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PREFÁCIO

É melhor compartilhar do que acumular e se apropriar
de algo a que todos têm direito. E todos têm direito à educa-
ção – isso é consenso. Mas, muitas vezes, o saber construído
ou apropriado fica escondido, o que não é bom.

Então, a meu ver, este livro tem uma grande tarefa que é a
de compartilhar conhecimento de extrema relevância, voltado
para aspectos práticos da vida das pessoas, o qual foi construído
e assimilado a partir de um dinâmico trabalho de gestão à frente
da Unidade São José do Centro Federal de Santa Catarina. Cons-
titui, portanto, um referencial seguro para aqueles que desejam
uma educação pública, gratuita e de qualidade e crêem que,
com seriedade, disposição e espírito aberto, pode-se fazer muito
em uma instituição pública de educação.

Socializa-se aqui toda a rica experiência vivenciada pela
equipe de gestores – Jesué Graciliano da Silva, Nilva
Schroeder e Silvana Ferreira Pinheiro e Silva – que foi eleita
pela comunidade da Unidade São José em dezembro de 2002.
No texto de cada autor, o leitor perceberá um estilo pessoal
diverso. Os autores optaram por não uniformizar o estilo
justamente para demonstrar que não se faz trabalho inte-
grado pela anulação das diferenças, mas pelo respeito a
elas, pelo reconhecimento de que, na gestão compartilha-
da, a soma de diferentes histórias de vida é extremamen-
te proveitosa.

A gênese do livro se deu a partir de um desafio lançado
pela Direção Geral do CEFET-SC no final da jornada dos
autores como gestores da Unidade São José, em fevereiro de
2007. Reconhecendo o inegável valor do trabalho dessa equi-
pe, instamos para que fosse publicado um livro que, além de
contar toda a experiência, pudesse servir de referencial para
os educadores e demais interessados em uma gestão de qua-
lidade. A alegria que sinto em escrever este prefácio é por-



que a relação entre a Direção da Unidade de São José e a
Direção Geral do Sistema CEFET-SC constituiu sempre uma
convivência de respeito mútuo, de construção compartilha-
da. Assim, de alguma forma, sinto-me parte do trabalho que
será aqui relatado.

Num contexto institucional, este livro demonstra a preo-
cupação com o ser de cada estudante, com o partilhar de
ações, com a necessidade de aprender sempre, com a res-
ponsabilidade pela gestão pública, com a valorização do ser-
vidor e com a importância do trabalho coletivo, com vistas à
efetivação e execução dos fins da Educação Profissional e
Tecnológica. Todos os segmentos envolvidos – professores,
servidores e os próprios educandos – atuam como agentes
educativos, tendo a necessidade de contracenar com outras
pessoas e enriquecer com a diversidade, acreditando no po-
tencial humano, em um processo cíclico e desafiante.

O livro, ao mesmo tempo em que destaca a integração
desses segmentos a partir de ações coordenadas pela
Direção da Unidade São José, mostra as metas alcançadas,
a superação das dificuldades cotidianas mediante a gestão
participativa. As ações são planejadas e desenvolvidas a
partir de uma visão de conjunto, com o intuito de atingir
resultados em curto, médio e longo prazo. Para isso houve
a necessidade de avaliação e planejamento constantes,
como você leitor vai perceber a partir do relato dessa
trajetória marcada por alguns obstáculos, mas,
principalmente, por desafios instigantes, que demandaram
espírito de equipe e vocação para compartilhar.

Em nome da Direção Geral, cumprimento à equipe autora
deste livro. Parabéns à Unidade São José, à Educação Profissi-
onal e Tecnológica e a todos os estudiosos interessados no for-
talecimento da educação pública de qualidade em nosso país.

Consuelo Aparecida Sielski Santos
Diretora Geral do CEFET-SC
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Escola é...
Importante na escola não é só estudar,

É também criar laços de amizade,
É criar ambiente de camaradagem,

É conviver.
É se amarrar nela.

Ora, é lógico...
Numa escola assim vai ser fácil

Estudar,
Crescer, fazer amigos, educar-se,

Ser feliz. 

Paulo Freire
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APRESENTAÇÃO

Temos a convicção de que não existem modelos prontos de
gestão educacional e que quase sempre não é possível reproduzir
experiências bem sucedidas em diferentes contextos e épocas.
Pensamos, no entanto, que podemos aprender uns com os outros
através da troca de experiências. Atuamos quatro anos como
gestores de uma instituição de educação profissional e
vivenciamos na prática uma gestão democrática de resultados.

A idéia de contar nossa experiência de gestão na forma de
um livro tem como ponto de partida o desafio proposto pela
Diretora Geral do Sistema CEFET-SC, professora Consuelo
Aparecida Sielski Santos, durante a transferência de cargo para
o novo diretor eleito. Isso aconteceu no dia 13 de fevereiro de
2007. Exatos quatro anos antes  havíamos assumido a direção
da instituição com muitos ideais e muitas dúvidas sobre o que
poderia ser realizado.

Provavelmente, o convite para a elaboração deste livro foi
motivado a partir da leitura de um texto chamado “Reflexões
sobre o Exercício da Direção de uma Instituição”, elaborado
com o objetivo de garantir a continuidade dos trabalhos pela
nova direção eleita.

No primeiro momento, o de euforia e de emoção pelo convite,
nosso desejo era começar a escrever na mesma noite. Mas
percebemos que o momento era de se fazer muita reflexão e
pesquisa para saber por onde começar.

Em um segundo momento, sentimos o peso da
responsabilidade. Segundo dados do MEC, são milhares de
escolas sem energia elétrica, milhares de professores sem curso
superior, milhares de gestores educacionais indicados por
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critérios políticos, que nem sempre consideram o mérito ou a
capacidade gerencial, milhares de escolas sem recursos mínimos
para sua manutenção.

Portanto, contar nossa experiência de gestão participativa
sem considerar a realidade educacional brasileira e refletir como
a mesma poderia ser aplicada em escolas mais carentes de
recursos financeiros e humanos não nos pareceu ser o melhor
caminho.

Moraes (2006) apresenta algumas informações
disponibilizadas pela Unicef e pelo MEC, obtidas a partir de
uma pesquisa com 33 escolas brasileiras nas quais os alunos
se destacaram na Prova Brasil (Matemática e Língua Portuguesa).
Essas informações podem ajudar-nos a responder por que os
alunos destas instituições obtiveram notas acima da média das
escolas públicas brasileiras. O que será que essas instituições
tinham de diferente, permitindo que seus alunos tenham obtido
maior sucesso na avaliação?

Essas escolas apresentavam características comuns: Os
docentes eram capacitados, valorizados e incentivados a
desenvolver práticas pedagógicas que tinham significado para
a realidade de seus alunos; a comunidade participava da gestão
através de conselhos escolares; os alunos eram ouvidos pela
Direção antes da tomada das decisões e participavam da vida
escolar através da produção de jornais e da rádio interna;
parcerias externas possibilitavam melhorias de infra-estrutura
e realização de diversos projetos sócio-culturais. Essa pesquisa
nos deu uma pista de qual o caminho seguir para que nossos
alunos aprendam mais e sejam mais bem sucedidos não só em
exames, mas em seu processo de emancipação.

Não existe uma receita pronta para o sucesso. Cada gestor
escolar tem que construir seu caminho. E isso pode ser feito
aprendendo com os erros e acertos de seus colegas de profissão.
Pensamos que a troca de experiência entre os gestores é a melhor
forma para errar menos e garantir o sucesso de nossos alunos.
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Em quatro anos de gestão, vivenciamos uma imensa
variedade de situações e firmamos nossa convicção de que a
gestão participativa é o melhor caminho para se administrar
uma instituição educacional. Pensamos que a gestão pedagógica
participativa começa desde a escolha da Direção pela comunidade
e segue no dia-a-dia com o fortalecimento dos órgãos
deliberativos coletivos.

Para chegar à Direção da Unidade São José, passamos por
uma eleição onde votaram os alunos, professores e
administrativos. Nossa proposta de trabalho priorizou a melhoria
das condições de trabalho dos servidores, a gestão administrativa
e pedagógica participativa, a consolidação do Sistema CEFET-
SC e a melhoria da infra-estrutura de ensino-aprendizagem.
Os recursos, antes insuficientes para atender às demandas
reprimidas, foram obtidos a partir da reformulação dos critérios
de divisão orçamentária dentro do Sistema CEFET-SC, de um
gerenciamento cuidadoso dos custos fixos, da busca de emendas
parlamentares, de projetos aprovados em órgãos de fomento e
de parcerias com os setores público e privado.

O ambiente educacional, cuja tradição de participação
remonta da concepção da instituição em 1990, propiciou o
exercício de uma gestão participativa e, sobretudo, transparente.
Os fatos de relevância foram informados para toda a comunidade
escolar praticamente em tempo real, através do correio-
eletrônico.

A comunidade dispôs de canais de comunicação com a
Direção para solicitar o que deveria ser realizado. Através das
informações recebidas, a cada ano foi organizado um
planejamento participativo. Diversos convênios foram realizados
e, dessa forma, a instituição manteve-se em lugar de destaque
no município. Em um dos convênios cedemos algumas salas de
aula para a instalação da primeira Universidade Pública Municipal
do país. Isso aproximou a instituição do poder público municipal
gerando como contrapartida a doação de livros para a Biblioteca
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e a pavimentação e urbanização da entrada da Unidade, obra
que vinha sendo pleiteada há anos sem sucesso.

Figura 1- Alunos estudando na Biblioteca

Mas o mais importante: Não nos esquecemos em nenhum
momento de que uma instituição educacional deve ter como
foco principal o aluno. De nada adianta a boa-vontade dos diri-
gentes se as salas de aula, a biblioteca, os laboratórios não se
configurarem como locais privilegiados para o processo de en-
sino-aprendizagem. A biblioteca da Unidade foi totalmente
revitalizada, tendo seu espaço climatizado, mobília substituída,
computadores novos instalados e acervo renovado. Já as salas
de aula receberam acesso à internet, climatização, kits
multimídia, mapas e bandeiras entre outras melhorias.

Nesse texto, vamos detalhar como realizamos nosso trabalho
em sinergia com nossa comunidade. Esperamos assim colaborar
para a reflexão dos gestores escolares brasileiros de que é
possível se realizar uma gestão verdadeiramente participativa e
de resultados concretos.



2

CONTEXTO DA UNIDADE SÃO JOSÉ –
CEFET-SC

O Sistema CEFET-SC é uma autarquia federal com sede
em Florianópolis. Como todos os CEFETs brasileiros, sua origem
remonta a 1909, com a instalação da Escola de Artífices pelo
Presidente Nilo Peçanha. A partir de 1988, o CEFET-SC (quando
ainda se chamava ETFSC) recebeu a sua primeira unidade
descentralizada – a Unidade São José. Em 1994, foi implantada
a Unidade Jaraguá do Sul. Em 2006, foram instaladas as
Unidades de Joinville, Chapecó e do Continente (também em
Florianópolis).  Em 2007 foi instalada a Unidade Araranguá, no
sul do estado catarinense.

A Unidade São José foi construída no Bairro Praia Compri-
da da cidade de São José, distante 15 km do Centro de
Florianópolis, em um terreno de 10 mil metros quadrados doa-
do pela Prefeitura Municipal. A inauguração oficial da Unidade
se deu em 19 de abril de 1991.

Figura 2 - Distribuição Geográfica das Unidades do CEFET-SC
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Desde o início de suas atividades, a Unidade São José tem
ofertado cursos técnicos nas áreas de Refrigeração e
Condicionamento de Ar e de Telecomunicações.

Figura 3 - Área Técnica de Refrigeração e Condicionamento de Ar

No ano de 1998, passou a oferecer cursos de ensino médio
e mais recentemente educação para surdos, Educação de Jovens
e Adultos (PROEJA), curso superior de tecnologia na área de
telecomunicações, cursos de formação inicial e continuada,
inclusive na modalidade a distância, e pós-graduação lato sensu.

Figura 4 - Área Técnica de Telecomunicações

Atualmente, são atendidos aproximadamente 850 alunos
durante os três turnos de funcionamento da instituição. Nossos
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alunos são, em sua maioria, oriundos da rede pública de ensino
e residem em sua maioria em São José, Florianópolis, Palhoça,
Biguaçu, Águas Mornas e Santo Amaro da Imperatriz,
municípios que compõem a Grande Florianópolis.

Para atender a essa demanda a Unidade conta com cerca
de 150 servidores. São 85 professores, a maioria efetivos em
regime de dedicação exclusiva, e 75 servidores técnico-
administrativos. A maioria dos técnico-administrativos possui
curso superior e a maioria dos docentes possui mestrado e
doutorado.

Quase todos os servidores ingressaram juntos, através de
concurso público no ano de 1990. O fato de que tudo estava por
ser construído uniu esses servidores docentes e administrativos
em um processo de comprometimento coletivo pela gestão
institucional.

Na Unidade São José, a opinião dos servidores
administrativos e dos alunos é tão importante quanto a opinião
dos docentes. Desde o início, essa forma de se pensar a gestão
participativa acolheu a comunidade na tomada das decisões
mais importantes. Ou seja, o processo de ensino-aprendizagem
é construído com a participação de todos.

Figura 5 - Processo de tomada de decisão por votação

A instalação do Colegiado da Comunidade Escolar foi
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viabilizada neste contexto, para deliberar sobre questões
estratégicas tais como a criação de novos cursos, a aprovação
da aplicação dos recursos orçamentários, do planejamento anual
e a coordenação do processo de eleição dos coordenadores,
diretores e gerentes.

No início, participavam desse fórum pais, alunos, docentes
e administrativos, sob a coordenação do Diretor da Unidade.
Atualmente o Colegiado é composto por 10 membros titulares:
o diretor, três alunos, três docentes e três administrativos.
Cada segmento possui três suplentes.

Figura 6 - Reunião do Colegiado da Comunidade

A presença dos alunos nesse fórum é fundamental para
que os mesmos sejam co-responsáveis pelo processo de ensino-
aprendizagem. Além disso, os alunos que participam das
deliberações coletivas aprendam desde cedo como se comportar
na sociedade, opinando, criticando e se comprometendo com
os resultados da gestão. Esse caráter pedagógico do Colegiado
da Comunidade Escolar é valorizado e defendido pela
comunidade como uma das mais importantes conquistas da
instituição.

As normas de funcionamento da Unidade São José estão
definidas em dois documentos: O Regimento Escolar e a
Organização Didática, disponíveis na página da Unidade na
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internet (http://www.sj.cefetsc.edu.br). A existência de
regras claras tem sido fundamental para os gestores, pois
gera um clima de segurança institucional. Entre essas
regras está a que define a existência de eleições periódicas
para todos os cargos comissionados, com exceção para a
Assessoria da Direção.

A cada quatro anos, é formada uma Comissão Eleitoral
para organizar a eleição para a Direção, na qual votam
alunos, administrativos e docentes. Já os coordenadores
das áreas são eleitos a cada dois anos.

Figura 7 - Candidatos apresentando suas propostas

A Organização Didática define as normas em relação
ao processo ensino-aprendizagem.

 Pelas normas vigentes no Regimento da Unidade São
José, a Direção da Unidade é composta por três servidores:
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um diretor e dois gerentes. Um gerente é responsável pelo
desenvolvimento do ensino e o outro pelo apoio
administrativo. Cabe ao diretor a articulação desse trabalho
e a representação da Unidade.

Cada Gerência tem uma estrutura formada por
coordenadorias. Todos os ocupantes destes cargos são eleitos
pela comunidade escolar – outra característica marcante da
instituição.

Para organizar a tomada das decisões, o Regimento prevê
que o Colegiado atue na discussão e deliberação final sobre
temas estratégicos que afetem o processo de ensino-aprendi-
zagem. As questões pedagógicas e administrativas são encami-
nhadas a partir do  Conselho de Ensino e do Conselho de Apoio
ao Ensino, formados pelos coordenadores das respectivas ge-
rências. Para determinadas decisões, o Colegiado da Comuni-
dade Escolar aprova a convocação de toda a comunidade em uma
Assembléia Geral. Nesta, participam os alunos, pais, professores
e administrativos da comunidade e delibera-se sobre alterações
do Regimento, sobre Regulamento de Provimento de Cargos e
sobre outros temas de grande relevância.

A Unidade São José tem autonomia administrativa relativa
perante o Sistema  CEFET-SC, pois todas as Unidades seguem
diretrizes aprovadas pelo Conselho Diretor. Este Conselho é
constituído por representantes da indústria, do comércio, da
agricultura, do MEC, dos alunos, dos servidores técnico-
administrativos e docentes.

  A Unidade tem a autonomia para aprovar seu calendário
escolar, definir os cursos a serem oferecidos, emitir certificados
e diplomas, conveniar com empresas, aprovar o número de vagas
a serem abertas, aplicar os recursos orçamentários recebidos
através de processos licitatórios, organizar folhas de
pagamentos, organizar a capacitação dos servidores, aprovar o
planejamento anual entre outras atividades.

O encaminhamento das atividades administrativas
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e pedagógicas da Unidade é viabilizado pela existência de
diversas coordenadorias, cada uma responsável por uma
área de atuação. Por exemplo, a organização das licitações
e controle de patrimônio é realizada pela Coordenadoria
de Materiais e Finanças. Para tratar das atividades de
capacitação, folha de pagamento, plano de carreira temos
a Coordenadoria de Recursos Humanos. Na Tabela 1
apresentamos a estrutura administrativa completa da
Unidade.

Tabela 1 - Coordenadorias da Unidade São José

Além destas 11 coordenadorias, há ainda a
Coordenadoria de Extensão e a de Informática,
subordinadas diretamente ao Diretor da Unidade. Todas
estas treze coordenadorias e duas gerências são
responsáveis pela execução das políticas e ações
estratégicas aprovadas pelo Colegiado da Comunidade
Escolar.





3

A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA GESTÃO

Uma instituição educacional é antes de tudo um
espaço de emancipação e preparação de cidadãos para a
convivência social. Essa convivência respeitosa e
democrática deve levar em consideração a pluralidade de
idéias de todo grupo social. Em uma instituição educacional,
exercitamos o que esperamos ser o ideal de nossa
sociedade. Nesse exercício democrático, os alunos se
transformam e logo depois podem transformar suas
comunidades com novas idéias e concepções.

   Todos os alunos e  servidores que compõem a
comunidade escolar têm suas idéias e sonhos, que precisam
ser respeitados. Por isso, em uma gestão educacional
verdadeiramente democrática, é fundamental ouvir a
opinião das pessoas. Mas ouvir significa coletar as diversas
opiniões e reorganizá-las de forma coerente, traduzindo as
mesmas em ações concretas, visando solucionar os
problemas cotidianos.

Figura 8 - Ouvindo a comunidade
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Partindo desse princípio, iniciamos a gestão no início
de 2003 realizando um diagnóstico detalhado do processo
administrativo e pedagógico da Unidade São José. Para
tanto, todos os alunos e servidores foram convidados a
avaliar o funcionamento da instituição e sugerir  como os
problemas poderiam ser superados. Essa participação se
deu a partir de diversos temas que foram debatidos em
grupos de trabalho, com posterior integração e socialização
das discussões

Nesse momento de diagnóstico, foram apontados
problemas diversos tais como: forma não integrada do
processo de ingresso dos alunos, desconhecimento das
causas da evasão escolar, problemas no atendimento ao
público externo pelo telefone e na Portaria,  problemas de
mau cheiro de banheiros, falta de servidores para
manutenção do prédio escolar, leiaute inadequado das salas
dos professores, computadores obsoletos, falta de
investimentos em capacitação dos servidores, inadequação
do Regimento Escolar, desvalorização dos coordenadores
de área, comunicação interna deficiente, falta de equilíbrio
na representação dos docentes e administrativos no
Colegiado da Comunidade Escolar, pouca transparência dos
processos de extensão, falta de integração com a
comunidade entre outras de questões (Fonte: Relatório
Gestão da Unidade São José, 2003).

Esse foi o primeiro momento em que ouvimos
formalmente a comunidade escolar. A partir do
levantamento de problemas e de sugestões, apresentamos
um plano de ações ao Colegiado da Comunidade Escolar. A
partir da discussão coletiva esse plano foi transformado no
Planejamento Participativo do ano de 2003.

Os servidores administrativos e docentes têm voz ativa
na gestão educacional mediante representação no
Colegiado da Comunidade Escolar, das coordenadorias das
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áreas em que atuam e também podem encaminhar
sugestões e críticas através do correio eletrônico,
ferramenta amplamente utilizada para a comunicação
interna na Unidade São José.

A participação dos alunos na gestão escolar foi
incentivada durante nossos quatro anos de gestão.
Entendemos que essa é a melhor forma de educá-los para
a cidadania plena. Ser cidadão não é apenas ter o direito
de votar e ser votado, mas também é ter o dever de
acompanhar os eleitos em suas funções públicas. Segundo
Moraes (2006), uma interessante pesquisa realizada pelo
Instituto Latinobarómetro e publicada na Revista The
Economist revelou que em 1996, apenas 50% dos brasileiros
consideravam a democracia como o melhor regime de
governo e que em 2005 esse número caiu para 37%. Isso
mostra o quanto é importante estimular o espírito
democrático dentro das instituições de ensino de forma
prática e efetiva. 

Através do Colegiado da Comunidade Escolar, os alunos
aprendem que a tomada de decisões envolve riscos. Pode-
se acertar ou errar, mas isso faz parte do processo
democrático. Mesmo errando ou acertando, somos
responsáveis pelas decisões tomadas e isso significa que
podemos decidir sobre nosso destino. Além da participação
no Colegiado Escolar, os alunos são incentivados a
encaminhar sugestões e críticas diretamente pelo correio
eletrônico e por meio dos representantes das turmas. Os
alunos sabem quais são os principais problemas da
instituição, pois são os usuários diretos dos serviços
prestados pelos professores e administrativos.

Para facilitar a participação dos discentes nos fóruns
de discussão e decisão, procuramos informar de forma
transparente e com antecedência a agenda das reuniões e
as pautas.



Além disso, disponibilizamos um grande volume de
dados sobre a instituição por meio dos murais, informativos,
painel eletrônico, correio-eletrônico e da rádio interna.
Assim, tanto os alunos quanto os servidores passaram a
ter mais condições para a tomada de decisões colegiadas.
Essa transparência teve como resultado o estabelecimento
de um sentimento de confiança entre a comunidade escolar
e a Direção da Unidade, uma vez que todos tinham acesso
quase que diariamente sobre tudo o que estava acontecendo
na instituição.



4

LIDERANDO ATRAVÉS DO EXEMPLO

 Na iniciativa privada ou no setor público há uma parte
dos profissionais que não são comprometidos com as
instituições em que trabalham. Há outra parte que têm a
noção exata de suas responsabilidades. Estas pessoas são
motivadas internamente e atuam pensando em objetivos
mais amplos que o simples dia-a-dia. Entre estes dois perfis
se situa a maioria, que apresenta um comportamento
oscilante entre o comprometimento pleno e o não
comprometimento.

Todas as pessoas podem contribuir para o desenvolvimento
de suas instituições, desde que sejam motivadas para tal. Para
alguns, a recompensa financeira é o mais importante. Para
outras, o reconhecimento de seus pares e da sua família é o
suficiente. Mas todos têm uma motivação própria. Essa
simplificação não tem a intenção de rotular as pessoas, porque
o ser humano é complexo em seus desejos e motivos. O objetivo
é apenas reconhecer que há em todos os espaços de convivência
pessoas dispostas a colaborar ativamente, pessoas passivas e
pessoas que não querem colaborar com determinado
empreendimento.

Mas os princípios constitucionais da eficiência, moralidade,
legalidade, impessoalidade e publicidade exigem que o gestor
público adote as providências  necessárias para que toda a
equipe possa estar comprometida com os interesses
institucionais. Adotamos o hábito de ouvir as reclamações dos
servidores e perguntar quais eram suas sugestões para a solução
das dificuldades apontadas. Atuamos no sentido de resolver
efetivamente os problemas identificados.
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Procuramos dar o exemplo, fazendo nossa parte
enquanto gestores. Dessa forma atuamos diariamente no
sentido de modificar os comportamentos inapropriados.

A conduta dos servidores docentes e administrativos que
atuam na Unidade São José  é regulamentada pela Lei 8112/90
- Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União. No
entanto, desejamos refletir o que significa ser um servidor
público. Nem todos compreendem o real significado da palavra
servir. Pensamos que servir significa estar à disposição da
sociedade para o atendimento de suas necessidades. Servir
significa agir dentro dos princípios da moralidade,
impessoalidade, publicidade, eficiência e legalidade, conforme
o Artigo 37 da Constituição Federal Brasileira.

É comum ouvirmos reclamações sobre o atendimento nas
prefeituras, no INSS, Receita Federal, Posto de Saúde ou quando
necessitamos de qualquer outro órgão público. Mas o mau
atendimento também acontece quando interagimos com
instituições privadas tais como as responsáveis pelos planos
de saúde, telefonia fixa e móvel.

Muitas vezes nos queixamos do excesso de burocracia dos
órgãos públicos. O entendimento de que isso prejudica o
desenvolvimento do País vem ficando mais claro. Basta
lembrarmos a dificuldade que o brasileiro tem ao tentar abrir
uma pequena empresa. Pior será se este empreendedor precisar
fechar seu estabelecimento. Ou seja, o princípio da legalidade
muitas vezes é confundido com o exercício da burocracia
excessiva.

Não é incomum notarmos má vontade de alguns
atendentes públicos. Isso acontece ao telefone ou nos lo-
cais de interface de contato direto com a população. Alguns
servidores confundem o princípio da impessoalidade com um
exercício de indiferença ao público. Longas filas, excesso de
burocracia e má qualidade dos serviços prestados têm impe-
dido uma parcela razoável da população de utilizar plena-
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mente o serviço público. Assim, os cidadãos se vêem obri-
gados, quando têm condições, a pagar por escolas particu-
lares, por segurança particular nos bairros e por planos de
saúde, porque não confiam na qualidade dos serviços públi-
cos oferecidos. Não confiam na estrutura das instituições e
também não confiam nos seus profissionais. Por outro lado,
os governantes municipais, estaduais e federais nem sem-
pre respeitam os servidores públicos em seus direitos. Parte
dos servidores atua dentro da lógica: “o governo finge que me
respeita e eu finjo que respeito à população”. 

Os servidores públicos têm o dever de servir bem a sua
comunidade. Por esse motivo, é fundamental que os gestores
públicos atuem na conscientização de seus coordenados sobre
a importância de seu papel social. Cabe aos gestores atuarem
dando bons exemplos para ter condições morais de acompanhar
e cobrar a postura de seus coordenados. Sempre ouvimos dizer
que as palavras até convencem, mas os exemplos arrastam.
Esse é um pensamento que todo gestor educacional deve ter
em mente em seu dia-a-dia, caso tenha a intenção de liderar o
processo de desenvolvimento de sua instituição de ensino.

Para tanto é preciso planejar, acompanhar, orientar e
organizar procedimentos para a melhoria do atendimento dos
serviços públicos oferecidos. Quando se observa a ocorrência
de falhas nos processos, é preciso que todas as providências
sejam tomadas para a solução dos problemas. A omissão e a
conivência dos gestores com comportamentos inadequados são
condenáveis, pois isso prejudica a finalidade dos órgãos públicos
e causa desmotivação aos profissionais sérios, que fazem bem
aquilo para o qual foram contratados.

Em qualquer instituição de ensino a responsabilidade sobre
os resultados administrativos e pedagógicos é da equipe
dirigente. Mesmo quando delega atividades para os
colaboradores diretos, a Direção não transfere a sua
responsabilidade pelos acontecimentos.
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Na Unidade São José a operacionalização das políticas
aprovadas pelo Colegiado da Comunidade Escolar fica a
cargo das coordenadorias. Cada coordenadoria  é
responsável por gerir um determinado grupo de servidores,
fazer o acompanhamento das atividades executadas, avaliar
os problemas e encaminhar a proposição de soluções nas
reuniões dos Conselhos existentes. Mas há situações em
que as coordenadorias se omitem do papel de acompanhar
a execução das tarefas. Então, cabe aos gestores atentar
para possíveis omissões de responsabilidades e orientar as
coordenadorias para que possam exercer bem o seu papel.

Há situações em que os coordenadores não têm o
preparo técnico necessário para atuar nos cargos que
ocupam. Por isso, é fundamental aos gestores viabilizar a
capacitação e priorizar recursos financeiros para contratar
especialistas no assunto, caso seja necessário. Na Unidade
São José, iniciativas exitosas de baixo custo foram
implantadas, tais como atividades de capacitação em
informática, atividades de capacitação em redação, cursos
de Língua Brasileira de Sinais e Curso de Pós-Graduação
em Gestão Pública.

Figura 9 - Atividades de formação continuada
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Todas estas capacitações foram organizadas com apoio
dos servidores docentes e administrativos do quadro
funcional do CEFET-SC. Isso demonstrou que, em muitos
momentos, a capacitação interna pode ser uma opção valiosa
para a melhoria do serviço público. Para tanto, é
fundamental que a instituição tenha organizado seu banco
de talentos, ou seja, saiba quem são os servidores e quais
as suas potencialidades.

Coordenadorias bem preparadas não podem ser coniventes
com condutas indevidas de seus subordinados. Por exemplo,
ao observar que um servidor está chegando atrasado de forma
habitual ou deixando de exercer com zelo as suas atribuições,
cabe ao coordenador solicitar esclarecimentos sobre os motivos
que levam a esse comportamento e tomar as providências para
que os problemas não voltem a se repetir. Ou seja, se há o
devido acompanhamento das chefias imediatas, o compromisso
dos gestores com a capacitação permanente de seus
quadros funcionais, procedimentos estabelecidos e o
cumprimento dos preceitos constitucionais, é possível
corrigir a maioria dos problemas de conduta indevida de
parte dos servidores.  





5

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
PARTICIPATIVO

A sabedoria popular diz que não há vento favorável para
aqueles que não sabem onde querem chegar. Da mesma
forma, uma escola deve ter clareza de sua missão, de seus
objetivos e metas. Na Unidade São José, trabalhamos no
sentido de envolver a comunidade na solução dos problemas.
Para tanto, começamos ouvindo das pessoas os problemas
e solicitando que sugerissem quais providências deviam
ser tomadas. Assim, organizamos a cada ano o planejamento
participativo, que era discutido e aprovado pelo Colegiado
da Comunidade Escolar.

Em livros de administração, encontramos diversas
formas de se definir e se organizar um planejamento.
Segundo Chiavenato (2000), planejamento está relacionado
ao ato de definir os objetivos e escolher antecipadamente
o melhor curso de ação para alcançá-los. O planejamento
define onde se pretende chegar, o que deve ser feito,
quando, como e em que seqüência.  Por isso o planejamento
começa com a determinação dos objetivos e o detalhamento
dos planos necessários para atingi-los da melhor maneira
possível.

