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Resumo

Ao se considerar os múltiplos contextos do ambiente organizacional das Instituições de Ensino Superior - IES, existe uma
complexidade organizacional própria e não muito diferente da complexidade identificada atualmente nas organizações privadas. O
presente estudo tem o objetivo de descrever como se dá a complexidade da gestão organizacional das IES brasileiras contemporâneas e
identificar soluções organizacionais a partir de publicações estudadas em uma disciplina do curso de Mestrado Profissional em
Administração e Controladoria do Programa de Pós-graduação em Administração e Controladoria – PPAC da Universidade Federal do
Ceará-UFC. O estudo é de natureza qualitativa e possui caráter descritivo. A estratégia de pesquisa é a pesquisa-ação. A coleta de dados
é a partir da observação participante, revisão bibliográfica e aplicação de questionários. Os resultados demonstraram que existem
múltiplos contextos no ambiente organizacional das IES brasileiras, foram identificadas soluções aplicáveis ao ambiente de trabalho a
partir dos estudos realizados durante a disciplina, que exigem diferentes soluções diante do ambiente contemporâneo em que elas estão
inseridas.
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Resumo 

 

O presente estudo tem o objetivo de descrever como se dá a complexidade da gestão 

organizacional das IES brasileiras contemporâneas e identificar soluções organizacionais a 

partir de publicações estudadas em uma disciplina do curso de Mestrado Profissional em 

Administração e Controladoria do Programa de Pós-graduação em Administração e 

Controladoria – PPAC da Universidade Federal do Ceará-UFC. O estudo é de natureza 

qualitativa e possui caráter descritivo. A estratégia de pesquisa é a pesquisa-ação. A coleta de 

dados é a partir da observação participante, revisão bibliográfica e aplicação de questionários. 

Os resultados demonstraram que existem múltiplos contextos no ambiente organizacional das 

IES brasileiras, foram identificadas soluções aplicáveis ao ambiente de trabalho a partir dos 

estudos realizados durante a disciplina, que exigem diferentes soluções diante do ambiente 

contemporâneo em que elas estão inseridas.  

 

Palavras-chave: Ambiente organizacional; gestão na educação superior; organizações 

contemporâneas, soluções organizacionais. 

 

 

Abstract 

 

This study aims to describe how is established the complexity of the organizational 

management of contemporary Brazilian HEIs and identify organizational solutions from 

publications studied in a discipline of the Professional Master's degree in Business 

Administration and Controlling of the Graduate in Management and Controlling Program – 

GMCP of the Federal University of Ceará - UFC. The study is qualitative and has descriptive 

character. The research strategy is the action research. Data collection is from the participant 

observation, literature review and questionnaires. The results demonstrated that there are 

multiple contexts in the organizational environment of the Brazilian HEIs and solutions were 

identified applicable at the work environment from studies in the discipline which require 

different solutions on the contemporary environment in which they operate 

 

Keywords: Organizational environment; higher education management; contemporaries 

organizations; organization solutions 
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1 Introdução 

 

Diante dos múltiplos contextos do ambiente organizacional das Instituições de Ensino 

Superior - IES, existe uma complexidade organizacional própria e não muito diferente da 

complexidade identificada atualmente nas organizações privadas. Com a expansão e 

crescimento das IES e as transformações ocorridas na área privada essas instituições se viram 

obrigadas a ajustar-se às políticas da educação superior e às demandas do mercado 

(SEVERINO, 2008). 

As organizações como sistemas complexos representam um sistema social organizado, 

com normas instituídas e, ainda assim, mantendo relações recíprocas e permanentes com o 

ambiente do qual fazem parte. A busca pela inovação é constante, através da mobilização de 

competências mesmo que diante da incerteza e de um ambiente de intensas mudanças 

(ANDRADE; AMBONI, 2011; AMORIM; SILVA, 2011). 

