 

compartilhados por toda a organização na busca do aumento da eficiência na 

prestação do serviço público, que envolve todos os profissionais da organização. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Segundo Severino (2007), a pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a 

partir de registros disponíveis, decorrentes de pesquisas anteriores em documentos 

impressos. O instrumento de pesquisa além das referências citadas, utiliza-se da 

aplicação de questionário semiestruturado a população e aos sujeitos de estudo 

durante o trabalho de campo. Para a realização da investigação, a coleta de dados 

empíricos através de referências e pesquisa de campo, com aplicação de 

questionário qualificado como instrumento, teve como aspecto importante e 

fundamental para prosseguimento do estudo, o resultado da coleta dos dados, que 

traz uma reflexão sobre o modelo de instrumento utilizado para o Levantamento de 

Necessidades de Treinamento e Capacitação da UNIFESP. 

 

A percepção que a amostra da população dos respondentes ao questionário 

nos aponta quanto à qualidade e impacto dos cursos oferecidos pelo programa 

requer uma avaliação mais aprofundada. O impacto de treinamento no trabalho 

compreende os resultados obtidos no treinamento e que são posteriormente 

aplicados no trabalho, possibilitando assim o desenvolvimento e melhoria das 

atividades fins, quando aplicadas de forma eficaz. 

 

O estudo limitou-se a investigar e mapear as percepções da avaliação de 

impacto de treinamento e capacitação profissional de uma Instituição Federal de 

Ensino Superior, mas especificamente o efeito que os cursos de capacitação têm 

impactado para a profissionalização em seu perfil profissional.  

 

E qual a expectativa do Programa de Capacitação da UNIFESP para os 

profissionais no tocante ao desenvolvimento, ao aperfeiçoamento individual e 

coletivo da área e ambiente organizacional. Diante das questões estudadas, a 

pesquisa foi estruturada em quatro fases, a primeira a partir da introdução, da 

presente investigação e a proposição do estudo de caso.  

 

O contexto da situação problema, ou a necessidade da gestão pública em 

desenvolver mecanismo de treinamento, capacitação e desenvolvimento a partir de 
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um modelo avaliação e de formação continuada que contribua para o pleno 

desenvolvimento dos indivíduos.  

 

Esses resultados podem ocorrer em três dimensões: no indivíduo, quando no 

desempenho no cargo ou comportamento, coletivo por equipe e por ambiente 

organizacional. Um aspecto importante a ser considerado na razão de se realizar  

ações de  T&D, nas organizações, ou desempenho, seja de imediato, curto ou longo 

prazo, é o resultado no nível de comportamento foco no cargo, é o impacto de 

treinamento no desempenho, e seu contexto constituiu como primeiro indicador 

visível quanto ao resultado dos profissionais que não estão diretamente envolvidos 

com as ações de T&D. O impacto do treinamento pode também ser explicado como 

aquisição e aplicação das atitudes esperadas no trabalho. 

 

De acordo com as informações, foi possível observar que os itens do 

questionário que apresentaram maior percentual em desconformidade além das 

ações de treinamento e capacitação é a descontinuidade da oferta das ações, 

também um fator primordial para a motivação dos funcionários é pensar em oferta 

de cursos que contemplem as necessidades dos indivíduos e os objetivos da 

instituição.  

 

A relação de desconformidade entre as variáveis de desmotivação e 

insatisfação de alguns itens e o item impacto desmotivador, encontrados no estudo 

confirmam a justificativa formulada de que, indivíduos desmotivados no trabalho 

podem ser atribuído ao fato de não oferta de oportunidade de treinamento em 

conformidade com a função, o cargo e o ambiente organizacional, o que tem relação 

direta com o desenvolvimento. Se por um lado a maioria dos servidores tem 

escolaridade superior a exigência do cargo na instituição, de certa forma, essa 

relação de ensino aprendizagem pode ser um fator preponderante de desmotivação 

no trabalho, quando a expectativa de crescimento não acontece. A oportunidade de 

ampliar seus conhecimentos e melhorar seu desenvolvimento intelectual fica a 

critério que muitos têm a percepção de não vêm possibilidade de seu 

desenvolvimento   obter relação com as suas atribuições no ambiente de trabalho. A 

variável crença sobre o sistema T&eD dá margem a essa expectativa.  
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Neste sentido em que se confronta a situação problema, os objetivos e a 

justificativa da investigação, após contextualizar vasta literatura sobre o assunto em 

estudo, é possível destacar que o papel de destaque da aprendizagem tem 

estimulado as instituições a desenvolverem sistemas de treinamento e formação 

continuada, cujas oportunidades garantam maior percepção de desempenho 

individual e organizacional; caso contrário, somente ensino aprendizagem sem 

avaliação de reação e posterior oportunidade para o cargo ou função não é garantia 

de desenvolvimento continuado. Segundo Abbad e Borges – Andrade (2004), o 

sistema de treinamento e avaliação de necessidades, planejamento, execução e 

avaliação de efeitos – que articulam com as funções de gestão de pessoas e demais 

subsistemas organizacionais. 

 

Para substanciar o desenvolvimento e o interesse da gestão pública, o 

Governo orienta que as IFES utilizem-se de mecanismo e ferramentas integradas á 

gestão, no sentido de melhor atender o que estabelece o PDI dessas instituições.  