Seguindo essa definição, procuramos organizar a
elaboração do planejamento da forma mais participativa
possível. No entanto, entendemos que quanto mais simples
fosse a metodologia utilizada maior seria a participação da
comunidade no processo de gestão.
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Figura 10 - Planejando coletivamente

Além disso, utilizar uma metodologia mais complexa
poderia afastar as pessoas daquilo que era o principal –
fazer com que elas opinassem sobre os problemas da
instituição e de que forma seria possível resolvê-los.

Um outro problema relacionado ao tema era que a comunida-
de já convivia há alguns anos sem um planejamento de forma
coletiva. Ou seja, nossa missão inicial era resgatar a credibilidade do
ato de planejar. Optamos pela seguinte estratégia: ouvir as pesso-
as, organizar as sugestões de solução dos problemas na forma de
ações concretas que eram detalhadas em atividades específicas,
avaliar os resultados alcançados e repetir todo o processo a
cada ano.

No começo de nossa gestão, percebemos que as
necessidades da comunidade eram muitas e isso trazia um
grande desafio: organizar as ações em graus de prioridade.
Então apresentamos uma proposta inicial de Planejamento ao
Colegiado da Comunidade Escolar. Os segmentos participaram
mais uma vez, através de inclusão ou supressão de ações e
determinação das ações mais importantes a serem executadas.
O planejamento aprovado pela comunidade foi amplamente
divulgado nos murais e na página da Unidade na Internet.
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Nesse momento, estabelecemos de forma escrita para
onde deveríamos ir e assim aproveitamos os ventos
favoráveis que encontramos. Toda a comunidade participou
do processo de elaboração/reelaboração de propostas e
passou a ser co-responsável pelo sucesso na implantação
das ações. Uma vez que se estas fossem executadas, todos
seriam beneficiados. Pensamos que é fundamental haver
a flexibilidade no momento de se estabelecerem as ações,
porém deve haver firmeza na execução das ações aprovadas
por todos.

O primeiro planejamento participativo de nossa gestão foi
avaliado após seis meses, em uma Reunião do Colegiado da
Comunidade Escolar. Naquele momento, a comunidade foi
informada sobre o andamento da execução das ações, sobre as
dificuldades que estávamos encontrando, e pôde contribuir com
sugestões para o êxito do Plano. Ao final do primeiro ano de
gestão, avaliamos o resultado do trabalho realizado. A partir
dessa avaliação, uma nova proposta de Planejamento foi
encaminhada para apreciação da comunidade, conforme o
Relatório de Gestão da Unidade São José (2005). Organizamos
esse processo em 2003, 2004, 2005 e 2006 de forma cíclica,
conforme ilustrado a seguir: 

Figura 11 - Esquema do processo de Planejamento
Participativo. 

Para organizarmos a estrutura dos nossos
Planejamentos, levamos em consideração os Programas
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aprovados pelo Conselho Diretor do Sistema CEFET-SC:
Desenvolvimento Educacional, Gestão, Interação Escola-
Empresa-Comunidade e Infra-Estrutura. Para cada
programa, estabelecemos ações gerais e detalhamos cada
ação em atividades. A tabela a seguir foi extraída do
Planejamento 2003 e ilustra esse detalhamento.

Tabela 2 - Algumas ações do planejamento
Fonte: Relatório de Gestão da Unidade São José, 2003.

Mais uma vez destacamos que todo esse processo foi
realizado de forma transparente e contínua. Esse fato garantiu
a credibilidade do processo. A comunidade passou a confiar em
que as atividades planejadas seriam executadas e passaram a
colaborar efetivamente na determinação da priorização.

Através do trabalho de avaliação de cada planejamento,



39

DO DISCURSO À AÇÃO - UMA EXPERIÊNCIA DE GESTÃO PARTICIPATIVA NA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ao final dos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006 foi possível
comparar os resultados alcançados (Relatórios de Gestão
2003, 2004, 2005 e 2006). Nas figuras a seguir, ilustramos a
comparação entre as ações previstas e as que foram execu-
tadas, parcialmente executadas ou não executadas. Obser-
vamos que a quantidade das ações desenvolvidas variou ano
a ano, o que não significa que os resultados foram proporcio-
nais ao volume de ações executadas. 

Figura 12-  Avaliação das ações do Programa
Desenvolvimento de Ensino 

Figura 13 – Avaliação das ações do Programa Integração
com a Comunidade 
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Figura 14 - Avaliação das ações do Programa Gestão 

Figura 15 - Avaliação das ações do Programa Infra-
Estrutura 

Nossa experiência possibilitou a inclusão da
comunidade no estabelecimento das ações prioritárias e
viabilizou um avanço gradual e sistemático ao longo dos
anos, garantindo a concretização de diversos anseios da
comunidade tais como a reforma das salas de aulas,
renovação dos computadores, aquisição de novos
equipamentos para as aulas prática, revitalização da sala
de professores, reforma do leiaute, reforma da Biblioteca,
reforma de todos os banheiros, ampliação do acervo,
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instalação da cobertura na quadra desportiva, construção
de novos laboratórios, de um Centro de Convivência para
os servidores, implantação de um Laboratório Interativo e
de um novo auditório, revitalização da Sala de Cultura,
pavimentação e iluminação da entrada, capacitação dos
servidores, humanização do ambiente de trabalho,
implantação de kits multimídia moveis e pontos de internet
em salas de aula entre outros.

A satisfação da comunidade com o trabalho foi
mensurada a partir de diversas avaliações. Uma dessas
avaliações é mostrada na Tabela 3 a seguir (Fonte: CEFET-
SC - Relatório de Gestão, 2006).

Tabela 3 - Sentimento de satisfação em trabalhar no
CEFET-SC

Figura 16 - Pesquisa sobre a satisfação com a Gestão
(Fonte: CEFET-SC - Relatório de Gestão, 2004)





6

GESTÃO DE INFORMAÇÕES

Na Unidade São José, assumimos desde o início do
nosso mandato o princípio de que não há gestão realmente
participativa quando a comunidade não tem acesso às
informações. A verdadeira gestão participativa se estabelece
através do diálogo e da transparência.

Figura 17– Disseminação de informações

Atualmente, a quantidade de dados disponíveis na
Internet cresce de forma espantosa. Os instrumentos de
comunicação estão cada vez mais eficientes. Qualquer
pessoa que possua um computador, uma câmera digital e
disponha de uma conexão à Internet pode comunicar-se
com outra, em outro continente,  bastando para isso utilizar
os diversos programas disponíveis no mercado.

Essa facilidade também pode ser percebida no espaço
escolar. Na Unidade São José, passamos pela fase de pos-
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suirmos apenas poucos computadores utilizados apenas pela
administração até chegar aos dias atuais, quando 200 com-
putadores estão à disposição dos alunos, administrativos e
professores.

Nessa condição, praticamente todos os servidores já tiveram
oportunidade de capacitar-se para, no mínimo, utilizar um
redator de texto, realizar uma pesquisa na Internet ou utilizar
o correio eletrônico. E isso traz uma possibilidade interessante
de comunicação interna. Antes as informações eram
disponibilizadas em murais oficiais, que nem sempre atraíam a
atenção dos servidores. Agora é possível que a comunidade
saiba dos fatos logo após eles acontecerem. Adotamos diversos
mecanismos para disponibilizar informações para a comunidade.

Durante os quatro anos de nossa gestão, utilizamos o correio
eletrônico para encaminhar os resultados das reuniões do
Colegiado da Comunidade Escolar logo após seu encerramento,
o que configurou uma inovação administrativa reconhecida pela
comunidade. Entretanto, mesmo com a informatização,
continuamos utilizando os murais oficiais para publicação de
portarias, memorandos internos e informativos. Respeitamos
aqueles que não adquiriram o hábito de ler as informações
diretamente no computador, atualizando os murais e
organizando os mesmos para que não ficassem saturados.

Produzimos um Informativo interno com periodicidade
bimestral, adquirimos e viabilizamos o uso de um painel
eletrônico para informações dinâmicas, elaboramos uma nova
página de Internet (http://www.sj.cefetsc.edu.br), onde foram
disponibilizadas para toda a comunidade informações tais como
os Planejamentos, os Relatórios de Gestão, Regimento Escolar,
os Informativos digitais, entre outras.

 Revitalizamos a rádio interna, distribuindo caixas de som
pelo prédio escolar, de tal forma que em alguns momentos estas
fossem utilizadas como instrumento de comunicação, de forma
rápida e eficiente.
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Figura 18-  Revitalização da rádio interna

Além dessas iniciativas, disponibilizamos informações
periodicamente para o Boletim Digital do Sistema CEFET-SC.
Ou seja, utilizamos uma variedade de instrumentos para atingir
os diferentes públicos existentes em nossa comunidade. E tudo
isso com um grande propósito: garantir a transparência da
gestão.

Observamos, ao assumir a Direção, que as pessoas diziam
não saber o que estava acontecendo, que os resultados das
reuniões não eram divulgados. Isso gerava uma série de
boatos e formava a famosa “rádio corredor”, ou seja, pessoas
recebiam a informação de forma fragmentada e tiravam
conclusões equivocadas. Rapidamente essa informação era
transmitida para outras pessoas, dificultando o processo
de gestão.

Observamos também que as informações disponibilizadas
para as coordenadorias e gerências, durante as reuniões dos
Conselhos e Colegiados, nem sempre eram repassadas como
haviam sido recebidas. E alguns coordenadores não repassavam
as informações para seus coordenados. Ou seja, a informação
era disponibilizada, mas não atingia os objetivos esperados de
informar realmente a comunidade.
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O que fizemos foi simples: ouvimos a comunidade
reclamar da falta de informações e atuamos de forma
disciplinada na correção do problema. Em alguns momentos,
a reclamação que recebemos era que havia excesso de
informações. Mais uma vez, procuramos reavaliar o fluxo e
tomar cuidado para o excesso não saturar as pessoas.

Percebemos, na prática, que não há um modelo de
comunicação padrão. Como gestores, temos a obrigação de
exercer nossos cargos com transparência. Procuramos
utilizar os mecanismos que tínhamos disponíveis: murais
fixos e móveis, página de Internet, correio eletrônico, painel
eletrônico, boletim de mural, boletim digital e rádio interna.

Como conseqüência, conquistamos a confiança da
comunidade, que passou a saber dos acontecimentos em
tempo real. Os intermediários foram eliminados e a
informação oficial era rapidamente lida, impedindo que as
informações distorcidas da “rádio corredor” se propagassem.

Sempre havia aqueles que diziam que não liam as
informações porque não tinham interesse. Isso faz parte
também do processo. Entendemos que nosso papel era o de
disponibilizar a informação, mas que o direito de leitura é
algo individual. No entanto, estas pessoas que não liam as
informações também sabiam que não podiam dizer que as
informações não eram repassadas ou que não tinham
conhecimento de determinado fato, pois seriam facilmente
desmentidas pelos colegas.

Também adotamos a postura de instrumentalizar os
representantes dos segmentos administrativo, docente e
discente no Colegiado da Comunidade Escolar e os
coordenadores que assumiam as funções gratificadas nas
Coordenadorias com um banco de informações atualizadas
sobre a instituição.  Ou seja, as informações oficiais de
gastos, cursos, alunos, informativos, regimentos, normas
internas foram repassadas de tal forma que os mesmos
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tivessem acesso aos indicadores da instituição e, dessa
forma, atuassem no sentido de contribuir para a melhoria
do processo de ensino-aprendizagem.

O resultado deste trabalho foi percebido logo ao final
do primeiro ano de gestão. No final de 2003, realizamos
entrevistas com uma amostragem de 35% dos servidores
da Unidade. Solicitamos que os entrevistados apontassem
os pontos positivos e negativos da gestão, bem como quais
as sugestões para a correção dos problemas. Foram quatro
horas de gravação, devidamente analisadas, tabuladas e
anexadas na íntegra ao Relatório de Gestão publicado na
Internet. Essas informações foram fundamentais para o
planejamento das atividades dos anos seguintes de nossa
gestão.

A transparência foi apontada como a característica mais
importante de nossa gestão. Estávamos no caminho certo,
porque adotamos essa postura de forma intencional e
tivemos como resposta o reconhecimento de que a gestão
estava sendo exercida com transparência e que as pessoas
podiam participar e contribuir com o trabalho.

Isso porque, quando as pessoas sabem o que está
acontecendo, têm mais condições de emitir opiniões e
participar da tomada das decisões. Ou seja, a transparência
administrativa pode ser considerada um dos pilares de uma
gestão verdadeiramente participativa. Entendemos que isso
vale para uma escola, para uma cidade e para um país. Se
os cidadãos não têm acesso às contas públicas, às
licitações em andamento, às decisões tomadas pelo prefeito
e pelos vereadores fica mais fácil a corrupção e a
manipulação das informações.

Pensamos que as instituições de ensino, por mais
modestas que sejam, podem organizar um informativo
contando com ajuda dos alunos, dos professores, dos
administrativos e dos pais. Não é preciso ser um informativo
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volumoso, pois isso custa caro e gera um volume grande de
trabalho. Basta uma folha frente e verso com os principais
acontecimentos da instituição, fatos relevantes e de
interesse da comunidade. A Instituição pode ajudar os
alunos organizarem uma rádio que funcione nos intervalos.
As informações produzidas pelos mesmos podem ser
veiculadas para a comunidade por um sistema de alto-
falantes. Isso acontece com sucesso em muitas
comunidades.   As dificuldades são grandes, mas os gestores
não devem desanimar e devem encontrar soluções
alternativas de baixo custo.



7

ELEIÇÕES PARA DIRETORES 

Como já mencionado, a Unidade São José iniciou suas
atividades em 1988. Por ser uma Unidade descentralizada da
antiga Escola Técnica Federal de Santa Catarina, teve sua
primeira equipe diretiva indicada pelo Diretor Geral. Mas,
passado o período de instalação e por decisão coletiva aprovada
no Colegiado da Comunidade Escolar, os alunos, professores e
servidores técnico-administrativos passaram a eleger a Direção,
através de votação direta, na qual cada segmento tem peso de
um terço do total de votos.

Figura 19 - Participação dos alunos no processo de
escolha da Direção
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Desde a primeira eleição, realizada em março de 1994,
até os dias atuais foram realizadas quatro eleições, sendo
eleitos quatro diretores diferentes. Apesar de o Regimento
prever uma reeleição, até o momento não houve nenhum
diretor que tenha se candidatado à reeleição.  Essa
alternância dos servidores nos cargos tem sido fundamental
para a consolidação da cultura participativa da instituição.
Os diretores têm-se entendido como transitórios nos cargos.
Assim, atuam de forma a fazer o melhor possível no período
de quatro anos de mandato, compreendendo que em um
momento posterior retornarão à condição de servidores.

Segundo dados do Ministério da Educação (2007), somos
uma das 1.650 escolas brasileiras de ensino médio. Há ainda
193.000 escolas de ensino fundamental. Nessas escolas,
há três formas principais de os diretores serem alçados
aos cargos: por indicação do poder executivo (prefeitos ou
governadores), através de uma função comissionada ou
função gratificada; por concurso público; e por eleição direta
da comunidade escolar. Na Unidade São José, o diretor é
eleito em uma chapa com mais dois gerentes educacionais
– um de ensino e outro de apoio ao ensino. Porém, a função
de Diretor é considerada de confiança do Diretor Geral do
Sistema CEFET-SC, que tem seguido uma cultura de
homologar e empossar os eleitos, respeitando assim a
decisão da comunidade escolar.

Observamos, no entanto, que a eleição direta para diretores
escolares ainda não é uma conquista de todas as escolas do
país. A tradição autoritária brasileira é evidente na fragilidade
de nossa democracia: Nos 120 anos da República brasileira, o
mais longo período ininterrupto sem golpes de estado foi de 18
anos, entre 1946 e 1964. Em 2007, esse recorde voltou a ser
igualado.

Segundo Lima (2003), essa tradição para o
autoritarismo tem acompanhado a educação brasileira. O
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modelo autoritário dos jesuítas dominou a educação
brasileira até 1759, quando o Marquês do Pombal expulsou
a congregação do país. Mas a expulsão dos jesuítas em
nada mudou as gestões escolares. Com a proclamação da
República, a primeira grande tentativa de redemocratização
da educação aconteceu em 1930, com o Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova e depois com as idéias
inovadoras de Paulo Freire e Darcy Ribeiro.

Desde a aprovação da Constituição Federal em 1988, um
intenso processo de luta pela redemocratização do ensino tem
sido travado no País. A instalação de Conselhos Escolares e
Colegiados são ações fundamentais nesse sentido. Diversos
legislativos municipais e estaduais instituíram eleições diretas
em muitos estados brasileiros.

Mas em outros estados, como em Santa Catarina, o
poder executivo tem contestado essas leis, alegando que a
escolha de diretores escolares é competência do executivo.
A crise ocorrida no Instituto Estadual de Educação no início
de 2007, uma das mais tradicionais instituições de ensino
de Santa Catarina é um dos exemplos onde a comunidade
elegeu seu diretor e o poder executivo empossou outro. O
impasse causou tumultos e a paralisação das atividades
por meses.

Essa forma de nomeação pelo poder executivo tem sido
elemento de desagregação da convivência democrática nos
espaços escolares. Os candidatos eleitos representam os anseios
da maioria dos professores, administrativos e alunos da
instituição, o que nem sempre acontece nos casos da indicação
política.

Há estados que instituíram o instrumento de concurso
público para seleção dos diretores. No estado de São Paulo,
por exemplo, servidores que preenchem as condições
exigidas para a função de diretor candidatam-se e realizam
diversos exames, os quais abordam conhecimentos de
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legislação, administração, informática, pedagogia entre
outros. Uma lista de classificação é elaborada pelo estado
e os aprovados escolhem as escolas em que desejam atuar
mediante a colocação obtida. Ou seja, os mais bem
colocados têm mais opções de escolha que aqueles com
pior colocação. Essa forma de se definir os diretores
apresenta o inconveniente de que o diretor aprovado quase
sempre se vê obrigado a assumir o cargo em uma escola
com a qual nunca teve uma relação anterior. Assim, o
diretor aprovado no concurso tem a formação necessária
para exercício do cargo, mas pode não dispor do
conhecimento da realidade da comunidade.

Com certeza, essa opção de concurso público é muito
menos autoritária que a nomeação. Entretanto, pensamos
que é muito importante uma vivência de alguns anos na
comunidade para conhecer as pessoas, os problemas e as
virtudes da instituição, assim como para adquirir a
credibilidade e a liderança necessárias para o exercício do
cargo de direção.

Nesse sentido, temos vivenciado nossa própria
experiência democrática, construída com a participação da
coletividade. Na Unidade São José, apesar de o Regimento
Eleitoral não fazer qualquer exigência nesse sentido, todos
os diretores eleitos até o momento possuíam experiência
anterior em cargos de coordenador de área antes de
ingressarem na função de diretor. Dessa forma, todos
tiveram oportunidade de participar das gestões anteriores
em um escalão mais baixo, mas não menos importante.

A eleição para Direção é coordenada por uma Comissão
Eleitoral, composta por representantes dos alunos, dos
professores e dos administrativos. Cabe a essa comissão
organizar o Regimento da eleição, que é aprovado pelo
Colegiado da Comunidade Escolar em um prazo de cerca
de cinco meses antes da posse da equipe eleita.
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Uma vez definido o calendário eleitoral, os docentes e
administrativos se reúnem por afinidade para formar chapas
para concorrer aos cargos. Durante o processo eleitoral,
as chapas têm tido a oportunidade de apresentar suas
propostas para a comunidade escolar, através de debates,
entradas nas salas de aulas, murais e panfletos.

 Nas quatro eleições, sempre houve duas chapas
disputando. A disputa tem sido bastante acirrada, sendo
as direções eleitas com uma pequena margem de votos
sobre a chapa preterida.

Iniciativas de composição para formação de uma chapa
única foram apresentadas  em várias oportunidades, mas
até o momento não foram bem sucedidas. Há uma parcela
da comunidade que acredita que a eleição tem seu papel
didático e dá a oportunidade de que os alunos, professores
e administrativos façam livremente suas escolhas nas
urnas. Há outra parcela menor de servidores e alunos que
entendem que a eleição em si gera um desgaste emocional
intenso, criando fissuras de relacionamentos que
prejudicam a boa convivência no espaço escolar. Isso porque
na prática, nem sempre todos os servidores e alunos que
apóiam a chapa preterida colaboram para que o trabalho
da equipe eleita faça um bom trabalho que traga benefício
para todos.

Quando assumimos a Direção adotamos uma postura
de buscar um bom relacionamento com a equipe preterida.
Procuramos estabelecer o diálogo com toda a comunidade,
independentemente da opção declarada na eleição.
Adotamos a postura de imparcialidade no encaminhamento
das questões de interesse da comunidade. Ao
encaminharmos a discussão para elaboração dos
planejamentos, procuramos ouvir todos os participantes da
comunidade e definir ações que pudessem atender a todos
os setores de forma indiscriminada.
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Essa preocupação com a imparcialidade foi adotada em
cada divisão orçamentária anual, pois procuramos aplicar
os recursos em todos os setores da instituição, utilizando
para tanto critérios objetivos. Dessa forma, reduzimos as
tensões advindas da eleição.

Ao final dos quatro anos, nossa satisfação foi ouvir de
diversos professores, alunos e administrativos, que mesmo
não tendo votado em nossa equipe,  estavam muito
satisfeitos com o trabalho e que tínhamos superado as
melhores expectativas. Esse foi um dos sinais de que
tínhamos nos comportado dignamente nos cargos ocupados
e que estávamos fazendo a nossa parte na consolidação da
cultura democrática, um dos bens maiores de nossa
instituição.



8

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Unidade São José recebe recursos anuais para cus-
teio, para manutenção do prédio e para aquisição de equi-
pamentos para os laboratórios e setores administrativos. O
gerenciamento desses recursos é de responsabilidade do
diretor da instituição, com apoio dos gerentes e acompa-
nhamento direto da Diretoria de Administração e Planeja-
mento do Sistema CEFET-SC.

Estes recursos financeiros são oriundos de diversas
fontes, entre as quais a principal é a Secretaria da Educa-
ção Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação.
Para dividir os recursos entre as diversas instituições de
educação tecnológica, o MEC considera a soma do número
de alunos matriculados, com uma defasagem no tempo de
dois anos. Ou seja, o orçamento de 2006, por exemplo, é
relativo ao número de alunos do ano de 2004.

Figura 20 - Planejando a utilização dos recursos
orçamentários
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Além de recursos obtidos diretamente do Ministério
da Educação, a Unidade elaborou dezenas de projetos soli-
citando recursos complementares. Nos anos de 2003 a
2006, vários desses projetos foram contemplados, tais como:
construção de um mini-auditório, reforma da Sala de Cul-
tura, construção de um Centro de Convivência, construção
de um novo bloco de laboratórios, impermeabilização dos
tijolos à vista, inclusão da informática no dia-a-dia de alu-
nos e professores em salas de aula, pavimentação do aces-
so, troca do piso do auditório, revitalização da biblioteca e
climatização das salas de aula.

Ou seja, mesmo que os recursos orçamentários sejam
restritos, sempre há outros caminhos. Firmamos convênios com
a Prefeitura Municipal de São José, fomos contemplados com
emendas parlamentares e tivemos um Projeto aprovado no
Concurso Nacional da Fundação Vitae-FAT.

Os recursos recebidos do orçamento do MEC estão divididos
em algumas rubricas específicas: material permanente,
funcionamento da educação profissional, capacitação, aquisição
de acervo e assistência ao educando. Esses valores não podem
migrar de uma rubrica para outra. Ou seja, é como se os recursos
estivessem alocados em gavetas próprias.

Durante nossos quatro anos de gestão, o orçamento da
Unidade foi obtido por meio de índices relativos à proporção do
número de alunos e servidores dentro do Sistema CEFET-SC
e de acordo com as diretrizes aprovadas pelo  Conselho Diretor.

Desde os primeiros meses de trabalho, priorizamos o
controle preciso dos recursos recebidos. Procuramos conhecer
com detalhes o volume despendido em custos fixos, em custos
de manutenção do prédio e em necessidades de equipar os
laboratórios.

Organizamos planilhas eletrônicas para controlar as
despesas mês a mês. Esse domínio do volume de gastos
mensais foi fundamental para propormos ao Sistema
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CEFET-SC a mudança dos procedimentos para divisão da
rubrica de Funcionamento da Educação Profissional. Ob-
servamos que nossa Unidade de Ensino, por mais que eco-
nomizasse em energia elétrica, telefone, água e papel, es-
tava comprometendo quase 90% do orçamento recebido da
rubrica de Funcionamento em custos fixos. Isso estava
impedindo que o prédio escolar pudesse passar pelas ma-
nutenções necessárias. Calculamos o comprometimento dos
custos fixos das demais unidades e sugerimos uma proposta
mais apropriada, de forma a contemplar os interesses de
todos. Após muita insistência e estudo de diversas simula-
ções houve aprovação da mudança dos critérios da divisão
orçamentária a partir de 2005. Assim, primeiramente os cus-
tos fixos de todas as unidades passaram a ser agrupados em
um único bloco. Logo depois, o valor líquido é  dividido propor-
cionalmente entre todas as unidades. Isso possibilitou que a
Unidade São José recebesse os recursos de que precisava
para a manutenção do prédio escolar e realizasse obras es-
senciais, como a reforma do refeitório e da biblioteca, a re-
forma dos banheiros e salas de aula, a reforma dos pilares e
telhados, entre outras melhorias. Foi uma modificação pe-
quena nos critérios, mas que representou a garantia da ma-
nutenção do prédio escolar.

Outra importante mudança realizada foi o
estabelecimento interno de critérios orçamentários claros
e transparentes para divisão dos recursos recebidos para
aquisição de material permanente e equipamentos. Na
avaliação da comunidade, realizada assim que assumimos
a Direção, não havia critérios claros para a divisão dos
recursos. Havia áreas com mais alunos recebendo menos
recursos do que outras. Organizamos algumas planilhas
com um histórico do número de alunos e dos valores
recebidos nos anos anteriores e convidamos os
coordenadores das áreas para um acordo. Este previa uma
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proporcionalidade entre os recursos recebidos e o número
de alunos. A partir desse momento, a divisão orçamentária,
internamente, passou a ser realizada de forma mais
equilibrada, resolvendo os problemas apontados. O acordo
foi apresentado à comunidade e aprovado pelo Colegiado
da Comunidade Escolar, sendo adotado desde então.

Sabemos que há instituições de ensino que recebem
recursos insuficientes para todas as demandas dos alunos,
professores e administrativos. Temos observado que, nestes
casos, a divisão das responsabilidades com a comunidade é
uma das saídas para a manutenção do prédio escolar. A
Direção deve estabelecer um canal permanente com os pais
dos alunos, buscar apoio dos vereadores, das associações de
moradores, entrar em contato com empresas da cidade,
elaborar projetos e submetê-los aos diversos órgãos de fomento
existentes no país. Há instituições como a Fundação VITAE-
FAT que patrocinam projetos de relevância social. Nossa
Unidade, nos últimos seis anos, teve dois projetos aprovados
em concursos nacionais dessa fundação, e isso fez muita
diferença nos resultados de nosso trabalho.

Entendemos que quando os recursos são escassos, mais
eficiente deverá ser o uso dos mesmos. A Direção deve organizar
as despesas e reduzir ao máximo seus custos fixos. Dois bons
exemplos disso são a realização de campanhas educativas
para redução do consumo de energia elétrica, água e
telefone e a realização de pequenos reparos pelos próprios
pais dos alunos, principais interessados no estado de
conservação do prédio escolar em que estudam seus filhos.

A  Direção deve ser criativa na busca de soluções para a
falta de recursos e não  perder de vista a esperança e a disposição
para a captação de recursos. Pode ser organizado um banco de
talentos dos pais de alunos, de forma a contar com a colaboração
dos pais. Por exemplo, com a contribuição de algum pai
especialista em informática, pode ser oferecido curso sobre
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este assunto para a comunidade, com o pagamento na forma
de doação de livros para a biblioteca. Dessa forma, preserva-
se o caráter público da instituição, garante-se a integração
com a comunidade e ainda se amplia o acervo da Biblioteca.

Segundo Luck (2006), o Programa Amigos da Escola
está presente em 27 mil escolas brasileiras. Mesmo assim,
o programa é criticado por muitos como uma forma de
disfarçar os problemas das escolas brasileiras, como a falta
de professores e administrativos. Os pais dos alunos,
mesmo não preparados para tal, estariam ocupando espaços
que deveriam ser dos profissionais formados. As críticas
nesse sentido procedem em algumas situações, mas é
preciso observar que o projeto tem o mérito de incentivar
que a comunidade participe da vida escolar. Na
apresentação, mostramos que as escolas que se destacaram
na Prova Brasil foram aquelas que contavam com uma forte
parceria com a comunidade. Logo, todas as iniciativas nesse
sentido devem ser aplaudidas e incentivadas. Quando a
comunidade participa da manutenção das escolas está
assumindo a co-responsabilidade pela educação de seus filhos.

 As compras de equipamentos e a manutenção do prédio
da Unidade São José são realizadas a partir de processos
licitatórios, respeitando-se os procedimentos previstos na Lei
8666/93 - Lei das Licitações e Contratos Públicos e nas
demais legislações vigentes. Para tanto, a Unidade conta
com uma Comissão Permanente de Licitação, subordinada
à Gerência de Apoio ao Ensino, mas que atua em sintonia
precisa com a Diretoria Sistêmica de Administração e
Planejamento e com a Coordenação de Orçamento e
Finanças do Sistema CEFET-SC. Ou seja, o processo de
compras é realizado de forma integrada, seguindo-se
diretrizes sistêmicas para tal.

 Antes de os editais serem publicados há um intenso
trabalho de organização das demandas internas. Junto com
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a avaliação das ações prioritárias para preparação do
Planejamento Participativo Anual, solicitamos que a
comunidade informe quais são as necessidades materiais
previstas para o ano seguinte. Uma vez realizada a priorização
dos gastos a partir dos critérios estabelecidos pelo Colegiado
da Comunidade Escolar, a Direção e as Coordenadorias
organizam os pedidos de compras em formulários apropriados.
Durante os quatro anos de nossa gestão, procuramos atrelar
a aplicação dos recursos às ações consideradas prioritárias
para a comunidade. Há diversas ações que não envolvem
custos. Mas há aquelas que, para serem viabilizadas,
requerem a adequada alocação dos recursos.

Uma vez recebidos os pedidos de compras conferidos e
assinados, a equipe de licitação realiza os passos previstos na
legislação brasileira, tais como: realização de três orçamentos
preliminares de cada item, composição de itens similares,
conferência das especificações, definição da modalidade de
licitação e elaboração do edital.