 Acrescente-se que, as tecnologias da informação e comunicação, em um processo de 

mudança social, dentro de um ambiente altamente competitivo, impõem uma necessidade de 

visão de longo prazo e estratégica para a obtenção de resultados satisfatórios e na busca por 

uma vantagem competitiva sustentável (DE BENEDICTO; DE LAMES;  BITTENCOURT, 

2015).  

Conforme Amorim e Silva (2011), a gestão de pessoas também contribui para esse 

processo de inovação nas organizações em prol da implantação de uma cultura que valorize a 

criatividade e o novo como elementos de crescimento organizacional.  

A partir dessa perspectiva de complexidade, mudança e contemporaneidade 

organizacional, o presente estudo procurou responder o seguinte questionamento: Como se 

caracterizam as relações organizacionais nas Instituições de Ensino Superior - IES 

brasileiras no atual contexto de complexidade organizacional?  
Diante da questão de pesquisa apresentada, o objetivo geral do presente estudo foi o de 

descrever como se dá a complexidade da gestão organizacional das IES brasileiras 

contemporâneas e identificar soluções organizacionais, a partir de publicações estudadas em 

uma disciplina do curso de Mestrado Profissional em Administração e Controladoria do 

Programa de Pós-graduação em Administração e Controladoria –PPAC da Universidade 

Federal do Ceará-UFC. 

A partir do objetivo geral do presente estudo, três objetivos específicos foram 

considerados necessários: (i) Identificar os múltiplos contextos organizacionais dos estudos 

selecionados durante a disciplina, (ii) Confrontar os estudos selecionados para análise durante 

a disciplina com pesquisas que se dedicam à temática “organizações contemporâneas” e (iii) 

Identificar de que maneira os estudos da disciplina contribuem para soluções organizacionais 

em IES. 

 

 

2 Complexidade organizacional em Instituições de Ensino Superior – IES 

 

2.1. Gestão em organizações de ensino superior 

 

 A educação superior é um dos mais importantes e cruciais temas operacionais e 

estratégicos para o Brasil. O setor privado e o setor público constituem nichos institucionais 

alternativos e complementares, mas diferentes, com dinâmicas e estruturas organizacionais 

distintas e, sobretudo, com finalidades, culturas e objetivos organizacionais distintos 

(NUNES, 2007). 
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Nesse sentido, as Instituições de Ensino Superior - IES, no Brasil, são classificadas 

conforme dois critérios: organização acadêmica e categoria administrativa. O primeiro 

critério, se refere à estruturação das instituições. O segundo critério, mostra a situação das 

mantenedoras a partir de sua organização basicamente burocrática. Existem, ainda, as 

instituições mantenedoras e a mantidas, sendo as primeiras titulares de questões 

administrativas e as segundas titulares de questões estritamente educacionais (NUNES, 2007). 

Com efeito, de acordo com Sampaio (2011), no período de 1960 a 1980, o número de 

matrículas no ensino superior passou de 200 mil para 1,4 milhão, em um crescimento de 

quase 500%. No setor privado, esse crescimento foi de mais de 800%.  

Cabe destacar que, de acordo com Nunes (2007) e Silva Júnior et al. (2014), a 

educação superior no país é um acontecimento tardio. Remonta há cerca de dois séculos, 

quando em 1808, foram criados os primeiros cursos superiores. Após isso, sua expansão, 

entre 1980 e 2005, demonstrou um crescimento de 145%, quando o número de IES passou de 

882 para 2.166. Observa-se, contudo, um predomínio da educação superior privada no sistema 

federal, quando comparada ao setor público, representando 89,4% das IES, 88,6% do total de 

vagas ofertadas e 73,6% do total de matrículas em nível de graduação presencial. As políticas 

públicas para educação superior, com isso, envolvem predominantemente as IES privadas.  