 

Neste sentido, em 2006, a Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 

instituiu o Plano de Desenvolvimento dos Integrantes de Carreira (PDIC), visando 

atender às Leis 11.091, de 12/01/2005 e lei 11.233, de 22/12/2005, de Lei Nº 12.772, 

de 28 de dezembro de 2012, as diretrizes gerais estabelecidas no Decreto 5.825, de 

29/06/2006 e na Portaria nº 09/06/2005 do Ministério da Educação e demais 

Resoluções da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira. Este plano busca 

afirmar que a política de desenvolvimento dos servidores que envolve a gestão por 

competências, capacitação, aperfeiçoamento e avaliação de desempenho, deve 

estar orientada pelo papel do estado e pelo projeto de cada um de seus órgãos para, 

a um só tempo, responder à necessidade de qualificar os serviços e os anseios de 

crescimento profissional dos servidores. 

 

Dentro desta perspectiva, e devido aos crescentes investimentos em ações 

de capacitação e qualificação dos servidores da UNIFESP, torna-se imperativa a 

promoção de adequações pertinentes, mudanças de rumos e os avanços que se 

fazem necessários para o aprimoramento conceitual, metodológico e prático do 

processo, cujo resultado pode contribuir para melhor aplicar os recursos em ações 

de desenvolvimento, assim como, colaborar academicamente para estudo sobre o 
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assunto. Promover o desenvolvimento da PROGEP, por meio do Planejamento de 

ações para melhoria do desempenho profissional, como forma de viabilizar a missão 

e os objetivos institucionais. 

 

É fundamental um novo olhar para as novas funções que compõe o modelo 

atual da IFES, ainda que não se faça um diagnóstico de cargos, funções e 

ambientes, mas que a IFES desenvolva uma política de avaliação de impacto de 

capacitação e formação continuada, alinhada a um LNC. Essa ações podem vir a 

subsidiar como uma ferramenta de gestão, voltada para o desenvolvimento e 

formação continuada, o que pode viabilizar a adequação de ambientes e funções,  

com percepção para corrigir às possíveis disfunções, tendo como prerrogativa 

atender as normas e procedimentos da missão institucional.  

 

A Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, ao longo dos últimos dez 

anos, passou por um processo de expansão com a criação de seis Campis que 

preconizam outros saberes da educação superior e o Campus São Paulo, nessa 

nova organização passou a ser um Campus com sua especificidade peculiar, como 

se ordena a aprovação da reforma do estatuto da Universidade em 2011, que 

possibilitou de maneira mais clara a percepção do perfil do servidor que compõe 

este Departamento em estudo.  O que mudou nas atividades da Escola Paulista de 

Medicina com a reorganização e crescimento da UNIFESP, após a expansão, como 

treinar os servidores para atender às necessidades de gestão e o novo perfil dos 

usuários.  

 

Quais os cursos de treinamento e capacitação que os profissionais 

necessitam para atender às demandas administrativas e acadêmicas do campus, e 

por conseguinte o Departamento em estudo, que está inserido neste processo de 

transformação e mudança? Conforme se justifica, a pesquisa, volta-se também para 

que seus servidores sejam treinados e capacitados em conformidade com a 

realidade das atividades fins desse Campus. 

 

Além dos servidores egressos selecionados pelos atuais editais, mostram-se 

inadequados ou em desconformidade para atender às necessidades de gestão de 

processos administrativos do serviço público. O atual modelo das IFES exige 
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servidores capacitados, visando às atividades da gestão pública e as ferramentas 

outras dos órgãos de controle. O estudo de caso tem por finalidade investigativa 

analisar e sugerir a melhoria dos processos das ações, que lhe permita o melhor 

desempenho da organização em todos os níveis de desenvolvimento para o LNC 

dos servidores desse departamento, permitindo que os procedimentos tradicionais 

sejam reavaliados. 

 

O estudo de Caso possibilitou observar que os servidores participantes do 

inquérito não estão contemplados quanto à realização da sua capacitação, para 

obtenção de seu desenvolvimento da função e do cargo, mas sem deixar de 

observar o desenvolvimento profissional. Observa-se a inexistência de processo de 

Avaliação de Impacto, que possibilite mensurar os resultados dos serviços prestados 

aos usuários. Além de não serem demonstrados os resultados dos cursos ofertados, 

quanto a sua efetividade de aprendizagem. Os servidores não são avaliados ao 

término dos treinamentos e capacitação, o que se justifica que o programa de 

capacitação possa estar em desconformidade por não atender às necessidades de 

formação continuada do servidor, nem a especificidade do setor, segundo o estudo 

realizado. 

 

O estudo investigativo se propôs a apontar as possíveis disfunções dos 

processos para o desenvolvimento das atividades de treinamento e capacitação 

destes servidores e mensurar a formação continuada, no que se refere à avaliação 

dos impactos dos cursos ofertados, no período de 2012 a 2015. Para atingir esses 

objetivos, a instituição deve preocupar-se com  novos modelos de diagnóstico do 

Levantamento de Necessidade Capacitação, voltado para os servidores egressos 

anteriormente e posteriormente ao processo de expansão da UNIFESP, uma vez 

que os modelos antigos  e atuais  de diagnóstico para a elaboração de cursos e o 

programa anual de capacitação utilizado pela instituição em estudo,  aponta não 

atender ou atende muito pouco  às especificidades  do público e principalmente as 

atividades fins da IFE, visto o novo perfil do servidor e por conseguinte o  modelo da 

Universidade. 

 

 Esses instrumentos, segundo a avaliação de estudo, pressupõe-se, adequar 

os cursos e programas para atender às especificidades dos servidores do 
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departamento em estudo e por conseguinte, os objetivos dos demais setores e 

ambientes da Universidade.  Os concursos atuais na sua maioria ainda não atendem 

às necessidades do novo mundo do trabalho das IFES.   