Uma grande lição que aprendemos nesse processo de
organização dos editais é a de que temos que ter muito cuidado
na especificação técnica de cada item. Atualmente, o Sistema
CEFET-SC conta com uma importante comissão chamada
COPEMI – Comissão Permanente de Informática, que é
responsável por organizar a especificação mais atual para a
aquisição dos computadores da instituição. Esse é um grande
avanço, pois a instituição adquire anualmente dezenas de
computadores, e a falta de padronização causava dificuldades
para todos.  Atualmente, qualquer unidade do Sistema CEFET-
SC pode especificar os melhores computadores para
determinada aplicação – gráfica,  administrativa ou didática
– a partir de consulta no site do CEFET-SC.

Além da padronização de equipamentos similares,
também é fundamental um bom detalhamento da descrição
do item a ser adquirido, pois não é permitido que se
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especifique a marca. Logo, se desejamos adquirir um
produto da melhor qualidade pelo menor preço de mercado,
temos que ser rigorosos na especificação dos detalhes do
bem, de tal forma que se uma empresa mal intencionada
vencer a licitação, ela não venha a entregar um produto de
qualidade inferior.

Também é conveniente explicitar no edital que a empresa
que vencer a licitação para determinado item deve
apresentar uma amostra do produto em um prazo de 72
horas antes do fechamento da licitação. Dessa forma, a
instituição pode desclassificar empresas que venham a
competir no pregão com um preço inexeqüível e com
produtos de baixa qualidade. Se não houver a exigência da
apresentação da amostra, uma empresa pode vencer a
licitação para o item, desclassificar empresas que têm
condições de entrega do produto a um preço de mercado e
depois simplesmente tentar entregar um produto de baixa
qualidade. Tivemos que conviver com uma situação como
essa, rejeitando os produtos entregues por mais de uma
vez, de tal forma a garantir que a comunidade recebesse
exatamente o que estava previsto no edital. No entanto, isso
custou um atraso de meses entre a licitação e a entrega.

Nem todas as instituições educacionais organizam
diretamente seus processos licitatórios, mas consideramos
importante que todo gestor conheça essas modalidades,
de forma que possa acompanhar como são gastos os recursos
públicos específicos para a educação provenientes das
quotas definidas na Constituição Federal, ou seja 18% da
arrecadação dos municípios e 25% da arrecadação dos
estados.

É freqüente, nos meios de comunicação, a divulgação
de fraudes em licitações. Entre as mais comuns estão o
superfaturamento de produtos, o uso de empresas “laran-
jas” por agentes públicos desonestos, o fornecimento de
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material de qualidade inferior, a falsificação de notas de
entrega e o direcionamento de licitações. Isso tem sido
alvo de investigação do Ministério Público, da Controladoria
Geral da União e da Polícia Federal.  Temos observado
ações de grande vulto da Polícia Federal, no sentido de
prender políticos, juízes, empresários e servidores públi-
cos envolvidos em fraudes de licitações.

As principais modalidades de licitação são Concorrên-
cia, Tomada de Preços, Carta Convite, Concurso, Leilão e
Pregão. Por se tratar de procedimentos formais, é funda-
mental que se estudem em detalhes as legislações perti-
nentes:  Lei 8666/93, que instituiu normas para licitações
e contratações da Administração Pública; Lei 10520/02,
que instituiu a modalidade de pregão nas esferas munici-
pais, estaduais e federais; Decreto 5450/05, que regula-
menta o pregão na forma eletrônica.

A carta convite é uma modalidade de licitação entre
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastra-
dos ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de
três. Podem ser convidadas empresas para obras e servi-
ços de engenharia em um valor de até 150 mil reais.

Essa modalidade de licitação é muito utilizada e não
são raras as fraudes em sua execução. Agentes públicos
mal intencionados costumam fracionar obras maiores em
partes, para que estas possam ser realizadas em lotes de
até 150 mil reais. Como as três empresas podem ser convi-
dadas diretamente pela administração pública, fica evidente
a facilidade em se utilizar empresas “laranjas” para vencer
as licitações.  Por esse motivo, as ações das Controladorias,
Ministério Público e Polícia Federal têm sido importantes
para coibir esse tipo de prática lesiva ao patrimônio público.

Após o trabalho de conferência interna, nossos editais
eram encaminhados para a apreciação da Procuradoria
Federal, para emissão de parecer jurídico. Uma vez corrigi-
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dos os problemas apontados pela Procuradoria, procuráva-
mos publicar amplamente os editais na internet e  murais
de forma a garantir a participação de um maior possível de
empresas. Dessa forma, procurávamos obter o menor pre-
ço possível para realização das obras, aproveitando ao má-
ximo os  recursos disponíveis.

A dispensa de licitação é considerada uma modalidade
de compras de caráter excepcional, amparada  pela Lei
8.666/93 para compras até o valor de R$ 8.000,00. Podem
ser contratados até este valor serviços, material de consu-
mo ou permanente. No entanto, todo processo deve ser
realizado dentro da legislação e padrões estabelecidos pela
Unidade de Auditoria Interna do Sistema CEFET-SC. Con-
figuram emergências situações como epidemias, terremo-
tos, maremotos, ciclones, greves de servidores ou sua de-
missão coletiva e inesperada, afetando serviços importan-
tes, enchentes, desabamentos de prédios, pontes, casas,
edificações, necessidade emergente de redobrar o que é
sempre temporário (por exemplo, serviços de segurança),
contratação de serviços impostergáveis, por ameaça imi-
nente a pessoas, serviços ou bens públicos.

Procuramos organizar as dispensas de licitação solici-
tando que fossem realizados, no mínimo, 3 orçamentos para
cada item a ser adquirido. A grande dificuldade é que, em
diversos momentos, a empresa vencedora do processo não
possuía o SICAF (Sistema de Cadastro de Fornecedores).
Ou seja, as empresas não tinham as certidões negativas
da Previdência Social, Receita Federal e FGTS.

Caso a empresa vencedora esteja com o SICAF em dia,
a Comissão de Licitação emite o SIDEC – Sistema de Di-
vulgação Eletrônico de Compras. Então, a Nota de Empe-
nho é emitida e entregue à empresa vencedora, o produto
(ou serviço) é recebido e conferido. Finalmente, a nota fis-
cal é atestada pela Direção para pagamento da empresa.
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Além da modalidade de dispensa de licitação, há um
outro procedimento de compra direta, sem realização de
licitação, para aquisição de material de consumo ou
contratação de serviços de manutenção, através da modali-
dade suprimento de fundos. Mas o valor gasto em cada com-
pra deve ser no máximo de duzentos reais e destinado ao
atendimento de emergências. Caracteriza-se como consumo
o item destinado a suprir alguma emergência, como materi-
al elétrico, hidráulico, etc. Caracteriza-se como serviço a pres-
tação de serviço do tipo conserto de sistema de bombeamento
da instituição, do quadro elétrico entre outros.

As despesas de Suprimentos de Fundos deverão ser
pagas através de moeda corrente. Não é permitido: receber
nota fiscal de pessoa física; fazer manutenção de qualquer
equipamento, quando o valor ultrapassar a 50% do valor
total do objeto;  comprar material permanente e comprar
na mesma loja material a um custo acima de R$ 200,00.

Na Unidade São José, utilizamos principalmente a
modalidade Pregão para a aquisição dos equipamentos e
material de expediente. Conforme informamos anteriormen-
te, o Decreto Federal 5450/2005 regulamenta o pregão em
sua forma eletrônica. O objetivo é a ampliação das empresas
participantes, com uso da internet e  obtenção do menor
lance para cada um dos itens a serem licitados. A equipe de
pregoeiros utiliza-se da internet para receber os lances e
para aceitar ou reprovar cada proposta, justificando por es-
crito no Sistema cada decisão tomada. O número de empre-
sas participantes faz com os preços caiam, mas há o risco de
a vencedora ter sua sede distante milhares de quilômetros
da instituição e, com isso, haver problemas de dificuldades
de assistência técnica dos itens adquiridos. Por esse motivo,
os editais devem ser bem detalhados nesse sentido.   Infor-
mações detalhadas sobre pregão eletrônico podem ser obti-
das no sítio eletrônico http://www.compranet.gov.br.
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O PROCESSO DE GESTÃO

Na sua maioria, as pessoas que vivenciam uma
organização tendem a percebê-la de forma fragmentada,
separando-a por departamentos, setores e competências.
É o que chamamos de visão de feudos. Em uma organização
educacional, a situação não é diferente. É comum falar-se
da área administrativa como se fosse algo totalmente
dissociado da área pedagógica. Esta visão é fruto de um
modelo mental de ver o mundo tendo como referência o
paradigma cartesiano-newtoniano1 . Um dos grandes
desafios da gestão trata justamente da integração de todos
os elementos do processo educacional visando atingir
objetivos comuns.

Nessa perspectiva, Luck (1988) destaca que o
entendimento do processo de gestão já pressupõe a idéia de
participação, isto é, do trabalho associado de pessoas analisando
situações, decidindo sobre o seu encaminhamento e agindo
sobre elas em conjunto. Isso porque o êxito de uma organização
depende da ação construtiva conjunta de seus componentes,
pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria
um todo orientado por uma vontade coletiva.

Assim, toda atividade desenvolvida no ambiente escolar
deve ser valorizada e contribui, direta ou indiretamente,
com o desenvolvimento do processo pedagógico. Esta visão

1 Senge (1990) define os modelos mentais como pressupostos
profundamente arraigados, generalizações ou mesmo imagens que
influenciam nossa forma de ver o mundo e de agir. São as imagens internas
do mundo. Podem ser simples generalizações ou teorias complexas. São
ativos, pois modelam o modo de agir e influenciam o que se vê.
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é essencial para a re-significação das relações existentes
entre os atores organizacionais com a atividade que
desenvolvem, bem como com o processo educativo.

E, para que os processos e atividades sejam realizados
de forma eficaz, faz-se necessária a adoção e utilização de
um modelo de gestão democrático que favoreça a
descentralização do processo decisório, a delegação e
divisão de responsabilidades, a partir de uma visão
sistêmica da instituição educacional. Com este enfoque,
pretende-se deixar claro que o desenvolvimento da
instituição depende da participação e do trabalho de todos
os seus integrantes: alunos, docentes, servidores técnicos,
servidores terceirizados, pais e comunidade.

A seguir apresentamos alguns extratos do Projeto Político
Pedagógico do Sistema CEFET-SC (CEFET-SC, 2003):

Nos processos de gestão, é fundamental ressaltar que
as pessoas são os agentes das mudanças. Os gestores
e cada membro da comunidade escolar, em particular,
têm contribuição indispensável na construção da
gestão democrática. Por isso, é imprescindível que haja
uma política de valorização dos servidores e a
promoção da igualdade de oportunidades, para que
todos se sintam parte da escola, identificando-se em
seu trabalho e assumindo-se co-responsáveis no
desenvolvimento dos processos. Nessa perspectiva, a
formação continuada tem fundamental importância,
pois, além de possibilitar a qualificação, a competência,
a progressão funcional na carreira, propicia o
desenvolvimento profissional dos servidores articulado
ao projeto e às finalidades da escola.

.........................................................................................................

É imprescindível, ainda, que se promova o espaço de
discussão e de preparação da comunidade escolar
para tomar decisões coletivas. Esse espaço contribui
para a formação dos sujeitos – todos crescem e
aperfeiçoam sua condição de cidadãos – e, sobretudo,
qualifica as decisões e ações.Nesse sentido, o coletivo
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ganha vida e poderá tomar o lugar das “caixinhas” ou
das corporações. Não podemos admitir, por exemplo,
que os técnico-administrativos fiquem afastados da
maioria dos trabalhos educativos da escola. Todo trabalho
de caráter educativo requer a contribuição de todos,
mesmo que indiretamente. O servidor, porém, somente
se sentirá parte dos trabalhos se for superado o tarefismo
e todos puderem exercer ações críticas, criadoras e,
principalmente, conscientes. Para tal, é preciso garantir
condições de trabalho, tempo e recursos adequados
sempre associados à valorização dos servidores.

Na Unidade São José, o gerenciamento dos processos
de apoio ao ensino é realizado pela  Gerência Educacional
de Apoio ao Ensino – GEAEN, que faz parte da estrutura
diretiva da Unidade. Estes processos estão formalmente
organizados em Coordenações e Setores, a saber:
Coordenadoria de Recursos Humanos – COREH,
Coordenadoria de Materiais de Finanças – COMAF (Setor
de Almoxarifado, Setor de Patrimônio e Setor de Compras),
Coordenadoria de Multimeios e Saúde – COMES (Setor de
Audiovisual, Setor de Reprografia, Biblioteca e Setor de
Saúde) e Coordenadoria de Serviços Gerais – COSEG (Setor
de Recepção, Setor de Vigilância, Setor de Manutenção,
Setor de Limpeza, Setor de Transporte e Setor de Telefonia).

Estas coordenações compõem o Conselho de Apoio ao
Ensino, que também conta com a participação da Coordenadoria
de Informática – vinculada diretamente ao Diretor da Instituição.
Esse Conselho, de caráter deliberativo em questões  previstas
no Regimento Escolar, configura-se como um espaço formal de
discussão, de deliberação e de proposição de encaminhamentos
sobre questões relativas à Gerência, às suas Coordenadorias e
por extensão, à Unidade São José como um todo.

O grande nível de complexidade e de diversidade dos
processos e atividades realizados no âmbito da Gerência confere-
lhe grande dinamicidade. Do ponto de vista de gestão, trata-se
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de um excelente laboratório de aprendizagem, pois permite
o contato com perfis diferenciados de pessoas e de
processos.

E, para que os processos e atividades sejam realizados
de forma eficaz, faz-se necessária a adoção e utilização de
um modelo de gestão que favoreça a delegação e divisão de
responsabilidades, a partir de uma visão sistêmica. Apesar
de termos uma estrutura organizacional ainda fortemente
influenciada por elementos burocráticos e hierárquicos, existe
a necessidade premente da adoção de uma visão integrada de
todos os processos, que necessariamente deverá abranger a
área pedagógica e a administrativa.

Em síntese, destacamos que a GEAEN não deve ser
percebida como uma estrutura isolada, mas como parte
integrante de um todo maior, a Unidade São José. Essa
estrutura denominada GEAEN deve, portanto, atender a
Instituição de um modo geral, de forma a contribuir
efetivamente para o alcance das finalidades institucionais.

A partir dessa visão, fomos delineando alguns eixos, de
modo a tornar possível e efetivo o nosso cotidiano de gestão.
Fizemos  isso a partir dos seguintes eixos de atuação:

Construir coletivamente uma visão sistêmica de Gerência,
a partir da compreensão que as ações desenvolvidas
afetam todos os integrantes da comunidade escolar;
Resgatar o papel do Conselho da GEAEN, fórum formal
de discussão e de deliberação;
Imprimir uma metodologia de trabalho mais
sistematizada e organizada, tendo como base o
planejamento institucional e a gestão participativa.

Com o intuito de contribuir com o processo de formação
de futuras equipes gestoras, possibilitando o
compartilhamento e a socialização do conhecimento, a
sinalização da necessidade da continuidade administrativa
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e a construção de uma memória de gestão pública
institucional, é que nos aventuramos a documentar os
principais eventos e realizações vivenciados no nosso período
de gestão. Trata-se, portanto, de um processo de
formalização, capitalização e disponibilização de um saber
coletivo.

Assim, procuramos, no decorrer do texto, pontuar também
alguns conceitos teóricos existentes na literatura organizacional
cuja validade foi demonstrada ao longo do nosso cotidiano.
Destacamos aqui que a teoria aplicada de forma isolada não
será de grande valia. Ela apenas sugere caminhos. A sabedoria
está justamente na sua contextualização, que será enriquecida
com a participação dos demais atores da organização. Ou seja,
o caminho se faz ao se caminhar e, de preferência, de forma
conjunta. E é justamente nas interfaces entre as áreas que
costumam ocorrer as grandes inovações.





10

A INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL COMO
ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Conforme exposto anteriormente, para entendermos o
contexto de uma instituição educacional, é necessário que
nos aventuremos também pelo campo da teoria
organizacional, porém tendo o cuidado de fazer as
adaptações necessárias. Afinal, uma instituição de ensino
é um tipo de organização. Porém, nunca é demais lembrar
que estamos tratando neste livro do processo de gestão de
uma organização educacional pública, que, a priori, não tem
que gerar lucros financeiros diretos e que tem como missão,
desenvolver e difundir conhecimento científico e
tecnológico, formando indivíduos para o exercício da
cidadania e da profissão. Assim, enquanto natureza do
trabalho, a instituição de ensino lida essencialmente com
o humano, o que a torna uma organização altamente
complexa.

Para corroborar esta complexidade, sabemos que as
instituições educacionais não são iguais. Não existe,
portanto, uma única forma de organizá-las e de gerenciá-
las.

Apresentamos aqui algumas indagações iniciais, que
sempre estiveram presentes ao longo do nosso período de
gestão. Procuramos encontrar estas respostas no desenrolar
do cotidiano escolar.

Qual é o verdadeiro papel do gestor  e das equipes
diretivas?
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Qual a melhor forma de gerenciar uma instituição
educativa?
Feita esta introdução, passaremos a seguir a

discorrer sobre alguns elementos teóricos que poderão
contribuir para o entendimento desta complexidade, porém
sem qualquer pretensão de esgotar o tema.

O ser humano aprendeu desde muito cedo que o
trabalho em conjunto produz resultados mais eficientes e
em um prazo menor de tempo, do que o trabalho de forma
isolada. Apesar da forte tendência a se considerar a
realização sob um enfoque individual, a verdade é que a
grande maioria das realizações que ocorrem na sociedade
moderna só se dá porque as pessoas, em grupo, envolvem-
se em projetos comuns. De fato, nossa sociedade
desenvolveu-se graças à criação de organizações
especializadas que fornecem os bens e serviços de que ela
precisa. Na realidade, estamos numa sociedade
organizacional (HAMPTON, 1980).

Etzioni (1976) destaca a importância das organizações
quando diz que nascemos em organizações, e quase todos
nós somos educados por organizações e passamos a vida a
trabalhar para organizações. Passamos muitas de nossas
horas de lazer a pagar, a jogar e a rezar em organizações.
Quase todos nós morreremos numa organização e, quando
chega o momento do funeral, a maior de todas as
organizações – o Estado – precisa dar uma licença especial.

Nossas experiências dentro das organizações ou em
contato com elas podem ser boas ou más. Às vezes, as
organizações podem parecer suficientemente ajustadas ou
responsivas às nossas necessidades e, outras vezes, nosso
contato com elas pode provocar irritação e frustração. Essas
experiências pessoais dentro das organizações ou em
contato com elas dão-nos uma compreensão vulgar do que
significa “estar organizado”.
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Como nossas atitudes para com as organizações
podem ser positivas ou negativas, este tipo de compreensão
mediante o senso-comum pode, pelo menos, dar-nos uma
boa base para o exame mais sistemático das organizações.
As organizações diferenciam-se de outros ajuntamentos
de pessoas por sua conduta voltada para metas. Isto é, as
organizações perseguem metas e objetivos que podem ser
mais bem alcançados pela ação harmoniosa das pessoas
(HAMPTON, 1980).

E as organizações são compostas por pessoas,
indivíduos, com peculiaridades e particularidades que não
podem ser deixadas de lado, nem esquecidas. São estes
que dão vida aos procedimentos, à cultura organizacional
(ETZIONI, 1976).

Sob uma abordagem sistêmica, as organizações
podem ser consideradas como um subsistema do sistema
social dentro do qual estão situadas. Segundo a teoria dos
sistemas, sociedade e organizações são sistemas abertos,
pois trocam informações e recursos em nível econômico,
tecnológico e cultural necessários à sobrevivência e ao
desenvolvimento organizacional. Desta forma, pode-se
afirmar que as organizações estão em constante
reestruturação e redefinição, na medida em que seus
objetivos são alcançados ou modificados, por influência
interna ou externa, o que as caracteriza como uma unidade
em CONSTRUÇÃO sempre sujeita às MUDANÇAS (LOPES,
1998).

A literatura organizacional destaca que os cenários
organizacionais são constituídos por dimensões e/ou
condicionantes da estrutura organizacional (CAULLIRAUX
E YUKI, 2004; ROBBINS, 2005). Apresentamos, na Figura
21 a seguir, uma proposta de esquema de visualização das
dimensões mais referenciadas:
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Figura 21 - Esquema das dimensões de um sistema
educacional

Assim, uma organização educativa é constituída por
todas essas dimensões, que estão em relação permanente.
Uma ação sobre determinada dimensão fatalmente
produzirá reflexos nas demais. Isto exemplifica o que
podemos chamar de uma visão sistêmica de gestão.
Influenciando todas estas dimensões, temos a cultura
organizacional, tema que veremos a seguir.

Dado o exposto, queremos destacar que o gestor deve
procurar compreender inicialmente o cenário no qual está
inserida a Instituição que irá gerenciar, procurando
identificar as dimensões que o compõem, bem como suas
potencialidades e limites, de forma a poder projetar ações
e resultados. A capacidade de diagnóstico é também a
capacidade de prognóstico.

Nessa perspectiva, o crescente interesse sobre a
temática da cultura organizacional parece estar relacionado
com as tentativas de desvendar os motivos que levam ao
êxito, ou não, de determinada ação, estratégia, processo,
e o impacto destes sobre o desempenho organizacional,
grupal e individual.
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10.1 - Cultura Organizacional
As organizações são sistemas complexos, com uma

cultura organizacional própria, caracterizada não só por
aquilo que é explícito, mas, sobretudo, por um enorme
volume de conhecimento e de relações informais que estão
submersos e pouco visíveis, mas que representam uma
grande parte do conhecimento organizacional (SELFRIDGE
et al. apud TRIGO et al., 2005).

Para Shein (1992), cultura é um conjunto de
pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou
desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de
adaptação externa e integração interna e que funcionaram
bem o suficiente para serem considerados válidos e
ensinados a novos membros como a forma correta de
perceber, pensar e sentir, em relação a esse problemas.

Jacques (apud CHIAVENATO, 2000), por sua vez,
refere-se à cultura como a maneira costumeira ou
tradicional de pensar e fazer as coisas que são
compartilhadas por todos os membros da organização e que
os novos membros devem aprender e aceitar para serem
aceitos no serviço da organização.

O conceito de cultura organizacional está muito
relacionado, portanto, à maneira como a organização visualiza a
si própria, sua identidade e o ambiente no qual está inserida.
Representa as normas informais e não escritas que orientam o
comportamento dos membros da organização no dia-a-dia e que
direcionam suas ações para o alcance dos objetivos
organizacionais (SROUR, 1998).

Alguns aspectos da cultura podem ser percebidos mais
facilmente, enquanto outros são menos visíveis e de difícil
percepção. Neste contexto, Chiavenato (2000) evidencia que
a cultura organizacional engloba aspectos formais,
facilmente perceptíveis, relacionados com as políticas,
diretrizes, procedimentos, objetivos, estruturas e
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tecnologias existentes e, aspectos informais, relacionados
com as percepções, sentimentos, atitudes, valores,
interações informais e normas grupais. A cultura é
geralmente representada pela metáfora de um iceberg. Este
tem cerca de 90% de seu corpo submerso, devido às
diferenças de densidades entre o gelo e a água. Assim, a
parte visível ou observável do iceberg está associada aos
aspectos formais da cultura da organização, enquanto a
parte invisível ou oculta está relacionada aos aspectos
informais. Portanto, os aspectos informais são justamente
os mais difíceis de interpretar, compreender, transformar
ou mudar.

Figura 22 - Ilustração dos aspectos formais e informais
de uma organização

A Tabela a seguir, adaptada de Chiavenato (2000),
classifica os componentes da cultura segundo a sua
visibilidade:
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Tabela 4 - Componentes visíveis e invisíveis da cultura
organizacional

A cultura pode ser forte ou fraca. É forte quando seus
valores são compartilhados intensamente pela maioria dos
funcionários, de forma a influenciar seus comportamentos e
expectativas. Ela serve de elo entre o presente e o passado
e contribui para a permanência e a coesão da organização,
principalmente em situação de mudança. A cultura representa
o universo simbólico da organização e proporciona um referencial
de padrão de desempenho entre os funcionários, influenciando
a pontualidade, a produtividade e a preocupação com a qualidade
e serviço ao cliente (CHIAVENATO, 2004).

Em geral, temos também a presença das subculturas
organizacionais, que, reunidas, formam o grande caldeirão
cultural da instituição. Elas se formam a partir da tendência
natural do ser humano de agrupamento, considerando a visão
de mundo, interesses comuns, afinidades, hábitos, valores e
crenças. Assim, pessoas que desenvolvem atividade semelhante
em uma organização tendem a desenvolver uma cultura
específica. Em uma escola, podemos ter os agrupamentos
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do pessoal da área das ciências humanas, da área técnica,
dos alunos veteranos, do movimento sindical, e assim por
diante. A convivência harmoniosa das subculturas é possível
e necessária para o desenvolvimento do processo de gestão
educacional.

Toda Instituição possui uma cultura própria. O gestor
deve conhecer os elementos que compõem a cultura da
sua instituição, pois isto facilitará a compreensão do cenário
organizacional e a escolha de estratégias de gestão mais
adequadas, principalmente em momentos de mudança.
Exemplificando, já no início do nosso período de gestão,
convivemos com um processo de evidenciação das
subculturas existentes no cenário organizacional,
originado, em parte, pelo desenrolar de um processo
eleitoral para a Direção da Unidade, caracterizado pela
participação de duas chapas. Esse processo, naturalmente,
fez com que a Instituição se dividisse em dois pólos. Assim,
o nosso período inicial de gestão teve que tratar justamente
desse cenário de fragmentação vivenciado pela instituição,
de modo a tornar possível a construção coletiva de um
projeto de escola.

De acordo com os teóricos organizacionais, é possível
efetivar a mudança da cultura de uma organização, porém
trata-se de um processo complexo, que pode levar bastante
tempo. Por outro lado, o gestor deve ter em mente que todo
processo de mudança pode ser uma excelente oportunidade
de reflexão, de aprendizado, de inovação e de crescimento
para a Instituição.

Algumas situações e eventos podem favorecer e/ou
desencadear este processo de mudança cultural, como, por
exemplo, quando ocorrem modificações na liderança, imposição
de novos aspectos legais, crises de desempenho, alterações no
quadro de pessoal, entre outras. Uma característica inerente
às Instituições Públicas é a alternância nos quadros gerenciais
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superiores, bem como as alterações das políticas e
legislações específicas. Estes dois fatores, por si só, já
acarretam o desencadeamento de uma grande parcela de
processos de mudança.

Assim como ocorre na maioria das instituições educacio-
nais, nós também vivenciamos a realização de vários processos
de mudança em nossa Unidade, tanto na área pedagógica, como
na área administrativa. A sabedoria consiste no planejamento
adequado de todo o processo, que necessariamente deve contar
com a participação de todos os que serão afetados pela mudança
em questão. E, obrigatoriamente, o elemento cultural terá que ser
observado e incorporado no transcorrer de todo o processo.

10.2 - O Modelo de gestão
Ao longo da história, vários modelos de gestão ou

organizacionais têm sido concebidos, de modo a possibilitar o
gerenciamento eficaz das organizações. Cada qual com
concepções filosóficas e práticas gerenciais próprias. Esse
processo foi sendo intensificado a partir do aumento da
complexidade das organizações.  Apesar das inúmeras
formalizações e teorias existentes, percebemos, no campo
prático, que o processo de gestão agrega também uma dose
de intuição, de subjetividade e de irracionalidade.

Podemos afirmar que gestão é uma ciência que envolve
decisões e ações. O termo gestão pode ser entendido como uma
prática social, que depende de pessoas, da sociedade, da
economia, da cultura, das possibilidades tecnológicas, de outras
tantas dimensões da vida. O modelo de gestão refere-se ao
arranjo relativo ao “como fazer”. Atualmente entende-se
que o modelo de gestão deve cuidar dos processos de
aprendizado organizacional, necessários à evolução da
organização, tanto em sua dimensão operacional (uso dos
recursos) como em sua dimensão estratégica (re-alocação
dos recursos), dada a evolução do ambiente e da própria
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organização. É o modelo idealizado sobre como a organização
deveria ser estruturada e coordenada, para que atenda
determinados objetivos definidos em um certo momento.
Trata-se de fazer bem o “necessário”, de ser, em um sentido
mais geral, “eficiente” no cumprimento de sua tarefa, e
também propiciar à organização que evolua na direção
correta.

Um modelo é um modelo e nada mais que isso, não é a
realidade. Esta é sempre mais complexa que o modelo faz
parecer. Para entender o modelo e poder usá-lo, é preciso
conhecer os conceitos, valores e teorias subjacentes a ele
e que lhe dão consistência e homogeneidade. Modelos não
resolvem problemas, mas ajudam a organizar o pensamento,
atuam como referenciais, sugerem comportamentos, dão
diretrizes, e indicam caminhos em caso de dúvidas.
Portanto, modelos gerenciais são instrumentos que ajudam
na gestão das organizações (CAULLIRAUX E YUKI, 2004).

De maneira didática e de acordo com os teóricos
organizacionais, podemos afirmar que os modelos de gestão
tendem a se enquadrar em um dos dois extremos
apresentadas na Tabela 5, adaptada de Robbins (2005):

Tabela 5 - Modelos de gestão

Na prática, observamos que as Instituições não são
totalmente mecânicas ou orgânicas, mas apresentam
características que tendem mais para um extremo ou outro.

Na Figura 23 e na Tabela 6 ilustramos a evolução
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dos modelos de gestão, conforme Heitor José Pereira (apud
SANTOS et al., 2001, p.13).

Figura 23 - O cenário ambiental da evolução dos  modelos
de gestão

Tabela 6 - Esquema das Eras Empresariais

A prática tem mostrado também que as organizações
fazem melhor se, a partir de seus processos concretos de
trabalho, partem para projetar e implantar seu próprio
modelo de gestão (CAULLIRAUX E YUKI, 2004). A Unidade
São José do CEFET-SC é um exemplo real dessa afirmação,
pois tem, ao longo de sua história, elaborado um modelo de
gestão próprio, de forma participativa. Este modelo, que
podemos classificar de um modelo misto de gestão, possui
características burocráticas, mas com presença de
características do modelo orgânico. Este viés de
organicidade vem sendo construído ao longo do tempo, e
citamos a seguir alguns fatores que parecem explicar a
sua origem.
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Em 1990, tivemos o ingresso, por meio de concurso
público, de um grande número de servidores docentes e
técnico-administrativos, que constituíram o quadro inicial
de pessoal da Unidade. Estes servidores, na sua maioria,
já possuíam graduação, tinham faixa etária semelhante e
afinidades por especificidade de formação. Além desses
fatores, destacamos que alguns deles já detinham
experiência de participação em movimentos democráticos.
Por outro lado, do ponto de vista organizacional, tudo estava
por ser elaborado: Regimento Escolar, Organização Didática,
Planos de Curso, entre outros. Todos esses fatores reunidos
favoreceram em muito a construção gradual e coletiva de
um processo de gestão democrático e de uma cultura
organizacional bastante peculiar enquanto Unidade de
Ensino.