A partir dessa perspectiva de crescimento e expansão do ensino superior, cabe 

destacar, as transformações ocorridas na área privada. O crescimento do financiamento 

privado do ensino superior ocorreu através das particularidades políticas, econômicas, sociais 

e culturais próprias desse desenvolvimento combinado com tendências do mundo 

contemporâneo. Essa participação crescente do setor privado nos sistemas educacionais de 

ensino superior, mediante processos de internacionalização do capital e de globalização da 

oferta, é um fenômeno mundial (SAMPAIO, 2011). 

De acordo com Severino (2008), no contexto da cultura brasileira contemporânea, o 

ensino universitário tem sua importância proclamada tanto pela retórica oficial como pelo 

senso comum predominante no meio da sociedade. Primeiramente comprometida com o 

conhecimento, a universidade precisa estar comprometida também, por decorrência, com a 

extensão e a pesquisa. É lugar de produção, sistematização e disseminação do conhecimento.  

Em um contexto de transformações necessárias, as universidades públicas procuram 

ajustar-se às políticas de educação superior e às demandas do mercado, procurando 

desenvolver um projeto político-pedagógico próprio. Enquanto isso, as instituições 

universitárias privadas seguem, a lógica do mercado na oferta de seus serviços educacionais 

(SEVERINO, 2008).  

Com efeito, e a partir desse contexto de complexidade das instituições 

contemporâneas, a gestão organizacional das IES demonstra enorme importância. A gestão 

organizacional tem um papel fundamental na criação e manutenção de um ambiente que 

favoreça a criatividade, como também uma visão de mundo dentro de uma cultura de 

desenvolvimento da inovação de forma efetiva. Para o êxito nos resultados, os objetivos a 

serem alcançados precisam ser claros e a cultura organizacional bem disseminada entre seus 

colaboradores (AMORIM; SILVA, 2012; MACEDO; BENZI; TRINDADE, 2013). 

 

2.2. Gestão em organizações contemporâneas 
 

As organizações como sistemas complexos representam um sistema social organizado 

e com divisão do trabalho distribuída junto às pessoas para facilitar o alcance de seus 

objetivos. Isso quer dizer que tanto elas como o ambiente externo mantêm relações recíprocas 

permanentes. As organizações podem afetar o ambiente externo e vice-versa, de forma 

positiva ou negativa e dependendo da capacidade de resposta condicionada (ANDRADE; 

AMBONI, 2011). 
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Nesse cenário, as organizações percebem que precisam buscar instrumentos adequados 

para lidarem com os processos de inovação, os quais geralmente englobam princípios como 

incerteza, tempo e mobilização de competências. A gestão, diante de um ambiente de intensas 

mudanças, se viu obrigada a adequar-se às exigências tecnológicas considerando três grandes 

dimensões: humana, financeira e estrutural (AMORIM; SILVA, 2011). 

Diante disso, a imagem da organização como um sistema aberto e a importância dada 

à tecnologia a partir dos anos 1960 permitiram considerar as características estruturais como 

reflexos das contingências ambientais e como respostas às mudanças ocorridas e às 

complexidades e incertezas, também motivadas pela supremacia dos vínculos culturais, 

sociais e políticos entre organizações e ambientes aos aspectos tecnológicos (ANDRADE; 

AMBONI, 2011). 

De acordo com De Benedicto, De Lames e Bittencourt (2015), atualmente, as 

organizações brasileiras operam em um ambiente altamente competitivo, globalizado e com 

riscos iminentes. Em uma visão de longo prazo e estratégica, devido a novos arranjos 

socioeconômicos, obterão resultados satisfatórios, as organizações mais eficientes e que 

conquistarem uma vantagem competitiva sustentável. 

Conforme afirmam, Bitencourt e Boll (2013), o acesso à informação, desenvolvimento 

de tecnologias, e mudanças sociais têm contribuído, no âmbito empresarial, para a emergência 

de mercados e competidores, crescentes pressões dos clientes e altas exigências do mercado. 