 

Mesmo que ainda neste momento as Instituições Federais de Ensino Superior 

estejam se preparando para reestruturar seus quadros quanto aos cargos, funções e 

ambientes que atualmente estão em desconformidade com o novo fazer dessas 

instituições. É imprescindível um olhar para os processos de editais, que atendam às 

especificidades dos ambientes organizacionais das IFES, principalmente quando 

não se tem ou ainda é quase inexistente uma gestão por Competência ou até 

mesmo processo de Avaliação de Impacto que preconiza o desempenho, em 

especial para o desenvolvimento dos servidores.   

 

É fundamental que se estabeleça uma mudança de paradigma para as novas 

funções que compõem o modelo atual da IFES. Um diagnóstico de cargos, funções 

e ambientes pode contribuir para a avaliação de impacto de capacitação, quando 

utilizada como ferramenta de gestão, voltada para o desenvolvimento e formação 

continuada; ainda nesse contexto pode viabilizar a adequação de ambientes e 

funções, corrigindo as possíveis disfunções, tendo como prerrogativa atender às 

normas e procedimentos da missão institucional.  

  

A UNIFESP, ao longo dos últimos dez anos passou por um processo de 

expansão e, por conseguinte o Departamento em estudo faz parte desse processo; 

o que se justifica, a pesquisa, através de um Estudo de Caso, visto que os 

servidores tenham a sua capacitação realizada, mas ainda observa-se a inexistência 

de um processo de Avaliação de Impacto, que possibilite mensurar os resultados 

dos serviços prestados aos usuários.   

 

Além de não serem demonstrados os resultados dos cursos ofertados, os 

servidores não são avaliados ao término dos treinamentos e capacitação, o que se 

justifica o entendimento de que o programa não atende ou está em desconformidade   

com as necessidades do servidor e a especificidade do setor, segundo o estudo 

realizado. É expressiva a necessidade que os gestores têm quando as ferramentas 

da gestão pública não contemplam a formação para os servidores que ocupam 
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cargo de gestão e outros, que na maioria das vezes, não estão preparados para 

essa nova função.  

 

 A legislação que contempla as políticas de formação do servidor nomeado 

para a função de gestor deve ser implementada pelo órgão, uma vez em que o 

profissional treinado e ou capacitado para atender às funções do gestor dificilmente 

incorrerá em descumprimento da legislação pública e conseqüentemente dos órgãos 

de controle. A pesquisa aponta, como principio norteador, que o desenvolvimento 

pessoal seja por eixo temático ou ações integradas, mesmo porque essas ações  

devem estar em consonância  com o PDI e PDIC, de modo a viabilizar a execução 

dos processos por ambientes organizacionais e acompanhar o desempenho dos 

servidores Técnico-Administrativos em Educação da UNIFESP, com base na 

diretrizes dos Decretos, nº 5.824, 5.825, 29/06/206 ,5.707, (BRASIL, 2006). 

 

O estudo baseou-se em discorrer para sugestões que possam adequar os 

cursos e programas para atender às especificidades do Departamento Acadêmico 

de Oftalmologia e Ciências Visuais e, por conseguinte os objetivos da instituição. 

Ainda nesse contexto, é importante ressaltar que o PDI, (UNIFESP 2011-2015), tem 

papel fundamental quanto a sua construção e elaboração, uma vez que essas 

possíveis disfunções observadas, podem ser corrigidas pelos gestores ou por  

servidores não gestores e todos os atores envolvidos possam corroborar propostas 

que possibilitem minimizar  o impacto que a falta de uma avaliação de resultado  

venha a inviabilizar o  crescimento de uma ambiente de trabalho, implicando em 

atribuições e ações de treinamento pouco promissora para cumprimento dos 

objetivos.  

 

 É nesse contexto, que a UNIFESP pode propor mudança de paradigma, visto 

que a instituição está em processo de elaboração do seu PDI, (2016 -20120), para 

os próximos quatro anos, mais especificamente. Além disso, os servidores egressos 

selecionados pelos atuais editais, têm sido com base para o atendimento das 

necessidades de uma gestão por competências e ou processos institucionais O atual 

modelo das IFES, exige servidores mais instrumentalizados.   
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(...) No curto prazo, sugere-se efetuar as adequações do PCCTAE 
frente às discrepâncias legais relacionadas no presente documento. 
Adicionalmente, propõem-se reformular a Lei nº 11.091/2005, para 
que viabilize: a criação de cargo genérico de Técnico-administrativos 
em Educação, nos níveis de classificação C, D e E, nos quantitativos 
já estabelecidos no Quantitativo Relação Servidor Técnico Aluno 
(QRSTA); e a inclusão das “competências pessoas” à descrição de 
cargos. Dessa forma, cada IFES poderá compor a sua força de 
trabalho de acordo com as necessidades institucionais, consoante os 
arts. 3º e 4º da Lei 11.091/2005. (FORGEPE, 14/05/2015 – Brasília - 
DF). 
 
 

5.1 Instituições Federais de Ensino Superior - Plano Carreira dos 

Cargos Técnico-administrativos em Educação – PCCTAE  

 

As diretrizes estabelecidas para a melhoria da eficácia e qualidade dos 

serviços públicos são estabelecidas através da PNDP e devem ser implementadas 

pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, com base para atender a oferta de serviços públicos prestados ao 

cidadão. Por outro lado essa qualidade só ocorrerá se implementadas as ações e 

cumprimento de metas estabelecidas, com vistas para o alcance desses objetivos.  