Atualmente, ainda temos uma parcela significativa
desses servidores atuando na Instituição. O fato de sermos
uma Instituição Pública, cujos servidores estáveis possuem
vínculo permanente, tem favorecido a permanência do
quadro.

Outro destaque é que, na Unidade São José  sempre
tivemos como premissa a busca por uma gestão
caracterizada por uma autonomia responsável, tanto na
área pedagógica, como na área administrativa. Essa busca
por autonomia deve-se, em parte, à antiga concepção de
Escola Técnica, que, por razões bastante compreensíveis,
não apresentava uma estrutura calcada em princípios
sistêmicos de gestão. Essa particularidade fez com que
fôssemos gradualmente desenvolvendo e conquistando uma
competência própria para a realização de uma grande gama
de processos. Grande parte dessa competência
organizacional advém do somatório das competências
individuais e das lideranças existentes na Unidade. Esta
competência organizacional, na prática, tem gerado maior
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independência e agilidade no desenvolvimento da gestão
escolar.

A partir dessa visão, temos, ao longo do tempo,
procurado construir e consolidar o que denominamos de
estrutura mínima de funcionamento. Este conceito pode ser
caracterizado pela implantação gradual de áreas e setores
que possam garantir o desenvolvimento adequado das
atividades pedagógicas e administrativas da Unidade, como,
por exemplo, Informática, Compras/Licitações, Suporte
Pedagógico, Assessoria para Elaboração de Projetos, entre
outros.

Esse processo tem sido tão rico, que alguns frutos
gerados, como o Regimento Escolar, a Organização Didática,
Programas na área de Gestão de Pessoas e Práticas e
Instrumentos Gerenciais servem, no presente, como
padrões de referência para as outras Unidades do Sistema
CEFET-SC. Isto nos permite afirmar que nossa Unidade
tem sido um celeiro de boas idéias e práticas.

Cabe destacar, no entanto, que o processo de
transformação da Escola Técnica em Sistema CEFET-SC
tem desencadeado uma série de mudanças. Se, até muito
recentemente, éramos uma Unidade que buscava uma
atuação voltada para um funcionamento mais
independente, vivemos atualmente um período de
readaptação e de reflexão, quando se faz necessário o
delineamento desta nova concepção de trabalho e de
atuação, tanto por parte da Unidade quanto da nova
estrutura sistêmica. A partir desta fase, o Sistema CEFET-
SC adquire razão de ser e se justifica. O gerenciamento
desta concepção complexa de instituição educacional
requer, além do estabelecimento de uma nova política de
atuação, também uma concepção de gestão que permita
administrar esta complexidade, envolvendo o seu quadro
de pessoal e os recursos financeiros e patrimoniais.
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Consideramos, principalmente, que a gestão da Instituição
deve ser essencialmente voltada para o atendimento de
seu público-alvo, proporcionando-lhe educação formal de
qualidade, bem como à comunidade, disponibilizando
oportunidades educacionais e  de extensão. Com certeza,
o nosso histórico enquanto Unidade em muito contribuirá
na construção deste novo cenário.

Dado o exposto, alguns questionamentos surgem e
deverão necessariamente ser incorporados neste momento
de mudança organizacional:

Que modelo de gestão será mais efetivo, de modo
que possibilite a sinergia entre todas as estruturas
que compõem o Sistema CEFET-SC?
Que identidade terão as Unidades e o próprio Sistema
CEFET-SC, nesta nova concepção sistêmica de
gestão?
Como possibilitar o respeito à diversidade,
variabilidade e especificidades das unidades
educacionais que compõem o CEFET-SC, bem como
favorecer a participação de todos os atores
organizacionais?



11

GESTÃO DE PESSOAS

A seguir apresentamos um breve referencial teórico
sobre a temática de gestão de pessoas, destacando alguns
aspectos estruturais e tendências da área. Tendo em vista
sua importância e suas implicações para o processo de
gestão, discorremos também sobre os temas socialização e
motivação. Na seqüência, apresentamos alguns exemplos
de ações práticas realizadas na Unidade São José.

Desde a década de 80, fala-se da necessidade de rever a
forma de gestão de pessoas e repensar conceitos e instrumentos
de gestão. Porém, só a partir da década de 90 é que começam a
surgir propostas concretas.

O que hoje se conhece por Gestão de Pessoas era
chamado de Relações Industriais (RI) e, durante décadas
a fio, representou a maneira impositiva e coercitiva pela
qual as organizações tratavam os seus funcionários. Depois,
recebeu a denominação de Recursos Humanos (RH). Outras
denominações também surgiram, como Gestão por
Competências, Gestão de Talentos, Capital Humano ou
Capital Intelectual. Apesar das diferentes denominações,
o que importa é que lidar com as pessoas tornou-se hoje
uma atividade completamente diferente do que se fazia há
poucos anos (CHIAVENATO, 2005).

Esta mudança de concepção tornou-se necessária em razão
da ineficiência da Administração de Recursos Humanos
tradicional em atender as demandas atuais das relações
existentes entre o indivíduo e a organização. Assim, a ARH
não percebe que, diferentemente dos demais “recursos”, o
que acontece entre pessoas e organizações é uma relação
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ou um conjunto de relações. Essas relações, essencialmente
humanas, pressupõem indivíduos mais ou menos
conscientes de seus interesses, atuando, interagindo no
seu comportamento e no comportamento dos demais
agentes envolvidos (DUTRA, 2001).

Esta mudança denota, principalmente, a diferença de visão
sobre o espaço que as pessoas ocupam na Instituição. Antes
vistas como meros recursos produtivos, hoje são consideradas
como essenciais para o bom desempenho institucional
(IGALENS, 2004).

A expressão “gestão de pessoas” busca justamente resgatar
esse caráter humano na relação indivíduo e organização. Para
Chiavenato (2004), Gestão de Pessoas refere-se ao conjunto de
políticas e práticas que permitem a conciliação de
expectativas entre a organização e as pessoas, para que
ambas possam realizá-las ao longo do tempo.

A Tabela 8 ilustrada a seguir, adaptada de Igalens (2004),
compara as duas concepções, ARH Tradicional e Gestão de
Pessoas:

Tabela 8 - Paralelo entre ARH Tradicional e Gestão de
Pessoas

A Gestão de Pessoas é, tradicionalmente, visualizada
como um processo, aqui definido como um conjunto de
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atividades inter-relacionadas, que transformam entradas
(inputs) em saídas (outputs). A partir dessa visão, Chiavenato
(2004) estabelece que o processo de Gestão de Pessoas é
composto de 6 subsistemas interdependentes, a saber:

I – Agregar Pessoas: Utilizado para incluir novas pessoas
na organização. Inclui recrutamento e seleção.

II – Aplicar Pessoas: Utilizado para desenhar as atividades
que as pessoas irão realizar na organização, orientar e
acompanhar seu desempenho. Inclui desenho organizacional e
de cargos, orientação das pessoas e avaliação do desempenho.

III – Recompensar Pessoas: Utilizado para incentivar as
pessoas e satisfazer suas necessidades individuais mais
elevadas. Inclui recompensas, remuneração, benefícios e
serviços sociais.

IV – Desenvolver Pessoas: Utilizado para capacitar e
incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal das
pessoas. Inclui treinamento e desenvolvimento, gestão do
conhecimento e gestão de competências, programas de
mudanças e desenvolvimento de carreiras e programas de
comunicações e consonância.

V – Manter Pessoas: Utilizado para criar condições
ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades das
pessoas. Inclui administração da cultura organizacional, clima,
disciplina, higiene, segurança, qualidade de vida e
manutenção das relações sindicais.

VI – Monitorar Pessoas: Utilizado para acompanhar e
controlar as atividades das pessoas e verificar resultados. Inclui
banco de dados e sistemas de informações gerenciais.

Dutra  (2002), por sua vez, propõe uma configuração
baseada em três subprocessos:

Movimentação: captação, internalização, transferências,
promoções, expatriação e recolocação.
Desenvolvimento: capacitação, carreira e desempenho.
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Valorização: remuneração, premiação, serviços e
facilidades.
O que deve ser evidenciado nas concepções

apresentadas pelos autores é a necessidade de uma visão
sistêmica do processo de gestão de pessoas e da inter-
relação entre os diferentes subsistemas ou subprocessos.
Cada elemento do sistema afeta os demais, e em última
instância, o indivíduo e a própria organização.
Exemplificando, um processo de captação ou seleção mal
conduzido certamente produzirá reflexos nos demais
subsistemas, podendo afetar o desempenho do indivíduo e
da própria instituição.

11.1 - Tendências
Ao longo dos últimos anos vem-se ampliando os espaços

e o interesse, no meio acadêmico e empresarial, pelas
discussões sobre o uso da abordagem da competência como
marco importante para as atividades de recursos humanos.
Competências representam combinações sinérgicas de
conhecimentos, habilidades e atitudes, expressas pelo
desempenho profissional, dentro de um determinado
contexto ou estratégia organizacional (DURAND,
NISEMBAUN E SANTOS apud PIRES et al., 2005).

Segundo Le Boterf (2000), as competências podem ser
consideradas como resultado de três fatores:  o saber agir –
que supõe saber combinar e mobilizar os recursos
pertinentes (conhecimento, saber fazer);  o querer agir –
que se refere à motivação e ao engajamento pessoal do
sujeito; e o poder agir – que remete à existência de um
contexto, de uma organização do trabalho, de condições
sociais que tornam possíveis a tomada de responsabilidades
e de riscos pelo indivíduo.

A difusão da abordagem da gestão por competências
entre as organizações públicas brasileiras é, entretanto,
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recente, e conta, ainda hoje, com um número insuficiente
de estudos e publicações. Visando contribuir com este
cenário, temos a realização em 2005, pela ENAP – Escola
Nacional de Administração Pública, de uma mesa redonda
de pesquisa-ação em Gestão por Competências, cujo
resultado originou a publicação do livro Gestão por
Competências em Organizações do Governo (PIRES et al., 2005).
A seguir apresentamos alguns destaques da publicação.

A gestão por competências propõe-se a alinhar
esforços para que competências humanas possam
gerar e sustentar competências organizacionais
necessárias à consecução de objetivos estratégicos.
O desenvolvimento de metodologias, técnicas e
mecanismos adequados à implantação do modelo de
gestão de competências, observadas suas
especificidades culturais e atribuições particulares,
surge como principal desafio para a implantação do
modelo.
A identificação das competências organizacionais e
o mapeamento de competências dos servidores
surgem como desafio adicional não apenas para as
atividades de recrutamento e seleção, mas também
para a integração da abordagem da competência a
todos os subsistemas de gestão de pessoas das
organizações. Destacamos também a construção de
sistemas de cargos, carreiras e de remuneração
adequados, a estruturação de planos de
desenvolvimento de competências e a vinculação das
atividades de avaliação de desempenho à estratégia
global de gestão de desempenho das organizações.
Quanto aos processos de recrutamento e seleção de
pessoal, uma das grandes mudanças refere-se à definição
do perfil dos candidatos desejado pelas organizações. Os
concursos selecionam indivíduos academicamente bem
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preparados, mas que nem sempre têm atuação
desejável em seus respectivos cargos e funções.
Considera-se que a formação de um quadro de
servidores adequado deve ancorar-se na contratação
de funcionários que não apenas demonstrem o
domínio de conhecimentos técnicos sobre matérias
específicas, mas possuam também um conjunto de
habilidades e atitudes compatíveis com suas futuras
atribuições. Apesar das restrições quanto à realização
de processos seletivos em organizações públicas, é
possível a adoção de práticas de seleção de pessoas
com enfoque em competências no serviço público.

Nesta perspectiva, percebe-se que a tendência é que
as empresas busquem cada vez mais desenvolver suas
competências coletivas (organizacionais), não se preocupando
somente com o desenvolvimento das competências individuais
(LE BOTERF, 2000).

Dutra(2002) por sua vez, destaca o papel das pessoas e
das organizações: Cabe às pessoas a gestão de seu
desenvolvimento, de sua competitividade profissional e de
sua carreira. O ponto de partida é a consciência de si
mesmo – o autoconhecimento. Cabe às organizações criar
o espaço, estimular o desenvolvimento e oferecer o suporte
necessário. Para tal, é necessária uma contínua interação
com as pessoas.

Nas organizações privadas, muitas empresas estão em fase
de aperfeiçoamento das inovações já realizadas em gestão de
pessoas. Ao mesmo tempo percebe-se que, nas instituições
públicas, devido as suas características inerentes, a implantação
e assimilação de processos de mudança é algo bem mais lento,
porém necessário.

Nesse contexto, surgem dois desafios para a política
de gestão de recursos humanos no serviço público: a
construção de mecanismos efetivos de motivação dos
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servidores e o alinhamento das atividades de gestão de
pessoas às estratégias das organizações e às diretrizes
gerais estabelecidas pelos governos (PIRES et al., 2005).

Não existe um modelo padrão de gestão de pessoas.
Múltiplas tendências2  são válidas, pois nos auxiliam na
elaboração de cenários futuros. A experiência tem revelado
que cada organização deverá construir suas próprias
estratégias, adequadas ao seu contexto cultural e momento
organizacional.

11.2 - Socialização Organizacional
Socialização organizacional é um processo

caracterizado pela maneira como a organização recebe os
novos atores e os integra à sua cultura, ao seu contexto e
ao seu sistema. Por sua vez, o novo participante procura
influenciar a organização para criar uma situação de
trabalho que lhe proporcione satisfação e alcance dos
objetivos pessoais. Trata-se, portanto, de um processo de
mão dupla, em que cada uma das partes tenta influenciar
e adaptar a outra aos seus propósitos e conveniências – de
um lado a socialização e, de outro lado, a personalização
(ROBBINS, 2005).

O processo de socialização inicia-se antes mesmo de o
indivíduo ingressar formalmente na organização ou no novo
ambiente organizacional. É o que os teóricos denominam de
socialização antecipatória.

Podem-se adotar várias estratégias e instrumentos de
socialização. Estas escolhas exercerão forte influência so-
bre todo processo, podendo até afetar as características do

2 Para um panorama geral, ver ALBUQUERQUE. L. G. e FISCHER, A. L.
Pesquisa RH 2010: uma análise das tendências em gestão de pessoas
para os próximos 10 anos. São Paulo FIA/FEA-USP, 2000 e FIA/FEA/USP.
Para onde vai a gestão de pessoas? HSM Management, São Paulo, 44, p.
171-175, maio-jun. 2004.
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indivíduo que está sendo socializado. Assim, desta fase
inicial de adaptação pode resultar a qualidade ou não do
processo de socialização. Trata-se, então, de um momento
crucial para a instituição e para o indivíduo e deve, por
isso, ser bem estruturado.

Além da socialização relacionada ao ingresso de novos
servidores, quando o processo é mais intenso, outras situ-
ações organizacionais também podem desencadear proces-
sos semelhantes: a mudança de ambiente organizacional
dentro da mesma instituição, a inserção em um grupo de
trabalho, a entrada de um professor em uma nova turma
de alunos, a ocupação de um cargo gerencial, entre ou-
tras. Deste modo, podemos afirmar que o processo de soci-
alização tende a ocorrer durante toda a vida profissional
do indivíduo, o que evidencia a necessidade de compreen-
são do tema para o planejamento de ações e programas
que possam ser inseridos no contexto das políticas de ges-
tão de pessoas.

Por fim, de acordo com Milkovich (apud LUCCA, 2003),
a missão fundamental dos profissionais que atuam em
Gestão deve consistir menos em legitimar a total inclusão
das pessoas nos limites das empresas e mais em ajudar a
definir o escopo de tais organizações na existência humana
em geral. Enfim, é uma atividade incansável de doação e
sabedoria em promover a convivência harmoniosa entre
organização e colaborador. É de fundamental importância
que a função de Gestão leve o funcionário a assumir o ato
de trabalhar como seu ato, como sua reabilitação enquanto
sujeito. Esse sujeito é o ator, o parceiro ativo e essencial,
que está construindo sua história e a história da empresa.

Na Unidade de Ensino, este processo de socialização ocor-
re de forma quase contínua, envolvendo seus diferentes ato-
res – alunos, profissionais efetivos e terceirizados, pais, comu-
nidade. Assim, alguns questionamentos devem ser feitos
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costumeiramente, de modo a identificar se as estratégias de
socialização utilizadas estão sendo suficientes.

11.3 - Motivação
No centro da representação simbólica do homem no

trabalho, situa-se a necessidade de desenvolvimento. Para
Igalens (2004), a principal motivação de todo ser humano é
de realizar o seu potencial plenamente.

Mayo (apud CHIAVENATO, 2000) destaca que o ser humano
não é motivado apenas por estímulos econômicos e salariais,
mas por recompensas sociais e simbólicas. O comportamento
humano é determinado por causas que muitas vezes escapam
do entendimento do homem. Essas causas chamam-se
necessidades ou motivos, os quais, por serem forças
consideradas abstratas, levam o indivíduo a um determinado
comportamento muitas vezes inexplicável em busca da satisfação
de suas necessidades.

A humanização do trabalho subdivide-se em dois fatores
primários  (PIRES et al., 2005),:

justiça no trabalho, definindo que o trabalho deve prover
proteção ao individuo, na forma de assistência, de segu-
rança física, de higiene e de conforto no ambiente de
trabalho, de garantia de direitos e de proporcionalidade
entre esforços e recompensas; e
realização pessoal, revelando que o trabalho deve ser
prazeroso nos resultados que gera, pelas recompensas,
pelos desafios intelectuais e pelas oportunidades de
crescimento e de autovalorização.

Para atingir o autodesenvolvimento, de acordo com
Igalens (2004), temos a influência de quatro dimensões:

O sentido – é dar um significado a uma ação cotidiana.
Assim, todo o trabalho executado em uma Escola tem o
seu valor e contribui verdadeiramente para o alcance
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dos objetivos institucionais. Por exemplo: mantendo
salas de aula e banheiros limpos, estaremos
passando valores de asseio, organização, respeito ao
patrimônio, entre outros;
O suporte – relacionado ao contexto – é caracterizado
pela ajuda que os gestores devem proporcionar aos demais
funcionários, para o desenvolvimento das atividades. Esta
ajuda pode ser no campo técnico, organizacional ou
pessoal. Por exemplo, o coaching é uma prática que auxilia
na orientação da gestão da carreira.
O reconhecimento – esta dimensão é essencial e,
muitas vezes, é esquecida. As pessoas são ligadas ao
conjunto de signos de reconhecimento, e é
importante que o gestor identifique-os e conheça como
utilizá-los. Por exemplo: divulgação em veículo de
informação interna (informativo impresso, e-mail,
etc.) da nominata das pessoas que realizaram
determinado trabalho. Na nossa Unidade de Ensino,
tínhamos por hábito a realização de um lanche
coletivo, oferecido aos servidores, quando da
realização de atividades nos fins de semana. É uma
forma de tornar mais agradável o trabalho realizado
neste período, habitualmente destinado ao descanso.
O feedback – diz respeito à comunicação. Consiste
em transmitir frequentemente a informação de forma
concisa, compreensível e utilizável. A qualidade da
informação e, sobretudo, a possibilidade de oferta de
espaços de comunicação autêntica na esfera do
processo de tomada de decisão também fazem parte
do processo de feedback. Por exemplo, na Unidade
São José as informações eram transmitidas por
correio eletrônico, ao qual todos os servidores têm
acesso, bem como por meio de murais e boletins
informativos. Os fóruns colegiados e conselhos
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configuram-se como espaços autênticos de discussão
e de decisão.
Apesar dos vários estudos e teorias existentes, entre

as quais a célebre e controversa Teoria das Necessidades
de Maslow e a Teoria dos Dois Fatores de Herzberg, a
motivação é um tema que permanece complexo e de difícil
apreensão. Abraham Maslow (2000) propõe que os seres
humanos se motivam a partir de uma escala de
necessidades. Quando um indivíduo consegue satisfazer
um nível de necessidade, inicia o caminho para satisfazer
outra. Desta forma, a motivação pode ser entendida como
a força propulsora que move as pessoas rumo à satisfação
de suas necessidades. Segundo Maslow a primeira
necessidade humana é a de sobrevivência. Esta é quem
motiva primeiro para a busca de condições para o sustento,
visando constituir família e deixar descendentes. Desta
forma, o ser humano obtém alimentos, água sono, sexo,
etc. Muitos indivíduos não conseguem satisfazer nem
mesmo este primeiro nível hierárquico, sucumbindo pela
fome, falta de moradia e de saúde. Superada esta
necessidade, o ser humano tende a buscar a garantia de
segurança para preservar suas conquistas e estar livre de
ameaças físicas ou psicológicas. Uma vez satisfeito
fisiologicamente e em segurança, o ser humano tem a
necessidade participar de seu grupo social e ser aceito por
ele. Finalmente no topo está a necessidade de auto-
realização.
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Figura 24 - Escala de necessidades humanas segundo
Maslow (2000)

O estudo da motivação é uma área passível de
pesquisa e experimentação. Um dos fatores para essa
complexidade é que o ser humano parece estar em
permanente estado de busca por satisfação e
autodesenvolvimento, o que faz com que o foco motivador
se altere costumeiramente. Do ponto de vista da gestão,
duas certezas merecem destaque: Primeiramente, ninguém
motiva ninguém, mas as condições que levam à
automotivação podem ser criadas e estimuladas. Em
segundo lugar, a motivação é um conceito estreitamente
relacionado à satisfação do indivíduo no ambiente de
trabalho e a sua capacidade produtiva.



12

TEORIA E  PRÁTICA: APLICANDO OS
CONCEITOS TEÓRICOS

O processo de Gestão de Pessoas já denota, por si só,
grande complexidade e trata-se de um dos desafios permanen-
tes para a organização. Considerando que estamos tratando de
uma instituição educacional pública e federal, sujeita a uma
série de contornos legais e estruturais, este caráter de comple-
xidade adquire nuances bastante peculiares. O grau de liber-
dade que, porventura, encontramos nas organizações privadas
em alguns processos relativos à gestão de pessoas, na es-
fera pública, apresenta outra configuração. Nesta última,
a própria forma como os indivíduos estão locados, tendo
por pano de fundo uma estrutura de cargos bastante anti-
ga e impermeável, já apresenta entraves ao processo de
gestão, chegando inclusive a limitar algumas possibilida-
des de inovação.

O CEFET-SC, integrante da administração federal há
cerca de cem anos, foi concebido dentro de um modelo
burocrático de gestão, que se tem mantido ao longo da sua
história como instituição pública. No cotidiano da
instituição, percebe-se que as pessoas se apropriam de
características calcadas no modelo em questão, restringindo
as possibilidades de reflexão e busca de formas
diferenciadas e inovadoras de gestão.

Sob essa perspectiva, Morgan (1996) afirma que o enfoque
mecanicista da organização tende a limitar, em lugar de ativar
o desenvolvimento das capacidades humanas, modelando os
seres humanos para servirem aos requisitos da organização
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mecanicista, em lugar de construir a organização em torno
dos seus pontos fortes e potenciais. Ambos, empregadores
e organizações, perdem a partir desse estado de coisas. Os
empregados perdem a oportunidade de crescimento pessoal,
despendendo freqüentemente muitas horas por dia em um
trabalho que nem valorizam nem apreciam, enquanto as
organizações perdem contribuições criativas e inteligentes
que a maioria dos empregados é capaz de fazer, dadas as
corretas oportunidades.

Na área política, apesar de um movimento histórico de
desvalorização do Setor Público, evidenciado pelos cortes
orçamentários e a pouca atenção dada aos quadros de
pessoal3 , percebe-se uma possibilidade de mudança, com
a divulgação recente do Plano Governamental para a área
da Educação. Outro aspecto está ligado ao entendimento
equivocado do Ministério da Educação quanto ao grau de
liberdade e autonomia de uma autarquia. Isso, no cotidiano
institucional, traduz-se em:

Carência de certos profissionais, devido à não
atualização do quadro de servidores docentes e
técnico-administrativos, o que acaba acarretando
problemas no funcionamento geral da instituição;
Desmotivação dos servidores devido à inexistência
de um plano de desenvolvimento de pessoal adequado,
bem como de uma política salarial condizente;
Restrição da amplitude de poder do corpo diretivo do
CEFET-SC.

Especificamente relacionado aos servidores técnico-
administrativos, está em andamento à implantação de um Plano

3 Este cenário desfavorável tem gerado a adesão constante dos servidores
aos movimentos de paralisação nacional organizados pela categoria, o
que acarreta uma série de desdobramentos no processo de gestão
educacional.
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de Carreira, o que, provavelmente, ocasionará mudanças
para a categoria e para a Instituição.

Apesar de um cenário organizacional pincelado com
cores um pouco sombrias, percebemos que as mudanças
são possíveis e necessárias.  Assim, mais do que nunca
faz-se necessário compreender a extensão dos limites e
possibilidades existentes, observando-se também os
aspectos legais e estruturais.

O Sistema CEFET-SC dispõe de um órgão central,
denominado Departamento de Gestão de Pessoas, vinculado à
estrutura central da Direção Geral, e de uma Coordenadoria de
Gestão de Pessoas, vinculada à Diretoria de Gestão do
Conhecimento. Destaca-se que esta Diretoria foi criada
recentemente, encontrando-se ainda em fase de implantação.
Esses órgãos sistêmicos são responsáveis pelo desenvolvimento
de diversas atividades referentes aos subsistemas de Recursos
Humanos, tais como captação, remuneração, avaliação de
desempenho, capacitação, entre outros.

A Unidade São José possui uma Coordenadoria de Recursos
Humanos – COREH, vinculada à Gerência Educacional de Apoio
ao Ensino. Assim, enquanto Unidade, desenvolvemos uma parte
dos processos relativos aos subsistemas de recursos
humanos.

Cabe explicitar que as características da configuração
anterior da estrutura central do Sistema CEFET-SC relativas
ao processo de Gestão de Pessoas não favoreciam a realização
de um trabalho mais integrado e sistêmico com as diferentes
Unidades de Ensino. Tal cenário fez com que a Unidade São
José fosse delineando e desenvolvendo ações próprias nessa
área.

Atualmente o Sistema CEFET-SC vive um período de
grandes mudanças, o que vêm ocasionando alterações nas
relações existentes entre a Coordenadoria de Recursos
Humanos da Unidade e os órgãos sistêmicos. A tendência é
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que o cenário atual se altere e que ocorra uma melhoria
institucional da área de Gestão de Pessoas no âmbito de
todo o CEFET-SC.

Do ponto de vista da Unidade São José, merece ser
evidenciado que o eixo Gestão de Pessoas foi uma das principais
prioridades da nossa equipe diretiva nestes quatros anos, tendo
em vista a compreensão da importância das pessoas no
alcance dos objetivos institucionais. No início, deparamo-
nos com uma estrutura de trabalho na Coordenadoria de
Recursos Humanos bastante reduzida e com um enfoque
eminentemente funcional. Tal fato pode ser explicado pela
cultura organizacional existente, que apresenta elementos
ainda oriundos de um modelo de gestão burocrático. Assim,
cientes dos desafios que deveriam ser enfrentados,
participamos diretamente do planejamento e da execução
das ações desenvolvidas.

Apresentamos a seguir algumas das ações e Programas
desenvolvidos no período:

12.1 - Estruturação da Coordenadoria de Recursos
Humanos

Ampliação da equipe de trabalho e do horário de
atendimento ao público. Reorganização dos procedimentos
e formulários utilizados na COREH e disponibilização dos
mesmos no website da Unidade, de modo a facilitar o acesso
e utilização para os usuários. Conquista gradativa de uma
maior autonomia em relação ao órgão sistêmico –
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DDP).
Assim, incorporamos à nossa Unidade a realização de
processos e procedimentos que eram realizados pelo DDP,
como o processamento dos pedidos dos servidores para
participação em eventos, bem como o pagamento de
inscrição e de diárias. Com isso, conseguimos imprimir
maior velocidade aos processos, o que resultou na melhoria
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de atendimento ao usuário. Essa ação reforça a pertinência
do conceito de estrutura mínima de funcionamento, citado
anteriormente.

Com a realização de reuniões periódicas, leituras,
discussões, visitas técnicas e participação em eventos, fomos
gradualmente imprimindo uma nova concepção de trabalho, que,
na prática, traduziu-se pela incorporação de ações e de
programas com uma abordagem mais voltada à gestão de pessoas.
Destacamos como resultado desse trabalho o Programa de
Ambientação dos Novos Servidores. Este Programa tem por
objetivo contribuir para o processo de socialização de novos
servidores na instituição, diminuindo o stress inicial e
possibilitando, de forma organizada e sistematizada, o primeiro
contato com a nova realidade organizacional e a sua cultura.
O Programa prevê a realização das seguintes etapas: a)
Posse formal do novo servidor e entrega de dossiê contendo
os principais documentos de que o mesmo deverá ter
ciência, como o Regime Jurídico Único, o Regimento Escolar,
o Planejamento Institucional, entre outros. b) Apresentação
inicial do servidor à equipe diretiva, à COREH, à chefia
imediata e à equipe de trabalho. c) Visita programada aos
demais setores da Unidade. Esta visita deverá ser feita de
forma gradual e em dias diferenciados, de modo que o novo
servidor tenha tempo para absorver todas as informações.
Para que os objetivos sejam alcançados, os setores que
serão visitados deverão ser informados previamente.

As etapas desenvolvidas até esta fase têm um cunho mais
institucional, privilegiando a transmissão de conhecimentos de
caráter mais abrangente. Na segunda fase, o enfoque dado é
mais especifico, voltado à realidade do trabalho e do ambiente
laboral que o novo servidor irá vivenciar. Assim, sugerimos que
esta segunda etapa seja organizada em conjunto com a gerência
específica, a COREH e a chefia imediata do novo servidor.

Para facilitar o desenvolvimento desta segunda etapa, temos
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adotado a figura do servidor tutor, que deverá compartilhar
conhecimentos com o novo servidor, de forma clara e em
ordem crescente de complexidade. O tutor tem um papel
importantíssimo em todo o processo, devendo, portanto, possuir
as habilidades e competências necessárias para exercer este
papel.

Além destas etapas, sempre é bom lembrar que o ambi-
ente de trabalho onde o servidor irá desempenhar as suas
funções deverá ser preparado previamente para recebê-lo,
com mobiliário e instrumentos de trabalho adequados.