Esse cenário faz com que gestores sejam desafiados a gerenciar globalmente, ao mesmo 

tempo em que têm de agir localmente, através de um grande número de mercados separados e 

fragilmente ligados. Isso reforça a importância que deve ser dada à assimilação de diferentes 

práticas contemporâneas de gestão. 

Acrescente-se que, uma organização não é influenciada somente pelo seu ambiente. 

Em determinada escala, ela influencia seu ambiente. Entre outras coisas, a organização pode 

constituir parte do ambiente técnico e do ambiente tarefa de outras organizações e, de 

determinado modo, isso pode afetar como essa relação é desenhada (CHRISTENSEN et al., 

2007).  

Dessa forma, conforme assevera Andrade e Amboni (2011), o ambiente 

organizacional passou a ser visto como todos os fenômenos que são externos e que 

influenciam potencialmente ou de maneira geral ou como partes do meio que são relevantes 

ou potencialmente relevantes para que a organização estabeleça e atinja seus objetivos. As 

organizações operam dentro de um contexto do qual dependem para sobreviver, manter-se, 

crescer e desenvolver-se.  É no ambiente que as organizações obtêm recursos e informações 

necessários ao seu funcionamento e é no ambiente que colocam o resultado de suas operações. 

 

 

3 Metodologia 

 

O caráter multiparadigmático dos estudos organizacionais implica a coexistência de 

diferentes modos de acesso e conceituação da realidade. Essa multiplicidade de formas de 

compreensão atinge, antes dos enunciados teóricos e técnicos, as posições ontológicas, 

metateóricas e epistemológicas (GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO; SILVA, 2010).  

O presente estudo é uma pesquisa de natureza qualitativa e possui caráter descritivo. 

Sampieri, Collado e Lucio (2013) afirmam que, os estudos descritivos procuram especificar as 

propriedades, as características e diferentes perfis. Procuram medir, avaliar e coletar dados 

sobre diversos aspectos, dimensões ou componentes do fenômeno pesquisado.  

Diante desse universo metodológico, os juízos de valor são dependentes das crenças e 

experiências do cotidiano. Como uma problemática metodológica, os juízos de valor, podem 

exigir uma separação estrita da linguagem da observação da descrição teórica do que está 
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sendo observado (característico do positivismo lógico) e que é impossível de manter. Os 

valores são uma parte fundamental da condição humana e a questão deve ser colocada de 

maneira diferente: os valores não podem ser simplesmente eliminados (MAY, 2004). 

Nesse sentido, a estratégia de pesquisa do presente estudo, é a pesquisa-ação. Nessa 

concepção de pesquisa e intervenção existem dois objetivos principais: o de descrição da 

situação problema e o de intervenção, em que os conhecimentos derivados das inferências são 

inseridos na elaboração de estratégias ou ações. A estratégia de pesquisa-ação envolve: 

planejar a mudança, agir e observar o processo de mudança e suas consequências e, refletir 

sobre este processo e suas consequências (GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO; SILVA, 

2010). 

Após a definição da estratégia de pesquisa, foi realizada a coleta de dados a partir das 

publicações estudadas durante uma disciplina do Mestrado Profissional em Administração e 

Controladoria do Programa de Pós-graduação em Administração e Controladoria – PPAC da 

Universidade Federal do Ceará-UFC, sendo selecionada uma amostra trinta publicações que 

tratam sobre diferentes contextos da complexidade organizacional das IES brasileiras. 

Procurou-se, a partir disso, através da observação participante e posteriormente da 

aplicação de questionários, coletar e analisar os dados primários referentes às exposições dos 

seminários durante a disciplina.  

Cabe destacar que, na observação participante, o observador se coloca na posição e ao 

nível dos outros elementos humanos que compõem o fenômeno a ser observado, para o estudo 

de grupos e comunidades.  Já os questionários, têm função de medição de variáveis 

individuais ou grupais. Foram utilizados questionários compostos por perguntas fechadas e 

unidimensionais (RICHARDSON, 2008).  