 

As diretrizes de desenvolvimento permanente do serviço publico de qualidade 

estão vinculadas às ações e adequações das competências requeridas dos 

servidores aos interesses da IFE, tendo como referencial o PPA, o gerenciamento 

das ações de capacitação, racionalização e efetividade dos gastos com capacitação.  

 

A capacitação, processo permanente e deliberado de aprendizagem, com 

propósito de contribuir com a gestão, orienta o desenvolvimento do conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias por meio das competências 

individuais. Para tanto é fundamental que as normas estabelecidas sejam utilizadas 

para garantir o que se estabelece4, seja como metas e pactos da gestão de pessoas 

em busca de cumprimento do programa proposto através do LNC  quando pactuado 

                                                           
4 Estimular a participação do servidor em ações de educação continuada, entendida como a 

oferta de  regular de cursos para o aprimoramento profissional, ao longo de sua vida funcional. 
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com os ambientes organizacionais.5 Elaborar o plano anual da IFE, compreendendo 

as definições dos temas e as metodologias de quando diagnosticadas pelos sujeitos.  

Decreto, Lei nº 5.707 (BRASIL, 2006).  

 

5.2 A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – UNIFESP 

  

Em 2011, através de portaria interna, nº 3517 de 02 de dezembro de 2011, foi 

instituída a criação da Comissão de Desenvolvimento de Pessoas, formada por 

servidores técnicos e docentes com representação de todos os campi, presidida pelo 

Pró-Reitor Ajunto de Administração na época, Prof. Dr. Marinho Jorge Scarpi, tendo 

como percepção que já não se sustentava mais, tratar as ações de 

desenvolvimento, capacitação, treinamento e formação continuada, somente com o 

viés da Política de Recursos Humanos, visto que a recomendação de lei no ano de 

2010 através do governo federal – Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão 

(MPOG) e Ministério da Educação (MEC), em que as IFES que ainda não tivesse em 

sua composição estatutária uma Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas se organizasse 

e implementasse uma Comissão de Desenvolvimento de Pessoas e Comissão de 

Avaliação de Desempenho; essas  comissões teriam o papel  de encaminhar as 

políticas de desenvolvimento da IFE.  

 

O que teve apoio total do Pró-reitor, e por sua vez a aprovação no Conselho, 

neste ano, visto que já não havia tempo para propor alteração no estatuto e no seu  

regimento interno,  pois o mesmo já se encontrava em fase final de aprovação, o 

que ocorreu no mesmo ano. 

 

Vale ressaltar que a universidade em estudo, UNIFESP, tem uma Pró-Reitoria 

de Gestão de Pessoas, muito jovem, pois, até o ano de 2013, as ações de 

treinamento e capacitação, eram realizadas sob as diretrizes da Comissão de 

Desenvolvimento de Pessoas, Recursos Humanos, Divisão de Treinamento e 

Capacitação, Comissão de Capacitação e Comissão Interna de Supervisão do Plano 

                                                           
5 Considerar o resultado das ações de capacitação e a mensuração do desempenho do servidor  

entre si, oferecer oportunidade de requalificação após o treinamento. Avaliar permanentemente os resultados 

das ações de capacitação. 
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de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação – CIS – PCCTAE da 

UNIFESP, que por sua vez, aplicava diagnóstico e questionários sobre a ótica de 

obter resultados para a elaboração do Programa Anual de Capacitação. Após várias 

cobranças, percepções e estudos, a gestão atual, criou uma equipe formada por 

servidores técnicos e docentes, dos variados campi, diversos ambientes e funções 

elaboram e aprovaram a Secretaria de Gestão de Pessoas.  

 

Mas para atender às demandas e prerrogativas das ações de 

desenvolvimento dos servidores e atender outras diretrizes de normas e 

procedimentos pertinentes à carreira, era necessário a criação de uma Pró-Reitoria 

de gestão de pessoas.  A mesma equipe, com uma margem de experiência, em 

conjunto e apoio da reitoria (UNIFESP), buscou mais instrumentos e através do 

envolvimento de todos, recorreu-se a experiências de outras universidades, quando 

em maio de 2014, a Gestão de Pessoas foi aprovada no Conselho majoritário 

CONSU.  

 

É importante salientar que a falta de uma Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

não justifica deixar de investir em treinamento, capacitação e formação continuada 

dos profissionais. Mas uma Pró-Reitoria é imprescindível para além de ampliar 

novos horizontes sobre o desenvolvimento da política de gestão de pessoas, o 

acesso ao investimento para que essas ações aconteçam, torna-se mais viável, de 

acordo com requisitos internos e externos. Talvez, por isso, várias críticas ainda se 

estabeleçam a este modelo de treinamento e desenvolvimento e principalmente 

sobre o modelo e métodos utilizados pela gestão. Em busca de um novo olhar, 

percebe-se que a Pró-Reitoria ainda está buscando alguns conceitos, como a 

profissionalização para contextualizar as diretrizes e atender às necessidades das 

carreiras e  por fim da administração pública. 

 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (ProPessoas), cuja criação foi 

aprovada através da Resolução n° 101, em maio de 2014, pelo Conselho 

Universitário, tem como missão promover o aprimoramento do potencial humano e 

da qualidade de vida de docentes e técnicos administrativos em educação (TAEs) da 

Unifesp. Além do acompanhamento da vida funcional dos servidores, busca-se 

propiciar seu desenvolvimento em ambientes saudáveis de trabalho, estimulando-se 

http://www.unifesp.br/reitoria/propessoas/images/ProPessoas/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20n%20101%20de%2014%20de%20maio%20de%202014.pdf
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a ética e o respeito nas relações interpessoais no âmbito da universidade e da 

sociedade.  