Apos este período inicial de adaptação, sugerimos a
realização de reunião de avaliação, com a presença do novo
servidor, da chefia imediata, da COREH e da gerência específica.
Nesse momento, poderão ser detectados possíveis problemas
que surgiram no período inicial de adaptação, bem como
sugestões para melhoria de todo o processo. É de suma
importância que as sugestões e problemas detectados sejam
encaminhados adequadamente, de modo a proporcionar uma
efetiva socialização do novo servidor. Em alguns casos, faz-se
necessário providenciar uma ação de capacitação, ou mesmo de
reavaliação do ambiente organizacional de lotação. Assim,
evidencia-se que o Programa de Ambientação pode servir
também como etapa para a definição da lotação (localização)
do servidor a Instituição, de acordo com o seu perfil e
competências.

12.2 - Concepção e Organização de Programas de
Desenvolvimento de Pessoal

Destacamos a concepção de diversas atividades  de
formação oferecidas para os servidores docentes e técnico-
administrativos. As atividades (Oficinas) foram realizadas nas
dependências da Unidade, durante o horário de trabalho, tendo
como ministrantes os servidores do próprio quadro ou
profissionais externos. As Oficinas foram realizadas de forma
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gratuita, sem ônus para os participantes e para a
instituição. Entre todas as Oficinas viabilizadas, destacamos
as desenvolvidas nas áreas de informática, comunicação,
prevenção de incêndios e português. A partir desta
iniciativa, concebemos a estratégia de oferecimento e
certificação dos conhecimentos adquiridos, em caráter
modular. Tal estratégia posteriormente foi adotada no
âmbito do Sistema CEFET-SC, quando da implantação do
Programa de Capacitação previsto no PCCTAE – Plano de
Carreira voltado aos servidores técnico-administrativos. A
participação nas atividades, devidamente certificada, pode
representar também para o servidor, uma progressão no Plano
de Carreira e aumento da faixa salarial. Assim, estávamos
colocando em prática, o chamado Banco de Talentos, conceito
tão em voga atualmente. Esta ação demonstra que, com
criatividade e planejamento, é possível conciliar os objetivos
institucionais e individuais de forma adequada.

Além da organização das Oficinas, participamos ativamente
da Comissão Sistêmica de Elaboração do Projeto do Curso de
Pós-Graduação - Especialização em Gestão Pública, bem como
da sua implementação e Coordenação. Esse curso tem como
objetivo oferecer uma formação voltada ao desenvolvimento das
competências profissionais na área de gestão pública. A
primeira edição do curso atendeu somente à demanda
interna do Sistema CEFET-SC, constituída por 30 servidores.
Da Unidade São José, participaram 12 servidores, sendo
10 técnico-administrativos e dois docentes. O curso,
iniciado no segundo semestre de 2005, foi finalizado no
primeiro semestre de 2007. Como o projeto foi desenvolvido
por profissionais do próprio CEFET-SC, foi possível organizar
uma estrutura curricular totalmente focada na realidade
e nas necessidades da Instituição.
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Figura 25 - Capacitação dos servidores

Outro destaque é que, no trabalho de conclusão do Curso,
os alunos desenvolveram temas relacionados ao contexto do
CEFET-SC. E isso, na prática, certamente contribuirá para a
melhoria do desempenho individual e institucional. Esse cur-
so também foi viabilizado sem qualquer ônus para os partici-
pantes, pois o quadro de docentes era composto por profissio-
nais do Sistema CEFET-SC e de profissionais externos, os
quais atuaram de forma voluntária. Essa proposta tem rendi-
do frutos, pois o Sistema CEFET-SC oferece atualmente tam-
bém o Curso de Tecnologia em Gestão Pública, na modalidade
à distância, como parte do programa Universidade Aberta do
Brasil (UAB). Como este curso prevê a existência de tutores,
alguns servidores formados no Curso de Especialização em
Gestão Pública e outros pertencentes ao quadro do CEFET-SC
estarão participando dessa atividade de tutoria. Desta forma,
cria-se um espaço para a socialização dos conhecimentos ad-
quiridos e para o desenvolvimento de novas competências, o
que certamente contribuirá para elevar o nível de motivação
individual. Assim, reforçamos a importância do desenvolvimento
das competências individuais e organizacionais, que, além
dos benefícios de ordem pessoal, podem gerar resultados
diretos na melhoria do processo de gestão institucional.
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12.3 - Programas de Integração e de Motivação
Buscando promover ações voltadas à melhoria do

ambiente organizacional, constituímos, no primeiro ano de
gestão, um Grupo de Trabalho, formado por servidores da
Unidade, que recebeu a denominação de Grupo Equilíbrio.
Destacamos que as atividades realizadas pelo grupo
buscaram atingir toda a comunidade escolar e sempre
primaram pela inovação, criatividade, gratuidade,
divulgação dos potenciais existentes na Unidade e
estabelecimento de parcerias com órgãos e empresas da
região. Assim, entre as várias atividades e eventos
realizados nesses quatro anos, destacamos:

Colônia de Férias dos Cefetinhos: A iniciativa da
realização deste Evento surgiu a partir da constatação
do descompasso existente entre o período de férias
dos servidores da Unidade e o dos seus dependentes,
em virtude dos constantes movimentos de paralisação
vivenciados pelos servidores públicos. Esta falta de
sincronia entre o período de férias de pais e
dependentes, gera com certeza problemas de ordem
prática, podendo afetar o desempenho profissional.

As duas edições do evento, realizadas em 2004 e 2006,
obtiveram enorme sucesso e possibilitaram uma maior
integração entre as crianças, o espaço laboral de seus pais,
os alunos e os servidores da Instituição. Na programação,
inserimos atividades de cunho lúdico, educativo e social, voltadas
aos filhos e dependentes dos servidores da Unidade, com faixa
etária compreendida entre 4 e 14 anos. Para realização das
atividades, contamos com a participação dos profissionais e
dos alunos da Unidade, bem como de convidados, que
coordenaram diversas oficinas, tais como: prevenção bucal,
confecção de pães, jardinagem, brinquedos educativos,
esportes, boi-de-mamão, hora do conto, dança, pintura,
entre outras. Para marcar o encerramento dos eventos,
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organizamos atividades de confraternização abertas à
participação da comunidade escolar. Os recursos financeiros
para viabilização das atividades foram obtidos por meio de
parcerias e de patrocínios. Desta forma, o evento possibilitou
também a integração da Unidade São José com a
comunidade externa.

Na sua segunda edição, objetivando ampliar o enfoque
social, realizamos uma campanha de arrecadação de
donativos, que foram entregues a uma instituição
filantrópica da região, bem como incluímos na programação
uma sessão de teatro infantil, aberta ao público externo.

Confraternizações Temáticas: No transcorrer dos
quatro anos de gestão, realizamos várias atividades
alusivas a datas comemorativas e a eventos de
integração, como Dia das Mães, Dia da Mulher,
almoço de Natal, entre outras. Destacamos o evento
realizado em fevereiro de 2006, que teve por objetivo
dar as boas vindas a todos os integrantes da
comunidade escolar, no retorno do período de férias.

Figura 26 – Criação de momentos de descontração
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Organizamos uma extensa programação, que contou
com decoração temática nos ambientes de circulação
da Escola, música ambiente especial, exibição de
filme seguido de debate, sessões gratuitas de
massagem e de reich, oficina de ykebana e de yoga,
árvore dos desejos, entre outros. Este evento também
obteve pleno êxito, contando com a participação de
um número elevado de servidores e de alunos. Para
realização das atividades, tivemos o apoio de
patrocínios e parcerias. Além disso, o evento foi
veiculado na mídia televisiva, contribuindo para a
divulgação da Unidade.
Grupo de Canto: Durante o ano de 2006, oferecemos
uma oficina de canto para servidores e alunos da
Unidade. De acordo com o depoimento dos
participantes, esta oficina possibilitou momentos
reais de descontração e de integração, contribuindo
para a melhoria do nível de motivação.

12.4 - Melhoria das Condições de Trabalho e de
Aprendizagem

Procurando melhorar as condições de trabalho e de
aprendizagem de todos os atores organizacionais, priorizamos,
ao longo destes quatro anos, a realização de uma série de
melhorias e de inovações gerenciais, tecnológicas e
estruturais. Estas melhorias e inovações4  transportaram
para a realidade as demandas institucionais detectadas
nos processos de planejamento da Unidade.

Nesse contexto e tendo como foco o eixo de atuação
que tratava de imprimir uma metodologia de trabalho mais
sistematizada e organizada, apresentamos, a seguir,

4 O detalhamento destas ações pode ser conferido no anexo que trata do
resumo dos resultados alcançados.
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algumas ações pontuais realizadas nos diversos setores
que compõem a Gerência Educacional de Apoio ao Ensino.
Na sua maioria, essas ações trataram de: formalização de
processos e de procedimentos; elaboração de manuais para
os usuários e de procedimentos setoriais; reestruturação
de setores e de serviços; informatização de processos e
atividades.

Biblioteca- Por ser este um dos setores considerados
prioritários durante a gestão, a Biblioteca recebeu um
aporte considerável de recursos orçamentários. Além
desses recursos, houve o aporte de verbas oriundas
também por meio de projetos aprovados e financiados
via emenda parlamentar e Fundação VITAE-FAT. Esses
recursos, na prática, traduziram-se em: alteração de
leiaute, ampliação do espaço físico, implantação de
sistema informatizado de controle e
operacionalização das rotinas, atualização e
ampliação do acervo bibliográfico, renovação do
mobiliário, aquisição de computadores, instalação de
sistema de segurança, contratação de bibliotecária
auxiliar, entre outros. Além disso, nesse período, foi
reorganizado o Manual do Usuário e foram realizadas
campanhas de revitalização do ambiente.
Compras - Nesse período, elaborou-se o Manual de
Procedimentos, relativo aos principais processos
licitatórios realizados na Unidade, e o fluxograma do
processo de distribuição dos recursos orçamentários e
seus desdobramentos, até a chegada do material/serviço
contratado. Entre as melhorias realizadas nesta área,
destacam-se: o aperfeiçoamento das etapas de
planejamento, a divisão de recursos entre as áreas
e a elaboração dos pedidos de material/serviços com
maior antecedência. A experiência tem mostrado
que, na prática, entre a data da decisão da compra
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de algum material e/ou contratação de um serviço e
a efetivação do mesmo, geralmente decorre um
período de um ano. Assim, mais do que nunca,
destaca-se a importância do planejamento. Outra
grande inovação realizada foi a inserção, no Edital
de Licitação, da obrigatoriedade de entrega de
amostras dos materiais, principalmente quando o
processo tratar da aquisição de mobiliário. Tal prática
revelou-se extremamente eficaz, pois permite que
se garanta a qualidade do produto a ser adquirido, a
correção de possíveis incoerências entre o que foi
especificado e o que vai ser entregue, a redução do
tempo de entrega e dos custos para o fornecedor e a
homogeneização do nível das empresas participantes
do processo, do ponto de vista da qualidade do produto.
Patrimônio: Tratando-se de instituição pública
federal, faz-se necessária a realização de processo
formal de controle dos bens patrimoniais. Assim, nos
quatro anos de gestão, foi realizada a conferência
dos bens patrimoniais da Unidade, colocação e
recolocação de etiquetas de identificação e inserção
dos bens/dados no Sistema de Administração
Patrimonial (SAP); reorganização dos antigos depósitos
informais da Unidade, onde estavam alocados os bens
patrimoniais sem utilização, e transferência dos bens
inservíveis para um depósito único; constituição de
comissão específica, formada por servidores da
Unidade, para análise do estado de conservação dos
bens patrimoniais alocados no depósito; elaboração
de processo formal de doação específico e posterior
doação dos bens para uma instituição sem fins
lucrativos. Com todo esse histórico de atividades, fica
claro que as atividades do Setor de Patrimônio
possuem um ciclo permanente e constante. Desta
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forma, em breve, novo processo de descarte de bens
deverá ser iniciado – e assim sucessivamente, pois o
bem que não nos interessa mais poderá muito bem
servir para outra instituição. Outro aspecto a destacar é
que o descarte de qualquer bem patrimonial inservível só
é possível mediante um Processo formalizado e com o
parecer favorável da Procuradoria  Federal, de acordo
com a legislação em vigor.
Sistema de Segurança: A Portaria da Instituição foi
totalmente reestruturada, e os serviços de protocolo e
de telefonia foram remetidos para ambientes
específicos. Assim, puderam-se concentrar no
ambiente da Portaria os serviços de recepção e de
vigilância, apenas. Estes dois serviços foram
terceirizados e foi implantado sistema de controle
de acesso para visitantes e alunos, por meio de
identificação específica. O sistema de segurança via
câmeras foi alterado para sistema digital de gravação
e monitoração das imagens. No período, foi realizada
a manutenção das câmeras existentes e a aquisição
de algumas outras. Além disso, melhorou-se o sistema
de iluminação, realizou-se manutenção nos portões
de acesso, efetivou-se a urbanização do
estacionamento externo e ampliou-se o contrato de
serviço terceirizado de vigilância. Outro destaque,
quando da ocorrência de algum sinistro, é referente
ao cuidado de se preservarem as condições do
ambiente onde ocorreu o fato, até a chegada de
pessoal qualificado e apto a conduzir a investigação
policial.
Serviço de Protocolo: O serviço de protocolamento dos
processos encaminhados por alunos, servidores e
comunidade externa, que era realizado de maneira
precária no ambiente da portaria da Unidade foi
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reestruturado e desmembrado em dois setores, de
modo a propiciar a melhoria do atendimento ao
usuário. Assim, os processos relativos aos servidores
são formalizados diretamente na Coordenadoria de
Recursos Humanos e os relativos ao alunado são
formalizados na Secretaria da Gerência do Ensino.
Tal medida revelou-se extremamente eficaz, pois
houve uma diminuição considerável da incidência
de erros de encaminhamento e também a
simplificação e agilização dos trâmites processuais.
Sistemas Informatizados: Uma das grandes metas
da Gerência tratava da informatização dos processos,
a partir da premissa de que as atividades de rotina
devem ser informatizadas. Porém, como dependemos
da interação com o sistema CEFET-SC, esse nosso
anseio não pôde ser concluído na sua totalidade.
Assim, em 2003, foi instalado o Sistema de
Administração Patrimonial – SAP e, em 2006, o
Sistema SOPHIA, para gerenciamento do Setor de
Biblioteca. Para 2007, existe a possibilidade de
implantação de sistema informatizado integrado para
todas as Unidades do CEFET-SC, que deverá abranger
as áreas de recursos humanos, patrimônio, protocolo,
almoxarifado, entre outras.
Contratos Administrativos: Para a contratação de
determinados serviços terceirizados5 , de caráter
contínuo, faz-se necessária a elaboração de processo
licitatório especifico, que resultará em um Contrato
Administrativo. Como exemplos, temos os contratos de

5 Registramos aqui que a não atualização por parte do Governo Federal
dos quadros de pessoal faz com que as Instituições tenham que realizar a
contratação de serviços terceirizados, entre os quais comumente se
incluem os serviços de limpeza, vigilância e recepção. Este cenário faz
parte também de uma tendência de terceirização de parte das atividades
operacionais.
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fornecimento de água, de eletricidade, de vigilância,
de recepção, de limpeza, de correio, entre outros.
Estes contratos exigem por parte da Unidade a
designação de um servidor, que atuará como Fiscal
de Contrato. A ele caberá  acompanhar, de forma
rotineira, a realização das atividades, registrando em
livro específico os problemas e fatos relevantes que
surgirem, bem como realizar a intermediação entre
a Empresa e a Unidade, para solução de possíveis
problemas e/ou encaminhamentos de ordem
operacional. Qualquer irregularidade no
cumprimento do contrato deverá ser prontamente
registrada de forma oficial, por meio de memorando.
Uma cópia desse memorando deverá ser
encaminhada para a Empresa e outra para a Direção
do CEFET-SC. Se os problemas forem incontornáveis,
deverá ser realizada avaliação em conjunto com a
Diretoria sistêmica, para adoção das medidas
contratuais cabíveis. Pela experiência acumulada no
período, sugere-se que toda a relação com a Empresa
deve ocorrer por via formal, por meio de memorando.
Outra sugestão é que, tão logo venha a surgir algum
problema, referente ao descumprimento de algum
item contratual, sejam adotadas medidas rápidas e
efetivas para a solução dos referidos problemas,
mesmo que isto implique a rescisão contratual. Por
fim, destaca-se que a Instituição contratante – no
nosso caso, o Sistema CEFET-SC – é co-responsável
pela execução do contrato firmado, ou seja, se a
Empresa descumprir algum item trabalhista, por
exemplo, caberá ao CEFET-SC arcar com o pagamento
das dívidas contraídas pela Empresa junto aos
funcionários que executaram o serviço para o CEFET-
SC. Todo contrato tem um prazo de vigência,
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geralmente de um ano, podendo ser prorrogado por,
no máximo, cinco anos, conforme previsto no Edital.
Se for decidido pela renovação do contrato, três meses
antes do seu término, deve-se solicitar à empresa o
envio de nova proposta financeira, acompanhada da
respectiva Convenção Coletiva dos Empregados. Essa
documentação deve ser encaminhada para avaliação
da Direção do CEFET-SC. Se estiver tudo de acordo,
deve ser realizado o Termo Aditivo do Contrato, que
deverá ser encaminhado para análise e aprovação
pela Procuradoria Jurídica da União.

O gerenciamento adequado dos contratos é um dos
grandes problemas existentes no serviço público. Assim,
deve-se manter atualizado o cronograma de vigência dos
contratos e realizar as atividades de acompanhamento.

Outro aspecto importante é que é engano pensar que a
simples terceirização de um serviço é a solução para todos
os problemas. Infelizmente, neste cenário, existem muitas
empresas sem estruturação adequada, que só possuem uma
fachada, quando muito. No processo licitatório, empresas desse
tipo apresentam valores inferiores aos de mercado e, depois
que ganham o processo licitatório, começam a revelar as suas
deficiências no desenvolvimento dos serviços. Assim, a
elaboração de um bom edital é o primeiro passo para evitar
problemas, seguida de uma fiscalização adequada do
contrato.

Por fim, o gestor deve ter em mente qual o perfil de
funcionário que se enquadra melhor nas necessidades da
sua escola. Por exemplo, que características deve ter a
pessoa que irá atuar na recepção, onde deverá lidar com
um público diferenciado? Assim, sugerimos que seja
realizada uma entrevista prévia com os candidatos ao posto,
de modo a obter o perfil desejado para a função. Neste
caso, também se faz necessária a aplicação do Programa
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de Ambientação para os novos servidores.
Tendo em vista o exposto, optamos por centralizar a

fiscalização de todos os contratos referentes à Unidade na
própria GEAEN, com exceção do Contrato de Limpeza, para o
qual foi designada servidora da Unidade.

A realização de todos estes Programas e Ações refletiu
diretamente no nível de satisfação com o ambiente de trabalho,
favorecendo e propiciando condições plenas para o
desenvolvimento do processo pedagógico, das atividades
profissionais e de integração.

A partir do momento em que estes Programas e Ações
adquiram um caráter de continuidade e um significado real para
o processo de gestão escolar, os mesmos deverão ser
formalizados. Nesse momento deverão ser garantidas as
condições humanas, físicas e materiais necessárias
para tal.

Novos desafios se abrem e outros permanecem,
envolvendo principalmente as áreas de gestão pedagógica,
gestão de pessoas e gestão do conhecimento. Temos ciência
de que só começamos a dar os primeiros passos e de que
existe muita coisa para se projetar e realizar.
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A TECNOLOGIA NO TRABALHO
EDUCATIVO: UMA QUESTÃO

INCONTORNÁVEL NOS PROCESSOS DE
GESTÃO

A relação entre educação e tecnologia desdobra-se em
um conjunto de problemas de ordem política, filosófica e
pedagógica, que representam desafios para a instituição
educacional. Particularmente a celeridade das
transformações tecnológicas repercute nos processos
educacionais tanto em termos estruturais, uma vez que
temos artefatos que podem constituir-se meios no processo
pedagógico, quanto como fator estruturante, considerando
que novas tecnologias representam novas formas de pensar
e novas possibilidades de ação humana, que propiciam uma
relação diferenciada com o conhecimento, dadas as novas
possibilidades de registro, recuperação, atualização das
informações, bem como a comunicação multidirecional e o
desenvolvimento da produção cooperativa.

A referida problemática tem sido foco de atenção, com
destaque para diversas nuances, tais como a qualificação dos
trabalhadores, as mudanças nos modos de produção, as
repercussões das novas tecnologias nas profissões e no
emprego, as transformações culturais, entre outras.

Essas nuances apontam desafios a serem assumidos pela
instituição e requerem ações efetivas, na perspectiva de
criar condições objetivas para o redimensionamento do
trabalho pedagógico. Não implicam apenas o incremento
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material, isto é, a aquisição de novos artefatos, mas,
sobretudo, a preparação dos educadores para lidar com as
mudanças tecnológicas.

Neste sentido, julgamos pertinente promover a incorporação
de novas tecnologias ao trabalho educativo, de forma a
contribuir para os processos de transição das atuais
estruturas tecnológicas para bases mais avançadas. Isso
se deu mediante a elaboração e implementação de um
projeto intitulado implantação e desenvolvimento de ambientes
interativos destinados ao trabalho educativo, que foi submetido
à Fundação VITAE6  no ano de 2004.

Com a implantação e o desenvolvimento de ambientes
interativos destinados ao aprimoramento do processo
educativo, buscamos a incorporação das Tecnologias da In-
formação e da Comunicação (TIC) ao trabalho pedagógico,
visando sintonizar a instituição às demandas sociais de-
correntes das mudanças tecnológicas e revitalizar o pro-
cesso ensino-aprendizagem a partir do redimensionamento
do ato comunicativo.

O projeto foi baseado na formação de professores e alunos,
para explorar a potencialidade comunicativa das TIC, e na
implantação de uma arquitetura visando à integração de
diferentes ambientes equipados e conectados à rede Internet
(laboratório interativo, ambiente multimídia (mini-auditório),
salas de aula, salas multimeios para professores, biblioteca).

6 Fundação VITAE – Fundação de Apoio a Programas Sociais.
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Figura 27 - ntegração e informatização dos espaços de
ensino

Registramos, a seguir, os argumentos que sustentaram
esse projeto, bem como as ações e seus possíveis
desdobramentos.

Presenciamos, de modo cada vez mais intenso, a
proeminência dos debates sobre as repercussões das
mudanças tecnológicas na sociedade. A escola, de modo
geral, não tem acompanhado efetivamente essas mudanças,
particularmente no que se refere às Tecnologias da
Informação e da Comunicação, constituídas por um conjunto
convergente de tecnologias em microeletrônica,
telecomunicações, computação (software e hardware) e
optoeletrônica. A visibilidade dessas tecnologias tem
fortalecido a idéia de que acontece uma revolução
tecnológica – retratada em diversas expressões, como
Sociedade da Informação, Sociedade do Conhecimento, Era
Digital, entre outras –, a qual supõe rupturas de paradigmas
que fazem surgir inúmeras controvérsias, desde o que se
refere ao teor das mudanças até às repercussões políticas
e pedagógicas a serem exploradas pela instituição
educacional. A nosso ver, há que se compreender as
mudanças, sobretudo no que diz respeito às possíveis
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implicações para o trabalho educativo, para que a escola
possa apropriar-se das potencialidades educativas das novas
tecnologias.

Crianças e jovens utilizam o controle remoto da TV, o
joystick do videogame e o mouse com desenvoltura, e isto
lhes vem proporcionando a possibilidade de mudança de
uma postura de meras receptoras passivas para uma nova
forma de recepção que permite a interferência, a ação. É
evidente que o modelo da transmissão perde terreno para
as possibilidades de interatividade. Entretanto, Marco
Silva7 , sociólogo e pesquisador da UERJ, chama a atenção
para o fato de que

a escola não se encontra em sintonia com a modalidade
comunicacional emergente. Há cinco mil anos ela se
baseia no falar-ditar do mestre. A sala de aula,
tradicionalmente fundada na transmissão de “A” para
“B” ou de “A” sobre “B”, permanece alheia ao
movimento das novas tecnologias comunicacionais e ao
perfil do novo espectador. Para enfrentar o desafio de
mudar essa tradição, o professor encontra no tratamento
complexo da interatividade os fundamentos da
comunicação que potenciam um novo ambiente de
ensino e aprendizagem. Tais fundamentos mostram
que comunicar em sala de aula significa engendrar/
disponibilizar a participação/exploração livre e plural
dos alunos, de modo que a apropriação das
informações, a utilização das tecnologias
comunicacionais (novas e velhas) e a construção do
conhecimento se efetuem como co-criação e não
simplesmente como transmissão.

Diante disso, nosso propósito com o projeto em questão foi
contribuir para superar a visão meramente instrumental de
uso da tecnologia atrelada ao paradigma da transmissão, para
construir uma abordagem comunicativa que se vale da
interatividade, considerando que, tal como afirma Silva (2000),

7 Disponível em http://www2.uerj.br/~emquest/emquestao08/
aulainterativa.htm
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as TIC renovam a relação do usuário com a imagem, com o
texto e com o conhecimento, na medida em que possibilitam
um novo modo de produção do espaço visual e temporal, o
redimensionamento da mensagem, da emissão e da
recepção. Entendemos que, no espaço educacional formal,
essa abordagem pressupõe a disponibilidade de ambientes
interativos que favoreçam a conectividade e a navegação,
tanto para o aluno quanto para o professor. Diferentes
espaços, tais como laboratórios, salas de aula, sala
multimídia, salas de produção, biblioteca, assim como o
espaço virtual propriamente dito, podem permitir a
navegação de maneira que alunos e professores não só
recebam a informação, mas possam também interferir,
modificar, produzir e compartilhar.

Há décadas, estudos vêm mostrando as repercussões
das tecnologias no processo de aprendizagem. Belloni
ressalta que a pesquisadora Patrícia Greenfield, ainda nos
anos oitenta, quando a televisão se destacava como meio
audiovisual, mostrou que

as crianças que vêem muita televisão têm melhores
aptidões para construir conceitos de relações espaço-
temporais, para compreender as relações entre o todo
e suas partes, e até para identificar os ângulos das
“tomadas de imagens” (takes ou prises de vue), o que
significa um reforço das faculdades de abstração, pois
qualquer teoria é, antes de mais nada, uma maneira
de ver as coisas.

Na atualidade, vemos ainda mais elaborada a relação entre
crianças/jovens e os meios audiovisuais. Tal como destaca
Belloni, com base em estudos de Perriault,

as crianças desenvolvem por impregnação novas
capacidades cognitivas e perceptivas, como por
exemplo: fazer anotações enquanto vêem um programa
de vídeo; inventar uma boa pergunta para animar um
“chat”; saber intervir num programa de TV interativa
(jogo, teleconferência ou outro); reconhecer um quadro
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famoso ou estilo de um pintor; reconhecer e identificar
um trecho musical, entre muitas outras já conhecidas
e banalizadas e outras ainda inimagináveis.

As TIC, em particular, fazem-nos reconhecer que a
tecnologia provoca mudanças no modo de compreender dos
sujeitos. Conforme Belloni,

o desenvolvimento de uma maior autonomia no contato
com estas mídias favorece o surgimento de outras
competências tais como organizar e planejar seu
tempo, suas tarefas, fazer testes, responder a
formulários, etc. Sem contar as insuspeitadas
competências técnicas e teatrais indispensáveis para
viver papéis ou personagens nos muitos “domínios
virtuais” em atividade no ciberespaço.

Como o público atendido pelo CEFET-SC constitui-se
de jovens e adultos, é preciso ressaltar que o desafio torna-
se ainda maior. No que se refere aos jovens, temos a
emergência de corresponder às suas características e
expectativas, geradas pelo fato de já conviverem com as
novas tecnologias e as dominarem. No caso do adulto, o
desafio se diferencia, pois se trata de um sujeito que faz,
na maioria dos casos, suas primeiras aproximações com as
novas tecnologias no mundo do trabalho. Este sujeito
conviveu apenas com a tecnologia audiovisual de base
analógica, tendo, portanto, que aprender a lidar com a
tecnologia de base digital. Neste caso, especialmente no
diz respeito à qualificação profissional, a apreensão das
características das TIC será determinante no
desenvolvimento de competências para lidar com os
processos automatizados próprios da tecnologia digital.

Diante desse quadro, configuram-se algumas tendências:
Ampliam-se as expectativas em relação à educação,
exigindo-se a formação ao longo de toda a vida.
No lugar de uma abordagem educacional baseada na
memorização, busca-se uma concepção interacionista,
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na qual se valoriza o contexto do aluno e sua atuação
efetiva na realização das atividades pedagógicas.
Transformam-se os papéis tanto do professor quanto do
aluno, uma vez que ambos podem apropriar-se das
tecnologias de modo criativo e inteligente, no sentido
de desenvolver a autonomia e a competência como
usuários e criadores das TIC e não como meros
receptores.
A educação já não se limita ao presencial, pois
despontam as possibilidades de educação a distância
síncrona e assíncrona.

Por isso, é imprescindível que a instituição educacional
incorpore as TIC ao trabalho educativo, apropriando-se ao
máximo das potencialidades comunicativas e pedagógicas
dessas tecnologias, e reformule o espaço e o tempo
curricular.

Nessa perspectiva, é pertinente destacar que, na Educação
Profissional e Tecnológica, o currículo precisa ser concebido
partindo do princípio de que o desenvolvimento econômico e o
domínio ativo das tecnologias aplicáveis aos contextos do
trabalho são condições imprescindíveis para a superação
da situação de desvantagem em que sociedades
emergentes, como é o caso da brasileira, se encontram.
No que diz respeito ao aspecto social, a difusão do domínio
dessas tecnologias, como estratégia intrínseca à política
da igualdade, propicia aos indivíduos meios para amenizar
as conseqüências negativas que o próprio processo de
transformação econômica provoca. A interação e a
cooperação resultantes do uso das TIC devem contribuir
para o aperfeiçoamento das formas de convívio social. E,
para tanto, é imperativo que o sujeito tenha acesso a essas
tecnologias e sinta-se capaz de explorar suas possibilidades
com desenvoltura, criatividade e espírito crítico.
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Diante do exposto, é inegável a relevância da inserção
das tecnologias no trabalho educativo para que escola possa
estar sintonizada às necessidades e expectativas dos
alunos e possa contribuir com os processos de inclusão
digital, uma vez que as tecnologias de informação e
comunicação já estão presentes e influentes em todas as
esferas da vida social, mas não estão disponíveis para todos
os grupos sociais, principalmente aqueles que freqüentam
a escola pública.