 Os estudos realizados durante o curso da disciplina foram considerados como 

respostas às problematizações e propostas de solução diante dos múltiplos contextos do 

ambiente organizacional das IES. Os dados coletados e analisados, através do que os estudos 

sobre a gestão de IES preconizam, foram selecionados a partir do tema da disciplina, qual 

seja, gestão de instituições de ensino superior, e foram subdivididos, conforme descrito na 

ementa da disciplina, em dez áreas temáticas de estudo:  

- Gestão de instituições de ensino superior - IES;  

 

- Avaliação de IES e o conceito de Qualidade;  

 

- Gestão do Conhecimento em EIS;  

 

- Sustentabilidade em IES;  

 

- Aplicações das Tecnologias de Informação para Gestão nas IES;  

 

- Marketing nas IES;  

 

- Práticas Inclusivas nas IES; 

  

- Condições de Trabalho em IES;  

 

- Evasão e Retenção em IES;  

 

- Estudos de Caso Ambientados em IES. 
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A partir disso, os estudos realizados na disciplina foram realizados por meio da divisão 

da turma em equipes de debate. As equipes de debate, por sua vez, foram subdivididas entre 

os 13 mestrandos participantes da disciplina e de acordo com 9 tópicos definidos como 

assuntos a serem abordados nos seminários no curso dos 78 dias, compreendendo o período 

de 17 de março a 02 de junho de 2016, da disciplina estudada. 

Adicionalmente, com a revisão da literatura sobre a gestão em IES, o estudo procurou 

confrontar a análise e proposição de soluções dos estudos durante o curso da disciplina com o 

que instrui a literatura recente sobre organizações contemporâneas.  

Após a consulta on line, através da base de dados em rede spell, identificou-se 31 

publicações que versam sobre o tema organizações contemporâneas. Dessas publicações 

consultadas para o período de janeiro de 2010 a janeiro de 2015, foram selecionadas as 

publicações que versam, de maneira análoga, sobre organizações contemporâneas através do 

argumento geral da presente pesquisa, qual seja, os múltiplos contextos do ambiente 

contemporâneo de complexidade organizacional das IES.  

Após a análise e tratamento dos dados coletados através da observação participante, 

dos questionários aplicados e do confronto dos estudos realizados na disciplina com a 

literatura recente sobre organizações contemporâneas, o presente estudo procurou apresentar 

as soluções alternativas identificadas para o ambiente situacional identificado na pesquisa. 

 

 

4 Resultados obtidos e análise 

 

Para responder o objetivo do presente estudo, qual seja, descrever como se dá a 

complexidade da gestão organizacional das Instituições de Ensino Superior - IES brasileiras 

contemporâneas e identificar soluções organizacionais, a partir das publicações estudadas em 

disciplina do curso de Mestrado Profissional em Administração e Controladoria do Programa 

de Pós-graduação em Administração e Controladoria –PPAC da Universidade Federal do 

Ceará -UFC, o presente tópico apresenta os resultados da pesquisa através de uma análise 

qualitativa dos dados coletados.  

Com a análise e tratamento dos dados primários coletados inicialmente com a 

observação participante, o estudo identificou alternativas de ação levantadas através da 

participação de todos os envolvidos. O Quadro 1 identifica os múltiplos contextos 

organizacionais inerentes às IES discutidas no curso dos 78 dias de estudo da disciplina. 

Com a identificação dos múltiplos contextos organizacionais, a revisão da literatura 

sobre organizações contemporâneas e a aplicação de questionários no curso da disciplina, 

procurou-se identificar de que maneira os estudos durante o período pesquisado contribuíram 

para soluções organizacionais em IES.  