 

As atividades pertinentes à ProPessoas são executadas por três 

departamentos (Recursos Humanos, Saúde do Trabalhador e Desenvolvimento e 

Gestão de Pessoas) e por duas coordenadorias (Gestão de Vagas e Concursos e 

Segurança do Trabalho e Perícias), que integram sua estrutura.  A principal instância 

deliberativa da ProPessoas é o Conselho de Gestão com Pessoas (ConPessoas), 

que possui representação eleita de forma paritária para os três segmentos que 

compõem a universidade servidores docentes, técnicos administrativos em 

educação e alunos. 

Entre suas competências, enumeram-se: 

 

 Gerir os processos vinculados à vida funcional dos servidores, inclusive 

a mobilidade; 

 Propor e executar a política e/ou modelos de alocação de vagas de 

docentes e de TAEs nos campi; 

 Articular os diversos serviços relacionados ao bem-estar físico e mental 

do trabalhador, que compreendem a promoção da saúde, assistência médica, 

prevenção de doenças, perícia e readaptação funcional; 

 Desenvolver ações, de maneira compartilhada com os servidores, que 

visem ao estímulo e apoio à qualificação e aprendizado profissional e pessoal.  
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Figura 9. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - UNIFESP 

 

Fonte: www.unifesp.br 

 

 

 

 

http://www.unifesp.br/
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Figura 10. Estrutura Organizacional da Administração do Desenvolvimento, Capacitação e Formação 

da Subcomissão de Capacitação do Campus São Paulo. 

 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas nas Instituições Federais de Ensino 

Superior, tem um papel importantíssimo para o desenvolvimento das carreiras que 

compõem o tripé das universidades, seja pelo seu papel voltado para o cumprimento 

da sua missão no que se refere ao acompanhamento e evolução dos processos de 

pessoal, seja por estar concomitante envolvida no seu papel social, conforme as 

diretrizes da gestão e desenvolvimento do PDI, PDIC e PPA; este tripé é um 

instrumento de gestão da IFE, e deve ter consolidação com o fazer  social da 

instituição e atender os objetivos das necessidades das carreiras, no intuito de 

obedecer aos critérios estabelecidos no seu instrumento de gestão. 
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Pensando que as pessoas trabalham e se organizam melhor quando estão 

motivadas e lhes são oferecidas oportunidades de plena realização pessoal e 

institucional, a jovem PROGEP, criada em 2014, assim como o DDGP, em parceria 

com os demais organismos, como Comissão de Capacitação, criada desde 2004, 

em consonância com a Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-administrativos em Educação – PCCTAE, criada em 2005, 

Subcomissão de Capacitação do campus São Paulo, criada em setembro de 2012, 

as Subcomissões de Capacitação dos campi de expansão  e do Hospital  São Paulo 

(HU), criadas em 2013, devem viabilizar mecanismos para alavancar o 

desenvolvimento através do treinamento e capacitação dos servidores de  acordo 

com as diretrizes estabelecidas nos instrumentos legais que compõem os objetivos 

de desenvolvimento da carreira dos técnicos da UNIFESP, assim como os objetivos 

da instituição.  
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6 CONCLUSÃO  

 

A pesquisa alcançou os objetivos propostos e ressaltou a importância da 

avaliação de impacto das ações de treinamento e capacitação, promovida através 

do programa anual de capacitação da UNIFESP, em que os respondentes 

apontaram que ás vezes os cursos não atendem ou atendem muito pouco às 

necessidades individuais e institucionais, talvez por falta de uma ferramenta que 

possibilite realizar a avaliação de reação e de aprendizagem das ações realizadas.  

 

A percepção dos servidores quanto aos cursos ofertados na instituição é o 

descontentamento e desmotivação, talvez por entender que apesar dos mais de dez 

anos da conquista do Plano de Carreira – PCCTAE, pouco se evoluiu quanto a se 

implementar as estratégias de gestão pública, no sentido de viabilizar e corrigir as 

disfunções de treinamento e ações de  desenvolvimento profissional.  

 

É possível perceber que o desenvolvimento ainda não está em conformidade 

com o PNDP, PDI, PDIC e PPA da IFE. Neste sentido após os relatos e análises  

dos dados coletados da pesquisa, é possível concluir que não basta realizar o 

Levantamento das Necessidades de Treinamento e Capacitação, planejar, e 

executar  as ações e  as disfunções observadas devem ser corrigidas através da 

reação dos possíveis treinamentos em desconformidades com as necessidades 

institucionais diagnosticadas.  Para atender os resultados da pesquisa pode-se 

sugerir também questionar o retorno dos investimentos por meio do desempenho 

profissional e individual do servidor treinado e repensar que após os treinamentos é 

imprescindível uma avaliação de resultado. Pensar o que se busca enquanto 

resultado, assim poderá mensurar os impactos. 