Para responder a esse desafio, a instituição educacional
necessita de investimentos significativos e transformações
profundas e radicais em: formação de professores; pesquisa
voltada para metodologias de ensino; elaboração de critérios
para seleção e aquisição de equipamentos e materiais didáticos;
disponibilidade de tempo e espaço adequado para promover a
inovação pedagógica, desde a concepção, produção e execução,
até a avaliação do trabalho educativo; disponibilidade de tempo
e espaço para compartilhar experiências inovadoras.

Sabemos, porém, que inovações não acontecem como atos
isolados. É imprescindível que a instituição promova as condições
adequadas e estabeleça um plano de acompanhamento e
avaliação dos processos. O primeiro passo, então, deve ser a
identificação das atuais condições objetivas humanas e materiais
existentes na instituição. No ano de 2004, quando elaboramos
o projeto, tínhamos o seguinte:

Condições objetivas humanas – a Unidade São José possui
um quadro de professores significativamente qualificado do ponto
de vista acadêmico nas áreas específicas em que atuam.
Entretanto, esta qualificação não contempla o desenvolvimento
de competências para lidar com as TIC, de modo a explorar
suas potencialidades pedagógicas. Raros são os professores
que lançam mão destas tecnologias, incorporando-as ao trabalho
educativo. Há professores que estimulam os alunos ao uso dos
recursos audiovisuais na elaboração de seus trabalhos, e, nesse
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caso, os alunos, geralmente, exploram a projeção de imagens a
partir de fitas VHS, a produção de filmagens e a fotografia com
recursos particulares. A informática, de modo geral, ainda é
utilizada numa perspectiva apenas instrumental, tanto pelo
professor quanto pelo aluno, limitando-se esse uso basicamente
à exploração de processadores de texto e de aplicativos de
apresentação do tipo Power Point.

Condições objetivas materiais – em termos de espaço
físico, a Unidade possuía salas de aula convencionais, com
capacidade para aproximadamente quarenta alunos
alinhados em carteiras individuais. Não havia nas salas
nenhum meio audiovisual nem de informática, apenas o
quadro para giz e a alternativa de uso de retroprojetor, que
ficava armazenado em ambiente específico. O vídeo e a TV
estavam instalados em uma pequena sala, que não reunia
condições adequadas para projeções de qualidade e,
principalmente, para a interação entre os participantes.
Também havia uma TV disponível em um auditório e a
alternativa de projeção com projetor multimídia. Esse
auditório é adequado para grande público,
aproximadamente 160 pessoas. Os computadores
destinados a uso pedagógico, por sua vez, estavam situados
em laboratório específico, possuindo apenas programas
convencionais. Não havia acervo de softwares educacionais.
O acervo de vídeos em VHS era precário e inexistiam DVDs.
A instituição possuía computadores interligados em rede,
porém não havia pontos de acesso nas salas de aula, nem
a disponibilidade de computadores em espaços diferentes
dos laboratórios destinados a aulas de informática. Os
professores tinham um espaço destinado à produção de
material didático e à pesquisa na Internet, mas eram
precárias as condições em termos de equipamentos e
mobiliário. Apenas dois desses computadores estavam em
condições adequadas de uso. Nessas máquinas, não havia
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outros programas de relevância pedagógica além do básico
destinado à produção de texto. Também não havia
gravadores de CDs e DVDs. Havia poucos scanners
disponíveis e a reprodução dos materiais impressos era
efetuada em duas impressoras laser (sem o recurso da
impressão colorida) em setor responsável pelos serviços de
reprografia de toda a instituição. A biblioteca não dispunha
de livros relacionados ao uso da tecnologia na educação,
nem de acervo em CD-ROM. Possuía apenas um computador
disponível para os usuários. Era uma máquina obsoleta,
que não atendia às condições exigidas para pesquisa e
intercâmbio com outras instituições e centros de pesquisa.

Em termos de currículo, é importante reconhecer que uma
formação profissional sólida requer não só o desenvolvimento
de competências específicas, mas também de um conjunto de
competências relacionais. Estas devem ser trabalhadas,
sobretudo, como base da formação, constituindo requisitos
para que o sujeito construa conceitos estruturantes de sua
área profissional. No caso dos cursos técnicos subseqüentes
ao ensino médio há muitos problemas relacionados à falta
de conceitos básicos. Por isso, torna-se cada vez mais
necessário enfatizar componentes curriculares como a
Física e a Matemática, pois é nestes que se constroem
muitos dos conceitos indispensáveis ao desenvolvimento
de competências previstas no perfil do egresso dos cursos
técnicos.

Diante deste cenário, avaliamos imprescindível estabele-
cer ações para propiciar as condições objetivas necessári-
as para construir um trabalho educativo sintonizado com
as atuais demandas educacionais e sociais. Construímos,
então, o projeto Implantação e desenvolvimento de ambientes
interativos destinados ao trabalho educativo. O projeto previa a
adoção de uma arquitetura que pressupunha a integração
de diferentes ambientes (laboratório interativo, ambiente
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multimídia (mini-auditório), salas de aula, salas multimeios
para professores, biblioteca), equipados com tecnologias da
informação e da comunicação, conectados à rede Internet,
bem como a formação de professores, de outros profissio-
nais ligados diretamente ao ensino e de alunos, para ex-
plorar a potencialidade comunicativa destas tecnologias.

O projeto foi estruturado prevendo o seguinte:
I. Formação continuada dos servidores – Promoção

da formação continuada dos professores e de técnico-
administrativos (equipe pedagógica e biblioteca) acerca da
integração da tecnologia à educação, visando à construção
de pressupostos teórico-metodológicos para sustentar
processos de seleção, produção, aplicação e avaliação de
tecnologias no trabalho educativo e para preparar os
professores para atuar em ambientes virtuais de
aprendizagem. Portanto, não se fala aqui de uma formação
meramente técnica, na medida em que os recursos
tecnológicos não se colocam como finalidade do processo,
mas como instrumentos ou meios para o exercício do
trabalho educativo. A formação foi desenvolvida mediante
a participação de membros da equipe coordenadora do
projeto em congressos, mediante curso abordando
fundamentos teórico-metodológicos para aplicação das TIC
no trabalho educativo e oficinas didáticas voltadas ao uso
de ambientes interativos. Também fazia parte do projeto a
elaboração de propostas de experiências piloto nos
ambientes interativos, envolvendo diversos componentes
curriculares dos cursos técnicos e de ensino médio. Porém,
esta última ação não se concretizou à época, em virtude
da paralisação dos servidores que acompanhavam um
movimento de greve nacional dos servidores públicos
federais.

Cabe registrar alguns dos fundamentos que sustentaram
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as ações voltadas à formação dos servidores. A pesquisado-
ra Kenski (2001) alerta sobre a necessidade de o professor
refletir sobre sua identidade pessoal como profissional do-
cente, sobre seus estilos e anseios, incluindo a
familiarização com as novas tecnologias, de modo a conhe-
cer suas possibilidades e limites, para que, na sua prática,
faça escolhas conscientes sobre o uso mais adequado des-
sas tecnologias, de acordo com a área de conhecimento
em que atua. Dessa maneira, a formação deve ter como
objetivo a construção de um conhecimento que ultrapasse
o simples domínio dos processos e dos instrumentos colo-
cados à disposição do professor, alcançando as possibilida-
des pedagógicas.

É fundamental ter presente que a utilização do
computador por professores e alunos não garante abordagens
inovadoras no processo ensino-aprendizagem, pois o uso
do computador e das TIC, de modo geral, pode acontecer
de duas maneiras:

Para tornar mais fáceis as rotinas de ensinar e
aprender, reproduzindo os mesmos esquemas do
ensino tradicional.
Para organizar ambientes de aprendizagem onde os
alunos são encorajados a resolver situações-
problemas e onde o professor é capaz de identificar e
respeitar o estilo de pensamento de cada um, ao
mesmo tempo em que os convida a refletir sobre o
seu pensar. Papert (1985, 1994) apresenta duas
abordagens voltadas à incorporação da informática
ao processo educacional, as quais intitula
instrucionismo e construcionismo. No
instrucionismo, o computador é inserido na escola
como mais um recurso disponível, tal como já ocorreu
com outros recursos audiovisuais – TV e vídeo, por
exemplo. Não há reflexão sobre como o computador
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pode contribuir para modificar e criar ambientes de
aprendizagens e novas formas de apropriar-se do
conhecimento. No construcionismo, por outro lado,
a construção de novos conhecimentos ocorre num
processo cíclico que pressupõe descrição-execução-
reflexão-depuração de idéias, na busca da solução
de uma situação-problema desafiadora, cujo conteúdo
seja significativo para quem aprende.

No construcionismo, portanto, o papel das TIC desloca-
se do paradigma da transmissão da informação, para uma
abordagem orientada para os processos comunicativos re-
flexivos e de aprendizagem colaborativa que acontecem com
e através da tecnologia atuando como uma expansão da
atividade mental do aluno. Neste caso, entende-se que o
conhecimento é uma construção realizada pelo sujeito e
da qual resulta uma interpretação individual da experiên-
cia, legitimada pelos processos de interação social. Face a
essas abordagens, os professores precisam levar os alunos
a desenvolver competências de formular questões,
equacionar problemas, lidar com a incerteza, testar hipó-
teses, planejar, desenvolver e documentar seu trabalho
educativo, assumindo, portanto, uma postura de pesquisa-
dor. Para tal, a ação e a reflexão sobre a própria ação são
fundamentais para que os professores possam dispor de
amplas e variadas perspectivas didático-pedagógicas em
relação às diferentes possibilidades de incorporação da
tecnologia na escola.

Neste sentido, além dos professores, também os
profissionais da equipe pedagógica, que, no caso da Unidade
São José, fazem o acompanhamento pedagógico às turmas, foram
envolvidos nas atividades de formação, para compreenderem
as possibilidades criadas pelas TIC. E, igualmente, outros
profissionais ligados ao ensino, tais como os que atuam na
biblioteca, foram envolvidos, pois devem estar sintonizados
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como os novos recursos associados às TIC, de forma a
melhor atender e orientar os alunos em suas pesquisas.

Assim, podemos explorar a riqueza dos ambientes
virtuais de aprendizagem, tanto na sala de aula como em
atividades extra-classe, principalmente para a
experimentação, a construção de representações da
realidade, a inserção em lugares e culturas diferenciadas
e o encontro com pessoas situadas em outros espaços.

II. Laboratório interativo – Criação de um laboratório
equipado com diferentes mídias, estruturado para
desenvolver atividades mediatizadas, explorando as
possibilidades do audiovisual, da multimídia e,
especialmente, da hipermídia. Alunos e professores podem
interferir, modificar, produzir e compartilhar saberes, desde
a corriqueira pesquisa na rede internet, até a produção de
simulações utilizando softwares. Nesse laboratório, busca-
se enfatizar o elemento diferencial oferecido pelas TIC – a
interatividade, aplicando-o: a) na pesquisa, tanto individual
quanto coletiva, sobre temas, experiências, projetos, textos;
b) na comunicação, realizando apresentações, debates off
e on-line sobre esses temas e experiências pesquisadas e
trabalhos produzidos; c) na produção de trabalhos, no
formato multimídia, hipertextual, para ser publicado,
disponibilizado na rede ou ao vivo para os colegas e,
eventualmente, para a comunidade externa, bem como
intercambiados e avaliados simultaneamente por
professores de diferentes áreas. Um princípio fundamental
nesse laboratório é o da construção colaborativa, que
favorece o trabalho conjunto entre professores e alunos,
próximos física ou virtualmente. Eles podem participar de
uma pesquisa em tempo real, de um projeto entre vários
grupos, de uma investigação sobre um problema da
atualidade e assim por diante.
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III. Salas de aula conectadas – Adequação das salas
de aula, tornando-as espaços privilegiados de acesso
permanente à rede Internet e com disponibilidade de uso
do computador devidamente equipado para explorar os
recursos multimídia, inclusive com possibilidade de
projeções em tela adequada para turmas de
aproximadamente 36 alunos. Esses recursos servem de
apoio ao professor, mas também para a visualização de
trabalhos dos alunos, de pesquisas, de atividades realizadas
no ambiente virtual de aprendizagem (um fórum
previamente realizado, por exemplo). Podem ser mostrados
jornais on-line, com notícias relacionadas com o assunto
que está sendo tratado em classe. Os alunos podem
contribuir com suas próprias pesquisas on-line.

Figura 28 - kit multimídia móvel para uso em sala de
aula

IV. Salas multimeios para professores – Estruturação
de espaço para os professores realizarem pesquisas,
estudos, produção de materiais didáticos e a concepção de
aulas mediatizadas. A partir deste espaço, o professor
também poderá realizar atendimento a alunos em ambientes
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virtuais, para complementar atividades encaminhadas em
aula e para responder a necessidades individuais de
aprendizagem. Na Unidade São José, a disponibilidade deste
espaço pode incrementar o trabalho de atendimento extra
classe aos alunos. Cada professor tem previsto em sua carga
horária um tempo para atender/orientar os alunos, além
do horário regular das aulas. Porém, há dificuldade para
realizar esse trabalho em virtude da falta de espaço físico.
A possibilidade de realizá-lo em ambiente virtual representa
uma condição efetiva de contato do professor com o aluno,
de modo a otimizar o chamado atendimento paralelo.

V. Ambiente multimídia (mini-auditório) – instalação
de equipamentos multimídia para exposição de trabalhos e
acesso à rede Internet no mini-auditório, para que o mesmo
se torne adequado à realização de aulas com grupos
maiores, à socialização de trabalhos e a eventos com público
aproximado de 60 pessoas.

VI. Biblioteca conectada – Incremento do acervo bibliográ-
fico e multimídia relacionado à integração da tecnologia à edu-
cação; criação de acervo multimídia; disponibilização de condi-
ções de pesquisa e estudo em ambiente virtual para os alunos.

VII. Experiências piloto – Realização de experiências
pedagógicas nas áreas técnicas e no ensino médio. Estas
experiências serão concebidas a partir dos saberes construídos
na formação continuada. Várias atividades podem ser
desenvolvidas em ambientes interativos tais como:

uso do software Workbench para simular o funcionamento
de circuitos eletrônicos;
animações em Java Applets para demonstrar e simular o
funcionamento de protocolos em redes de computadores
e telefonia;
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simulações de equipamentos de roteamento para
redes de comutação de pacotes;
planejamento de redes celulares com o Cell Planner;
uso de softwares gráficos para o aprendizado de geome-
tria plana e espacial, para que o aluno assimile concei-
tos fundamentais ao desenvolvimento de competências
relacionadas a projetos nas áreas de Telecomunicações
e de Refrigeração e Condicionamento de Ar;
uso de softwares na área de física, para o aluno
explorar conceitos de termologia, de hidrostática, de
eletricidade e de eletromagnetismo, imprescindíveis
à formação profissional.

Isso posto, vale salientar que entendemos que o trabalho
educativo é um permanente devir e pressupõe um conjunto
de escolhas de ordem pedagógica, política e filosófica que
não podem estar desvinculadas das condições gerais de
ação, tais como preceitos legais, indicadores do mundo
produtivo, infra-estrutura da instituição, normas e regras
institucionais. Contudo, acreditamos que a instituição
educacional, conforme salienta Petitat (1994), é
contraditória e múltipla, pois ao mesmo tempo em que
reproduz a sociedade, também contribui para mudar o
estado de coisas existente. Em outras palavras,
reconhecemos a multidimensionalidade das relações entre
instituição educacional e sociedade e, sobretudo, o papel
crítico e criador que têm os educadores em seu fazer
pedagógico. Desta forma, é inconcebível o descompasso da
instituição educacional em relação às mudanças
tecnológicas que se põem como elementos estruturantes
do fazer humano. Em particular, as TIC abrem possibilidades
legítimas para um trabalho educativo que supere a mera
instrumentalização, uma vez que se trata de tecnologias
que constituem um dos processos fundamentais da
humanidade, o processo comunicativo, o que significa dizer
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que são tecnologias fortemente imbricadas com dimensões
sociais, epistemológicas, econômicas e culturais.

Outrossim, a ênfase na formação docente é fator
determinante na construção dos processos educacionais, uma
vez que os professores são sujeitos que escolhem caminhos,
criando situações em que serão tecidas as tramas do processo
ensino-aprendizagem. Os professores constroem o currículo
com base em suas crenças, valores, conhecimentos e dilemas.
Portanto, investir na formação e preparação do professor para
assumir novas competências em uma sociedade cada vez mais
impregnada de tecnologias é um passo decisivo para a utilização
coerente de novos recursos tecnológicos, na direção do que se
acredita fundamental na educação: a construção do
conhecimento para a emancipação do sujeito. A formação dos
professores é fundamental para que se possa reestruturar o
espaço e o tempo institucional, na perspectiva de torná-los
significativos e efetivos na formação integral dos alunos.

Cabe enfatizar que este projeto teve como eixo a formação
dos servidores e a estruturação de ambientes interativos,
tornando possível a conectividade e a navegação em todos os
espaços de encontro de professores e alunos. A disponibilidade
da rede Internet, do laboratório interativo, das salas de aula
conectadas, do ambiente multimídia (mini-auditório), das salas
multimeios para os professores, da biblioteca, assim como do
espaço virtual propriamente dito permite a navegação, de
maneira que alunos e professores não só recebam a informação,
mas possam interferir, modificar, produzir e compartilhar
conhecimentos.

É indiscutível que a inovação pedagógica está diretamente
relacionada ao contínuo desenvolvimento dos profissionais da
educação. E isto, no âmbito institucional, não acontecerá es-
pontaneamente, pois não se trata de um processo individual e
unilateral. Como salientamos anteriormente, concorrem para
tal determinadas condições objetivas que são definidas e
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concretizadas por meio de processos de gestão sintoniza-
dos com os propósitos educacionais. Serão necessárias
ações que atendam particularidades da instituição, o que
será possível somente com a participação de cada profissi-
onal ligado ao trabalho educativo.

No caso da incorporação da tecnologia ao trabalho
educativo, é evidente que existem resistências decorrentes
da relação que cada sujeito estabelece com a tecnologia,
desde o uso cotidiano que faz dos artefatos (ainda
encontramos professores que não fazem uso do correio
eletrônico, por exemplo) até a compreensão do sentido e
das possibilidades pedagógicas inerentes às TIC. Não é
demais ressaltar que a aplicação da tecnologia em uma
dimensão pedagógica não está dada no artefato. Caberá ao
professor descobrir suas potencialidades e explorá-las
intencionalmente nas atividades pedagógicas. Para isso, é
indispensável não só a disponibilidade de cada sujeito, mas
também o movimento institucional voltado à criação de uma
cultura organizacional que favoreça a aprendizagem, a
atuação coletiva, o tempo e o espaço necessário para
redimensionar o trabalho pedagógico.

No caso da Unidade São José, avançamos na criação das
condições objetivas materiais e promovemos ações voltadas à
criação de condições objetivas humanas. Entretanto, faz-se
necessário revitalizar o coletivo envolvido no processo de
formação, para que os professores se lancem à concepção
e à realização de experiências que explorem a presença
das TIC, tanto no espaço de sala de aula quanto no contato
remoto com o aluno. Trata-se de desafio permanente.





14

O PROJETO PEDAGÓGICO E A GESTÃO
DOS PROCESSOS EDUCACIONAIS

Para falar da gestão dos processos educacionais, faz-
se necessário tratar do projeto pedagógico do CEFET-SC,
especialmente porque a Instituição está em fase de
construção deste projeto.

Considerando que a Unidade é parte de um sistema,
sua autonomia é relativa, uma vez que possui relações de
interdependência no CEFET-SC. No fazer cotidiano da
Unidade, temos diversos processos que dão corpo e
organicidade à instituição, desde os que implicam apenas
procedimentos de rotina até aqueles que demandam
decisões e procedimentos mais complexos que exigem
orientação política e pedagógica de ordem sistêmica.

Dentre nossos propósitos na gestão da Unidade sempre
esteve presente a convicção de que contribuindo para a
consolidação do sistema CEFET-SC estaríamos fortalecendo
as condições de trabalho da Unidade São José. Por isso,
participamos diretamente na construção do PPI, acreditando
que este projeto é fundamental para a gestão dos processos
educacionais no âmbito da Unidade.

Vamos, então, registrar como vem acontecendo a
construção do Projeto Pedagógico do CEFET-SC e, em
seguida, relataremos algumas das experiências
relacionados ao ensino vividas na Unidade São José, na
perspectiva de explicitar implicações relativas à gestão.

Nos últimos anos, o CEFET-SC vivenciou importantes
mudanças, decorrentes da reforma educacional
desencadeada pela LDB 9394/96 e da transformação de
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Escola Técnica Federal para Centro Federal de Educação
Tecnológica. Como CEFET sua principal característica é a
atuação na área tecnológica nos diferentes níveis e moda-
lidades de ensino, além de realizar atividades de pesquisa
e extensão em estreita articulação com os setores produti-
vos e a sociedade.

Recentemente duas novas determinações legais esta-
beleceram mudanças relativas ao ensino. O Decreto n° 5154,
de 23 de julho de 2004, abriu a possibilidade de integração
entre a Educação Profissional de Nível Técnico e o Ensino
Médio. E o Decreto n° 5840, de 13 de julho de 2006, que
criou o Programa Nacional de Integração da Educação Profis-
sional com a Educação Básica na Modalidade de Educação
de Jovens e Adultos – PROEJA, determinou a obrigatoriedade
de oferta desta modalidade de ensino nos CEFETs.

Essas mudanças motivaram a revisão e o
redimensionamento do trabalho educativo da instituição,
considerando-se, sobretudo, que o CEFET-SC possui es-
trutura física e quadro de pessoal satisfatório e, especial-
mente, experiência acumulada para tornar-se referência
em educação profissional e tecnológica em Santa Catarina.
Entretanto, as condições objetivas de existência e o fato
de ter uma história de quase um século não são suficien-
tes para consolidar a identidade institucional. É indispen-
sável a construção do Projeto Político Pedagógico.

Nessa perspectiva, a LDB 9394/96 confere à instituição
educacional importantes prerrogativas. Em seu artigo 12, in-
dica a tarefa de elaborar e executar a proposta pedagógica,
respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensi-
no. No artigo 13, ressalta a participação dos docentes nesta
tarefa. E, no artigo 14, diz que os sistemas de ensino definirão
as normas da gestão democrática do ensino público, de acordo
com as suas peculiaridades e com a participação dos profissi-
onais da educação na elaboração do projeto pedagógico.
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por sua
vez, também faz referência ao projeto pedagógico, dando
aos pais ou responsáveis o direito de ter ciência do proces-
so pedagógico, bem como de participar da definição das
propostas educacionais.

Na condição de Instituição de Educação Superior (IES),
o CEFET-SC deve observar preceitos legais do Decreto no

5773, de 9 de maio de 2006, no qual são exigidos o Projeto
Pedagógico Institucional (PPI) e o Plano de Desenvolvimen-
to Institucional (PDI). Conforme exigências legais, o PPI
deve indicar o ideal e a direção da instituição, explicitando:
seu histórico; seus princípios e diretrizes; seus mecanis-
mos de inserção regional; sua missão; seus âmbitos de
atuação; suas políticas de gestão, de ensino, de pesquisa e
de extensão; seu perfil humano, seu perfil profissional;
suas concepções de processos de ensino e aprendizagem,
de currículo, de avaliação de ensino e de planejamento; e
seus programas para consolidação de seus propósitos.

O PDI, articulado ao PPI, é o instrumento de gestão
que apresenta os objetivos e metas da IES para um período
determinado, no caso do CEFET-SC cinco anos, visando
consolidar a identidade da instituição no que diz respeito
à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às
diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua es-
trutura organizacional e às atividades acadêmicas e cien-
tíficas que desenvolve ou que pretende desenvolver. O PDI
expõe o perfil institucional, a gestão institucional (organi-
zação administrativa, organização e gestão de pessoal, po-
lítica de atendimento ao discente), a organização acadê-
mica (organização didático-pedagógica, oferta de cursos e
programas), a infra-estrutura, os aspectos financeiros e
orçamentários, a sustentabilidade econômica, a avaliação
e acompanhamento do desempenho institucional e um
cronograma de execução.
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Para além das exigências formais, entendemos que o
PPI (doravante, usaremos essa expressão adequada à con-
dição de instituição de ensino superior) é o documento que
diz da identidade institucional, explicita os ideais e os pro-
pósitos de trabalho da instituição. O PPI representa a bús-
sola para a gestão dos processos educacionais e será a
expressão máxima da autonomia da instituição.

Há pelo menos duas dimensões de autonomia a serem
consideradas:

a) A jurídico-administrativa confere competência à ins-
tituição para decidir sobre matérias nas áreas administra-
tiva, pedagógica e financeira.

b) A sócio-organizacional constitui o jogo de dependên-
cias e interdependências que a instituição estabelece com
o seu meio e que definem sua identidade.

Partimos do pressuposto de que autonomia é algo que
se constrói na interação dos diferentes sujeitos que cons-
tituem a organização, considerando seus anseios e as
especificidades da organização. A interação desses sujei-
tos permitirá a manifestação da diversidade de interesses
que é necessário articular para consolidar o trabalho
educativo.

A autonomia passa pela capacidade de a instituição se
identificar e, por isso mesmo, de se diferenciar daquilo
que a envolve. Mas essa capacidade de se diferenciar im-
plica que seja capaz de se relacionar e interagir com o
meio que a envolve. Ou seja, autonomia não significa inde-
pendência, mas interdependência.

No caso do CEFET-SC, vive-se, nos últimos anos, exata-
mente esse processo de constituição de identidade, pois data
de 2002 a transformação de Escola Técnica para Instituição
de Ensino Superior e, nesse processo, a consolidação da con-
dição de sistema consiste, talvez, em seu maior desafio.

Neste sentido, a construção do PPI é indispensável para
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definir o rumo e a direção, orientados em compromisso
definido coletivamente. Por isso, há o entendimento de que,
muito mais que um plano que se encerra na racionalidade,
o projeto pedagógico possui dimensão política, pois repre-
sentará interesses reais e coletivos dos sujeitos que parti-
ciparam de sua construção.

Isso implica compreender que o projeto não é um docu-
mento para ser arquivado ou simplesmente encaminhado
às autoridades educacionais, como prova do cumprimento
de exigências formais. Como diz Veiga (1995), o projeto
pedagógico é para ser construído e vivenciado em todos os
momentos, por todos os envolvidos no processo educativo.

As primeiras questões de um projeto pedagógico dizem
respeito aos ideais da instituição, ao sentido do trabalho
educacional, pois é o entendimento compartilhado do cole-
tivo que dará corpo e intencionalidade ao trabalho educativo.
O coletivo que se ocupa da construção de um PPI deve per-
guntar antes de tudo: Que educação se quer e que tipo de
cidadão se deseja, para qual projeto de sociedade?

Conforme Gandin (1999), o projeto pedagógico consiste
em duas propostas, uma que indica o rumo, o horizonte e
outra que apresenta os caminhos. Para este autor, o projeto
constitui-se de três partes:

o ideal que expressa o resultado social esperado para
o trabalho;
a avaliação do que vem sendo feito, para identificar se
isso está contribuindo para o que quer alcançar, e a
avaliação de até que ponto se age conforme proposto
no ideal;
a proposta de ações, comportamentos, atitudes,
regras e rotinas a serem adotadas pela instituição,
a fim de aproximar-se do seu ideal.

Resumindo, construir um PPI implica compreender a
situação, estabelecer um rumo a seguir, verificar a dis-
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tância entre o desejado e o que temos no momento e defi-
nir o caminho para alcançar o desejado.

Nessa perspectiva, o PPI depende, sobretudo, da ousadia
do coletivo que o constrói e do compromisso da instituição
em assumir um posicionamento ético, político, pedagógico
em seu tempo-espaço, isto é no contexto histórico em que
está inserida, com a clareza de que projetar significa lançar-
se para frente, antever um futuro diferente do presente.

Com esse entendimento, a Unidade São José partici-
pou intensamente da construção do PPI do CEFET-SC. Em
termos de gestão, acreditamos que o projeto, uma vez conso-
lidado, contribuirá para instaurar um trabalho orgânico, rom-
pendo com o espontaneísmo, comum aos processos em que
não estão bem definidas as intenções e os meios, bem como
diminuirá as relações competitivas, corporativas e autoritá-
rias, que fragilizam e fragmentam o trabalho da instituição
quando não se têm bem definidas as prioridades, as políti-
cas. Um PPI construído e assumido pelo coletivo é uma das
ferramentas indispensáveis para uma gestão participativa.

No entanto, construir o PPI coletivamente não é tarefa
fácil. No dia-a-dia, somos compelidos a responder ao ime-
diato. Facilmente nos rendemos à rotina e deixamos a pro-
jeção em segundo plano. Esse desafio o CEFET-SC vive ao
longo dos últimos anos. Tendo iniciado a construção de
seu PPI no ano de 2002, concluiu a primeira etapa, que
consiste no Marco Referencial, no mês de junho de 2003.
Avançou na elaboração do diagnóstico em algumas áreas e
retomou o processo de construção no ano de 2007, com o
propósito de concluí-lo.

Inicialmente, foram definidas a estrutura e as questões
relativas à operacionalização do processo de construção do
referido projeto, explicitadas no documento intitulado Projeto
Político Pedagógico do CEFET-SC: concepção e construção,
aprovado no Conselho Diretor, no mês de junho de 2002.
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Esse documento apresenta a matriz geradora para
construção do projeto, considerando a necessidade de
compreender o CEFET-SC como sistema e, ao mesmo tempo,
respeitar as peculiaridades das Unidades.

Tabela 8 - Matriz Geradora para Construção do PPP

Fonte: Documento PPP do CEFET-SC: concepção e
Construção, 2002.
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Para promover a participação dos integrantes da
comunidade – servidores e alunos – na construção do
projeto, adotou-se como estratégia a formulação de
perguntas que gerassem a análise da situação real e
promovessem a reflexão. Tendo em vista a definição do
MARCO REFERENCIAL, que aponta o ideal, a principal
questão foi: O que queremos alcançar no CEFET/SC?

Essa questão desdobrou-se da seguinte maneira:
Primeiro, propôs-se a reflexão sobre como entendemos o
mundo em que vivemos e o contexto em que o CEFET-SC
atua, para constituir o MARCO SITUACIONAL. As
indagações referiam-se ao contexto sócio-histórico-
educacional e aos fundamentos legais relacionados à
educação, visando identificar os DESAFIOS que se põem
para a instituição. Algumas perguntas estiveram presentes
nesta etapa:

Como compreendemos, vemos, sentimos o mundo
atual?
Quais os seus principais problemas e suas maiores
necessidades?
Quais as causas da atual situação social, política e
econômica?
Quais as repercussões desta situação para a
educação?
Como se caracterizam as relações de trabalho e que
implicações estas têm na atuação do CEFET-SC?
Quais os preceitos legais relacionados à educação e que
implicações estes têm na organização da instituição e no
trabalho pedagógico?