Os questionários aplicados procuraram identificar o perfil dos participantes da 

disciplina e de que maneira esses estudos contribuíram para soluções organizacionais.  Para a 

identificação de soluções organizacionais, foram utilizadas perguntas fechadas 

unidimensionais compostas por quatro opções de resposta: totalmente de acordo, totalmente 

em desacordo, em desacordo e de acordo.  

Os 14 participantes da pesquisa declararam ser servidores públicos, em sua maioria do 

sexo masculino e com uma média de idade de 39 anos. Quando indagados sobre o cargo que 

ocupam, a maioria respondeu ocupar cargos burocráticos no serviço público.  

Adicionalmente, 71,43% dos entrevistados são ocupantes da carreira técnico 

administrativa e os demais 28,57% declararam exercer o cargo de docente. Os entrevistados 

possuem uma média de tempo de serviço público somando mais de nove anos de trabalho. 

Cabe acrescentar que, o servidor que possui menos tempo de atuação como servidor público 
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possui menos de dois anos no cargo de docente e o com mais tempo de serviço mais de 25 

anos de experiência na área burocrática. 

 

Quadro 1 -  Identificação dos múltiplos contextos organizacionais das pesquisas 

analisadas  

 

Tema central de análise  Contexto organizacional 

Políticas públicas para o ensino 

superior brasileiro 

Crescimento da oferta do ensino superior 

privado 

Situação do ensino superior 

público no brasil 

Reconfiguração organizacional e 

administrativa do ensino superior brasileiro, 

reforma universitária 

O setor privado de ensino superior 

brasileiro 

Processos de internacionalização do 

capital e de globalização da oferta da educação 

superior 

Novo modelo de gestão  Reestruturação do sistema educacional a 

partir de uma ênfase no processo de gestão 

através de um novo contratualismo associado à 

prestação de contas e competitividade.  

Políticas públicas para o ensino 

superior 

Avaliação, regulação e supervisão do 

ensino superior 

Desenvolvimento de programas 

de pós-graduação 

Estratégias e alocação de recursos nos 

programas de pós-graduação stricto-sensu 

Avaliação institucional Cenário da avaliação da educação superior 

brasileira 

Auto-avaliação institucional Plano de implantação da auto-avaliação 

institucional 

Políticas para avaliação 

institucional 

Sistemas de avaliação institucional 

Gestão do conhecimento Articulação e promoção da gestão em 

coordenações de curso de graduação 

Gestão do conhecimento em IES Processo de gestão do conhecimento em 

IES brasileiras. 

Gestão do conhecimento em IES Obstáculos à gestão do conhecimento em 

escolas de gestão e economia do ensino superior 

de Portugal  

Sustentabilidade na educação 

superior 

Maior eficácia do desenvolvimento 

sustentável na educação superior 

Gestão ambiental em IES Sistematização de procedimentos através 

de um modelo de Sistema de Gestão Ambiental-

SGA 

Gestão ambiental em IES Sustentabilidade, responsabilidade social e 

gestão ambiental 

Tecnologia da informação e 

comunicação 

Tecnologia da informação e comunicação 

na educação à distância  
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Uso das Tecnologias da 