 

A pesquisa, detectou-se que não consta na produção científica da 

Universidade, nenhuma referência sobre o tema pesquisado, sendo este estudo 

provavelmente o primeiro a versar sobre o Desenvolvimento de Pessoas, e 

sobretudo a capacitação como ferramenta de sua consecução, no âmbito da 

UNIFESP. 
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E para elucidar o resultado da pesquisa, além de dar continuidade aos 

programas de treinamento, podem ser implementadas ações motivacionais e de 

reconhecimento das pessoas, para retenção dos talentos na instituição. Sugere-se 

que a instituição, através da PROGEP, DDGP e os demais organismos que atuam 

para o desenvolvimento de pessoas da IFES, possam juntos elaborar e desenvolver: 

Instrumento de Avaliação de IMPACT, com vistas a corrigir as possíveis disfunções 

e desconformidades dos resultados de treinamento e capacitação dos cursos 

conforme o Programa  Anual de Capacitação da UNIFESP; Adequação do 

Instrumento de Levantamento de Diagnóstico e implementação de um Plano de 

Desenvolvimento e Formação Continuada, para melhor atender as especificidades 

da carreira dos servidores técnicos, ambientes organizacionais e conseqüentemente 

os objetivos institucionais, com vista  ao cumprimento do Plano Nacional de 

Desenvolvimento  Profissional, Plano de Desenvolvimento Institucional,  Plano de 

Desenvolvimento dos Integrantes de Carreira e Plano Plurianual da instituição. 
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8  APÊNDICES 

 

Apêndice 1 - Questionário para Pesquisa de Campo 

 

Avaliação de Impacto da Capacitação de Servidores da Universidade Federal 

de São Paulo – Um Estudo de Caso no Departamento de Ciências Oftalmológica. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações referentes a pesquisa, no caso de 

aceitar fazer parte do estudo, solicito que assinale a alternativa que corresponda á 

sua realidade. 

 

1 – Sexo dos respondentes?  -  ( ) Masculino  ( )  Feminino  

 

2 - Tempo na Instituição e unidade? - ( ) Entre 3 e 5 anos ( ) Entre 5 e 10 anos ( ) 
Entre 10 e 15 anos ( ) Entre15 e 20 anos ( ) Entre 20 ou mais 

 

3 - Qual sua formação acadêmica? -  ( )  Médio ( ) Graduação( ) Especialização  

( ) Mestrado ( ) Doutorado ( )Pós-Doutorado 

 

4 - Qual o nível exigido do seu cargo na instituição? -  ( ) Fundamental Completo 

( ) Médio ( ) Médio Profissionalizante ( ) Superior 

 

5 - O programa de capacitação da instituição é?  - ( ) Ruim ( ) Suficiente ( ) Bom 

( ) Excelente 

 

6 - As estratégias utilizadas para o Levantamento de Necessidades de Treinamento 
e Capacitação da instituição é ? - (LNTC) ( ) Suficiente ( ) Bom ( ) Excelente 

 

 7 - Você qualifica o programa de treinamento e capacitação da Unifesp para as 
necessidades do setor como?  - ( ) Ruim ( ) Suficiente ( ) Bom ( ) Excelente 

 

8 - Os cursos de Treinamento e Capacitação do programa interno da instituição 
ATENDEM ao plano de crescimento e carreira do servidor? -  ( ) Nunca ( ) As vezes 

( ) Quase sempre ( ) Sempre 

 

9 - Os cursos de treinamento e capacitação da instituição estão em conformidade 
com a realidade do setor? -  ( ) Nunca ( ) As vezes ( ) Quase sempre ( ) Sempre 

 

10 - Os gestores cobram resultados dos programas de treinamento e capacitação? 

- ( ) Nunca ( ) As vezes ( ) Quase sempre ( ) Sempre 
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11 - Os gestores internos participam das definições e necessidades de treinamento 
e capacitação para o setor ? -  ( ) Nunca ( ) As vezes ( ) Quase sempre ( ) Sempre 

 

12 - Os treinamentos têm eliminados as disfunções de competências para as 
atividades do setor? -  ( ) Nunca ( ) As vezes ( ) Quase sempre ( ) Sempre 

 

13 - Os cursos de treinamento e capacitação, são avaliados quanto ao seu impacto 
no ambiente de trabalho do servidor? - ( ) Nunca ( ) As vezes ( ) Quase sempre 

( ) Sempre 

 

14 - A avaliação de treinamento e capacitação é encaminhada aos gestores e 
demais interessados?  ( ) Nunca ( ) As vezes ( ) Quase sempre ( ) Sempre 

 

15 - O conteúdo dos cursos de treinamentos atende a realidade do setor?  

 ( ) Nunca ( ) As vezes ( ) Quase sempre ( ) Sempre 

 

16 - A informação passada no curso tem aplicabilidade na sua prática diária de 
trabalho?   ( ) Nunca ( ) As vezes ( ) Quase sempre ( ) Sempre 

 

17 - A carga horária de treinamento é suficiente para transmitir as informações 
necessárias de aprendizagem?   ( ) Nunca ( ) As vezes ( ) Quase sempre ( ) Sempre 

 

18 - Você se julga apto a replicar os conhecimentos adquiridos nos cursos de 
treinamento e capacitação?  ( ) Nunca ( ) As vezes ( ) Quase sempre ( ) Sempre 

 

19 - O programa de treinamento e capacitação da instituição atende a necessidade 
do seu ambiente organizacional? ( ) Nunca ( ) As vezes ( ) Quase sempre  ( ) 
Sempre 

 

20 - Os cursos de treinamento e capacitação realizados na Unifesp, contribuem  

para o desenvolvimento das atividades do seu cargo?  ( ) Nunca ( ) As vezes ( ) 
Quase sempre ( ) Sempre 

 

21 - Você é contemplado (a) sempre que necessita de treinamento e capacitação 
nos eventos internos?  ( ) Nunca ( ) As vezes ( ) Quase sempre ( ) Sempre 

 

22 - Como você avalia a qualidade dos cursos internos de treinamento e capacitação 
para o seu desenvolvimento profissional?  ( ) Ruim ( ) Suficiente ( ) Bom ( ) 
Excelente 

 
Como responsável pela pesquisa eu, Maria Jose Conceição dos Santos, 

mestranda do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Oftalmologia e 
Ciências Visuais, da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP, sob orientação do 
Prof. Dr. Marinho Jorge Scarpi, estou à disposição para esclarecimentos de 
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eventuais dúvidas pelo e-mail:marijoseconceicao53@gmail.com e pelo telefone 
comercial (55)(11) 5576-4848 – R 2189. 