No MARCO DOUTRINAL, objetiva-se explicitar o
posicionamento quanto à concepção de Sociedade, de Ser
Humano e de Educação, na perspectiva de definir os
PRINCÍPIOS que sustentarão o trabalho do CEFET-SC.
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Perguntas como as que seguem constituíram esta etapa:
Que tipo de Sociedade e de Ser Humano queremos
ajudar a construir?
Que concepção de Educação vai nos orientar em
nosso trabalho?
Que relações devem ser estabelecidas entre o CEFET-
SC e a sociedade?

Em seguida, elaborou-se o MARCO OPERATIVO, que
representa o ideal do agir, isto é, que concepção de
instituição educacional, de gestão administrativa e
financeira, de ensino, de currículo, de avaliação, de
pesquisa e de extensão será adotada na perspectiva de
explicitar as DIRETRIZES para atuação do CEFET-SC. Para
tal, várias perguntas foram feitas, por exemplo:

Como desejamos a organização administrativa e
pedagógica do CEFET-SC?
De que modo pensamos a autonomia pedagógica das
Unidades?
Como desejamos os processos de tomada de decisões no
âmbito do Sistema?
Como desejamos a comunicação no Sistema?
Como desejamos a gestão financeira?
Como concebemos as relações entre ensino, pesquisa e
extensão?
A que e a quem desejamos que sirva a pesquisa e a
extensão?
Como desejamos o relacionamento da instituição com a
família dos alunos e com a comunidade?
Em quais campos e de que modo desejamos a expansão
da atuação do CEFET-SC?
De que maneira desejamos realizar a avaliação das ações
do CEFET-SC?
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Dessas questões, emergiu o conteúdo do MARCO
REFERENCIAL, aprovado em um congresso constituído por
Delegados representantes das Unidades.

Visando a definição das ações que constituirão o PPI, foi
encaminhado o diagnóstico à luz do MARCO REFERENCIAL,
para avaliar as práticas existentes na instituição. Nessa etapa,
a questão fundamental foi: A que distância estamos daquilo
que buscamos/idealizamos?

Então, foram organizados grupos de trabalho que tinham
a tarefa de realizar análise dos elementos constitutivos do
trabalho da instituição, abrangendo as seguintes temáticas:

Objetivos/diretrizes
Das diretrizes estabelecidas na legislação em vigor,
o que a instituição persegue? Quais os limites e as
possibilidades de consecução dos preceitos legais?
Como a instituição aborda sua finalidade cultural, ou
seja, como prepara os alunos para melhor compreensão
da sociedade em que vivem?
Como a instituição atua para atingir sua finalidade política
e social, isto é, como prepara o indivíduo para a
participação política ou para o exercício da cidadania?
Como a instituição atua com vistas à finalidade de
formação profissional?
Como a instituição analisa sua finalidade humanística,
ou como trata o desenvolvimento integral da pessoa?
De que modo a instituição tem realizado a expansão de
sua atuação?

Gestão (administrativa – locação e gestão de recursos
humanos, físicos e financeiros – e pedagógica – interações
políticas com vistas ao desenvolvimento do currículo).

Que tipo de gestão está sendo praticada?
O que precisamos mudar para alcançar os desafios de
acordo com os princípios e as diretrizes?
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Como se dá a constituição e a distribuição de poder?
Quais as funções educativas predominantes?
Quais os fundamentos regimentais?
Que problemas afetam o processo pedagógico?

Trabalho pedagógico
Que concepção de currículo sustenta o trabalho
pedagógico?
Quais os limites e as possibilidades para desenvolver
o trabalho pedagógico de acordo com os DESAFIOS,
os PRINCÍPIOS e as DIRETRIZES apontados no MARCO
REFERENCIAL?
Como lidamos com as necessidades dos alunos, para
garantir seu acesso e permanência até a conclusão do
curso?
Que inovações pedagógicas foram implantadas
recentemente no CEFET-SC e como lidamos com essas
inovações?

Ensino – Pesquisa – Extensão
O CEFET-SC faz ensino, pesquisa e extensão de modo
integrado?
Que relações há entre ensino, pesquisa e extensão?
A que e a quem serve a pesquisa e a extensão realizadas
no CEFET-SC?
São necessárias políticas relacionadas à extensão e à
pesquisa?
Como se dá a relação entre o público e o privado no
CEFET-SC?

Cada grupo de trabalho, formado por representantes das
Unidades, estabeleceu uma metodologia de investigação para
compor o diagnóstico. Particularmente no que se refere aos pro-
cessos educacionais, as questões foram distribuídas em seis blo-
cos temáticos: processo de ingresso, estrutura física, condi-
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ções de permanência do aluno, relacionamento com a comu-
nidade, gestão pedagógica, organização e desenvolvimento
do currículo.

Servidores da Unidade São José participaram
ativamente nesse processo, inclusive os três componentes
da equipe diretiva. Dentre os trabalhos encaminhados,
alguns foram concluídos com êxito e outros ficaram
incompletos, sendo retomados pela Diretoria de Ensino do
CEFET-SC no ano de 2007, tendo em vista a conclusão do
PPI.



15

PROCESSOS RELATIVOS AO ENSINO

A partir daqui, relataremos alguns dos processos
relativos ao ensino vivenciados na Unidade São José, ao
longo de nossa gestão. Nestes processos podemos observar
o que afirmamos anteriormente, muitos deles
compreendem procedimentos de rotina, outros implicam
decisões e procedimentos mais complexos que exigem
orientação política e pedagógica de ordem sistêmica. Por
isso, a importância e a necessidade de se ter um PPI.

15.1 - O processo de ingresso dos alunos
O ingresso de alunos para os cursos do CEFET-SC

acontece de três maneiras: Exame de Classificação para
os cursos técnicos subseqüentes e para o ensino médio;
vestibular para o curso superior de tecnologia e sorteio
para o PROEJA. Até o primeiro semestre do ano de 2006, o
processo de ingresso na Unidade São José era realizado
independente das demais Unidades, que ficavam sob a
responsabilidade da Coordenadoria de Ingresso vinculada
à Diretoria de Ensino do Sistema.

A Unidade São José diferenciava-se em seu processo
de ingresso, principalmente porque preservava a gratuidade
das inscrições, sustentada, sobretudo, pelo engajamento
dos servidores, que incorporavam as tarefas de elaborar e
aplicar provas, realizar as inscrições e os demais
procedimentos como parte de seu trabalho.

À frente da gestão, no decorrer dos quatro anos, defen-
demos o princípio da gratuidade e investimos gradualmente
na melhoria desse processo, observando algumas diretrizes:
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1. O processo de ingresso é parte da atividade fim da
Instituição e, como tal, deve ser organizado, executado e
avaliado, em consonância com os princípios e diretrizes
previstos no PPI:

O processo de ingresso deve ser democrático e igualitário,
visando a ampliar o acesso.

Ao ingressar na Escola, o aluno deve ter garantidas as
condições de permanência, em termos socioeconômicos e,
sobretudo, em termos pedagógicos.

2. Promover sistematicamente melhorias no processo
de ingresso, considerando as dimensões política, pedagógica
e operacional, no sentido de ampliar as oportunidades de
acesso e de permanência do aluno, de acordo com as
peculiaridades da Unidade.

3. Garantir a gratuidade, como expressão de
compromisso social, em conformidade com os preceitos
legais da educação brasileira e os princípios estabelecidos
no PPI. Os recursos necessários à viabilização do exame
devem ser previstos no planejamento orçamentário.

Quanto à forma de ingresso, defendíamos a
necessidade de discutir alternativas diferentes da prova,
como o sorteio, por exemplo, com base em fundamentos
legais e em dados empíricos, para que se pudesse assegurar
a melhoria no processo.

Realizamos, a cada ingresso, a sondagem junto a todos
os candidatos para identificar claramente o seu perfil sócio-
educacional. Observamos, nos últimos anos, que, no ensino
médio, aproximadamente 50% dos alunos que ingressam
na Unidade são oriundos de escola privada. Porém, o número
de candidatos da escola pública é muito maior do que o da
escola privada, o que significa que não há um equilíbrio
entre a demanda e o acesso.

Quanto aos cursos técnicos, registra-se expressiva
heterogeneidade, tanto em termos de idade quanto em
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relação à origem escolar. Muitos alunos são egressos do
ensino médio que escolheram o curso técnico em busca de
formação profissional; outros não obtiveram êxito no
vestibular e ingressam no curso técnico para não
interromper os estudos; inúmeros candidatos são pessoas
que interromperam o itinerário escolar há alguns anos e
retornam para dar prosseguimento aos estudos, alguns
porque já atuam na área profissional ou em área correlata,
outros porque buscam nova oportunidade de inserção
profissional. Portanto, tem-se desde o jovem cuja progressão
escolar está em sintonia com a idade até o adulto que, em
muitos casos, tem história de “insucesso escolar”.

A diversidade de perfil sócio-educacional sugere que é
preciso estudar alternativas que favoreçam a eqüidade, para
promover uma distribuição de vagas de modo a ampliar o
acesso de alunos de grupos sociais desfavorecidos,
considerando as situações específicas. Os desfavorecidos
devem receber oportunidades equivalentes aos que
desfrutaram de oportunidades educacionais de maior
qualidade, para que se possa promover o acesso à escola e
a permanência nela. O estabelecimento de cotas pode ser
uma alternativa para promover a eqüidade, pois possibilita
a proporcionalidade de oferta das vagas, isto é, a aplicação
circunstanciada da justiça de modo a favorecer a igualdade
de oportunidades.

Nos três primeiros anos, realizamos a prova do exame
de classificação aos sábados com a participação efetiva dos
servidores. Garantíamos aos candidatos adventistas a
realização da prova às sextas feiras. Contávamos, para isso,
com a contribuição de servidores no acompanhamento a
estes candidatos, que pernoitavam na Unidade para
garantir o necessário sigilo ao exame. A partir do segundo
semestre de 2005, passamos a realizar a prova em um dia
útil, por não termos respaldo legal para o procedimento
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aplicado em relação aos candidatos adventistas, embora
ele fosse viável do ponto de vista operacional e nunca
tivessem ocorrido problemas.

Vivemos, sistematicamente, as dificuldades decorrentes do
descompasso entre calendário escolar e calendário civil, em
virtude dos movimentos de greve dos servidores.
Configurava-se, a cada processo classificatório, uma
distância muito grande entre o exame e o início das aulas,
especialmente no primeiro semestre letivo.

A divulgação foi um dos aspectos mais desafiadores do
ingresso, pois não contávamos com verba adequada para tal
nem com profissionais especializados para encaminhá-la.
Aplicávamos recursos financeiros na confecção de cartazes e
na divulgação em rádio e procurávamos explorar a mídia gratuita
e a cooperação dos servidores e dos alunos na disseminação
das informações. Notamos, ao longo dos anos, a necessidade
premente de um processo de divulgação sistemático do CEFET-
SC para dar maior visibilidade à instituição, de modo que, na
ocasião do processo de ingresso, fosse necessário apenas tornar
públicas as informações específicas sobre o ingresso para
alcançar maior lastro. Outra necessidade premente é a retomada
do trabalho de divulgação nas escolas públicas da região,
suspenso nos últimos anos, em função do descompasso do
calendário escolar.

A elaboração da prova sempre foi considerada uma atividade
integrante do trabalho docente. Aos responsáveis por essa
atividade, destinava-se carga horária específica e esses,
sem exceção, demonstravam esmero e responsabilidade
na realização do trabalho.

Quanto à concepção da prova, buscava-se priorizar a
compreensão, a capacidade de análise e de interpretação. As
questões eram elaboradas de modo que o aluno aprendesse ao
resolvê-las. Portanto, não se trata de prova conteudista
voltada à memorização. No caso da matemática, por
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exemplo, a intenção não é verificar o domínio de regras,
mas a capacidade de raciocínio lógico do aluno.

No caso dos cursos técnicos, a maioria dos candidatos
realiza a prova sem preparar-se para tal, pois estão há
tempo afastados da escola. Por isso, a prova tem a função
de classificá-los e de fazer um diagnóstico de suas condições
de aprendizagem. O desempenho dos candidatos indica que
precisamos fazer uso dos resultados da prova como diagnóstico
das condições dos alunos que ingressam, para orientar o
planejamento de ensino.

Quanto aos procedimentos de inscrição, foram
aprimorados a cada semestre contando de modo cada vez mais
efetivo com a participação dos servidores. Chegamos a ter mais
de trinta servidores técnico-administrativos e, eventualmente,
até professores contribuindo no processo de inscrições.
Investimos na informatização desse processo. Para tal,
instalamos pontos de rede em sala de fácil acesso aos candidatos,
para realizar a inscrição. Gradualmente, o sistema de inscrição,
desenvolvido por servidor da própria Unidade, foi aprimorado,
até alcançarmos sua execução via internet. Adotamos a
confirmação da inscrição mediante a retirada do cartão em data
próxima à realização da prova, para diminuir a abstenção no dia
da prova e, com isso, diminuir os gastos com a impressão de
provas.

A coordenação do processo de ingresso, sob
responsabilidade da Gerência de Desenvolvimento do
Ensino, contava com Comissão constituída por professores
e servidores técnico-administrativos que conduziam todo o
processo.

A experiência relativa ao ingresso foi de grande importância,
pois constituía parte de nosso trabalho. Em nenhum momento
cogitamos a possibilidade de terceirizar esta tarefa, fato comum
em muitas instituições. Construímos uma cultura que sustenta
a relevância do processo de ingresso, entendendo que ele
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não é atividade secundária e não pode ser concebido
desvinculado das atividades de ensino.

Os servidores atuavam no processo de ingresso, desde
a inscrição até à matrícula, compreendendo que estas
atividades são inerentes ao trabalho da instituição. Nem
mesmo a realização das provas aos sábados foi obstáculo
para agregar os servidores. Vale registrar que o momento
de aplicação das provas caracterizava-se, inclusive, como
um espaço de confraternização dos servidores, que, uma
vez envolvidos em atividade comum – professores e técnico-
administrativos –, interagiam de maneira descontraída.
Nestes momentos, sempre oferecemos um lanche especial
preparado por um grupo de servidores.

A defesa por garantir a sustentabilidade administrativa e
financeira desse processo, do nosso ponto de vista, está rela-
cionada à coerência com os preceitos constitucionais de igual-
dade de oportunidades de acesso à educação. Sempre defende-
mos que a promoção das condições objetivas de ordem material
representa investimento que se traduzirá em qualidade e coe-
rência com a concepção de escola pública e gratuita. A diminui-
ção dos custos deve ser programada mediante a implantação de
melhorias, sobretudo nos procedimentos de inscrição. Com o
uso da internet, por exemplo, reduzimos significativamente os
gastos com material informativo e de inscrição.

Reconhecer o processo de ingresso como parte da
atividade fim da instituição implica adotar práticas que
permitam integrar os mecanismos de ingresso ao trabalho
pedagógico, ou seja, estes mecanismos não devem
restringir-se à função de classificar os candidatos para
distribuição das vagas. Mais que isso, os resultados do
processo de ingresso devem repercutir na permanência do
aluno. Se aplicamos prova, precisamos explorar o
desempenho do aluno como indicador de necessidades a
serem consideradas no trabalho pedagógico. Se realizamos
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sorteio, todo aluno contemplado com a vaga deverá ter
garantidas, também, condições de permanência, tanto no
que se refere às condições pedagógicas, quanto em relação
às necessidades de cunho social. E o mesmo vale para
mecanismos relacionados a cotas ou qualquer outra
modalidade de seleção.

No último ano da gestão, aconteceu a unificação do processo
de ingresso no CEFET-SC, necessidade que se justifica pela
ampliação do número de Unidades, pela diversidade de ofertas
e, conseqüentemente, pelo volume de trabalho implicado
nesse processo. A partir de discussão com a participação
das Unidades, o Conselho Diretor deliberou pela unificação,
sendo que todo o processo passou a ser coordenado pela
Coordenadoria de Ingresso vinculada à Diretoria de Ensino
do sistema, cabendo às Unidades a execução operacional.

Para a Unidade São José, essa nova situação
representou ruptura, particularmente em relação à
cobrança de taxa de inscrição que é aplicada ao exame de
classificação e ao vestibular. A unificação representa
também um desafio em termos de condução do processo.
Enquanto antes tudo era definido e executado na própria
Unidade, de acordo com seu tempo, suas necessidades e
expectativas, agora configura-se o desafio de compartilhar
encaminhamentos comuns com as demais Unidades.

15.2 - A organização, o desenvolvimento e a avaliação
curricular

No CEFET-SC, a partir da publicação do Decreto n° 2208/
97, um dos principais instrumentos que caracterizou a reforma
da educação profissional e tecnológica no Brasil, cada área teve
autonomia para construir as propostas curriculares,
sustentadas em suas experiências, expectativas e necessidades,
bem como nas proposições oficiais explicitadas nos Parâmetros
e Diretrizes Curriculares Nacionais. Nenhuma diretriz
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interna foi traçada em nível institucional para orientar a
caminhada dos grupos. Essa opção pautou-se, sobretudo,
no fato de que não havia experiência acumulada
fundamentada na nova concepção curricular.

A prescrição de que o currículo deveria ser organizado
por competências impôs-se como desafio. O conceito de
competências assumiu papel central, gerando controvérsias,
em virtude de sua polissemia e por ter seu fundamento primeiro
determinado por supostas demandas do mercado de trabalho.
A apropriação deste conceito deu-se, portanto, de modo
diferenciado entre os professores e profissionais ligados ao
ensino. Para alguns, representou a oportunidade de inovação
pedagógica, para outros uma imposição conflitante com seus
princípios filosóficos e pedagógicos. Alguns se posicionaram
contrários a esta abordagem e outros permaneceram indiferentes
às mudanças. Em face dessa diversidade de apropriações, a
construção dos currículos, desde a reforma, foi permeada por
dificuldades e avanços de toda ordem.

A Unidade São José, inicialmente, resistiu à separação do
ensino médio do técnico, tendo sido uma das últimas Unidades
da rede federal de educação profissional e tecnológica a executar
as mudanças exigidas no Decreto n° 2208/97. Hoje oferece o
curso de ensino médio e educação profissional, com cursos de
formação inicial e continuada, cursos técnicos e curso superior
de tecnologia. Atua também no PROEJA e na educação de
surdos.

A articulação entre o ensino médio e a educação profissional
técnica ocorre de forma subseqüente nos cursos de
Telecomunicações - Telefonia e de Redes de Computadores
- e no curso de Refrigeração e Condicionamento de Ar,
sendo que neste último há possibilidade de concomitância
a partir do último ano do Ensino Médio. Embora o Decreto
n° 2208 tenha sido substituído, em junho de 2004, pelo
Decreto no 5154/04, ainda não se procedeu à
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reestruturação curricular considerando as novas
alternativas de articulação, especialmente a integração
entre o ensino médio e o técnico. Este processo estava
previsto para acontecer no ano de 2005. Mas, naquele ano,
aconteceu a promulgação do Decreto n° 5840, que implantou
o PROEJA, exigindo a oferta de cursos integrados na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Assim, essa
demanda foi priorizada, com a criação de um curso de
Refrigeração e Condicionamento de Ar na modalidade EJA.

Além dos cursos técnicos, a Unidade São José oferece um
curso Superior de Tecnologia em Sistemas de
Telecomunicações e cursos de formação inicial e
continuada, na modalidade EAD, na área de Refrigeração
e Condicionamento de Ar. Realiza também um curso
bilíngüe de EJA, com profissionalização em informática
básica. Realizou ainda uma experiência piloto de Ensino
Médio para Surdos e possui um curso de Pós Graduação
lato sensu para profissionais que trabalham com educação de
surdos.

Em termos de gestão dos processos de ensino, um dos
principais desafios consiste em acompanhar e avaliar o
desenvolvimento curricular dos cursos, na perspectiva de
promover o aprimoramento da prática pedagógica. O currículo,
espaço em que se desenvolvem os processos de ensinar e de
aprender, constitui a identidade do curso, em consonância
com o perfil do egresso. Expresso no Projeto Pedagógico do
Curso, o currículo deve estar articulado às condições
objetivas de desenvolvimento do curso e em sintonia com o
contexto sócio-cultural e laboral em que a instituição atua.
Por isso, o acompanhamento e a avaliação curricular são
ações permanentes fundamentais para qualificar o trabalho
da instituição.

É preciso, sistematicamente, avaliar se os
conhecimentos e os saberes previstos no currículo estão
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de acordo com a formação das competências estabelecidas
no perfil do egresso. Também é preciso avaliar
frequentemente se a estrutura curricular, o ementário,
as bibliografias, as estratégias de ensino, o corpo docente,
os recursos materiais, os serviços administrativos, os
laboratórios e a infra-estrutura de apoio são condizentes
com o pleno funcionamento do curso.

Faz-se necessário, portanto, estabelecer princípios
orientadores para o processo de avaliação dos cursos. Em nossa
experiência na Unidade São José, procuramos promover a
participação, no processo de avaliação, de todos os envolvidos
no curso, tendo em vista a análise da organização e do
desenvolvimento curricular. Visava-se identificar os
avanços e as dificuldades, as vantagens, as desvantagens,
os limites e as potencialidades e a elaboração de proposições
para superação dos problemas. Organizamos as atividades
de avaliação a partir de Grupos de Trabalho, os quais tinham
as seguintes atribuições:

- elaborar a proposta de trabalho, estabelecendo as
dimensões, as categorias, os aspectos a serem avaliados,
as estratégias de ação, o pessoal envolvido, os recursos
necessários e o cronograma;

- elaborar os instrumentos necessários para a coleta de
dados e para as discussões;

- sistematizar e divulgar os resultados;
- coordenar as atividades de avaliação;
- elaborar e divulgar o relatório final do processo de

avaliação.
A partir das atividades organizadas pelo Grupo de

Trabalho, promoviam-se as discussões na comunidade
acadêmica e, a partir destas, construía-se a proposta de
criação ou reestruturação do curso, a ser apresentada no
Colegiado da Comunidade Escolar para aprovação e posterior
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encaminhamento ao Conselho Diretor do CEFET-SC.
Esse processo aconteceu para a implantação da Turma

Piloto de Ensino Médio para Surdos (constituída
exclusivamente de alunos surdos); para a criação do Curso
Superior de Tecnologia em Redes Multimídia e Telefonia
(atualmente denominado Sistemas de Telecomunicações,
em virtude do novo catálogo nacional de Cursos Superiores
de Tecnologia); para a reestruturação dos Cursos de Ensino
Médio, de Técnico em Refrigeração e Condicionamento de
Ar e de Técnico em Telecomunicações; para a criação do
primeiro Curso de Especialização Lato Sensu para
professores que atuam na educação de surdos; para criação
do curso Técnico de Refrigeração e Condicionamento de Ar
Integrado ao Ensino Médio, atendendo ao PROEJA.

Na experiência vivida ao longo dos quatro anos de gestão,
tornou-se ainda mais forte um de nossos propósitos, o qual já
registrávamos desde o início da gestão, mas que não foi
concretizado. Para que a instituição possa qualificar seus
processos e consolidar sua função social, é imprescindível que
estabeleça políticas de oferta de cursos em sintonia com as
demandas sócio-educacionais. A tendência, historicamente, tem
sido definir a oferta, avaliando em primeiro plano as
potencialidades da instituição. Acreditamos que se faz
necessário alterar essa dinâmica. Evidentemente, é
imprescindível considerar as potencialidades, mas os
critérios de escolha dos cursos devem ser construídos a
partir de diagnósticos muito bem fundamentados sobre os
arranjos produtivos locais, os possíveis itinerários
formativos, as demandas sócio-educacionais e as
possibilidades de desenvolvimento local e regional.

Isso requer a criação de mecanismos de investigação e
de diálogo com a comunidade onde a instituição atua. Do
ponto de vista sistêmico, requer políticas claras de atuação
do CEFET-SC, em consonância com a história e a cultura
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da instituição, com as características do entorno e as formas
de inserção local e regional da instituição, com a sua
identidade no que se refere à educação profissional e
tecnológica e com o cumprimento de sua missão.

Portanto, quando se trata de acompanhamento ao
desenvolvimento curricular, tem-se uma tarefa com dimensão
técnica, pedagógica e, particularmente, política. A decisão por
criar, reestruturar ou extinguir um curso diz respeito ao
cumprimento da função social da instituição. O
acompanhamento ao desenvolvimento curricular, por sua vez,
é ação que promoverá a qualidade do trabalho da instituição.

15.3 - O acompanhamento discente
Se realizamos um trabalho na perspectiva da

emancipação dos sujeitos, é absolutamente indispensável
que o aluno seja protagonista de seu processo educativo.
Em termos de gestão, isso significa que é preciso ver, ouvir
e conviver com os alunos sistematicamente.

Em uma instituição como o CEFET-SC, cujo corpo discente
constitui-se de jovens e adultos, com idades que variam de
treze a aproximadamente cinqüenta anos, além das questões
de ordem pedagógica, emergem as questões relativas à
organização do espaço coletivo de convivência, desde as
disciplinares, especialmente as próprias do sujeito adolescente
em processo de desenvolvimento, até as de ordem
sócio-cultural, principalmente em virtude da diversidade
do universo atendido nos cursos.

Em nosso dia-a-dia, procuramos garantir tempo e espaço
para as questões dos alunos. Isso acontecia desde o
momento de recepção ao novo aluno, passando pelas
situações mais corriqueiras e as mais complexas do
cotidiano, até o momento da formatura.

Na recepção aos alunos novos, definíamos os procedimentos
e acompanhávamos as atividades junto à Coordenadoria
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de Suporte Educacional (setor que reúne pedagogos,
técnicos em assuntos educacionais, psicólogo e assistentes
sociais), às Coordenadorias de Área (responsáveis pelos
cursos) e à Coordenadoria de Orientação de Turno (setor
responsável por acompanhar as rotinas diárias de alunos e
professores).

Em relação às rotinas, buscamos acompanhar, avaliar e
implantar novos procedimentos relacionados à movimentação
dos alunos (controle de saída de sala, identificação na entrada
e saída das dependências da instituição – implantação da carteira
estudantil, por exemplo); ao uso de ambientes diversos e de
material desportivo fora dos horários de aula; à conservação
dos ambientes e do patrimônio; à adequação dos trajes dos
alunos; ao uso do cigarro e à prática de jogos de azar.

Cabe registrar que as maiores limitações no
encaminhamento dessas questões dizem respeito à condição
de atuação dos servidores. Temos limites em relação à
disponibilidade de pessoal, porque a instituição não conta com
quantidade suficiente de servidores qualificados para executar
o acompanhamento aos alunos, o que faz com que se tenha que
alocar pessoal não qualificado para essas tarefas. Como
entendemos que, na aplicação de normas e procedimentos que
implicam o contato com o aluno, a abordagem deve ser realizada
de modo educativo, isso se torna ainda mais difícil, pois se
encontram poucos servidores identificados com a natureza
desse trabalho, o qual tem caráter absolutamente educativo.

Na condição de gestores, adotamos algumas estratégias:
participar na definição de ações e procedimentos
conjuntamente com os setores ligados aos alunos: a
Coordenadoria de Suporte Educacional, a Coordenadoria
de Orientação de Turno e as Coordenadorias de Área;
participar na mediação de conflitos mais complexos
envolvendo alunos, servidores e pais;
promover a formação continuada dos servidores;
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promover atividades voltadas à complementação da
formação do aluno para além do currículo formal dos
cursos.

Dentre as ações realizadas nesta perspectiva,
registramos algumas, para fins de ilustração:

A construção compartilhada das ações de
acompanhamento ao discente foi um desafio permanente. A
priori sabemos que o acompanhamento está diretamente
relacionado à existência de regras e procedimentos claros e,
tratando-se de instituição escolar, é fato que é indispensável
uma Organização Didática atualizada e legítima, isto é, construída
com a participação do coletivo. Entretanto, isso ainda não
garante o cumprimento das normas nem por parte do aluno
nem pelo servidor se, no dia-a-dia, essas normas não forem
incorporadas pelos sujeitos. Por isso, adotamos como sistemática
a análise compartilhada das situações problema para identificar
os encaminhamentos necessários.

No contato freqüente com os setores que se ocupam do
acompanhamento discente, fica evidente que muitos fatores
contribuem para o funcionamento das atividades de ensino no
que se refere às rotinas. Por exemplo, a saída de sala no decorrer
das aulas pode ser gerada por diferentes fatores: atitude de
rebeldia do aluno; falta de coordenação de alguns
professores em relação aos tempos de aula, na aplicação
de atividades de avaliação; desrespeito ao coletivo;
resistência de alguns professores ao papel relativo
construção de valores e atitudes de convivência coletiva;
acordo tácito de que não é necessário respeitar o tempo de
permanência em sala (o aluno sente-se autorizado a sair
da sala a qualquer tempo, porque alguns professores
também costumam sair para buscar material ou para tomar
um cafezinho, por exemplo).

Isso faz entender que, embora exista um setor
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responsável pelo acompanhamento às rotinas, há muitas
interfaces a serem consideradas no papel dos demais
setores, para que se alcance a devida organização. Então,
por exemplo, no que diz respeito à movimentação dos alunos,
é preciso que esteja claro:

Em que ambientes (sala de aula, laboratório,
audiovisual, sala ambiente, quadra desportiva) e em
que horários acontecerão as atividades de ensino?
Quem é responsável por abrir e fechar estes
ambientes, para garantir o acesso no horário previsto?
A quem cabe autorizar saídas dos alunos durante as
atividades?
Quais os horários de atividades dos professores com cada
turma?
Quem faz e como se faz o acompanhamento à freqüência
dos alunos?
Quais as regras a serem aplicadas na realização de
atividades de avaliação? O aluno pode sair da sala antes
do término oficial da aula?
Qual a atitude esperada de um servidor quando se depara
com um aluno em ato inadequado, fora de sala, no decorrer
do horário das aulas?
O tratamento dado aos alunos adultos será o mesmo
dados aos adolescentes?
Quais as medidas a serem adotadas quando o aluno não
cumpre as regras? E quem aplicará tais medidas?
Quais os procedimentos adotados quando o professor
não cumpre as regras? E quem aplicará os
procedimentos?

Questões como essas devem ser respondidas
envolvendo os setores implicados. Neste caso, faz-se
necessário envolver o professor e os setores ligados às
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atividades de ensino. Por exemplo, se o horário das aulas
não for elaborado adequadamente e devidamente publicado
pela Coordenadoria de Área, o setor responsável por
acompanhar a movimentação dos alunos, no caso da
Unidade São José a Coordenaria de Orientação de Turno,
terá dificuldades para realizar suas tarefas. Outro aspecto
indispensável é que o aluno conheça as regras e também
participe de sua construção. Isso, na Unidade São José,
acontece de diversas formas, entre elas: a Organização
Didática é construída e aprovada no Colegiado, onde os
alunos possuem assento; os alunos participam dos Encontros
Pedagógicos; os Representantes de Turma são
interlocutores entre os alunos, os setores e a Direção.