comunicação no ensino superior  

Contexto nacional e internacional do uso 

das tecnologias da comunicação no ensino 

superior 

Uso de redes sociais no auxílio do 

aprendizado 

Uso do facebook como instrumento 

suplementar em cursos superiores 

Plano de marketing em IES Adoção de um plano de marketing em 

Instituições de Ensino Superior-IES 

Retenção em IES Criação de um modelo para mensurar a 

lealdade e a retenção do aluno em IES 

Marketing educacional Avaliação de alternativas pré-compra no 

processo de decisão dos prospects por cursos 

superiores em Administração de Empresas 

Inclusão em IES Vivência universitária de estudantes 

surdos que frequentaram escolas bilíngues 

Acesso e permanência na 

educação superior 

Condições de acesso e permanência do 

aluno com deficiência numa universidade federal 

Políticas de inserção em IES Inserção de indígenas no ensino superior 

Trabalho em IES Processo de vinculação de coordenadores 

de curso com o trabalho e com a universidade 

Trabalho em IES Predisposição à síndrome de burnout em 

professores em IES 

Precarização do trabalho docente Processo de mercantilização do ensino 

superior e a precarização do trabalho docente 

Evasão em IES Evasão nas instituições de educação 

superior no Brasil 

Retenção em IES Retenção de alunos de ciências contábeis 

em IES 

Primeiro ano de experiência no 

ensino superior 

Análise do impacto do primeiro ano de 

experiência no rendimento escolar de estudantes 

universitários 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Com a análise dos contextos organizacionais e para a identificação de soluções 

organizacionais em IES, verificou-se através dos questionários respondidos, que os 

respondentes declararam que os estudos resultaram em satisfação e entendimento. Dos 

declarantes, 71,43% afirmaram concordar totalmente em ter adquirido aprendizado 

organizacional próprio. Também declararam, em sua maioria, que os estudos da disciplina 

adicionaram conhecimento para o aprendizado organizacional da instituição em que 

trabalham. 

Quanto à possibilidade de solução de problemas no ambiente organizacional em que 

trabalham, em sua maioria, 64,28% afirmaram estar de acordo. Sobre a aplicação prática no 

ambiente de trabalho, 57,14% afirmaram estar de acordo, 35,72% totalmente de acordo e 

7,14% em desacordo. 

Quando questionados sobre a aplicabilidade de conhecimento dos estudos em IES, 

71,43% afirmaram estar totalmente em acordo e 28,57% em acordo. A maioria dos 

respondentes declararam identificar soluções organizacionais a partir das discussões das 

pesquisas durante a disciplina, sendo que, 64,28% totalmente de acordo e 35,72% de acordo. 
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Todos os participantes da pesquisa concordaram quando da possibilidade de soluções 

práticas em IES, sendo que 50% declararam estar totalmente de acordo.  Os respondentes, em 

sua maioria declararam considerar importantes os estudos realizados sobre a Gestão de IES 

com 78,57% estando totalmente de acordo. Por fim, a relevância de soluções práticas no 

âmbito das IES foi identificada com 64,28% dos pesquisados estando de acordo e 35,72% 

totalmente de acordo. 

 

 

5 Considerações finais 

 

Este estudo teve como objetivo principal descrever como se dá a complexidade da 

gestão organizacional das IES brasileiras contemporâneas e identificar soluções 

organizacionais, a partir de publicações estudadas em uma disciplina do curso de Mestrado 

Profissional em Administração e Controladoria do Programa de Pós-graduação em 

Administração e Controladoria -PPAC da Universidade Federal do Ceará-UFC. 

Para tanto, realizou-se, um estudo descritivo, com abordagem qualitativa dos dados, 

realizado por meio da observação-participante, revisão da literatura e aplicação de 

questionários. 

De modo geral, os resultados permitiram verificar que existem múltiplos contextos 

diante do ambiente de complexidade organizacional instituído contemporaneamente nas IES e 

que exigem diferentes soluções organizacionais. 

Diante dos múltiplos contextos organizacionais, foi identificada a reafirmação 

constante de reconfiguração organizacional e administrativa do ensino superior brasileiro, por 

meio de estratégias adequadas que considerem a sistematização de procedimentos, sua 

avaliação, regulação e supervisão, através de uma maior eficácia e com desenvolvimento 

sustentável, responsabilidade social e processos de gestão ambiental. 

Com relação às soluções organizacionais, os estudos durante a disciplina 

demonstraram que existe a possibilidade de solução de problemas no ambiente organizacional 

de trabalho. Os estudos na disciplina são passíveis de aplicação prática, sendo identificada a 

solução de problemas em IES a partir das discussões realizadas durante o curso da disciplina. 