ENVIAR 
 

 

 

 

Apêndice  2 - Termo para Autorização da Pesquisa 

 

Questionário - Projeto de Pesquisa  - Pós-Graduação  - Mestrado do Depto  

de Oftalmologia e Ciências  Visuais 

 

Prezados Pós-Graduandos, Docentes Orientadores, Coorientadores, 

Servidores Docente e Técnico-administrativos em Educação 

  

Eu Maria Jose Conceição dos Santos, Mestranda da Universidade Federal de 

São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. Marinho Jorge Scarpi, estou desenvolvendo 

o estudo Avaliação de Impacto dos Cursos de Capacitação, ofertados aos servidores 

do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais, da Universidade Federal de 

São Paulo. Este estudo tem por objetivo investigar alguns indicadores que 

possibilitará corrigir possíveis desconformidades no Programa de Treinamento e 

Capacitação.  Entre estes está a avaliação do treinamento e capacitação dos 

servidores.   E para que o Mestrado possa obter à avaliação pela CAPES, com a 

nota máxima, alguns indicadores são necessários.  Peço sua colaboração como 

avaliador no aceite ao preenchimento do instrumento, respondendo ao questionário. 

Os cursos de capacitação contribui para seu desenvolvimento, treinamento 

aperfeiçoamento e formação continuada, seja na relação direta do seu cargo, seja 

no desenvolvimento profissional e pessoal. 

Agradecemos a sua colaboração e aguardamos a sua resposta até o dia 24 de 

março de 2016. 

  

 Att, Mestranda: Maria Jose Conceição dos Santos 

Orientador: Prof. Dr. Marinho  Jorge Scarpi 

  

mailto:marijoseconceicao53@gmail.com
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Este é um convite para preencher o formulário Avaliação de Impacto da 

Capacitação de Servidores da Universidade Federal de São Paulo – Um Estudo de 

Caso no Departamento de Ciências Oftalmológica. Para preencher acesse: 

https://docs.google.com/forms/d/1nII7N2NYNYTwykgpDh1KVQ2CAvNukCXU_X7qT

nUSEk/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

https://docs.google.com/forms/d/1nII7N2NYNYTwykgpDh1KVQ2CAvNukCXU_X7qTnUSEk/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1nII7N2NYNYTwykgpDh1KVQ2CAvNukCXU_X7qTnUSEk/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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9  ANEXOS 

 

Anexo 1 – Um Breve Histórico da Escola Paulista de Medicina e da UNIFESP 

 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) é uma instituição de ensino 

superior pública brasileira localizada no estado de São Paulo, sendo uma das três 

universidades federais do estado, ao lado da Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar) e a Universidade Federal do ABC (UFABC). Formada por 

7 campi distribuídos pelo estado, é uma das universidades mantidas pelo Ministério 

da Educação com maior orçamento público. A Escola Paulista de Medicina, que deu 

origem à universidade, foi fundada em 1933 como uma escola de medicina privada 

na Vila Clementino. Em 1938 foi inaugurada no mesmo bairro a Escola Paulista de 

Enfermagem e o Hospital São Paulo, usados como centro de pesquisa e extensão 

universitária. Se sustentou por meio de recursos privados e subsídios 

governamentais até ser nacionalizada como instituição federal em 1956. Em meio a 

uma série de crises nos anos de 1960 e 1970, foi planejado sua transformação em 

universidade, o que não se concretizou. Somente em 1994 foi fundada a Unifesp 

como universidade especializada em ciências da saúde. A partir do Plano de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), a Unifesp foi 

expandida em novos centros de ensino superior nos município 

de Santos, Diadema, Guarulhos, São José dos Campos e Osasco, lecionando 

cursos em diferentes áreas do conhecimento. A Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) foi criada pela Lei nº 8.957, de 15 de dezembro de 1994 e resulta da 

transformação da Escola Paulista de Medicina (EPM). Está vinculada ao Ministério 

da Educação, sendo, até 2005, uma universidade pública que tinha por objetivo 

desenvolver, em nível de excelência, atividades inter-relacionadas de ensino, 

pesquisa e extensão, com ênfase no campo específico das ciências da saúde. 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%A3o_de_ensino_superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%A3o_de_ensino_superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_S%C3%A3o_Carlos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_S%C3%A3o_Carlos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_ABC
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_universidades_federais_do_Brasil_por_or%C3%A7amento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Paulista_de_Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Clementino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Paulista_de_Enfermagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Paulista_de_Enfermagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extens%C3%A3o_universit%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extens%C3%A3o_universit%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionaliza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_da_sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_de_Reestrutura%C3%A7%C3%A3o_e_Expans%C3%A3o_das_Universidades_Federais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_de_Reestrutura%C3%A7%C3%A3o_e_Expans%C3%A3o_das_Universidades_Federais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diadema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guarulhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_dos_Campos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Osasco
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Escola Paulista de Medicina - Vila Clementino - 1933 

 

Fonte: www.unifesp.br 

Ao longo de sua existência, o exercício continuado da pesquisa, relacionado 

às atividades de pós-graduação e extensão, levou a UNIFESP a ocupar lugar de 

destaque na produção científica nacional e internacional na área de Ciências da 

Vida. Só em 2005, foram publicados 2710 artigos e aprovadas 262 bolsas de 

pesquisa (CNPq), do Programa Institucional de Iniciação Científica - PIBIC. As 

atividades de extensão da UNIFESP caracterizam-se por projetos multidisciplinares 

de atenção primária e secundária à saúde, proporcionando aos alunos forte contato 

com a realidade da estrutura de serviços e necessidades em saúde da população. 

Os resultados destes trabalhos são positivos, conquistando o apoio e incentivo do 

corpo docente, discente e técnico-administrativo, o que tem motivado a Pró-Reitoria 

de Extensão da UNIFESP a assumir sempre novos desafios. Em resposta à 

demanda social e política de expansão das vagas públicas no ensino superior e de 

interiorização das atividades das universidades federais, a UNIFESP vem 

desenvolvendo o seu projeto de ampliação de espectro, deixando de ser uma 

universidade temática para assumir a universalização de suas ações, tornando-se, 

com isto, uma instituição multicampi. Assim, a partir de 2007, passou a contar com 5 

(cinco) Campi: 

2 Vila Clementino, com os cursos de Ciências Biológicas, Enfermagem, 

Fonoaudiologia, Medicina e Tecnologias em Saúde; 

3 Baixada Santista, com os cursos de Educação Física, Fisioterapia, 

Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional; 
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4 Diadema, com os cursos de Ciências Biológicas, Ciências Químicas e 

Farmacêuticas, Engenharia Química, Farmácia e Bioquímica, e 

Química; 

5 Guarulhos, com os cursos de Ciências Sociais, Filosofia, História, 

História da Arte, Letras e Pedagogia; 

6 São José dos Campos, com os cursos de Ciências da Computação e 

Matemática Computacional. 

7 Osasco, Em funcionamento desde março de 2011, o Campus Osasco 

introduziu os cursos de graduação em Administração, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas e Relações Internacionais, que já 

passaram pelo processo avaliatório do MEC e foram reconhecidos com 

bons resultados. 

 

             Anexo  2 -  O Campus São Paulo   

 

O Campus São Paulo, localizado na cidade de São Paulo, com origem no 

bairro de Vila Clementino - com as atividades iniciadas em 1936, sendo o primeiro e 

maior, onde localiza-se a sede da reitoria da UNIFESP (Rua Sena Madureira, 1500), 

seu hospital universitário (Hospital São Paulo) e onde são atualmente ministrados os 

cursos de Medicina, Enfermagem, Ciências Biomédicas (modalidade médica), 

Fonoaudiologia e Tecnologias em Saúde com habilitação em oftalmologia, 

Radiologia ou Informática em saúde. Nele encontra-se a Biblioteca Regional de 

Medicina (BIREME), desde 1957; mantida com a ajuda da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS)/Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

A sede da Reitoria era o Edifício Octávio de Carvalho (que desde sua 

inauguração nos anos 1970 também foi a sede da Diretoria da E.P.M.) até dezembro 

de 2009, sendo agora o edifício localizado na Rua Sena Madureira, 1500; reunindo a 

Reitoria, as Pró-Reitorias e o aparato administrativo.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Clementino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital_universit%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Pan-Americana_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Pan-Americana_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/2009


A n e x o s  |  

 

A partir de 2013 o campus São Paulo é constituído pelas unidades Vila 

Clementino (principal, com a Escola Paulista de Medicina e Escola Paulista de 

Enfermagem), Centro, Santo Amaro e Zona Leste/Itaquera. 

 

O Campus São Paulo atual 

 
                Fonte: www.unifesp.br 

 

O Campus é composto pelas Unidades Vila Clementino e Santo Amaro. A 

Unidade Vila Clementino abriga os cursos de graduação que deram origem à 

Unifesp, os respectivos programas de pós-graduação e atividades de extensão nas 

áreas da Medicina, Biomedicina, Enfermagem, Fonoaudiologia e Tecnologias em 

Saúde. A incorporação do curso de graduação em Odontologia a essa unidade está 

em estudo. A natureza da ocupação do bairro pela Universidade deu origem ao 

Projeto Bairro Universitário, uma iniciativa que visa, por meio da ação conjunta da 

sociedade civil, comunidade acadêmica e esferas de Governo, à racionalização e 

integração das atividades da Unifesp em seu entorno no bairro Vila Clementino. A 

Unidade Santo Amaro, recém-inaugurada, abriga atividades de extensão 

coordenadas pelo Campus São Paulo. Em relação à continuidade da expansão do 

campus, estuda-se sua viabilidade e concretização de parcerias com o poder local, 

exemplificadas estas pela articulação com a Prefeitura de São Paulo, que cedeu 

área na Zona Leste para acomodar atividades complementares desenvolvidas pela 

Universidade. 

 

http://www.unifesp.br/
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ORGANOGRAMA DA UNIFESP 

 

 

Fonte: www.unifesp.br 

 

 

 

 

 

http://www.unifesp.br/
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Anexo 3 Parecer Consubstanciado do CEP 

 
 

 

 