Os estudos foram considerados importantes e identificou-se a relevância de soluções práticas 

no âmbito das IES a partir dos estudos realizados. 

Por fim, entende-se que, pela própria amplitude do tema em questão, apesar das 

limitações encontradas, como uma possível maior amostra para a aplicação dos questionários 

e uma revisão bibliográfica mais ampla, o presente estudo, identificou a existência de 

soluções práticas aplicáveis em diferentes contextos organizacionais próprios das IES 

contemporâneas a partir dos estudos realizados no curso dos 78 dias de uma disciplina do 

Mestrado Profissional em Administração e Controladoria do Programa de Pós-graduação em 

Administração e controladoria - PPAC da Universidade Federal do Ceará-UFC. 
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APÊNDICE A – Questionários  

Instruções: Os questionários de pesquisa objetivam responder acerca das implicações 

dos estudos realizados no curso da disciplina do Mestrado Profissional em Administração e 

Controladoria do Programa de Pós-graduação em Administração e controladoria - PPAC da 

Universidade Federal do Ceará-UFC. 

 

Questionário 1 – Identificação do perfil dos participantes da pesquisa 

 

1. Identificação (sexo): 

2. Idade: 

3. Instituição em que trabalha: 

4. Cargo que ocupa na instituição em que trabalha: 

5. Tempo em que ocupa o cargo na instituição em que trabalha: 

Total de participantes:  

 

Questionário 2-  Análise dos estudos da disciplina do Mestrado Profissional em 

Administração e Controladoria 

 

1. Os estudos realizados durante a disciplina resultaram em satisfação e 

entendimento.  

 

( ) Totalmente de acordo ( ) Totalmente em desacordo ( ) Em desacordo ( ) De acordo  

 

2. Os estudos da disciplina adicionam conhecimento para o aprendizado 

organizacional próprio. 

 

( ) Totalmente de acordo ( ) Totalmente em desacordo ( ) Em desacordo ( ) De acordo  

 

3. Os estudos da disciplina adicionam conhecimento para o aprendizado 

organizacional da instituição em que trabalha. 

 

( ) Totalmente de acordo ( ) Totalmente em desacordo ( ) Em desacordo ( ) De acordo  

 

4. Existe a possibilidade de solução de problemas no ambiente organizacional em 

que trabalha a partir dos estudos realizados na disciplina. 

 

( ) Totalmente de acordo ( ) Totalmente em desacordo ( ) Em desacordo ( ) De acordo  
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5. Os estudos realizados durante a disciplina são passíveis de aplicação prática no 

ambiente de trabalho. 

 

( ) Totalmente de acordo ( ) Totalmente em desacordo ( ) Em desacordo ( ) De acordo  

 

6. Os estudos da disciplina adicionam aplicabilidade de conhecimento em 

instituições de ensino superior. 

 

( ) Totalmente de acordo ( ) Totalmente em desacordo ( ) Em desacordo ( ) De acordo  

 

7. Identifica a solução de problemas em instituições de ensino superior a partir 

das discussões das pesquisas durante a disciplina. 

 

( ) Totalmente de acordo ( ) Totalmente em desacordo ( ) Em desacordo ( ) De acordo  

 

8. Existe a possibilidade de soluções práticas em instituições de ensino superior 

diante dos estudos realizados durante a disciplina. 

 

( ) Totalmente de acordo ( ) Totalmente em desacordo ( ) Em desacordo ( ) De acordo  

 

9. Considera importantes os estudos sobre a gestão em instituições de ensino 

superior. 

 

( ) Totalmente de acordo ( ) Totalmente em desacordo ( ) Em desacordo ( ) De acordo  

 

10. A relevância de soluções práticas no âmbito das instituições de ensino superior 

foi identificada nos estudos analisados. 

 

( ) Totalmente de acordo ( ) Totalmente em desacordo ( ) Em desacordo ( ) De acordo 
 