Os encontros pedagógicos, em geral chamados de
conselhos de classe, foram espaços fundamentais para o
acompanhamento aos processos de ensino, especialmente por
serem eventos coletivos de avaliação, constituídos por
professores, alunos, coordenador do curso e profissionais
responsáveis pelo acompanhamento aos alunos. Conforme
previsto na Organização Didática da Unidade, na primeira fase
dos cursos pelo menos um encontro no semestre conta com a
participação de todos os alunos da turma e nas demais fases
conta com alunos representantes da turma podendo ter a
participação de todos os alunos, se estes ou professores ou
os profissionais de suporte educacional considerarem
necessário.

A participação da equipe diretiva nestes encontros e o
encaminhamento de ações juntamente com as Coordenadorias
de Área e de Suporte Educacional foram decisivos nas respostas
a anseios e problemas apresentados principalmente pelos
alunos. O desafio do ponto de vista gerencial consistiu,
justamente, em dar respostas objetivas às questões emergentes
nos encontros pedagógicos para que os alunos reconhecessem
a importância da participação.
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A assistência ao estudante tem sido um fator
determinante para permanência do aluno até a conclusão
do curso. Temos analisado o perfil sócio-econômico dos
alunos da Unidade e observado que têm sido cada vez
maiores as necessidades de ordem sócio-econômica.
Entretanto, o CEFET-SC conta com parcos recursos
destinados à assistência ao estudante, previstos em rubrica
específica, que podem ser aplicados em bolsa, auxílio
alimentação, auxílio transporte e auxílio na aquisição de
material didático.

A Unidade São José tem sido criteriosa na aplicação desses
recursos, procurando distribuí-los do modo mais amplo possível,
para atingir o maior número de alunos, considerando, sobretudo,
a repercussão da assistência na manutenção do aluno até a
conclusão do curso. Cabe às assistentes sociais a análise da
situação dos alunos e a aplicação dos critérios para definir os
alunos que serão atendidos. Porém, é no Colegiado que se
definem os critérios, levando em conta o quadro global de
necessidades. Nos últimos anos, definiu-se aplicar
aproximadamente cinqüenta por cento dos recursos disponíveis
em bolsas e o restante nas demais formas de assistência.

Contudo, diante da precariedade dos recursos, impõe-se o
desafio de construir alternativas de assistência. Ao mesmo tempo
em que precisamos de ampliação dos recursos, faz-se
necessário, também, articular a assistência a atividades de cunho
pedagógico, tais como a monitoria, a iniciação científica, as
atividades de extensão. Isso poderá ser pleiteado mediante
projetos submetidos a órgãos de fomentos à pesquisa e mediante
a inserção do aluno em projetos de extensão junto a
empresas e à comunidade.

O projeto sócio-educativo Violência urbana e nas
escolas originou-se de um episódio de ameaça, agressão
física e moral com quatro alunos que se envolveram em
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brigas durante um baile de formatura, gerando cenas de
enfrentamento nos arredores da instituição, no horário de
término das aulas.

Tratou-se de um conflito relativamente grave, pois uma
série de ameaças entre os alunos e grupos de jovens
explicitamente violentos não pertencentes ao CEFET-SC
provocou, inclusive, a presença da polícia. Entendeu-se, então,
necessário um trabalho de cunho educativo que repercutisse
na comunidade, de modo a evitar o desenvolvimento de práticas
de violência entre os alunos. Assim, após intervenções junto
aos jovens e seus pais, elaborou-se um projeto de cunho sócio-
educativo, com a participação de um conjunto de profissionais,
entre professores e técnicos administrativos, e o
acompanhamento direto da Gerente de Desenvolvimento do
Ensino.

As atividades propostas para esse projeto foram: encontros
semanais de estudos e reflexão sobre a violência com os alunos
envolvidos no episódio citado; entrevista com a coordenadora
de uma Casa de Detenção de Menores do município de São
José, para compreender o contexto e os desdobramentos
relativos à violência entre jovens; elaboração e apresentação
dos estudos realizados pelos alunos para uma turma do ensino
médio, a fim de ampliar o debate sobre o tema.

As atividades propostas foram desenvolvidas com êxito
e participação ativa dos alunos e da equipe organizadora.
Durante os encontros, foram distribuídos textos sobre
violência e juventude, a fim de situar os participantes no
debate atual sobre o tema. Os alunos fizeram resumos sobre
os textos e realizaram uma entrevista com a Coordenadora
de uma Casa de Detenção de Menores. A partir destas
atividades organizaram uma apresentação para uma turma
de ensino médio.

O contato com a Coordenadora da Casa de Detenção
foi muito proveitoso para os alunos, que puderam sanar
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suas dúvidas e desconstruir algumas visões distorcidas
sobre os casos de violência juvenil. A discussão do tema na
turma de ensino médio, durante as aulas de Sociologia, foi
produtiva.

Com esse projeto, observou-se a relevância de medidas
sócio-educativas, para que se possa promover a mudança
de comportamento dos alunos a partir da revisão da postura
e de valores pessoais e, sobretudo, destacou-se a
importância do envolvimento dos servidores, para que se
constitua o caráter educativo da instituição não só nos
limites da especificidade da atribuição formal do servidor,
mas em toda aproximação que o servidor faz com o aluno.

O Projeto ART & MANHAS foi criado no sentido de
contribuir para a formação complementar, para além do currículo
formal dos cursos, buscando, especialmente, tornar o ambiente
escolar mais atraente e interessante para o aluno. Este projeto
reúne arte (atividade que supõe a criação de sensações ou de
estados de espírito, carregados de vivência íntima e profunda)
e manha (destreza, desembaraço, habilidade e desenvoltura),
visando promover o desenvolvimento emocional, corporal e
cognitivo.

O projeto partiu do entendimento de que o processo de
formação do sujeito não se reduz à apropriação de
conhecimentos acumulados pela humanidade, pois se
aprende ao longo de toda a vida e por todas as formas de
viver. Sendo assim, cada vez mais se torna necessário re-
significar o currículo escolar, ampliando as possibilidades
de formação e desenvolvimento do sujeito. Com atividades
de cunho artístico, cultural e esportivo, buscamos ampliar
o espaço de formação do aluno, explorando a dimensão
subjetiva e identitária do fazer educativo.

Acreditamos que a arte tem contribuição singular no
processo de formação do sujeito, especialmente quando se
trata da formação de jovens, pois “a arte de cada cultura
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revela o modo de perceber, sentir e articular significados e
valores que governam os diferentes tipos de relações entre
os indivíduos na sociedade” (MEC, 1998).

Com o projeto ART & MANHAS, acolhendo interesses
manifestados pelos alunos do CEFET-SC Unidade São José,
realizamos oficinas de xadrez, de modelagem em argila, de jiu-
jitsu, de tênis de mesa e de dança de salão. Inicialmente,
havíamos programado também um conjunto de atividades
relacionadas à música, que não foi possível realizar por falta de
verba para tal.

O desafio maior na realização desse projeto esteve
relacionado justamente à viabilidade financeira, pois há
limitações para incluir custos de projetos dessa natureza na
matriz orçamentária. Por isso, contamos, na maior parte das
atividades, com a colaboração espontânea de servidores e de
pessoas da comunidade.

A formação continuada dos servidores, no que se refere
ao acompanhamento discente, aconteceu mediante palestras e
oficinas alusivas às questões da adolescência e
fundamentos teórico-metodológicos para sustentar ações
de caráter educativo. Foram envolvidos servidores que
trabalham na portaria, no setor de saúde, na biblioteca, no
acompanhamento às rotinas e aqueles que possuem como
atribuição formal a mediação de questões relativas à vida
acadêmica. A Gerente Educacional de Desenvolvimento do
Ensino participou diretamente das atividades de formação,
para compartilhar a construção de conceitos e as
abordagens, de modo a estabelecer sintonia nas
intervenções cotidianas junto a alunos, servidores e pais
de alunos.
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15.4 - Os processos administrativos
Um dos aspectos que concorrem para o êxito da gestão

dos processos de ensino é, sem dúvida, a organização dos
processos de cunho administrativo e acadêmico. Por isso,
é imprescindível que se tenha clareza dos processos, de
seus fluxos, de seus instrumentos, da distribuição de
responsabilidades, dos tempos e dos espaços necessários
para executá-los.

Neste sentido, uma das ações realizadas na Gerência de
Desenvolvimento do Ensino (GEDEN) foi o mapeamento e a
reorganização dos processos previstos na Organização Didática,
tais como: transferência interna e externa, validação, retorno,
trancamento, cancelamento, matrícula, pendência,
acompanhamento do estágio curricular, entre outros, além de
diversos procedimentos de rotina, como fornecimento de
atestado de freqüência, autorização para aquisição de passe
escolar e solicitação de documentos, como histórico escolar,
certificados intermediários e diploma.

Dessa ação, resultou o Guia de Processos e Procedimentos
da GEDEN, utilizado nos diversos setores que compõem a
gerência, especialmente na Secretaria, nas Coordenadorias
de Área, na Coordenadoria de Registros Acadêmicos e na
Coordenadoria de Estágios.





16

INQUIETAÇÕES E DESAFIOS
PERMANENTES

Na condição de Centro Federal de Educação
Tecnológica, temos por atribuição realizar ensino, pesquisa
e extensão. Uma das inquietações relacionadas à gestão
dos processos educacionais diz respeito à maneira como
estes diferentes campos de atuação podem contribuir para
o fortalecimento da função social da instituição.

Ensino, pesquisa e extensão representam um tripé que
dá sentido à condição de CEFET. É preciso, portanto,
garantir a indissociabilidade desses três campos de ação,
e o eixo desta articulação deve ser o ensino. Fazer extensão
significa estender os serviços oferecidos pela instituição à
comunidade, para além dos cursos regulares. Fazer
pesquisa significa estabelecer interface com o meio
produtivo e com outras organizações sociais, para estudar
questões de ordem científica e tecnológica, no sentido de
sustentar o trabalho da instituição e contribuir com a
sociedade na solução de problemas sociais.

Outra inquietação refere-se à inclusão social, uma
tônica da educação em nível nacional. Na Unidade São
José, temos iniciativas exemplares: o Núcleo de Educação
e Pesquisas sobre Surdos (NEPES) está à frente da educação
de surdos, atuando com base no respeito à cultura surda e
buscando criar condições para integração social dos surdos;
a oferta de formação inicial e continuada em Refrigeração
e Condicionamento de Ar na modalidade Educação a
Distância é uma proposta de ampliar a formação profissional
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para trabalhadores da área que não possuem qualificação
profissional.

Entretanto, há muito a se fazer para atender a grupos
sociais desfavorecidos, sejam os portadores de necessidades
educativas especiais (o surdo, o cego, o cadeirante, o
portador de condutas típicas) ou os grupos culturais e étnico-
raciais marginalizados. Além disso, fazer educação inclusiva
significa respeitar as condições de aprendizagem do aluno,
seu tempo, seu ritmo, suas necessidades, de modo a
garantir a permanência e o êxito até a conclusão do curso.

Neste caso, o grande desafio refere-se ao posicionamento
ético, político e pedagógico do coletivo da instituição a favor da
ampliação do acesso e da promoção de garantias de permanência
e êxito. Isso implica, sobretudo, criar condições para
garantir um trabalho pedagógico interessado na
aprendizagem do aluno, que ofereça oportunidades de
recuperação ao longo do processo, uma avaliação justa e
diagnóstica e postura interessada em construir valores
sustentados na ética e no desenvolvimento humano.

Para que isso aconteça, é preciso investir na formação
continuada dos professores, com trabalho sistemático de
acompanhamento e avaliação docente. É preciso garantir o
espaço de manifestação do aluno, para que se possa tratar de
suas necessidades e expectativas. É indispensável envolver a
todos os servidores, para uma abordagem educativa em
todos os espaços da instituição.

Aos gestores, neste caso, cabe articular o coletivo, de forma
a identificar necessidades objetivas para a realização de um
trabalho pedagógico de qualidade social, ou seja, de qualidade
para todos os alunos.
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ANEXO

RESUMO DOS RESULTADOS
ALCANÇADOS

O texto a seguir tem como objetivo registrar o que de
mais importante foi executado nos quatro anos de  gestão
de Jesué, Silvana e Nilva  na Direção da Unidade São José
entre os anos de 2003 a 2006. Todas as informações a
seguir são baseadas nos Relatórios de Gestão da Unidade
São José e do Sistema CEFET-SC, produzidos e aprovados
pelo Colegiado da Comunidade Escolar e pelo Conselho
Diretor no período. Registramos que durante os seis meses
finais da gestão a  Professora Maria Cláudia de Almeida
Castro assumiu a Gerência de Ensino da Unidade, uma
vez que a servidora Nilva assumiu a Diretoria de Ensino do
Sistema CEFET-SC.

A1- INFRA-ESTRUTURA
A melhoria da infra-estrutura da Unidade foi uma das

nossas principais metas. Avanços significativos foram obtidos
como resultado de mudanças nos critérios para divisão
orçamentária dentro do Sistema CEFET-SC, do
acompanhamento e controle dos custos fixos, dos projetos
elaborados e aprovados para captação de recursos de
emendas parlamentares e em órgãos de fomento.

Dentro da Unidade São José, em quatro anos, foram
aplicados mais de um milhão de reais em equipamentos e
obras de interesse coletivo. Somente em 2005, foram 400
mil reais (Fundação VITAE, CONCEFET, emendas,
orçamento próprio). Com isso foi possível a renovação da
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mobília dos setores, das salas de aula e das salas
multimeios dos professores, a climatização da biblioteca,
do auditório, da sala de cultura e do mini-auditório, a
substituição dos aparelhos de climatização e computadores
antigos, a instalação de sistema anti-furto na biblioteca, a
reinstalação do sistema de vigilância eletrônica com
gravação digital de imagens.

A partir de convênio com a Prefeitura Municipal de São
José, conseguimos a pavimentação da entrada. Com recursos
de custeio e projetos encaminhados para a Fundação VITAE,
viabilizamos a melhoria das salas de aula e dos laboratóri-
os, em termos de conforto térmico, meios audiovisuais e
multimídia, iluminação, mobília, e a ampliação do acervo
da biblioteca. Toda a mobília da biblioteca foi renovada com
aprovação de projeto encaminhado ao CONCEFET.

Somente na biblioteca, foram aplicados cerca de 215 mil
reais  em acervo bibliográfico, softwares, ampliação do es-
paço físico, mobiliário e equipamentos, tais como computa-
dores e aparelhos de climatização. O número de livros ad-
quiridos nestes quatro anos de gestão foi de aproximada-
mente 2500 exemplares, o que corresponde a uma amplia-
ção de 50% do acervo referente ao ano de 2003. Em 2006,
viabilizamos, em conjunto com o Sistema CEFET-SC, a
informatização do acervo, através do software Shopia, que
permite que todas as bibliotecas do Sistema possam
interagir e garante que o aluno consulte todo o acervo de
forma informatizada. Quando assumimos a Direção, o côm-
puto do número de livros disponíveis era realizado de for-
ma manual. Naquela época, a instituição possuía cerca de
4800 livros disponíveis para empréstimos.

Nesses quatro anos, a comunidade solicitou a
priorização da renovação e ampliação do parque de
informática da Unidade. Dessa forma, a partir de recursos
do MEC, emendas parlamentares, Fundação VITAE-FAT e
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convênios com a Prefeitura Municipal de São José, foram
adquiridos cerca de 200 novos computadores. Isto significou
melhores condições de trabalho para servidores e de apren-
dizagem para os alunos. Estes, além de novos equipamen-
tos, receberam um novo Laboratório de Informática.

No início de 2005, começamos a reformar as salas de
aula. A partir de uma sala piloto, implantamos diversas
melhorias, tais como: instalação de pontos de redes de
Internet, climatização com aparelhos silenciosos tipo splits,
instalação de mapas do Brasil, do Mundo e de Santa
Catarina, reboco e pintura da parede onde está afixado o
quadro de giz, troca de todas as cortinas e trilhos, troca
das portas e fechaduras, impermeabilização dos tijolos, troca
das carteiras e cadeiras velhas, instalação de rampas de
acesso, substituição das mesas e cadeiras dos professores.

Figura 29 - Ilustração de uma sala de aula típica da
Unidade São José

Com recursos de emendas parlamentares, viabilizamos
a construção de oito novos laboratórios: dois para atender
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às áreas de Cultura Geral; dois para Telecomunicações;
dois para Refrigeração e Ar Condicionado, um de
informática para uso geral dos alunos e uma oficina de
manutenção.

No ano de 2006, com recursos próprios e com recursos
de emendas, viabilizamos a construção do Centro de
Convivência dos servidores, a revitalização da Sala de
Cultura e Lazer e a construção de um mini-auditório
totalmente equipado e climatizado para 60 alunos.

A obtenção dos recursos para esses investimentos foi
resultado da concentração dos esforços da Assessoria da Direção
na elaboração de projetos e do sucesso do trabalho realizado
pela Direção da Unidade e do Sistema junto aos senadores
e deputados para aprovação das emendas parlamentares
apresentadas.

No início de 2005, implantamos a reforma do leiaute.
Com isso, eliminamos problemas nas salas dos professores:
falta de ventilação, mofo e mobiliário improvisado. Os
professores passaram a contar com salas equipadas e
mobiliadas para preparação de suas aulas de forma
adequada. A equipe de Suporte Educacional foi alocada para
mais perto da sala de professores e dos alunos. O setor de
Reprografia ficou mais próximo dos professores, que o
utilizam com maior intensidade. A Coordenadoria de
Extensão foi alocada próxima ao Ensino. Corrigimos,
também, o problema do espaço inadequado da Secretaria
da Gerência de Ensino, da Coordenadoria de Refrigeração
e da Gerência de Apoio ao Ensino. Organizamos um novo
espaço físico para a Coordenadoria de Multimeios e Saúde
e para a Coordenadoria de Serviços Gerais. 

No ano de 2005, competimos nacionalmente e tivemos
aprovado mais um projeto pela Fundação VITAE-FAT,
mediante o qual foram investidos 170 mil reais na
capacitação dos professores e administrativos e na aquisição
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de equipamentos/softwares educativos sobre novas
tecnologias da informação e da comunicação. O projeto
viabilizou a confecção de quatro kits multimídia (carrinho
móvel que tem acoplado um projetor multimídia e um
computador, com monitor LCD, gravador e leitor de DVD e
proteção contra queda de energia) para uso em salas de
aula e a implantação do Laboratório Interativo, para
utilização de softwares educacionais pelos professores (13
computadores dispostos em ilhas ergonomicamente
projetadas).

Figura 30 - Ilustração da sala multimeios dos professores

Tivemos dificuldade em relação à obra de reforma da
quadra, que atrasou além do previsto por problemas admi-
nistrativos de liberação de recursos por parte do MEC e por
dificuldades na composição do material utilizado para a
implantação do piso. Essa obra era uma solicitação da co-
munidade, uma vez que o piso antigo estava cedendo e
trazia riscos aos alunos. Conseguimos, no ano de 2006,
recursos para implantação de cobertura metálica sobre esta
quadra, reivindicação antiga da comunidade. A obra foi exe-
cutada no início de 2007.

Diversos projetos foram apresentados no ano de 2006
para obtenção de recursos extra-orçamentários para
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atender aos anseios da comunidade. Dentre eles, temos o
projeto solicitando recursos para aquisição de ônibus para
viagens interestaduais, para equipar novos laboratórios etc.
Parte deles foi aprovada no final de 2006, e com isso a
comunidade, em 2007, é beneficiada com o maior orçamento
anual de sua história. 

A2- ENSINO
Entre as principais atividades realizadas nestes qua-

tro anos, na área de Ensino, destacamos a implantação da
Turma Piloto de Ensino Médio para Surdos (só com alunos
surdos), o Curso Superior de Tecnologia em Redes
Multimídia e Telefonia (atualmente chamado Sistemas de
Telecomunicações), a reestruturação  dos Cursos de Ensino
Médio, Técnico em Refrigeração e Condicionamento de Ar e
Técnico em Telecomunicações. Implantamos também o nos-
so primeiro Curso de especialização Lato Sensu para profes-
sores que trabalham com surdos.

Figura 31- Ilustração da interpretação de aula em LIBRAS

Além disso, realizamos a reedição de cursos de
formação inicial e continuada associada à ampliação da
escolaridade de jovens e adultos surdos, implantando o
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Curso EJA com profissionalização em informática básica.
No segundo semestre de 2006, implantamos o PROEJA, nosso 
primeiro curso técnico integrado de nível médio para adultos
na área de Refrigeração e Condicionamento de Ar.

A participação dos servidores da Unidade em discussões
sistêmicas e nacionais referentes à educação profissional
e tecnológica foi intensa.

Figura 32 - Discussão coletiva sobre a educação
profissional e tecnológica

Ao longo dos quatro anos de nossa gestão,
aperfeiçoamos o processo de ingresso, através da
informatização, da realização das inscrições via Internet e
da participação efetiva dos servidores. No final de 2006
houve a integração do processo de ingresso com o Sistema
CEFET-SC. 

Diversas atividades culturais e esportivas para os alu-
nos foram organizadas para os alunos, através dos sábados
temáticos, do  Projeto Art Manhas e do ciclo de atividades
alusivas ao Aniversário de São José, visando a
complementação de sua formação.
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Figura 33 - Atividades curriculares esportivas

Também foram realizadas oficinas de teatro e de
empreendedorismo, bem como cursos extracurriculares de
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, reaproveitamento
alimentar, gestão ambiental, entre outros.

Foi aperfeiçoada a forma de organizar a relação entre
a Unidade e as famílias dos alunos, com a implantação do
atendimento individualizado aos pais. Ou seja, os pais
conversam diretamente com os professores de seus filhos,
sem intermediários. Essa experiência tem sido repetida
com sucesso nos últimos anos.

Figura 34 - Atendimento individualizado aos pais
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Diversas atividades de capacitação dos servidores
marcaram a gestão. Entendendo que uma das formas mais
diretas de melhoria do processo de ensino-aprendizagem é
a capacitação constante dos profissionais da Unidade,
realizamos diversos cursos sobre questões da adolescência,
sobre implantação das novas tecnologias da informação e
da comunicação no dia-a-dia da sala de aula, entre outros.

Figura 35 - Capacitação dos docentes para uso das novas
tecnologias

Na área do Ensino, um dos principais projetos desen-
volvidos foi o de Incorporação das Novas Tecnologias da Co-
municação e da Informação em Sala de Aula, a partir do
patrocínio da Fundação VITAE-FAT. O gerenciamento des-
se projeto propiciou a aquisição de softwares educacionais,
acervo bibliográfico, novos computadores para a Biblioteca,
sala de multimeios dos professores, capacitação do corpo
docente e administrativo, construção dos kits multimídia
móveis para salas de aula, instalação de Internet em cada
sala, bem como a implantação de um laboratório exclusivo
para uso destas novas tecnologias no dia-a-dia.
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A3- GESTÃO
Garantimos, nos quatro anos de gestão, a transparên-

cia dos processos pedagógicos e administrativos, através
de informativos impressos e digitais, página na Internet,
rádio interna, correio eletrônico e murais fixos e eletrôni-
cos. Trabalhamos também para promover a descentralização
das decisões, através da revisão do Regimento Escolar, por
meio da qual viabilizamos a tomada de decisões
deliberativas dentro dos próprios conselhos.

Através da avaliação realizada no início de 2003, logo
quando assumimos a Direção, organizamos o Planejamento
Participativo 2003, aprovado pelo Colegiado da Comunidade
Escolar. Esse planejamento foi avaliado no final do ano, per-
mitindo a elaboração do Planejamento Participativo 2004. Por
sua vez, o Planejamento 2004 também foi avaliado, através
de pesquisa envolvendo a comunidade escolar, o que viabilizou
a organização e aprovação do Planejamento Participativo
2005.  Isso aconteceu também em 2006. Ou seja, implanta-
mos um procedimento cíclico de avaliação, planejamento,
acompanhamento, avaliação e assim sucessivamente.

Figura 36 - Apresentação dos gastos orçamentários para
a comunidade
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Em abril de 2005, o novo Regimento Escolar entrou em
vigor (aprovado pela Comunidade em Assembléia Geral e
pelo Conselho Diretor). Este fato tornou mais ágeis as to-
madas de decisões, uma vez que os Conselhos de Ensino e
de Apoio ao Ensino passaram a ter caráter deliberativo em
suas instâncias. Nesse novo Regimento, eliminou-se o
Colegiado de Administração e Ensino, com o objetivo de for-
talecer o Colegiado da Comunidade Escolar e reduzir o nú-
mero de reuniões.

Em 2005, conseguimos maior autonomia dos processos
administrativos junto ao Sistema CEFET-SC, tais como os
que envolvem o pagamento de diárias, inscrições em even-
tos e a articulação com as estruturas correlatas do Siste-
ma.  Internamente, revisamos as normas e rotinas
operacionais, de forma a garantir mais agilidade no pro-
cesso de tomada de decisões.

Durante os quatro anos, participamos ativamente do Con-
selho Diretor, dos Fóruns Coletivos e Comissões Sistêmicas.
Também tivemos participação ativa nas discussões sobre
reformulação do Estatuto do CEFET/SC e na criação de diver-
sas resoluções de interesse da comunidade.

Incentivamos a participação dos alunos no Colegiado e
apoiamos o Grêmio Estudantil na organização de suas ati-
vidades. O Grêmio estava desativado na Unidade São José
desde 1999. Realizamos reuniões com os representantes
das turmas semestralmente e encaminhamos respostas
aos questionamentos por escrito, através da página de
Internet.
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Figura 37- Ilustração de atividade recreativa organizada
pelo Grêmio

Realizamos também avaliações institucionais, com apoio
dos alunos, das coordenadorias e dos servidores docentes
e administrativos, cujos resultados foram fundamentais
para a organização dos Planejamentos. Essas avaliações
permitiram que diversas ações de interesse coletivo fossem
implantadas.

Entendendo que os servidores devem ser capacitados
constantemente, investimos fortemente na formação continuada.
Isso foi plenamente alcançado através de diversas
liberações para capacitação vertical e também dos seguintes
cursos: cursos realizados com patrocínio da Fundação
VITAE-FAT; cursos sobre questões da adolescência; cursos
de LIBRAS; curso de Linux; curso de redação e informática
básica. Também se buscou oferecer formação continuada
aos servidores mediante a organização, em conjunto com o
Sistema, do Curso de Especialização em Gestão Pública e,
conjuntamente com Unidade Florianópolis, do curso de
Especialização para os profissionais que atuam no PROEJA.
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Figura 38 - Atividades de formação continuada

Diversos desses cursos foram realizados nas
dependências da Unidade, durante o horário de trabalho,
tendo como ministrantes os servidores do próprio quadro
ou profissionais externos. Os cursos foram realizados de
forma gratuita, sem ônus para os participantes e para a
Unidade. Entre todos os cursos viabilizados, destacamos
os desenvolvidos nas áreas de informática, comunicação,
prevenção de incêndios e português.

A partir dessa iniciativa, concebemos a estratégia de
oferecimento e certificação dos conhecimentos adquiridos
em caráter modular. Tal estratégia posteriormente foi
adotada no âmbito do Sistema CEFET-SC, quando da
implantação do Programa de Capacitação previsto no PCCTAE
– plano de carreira voltado aos servidores técnico-
administrativos. Esta ação demonstra que, com criatividade
e planejamento, é possível conciliar os objetivos
institucionais e individuais de forma adequada.

Dentro do processo de desenvolvimento de um plano
de capacitação institucional, a equipe de recursos humanos
da Unidade São José foi convidada a integrar a Comissão
Sistêmica de Elaboração do Projeto do Curso de
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Especialização em Gestão Pública, bem como participar da
sua implantação e coordenação. Esse curso teve como
objetivo capacitar os servidores do Sistema e das demais
Unidades no desenvolvimento das competências
profissionais na área de gestão pública.

A primeira edição do curso atendeu somente a demanda
interna do CEFET-SC, constituída por 30 servidores. Da
Unidade São José participaram 12 servidores, sendo 10
técnico-administrativos e dois docentes. O Curso, iniciado
no segundo semestre de 2005, foi finalizado no primeiro
semestre de 2007.

Como o projeto foi desenvolvido por profissionais do
próprio CEFET-SC, foi possível organizar uma estrutura
curricular totalmente focada na realidade e nas
necessidades da Instituição. Outro destaque é que, no
trabalho de conclusão do Curso, os alunos desenvolveram
temas relacionados ao contexto do CEFET-SC, o que na
prática contribuirá certamente para a melhoria do
desempenho individual e institucional. Esse curso também
foi viabilizado sem qualquer ônus para os participantes,
pois o quadro de docentes era composto por profissionais
do Sistema CEFET-SC e de profissionais externos, que
atuaram de forma voluntária.

Objetivando a melhoria do clima organizacional,
investimos em eventos de confraternização e na melhoria
dos ambientes de trabalho. Para tanto, constituímos desde
o primeiro ano de gestão um grupo de trabalho, formado
por servidores da Unidade, e que recebeu a denominação
de Grupo Equilíbrio.



191

DO DISCURSO À AÇÃO - UMA EXPERIÊNCIA DE GESTÃO PARTICIPATIVA NA EDUCAÇÃO PÚBLICA

Figura 39 - Atividade de confraternização dos servidores

Destacamos que as atividades realizadas pelo Grupo
buscaram atingir toda a comunidade escolar e sempre
primaram pela inovação, criatividade, gratuidade,
divulgação dos potenciais existentes na Unidade e
estabelecimento de parcerias com órgãos e empresas da
região. Dessa forma, realizamos várias atividades alusivas
a datas comemorativas e eventos de integração, tais como
Dia das Mães, Dia da Mulher, almoço de Natal, entre
outras.
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Figura 40 - Apresentação de servidores em evento de
confraternização

Um desses eventos foi o realizado no começo de 2006 e
teve por objetivo dar as boas vindas a todos os integrantes
da comunidade escolar, no retorno do período de férias.
Para tal, organizamos uma extensa programação, que
contou com decoração temática nos ambientes de circulação
da Escola, música ambiente especial, exibição de filme
seguido de debate, sessões gratuitas de massagem e de
reich, oficina de ykebana e de yoga, árvore dos desejos,
entre outros.
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Figura 41- Atividade de massagem durante Dia Especial
de Boas Vindas

Este evento também obteve pleno êxito, contando com
a participação de um número elevado de servidores e de
alunos. Para realização das atividades, tivemos o apoio de
patrocínios e parcerias. Além disso, o evento foi veiculado na
televisão local, contribuindo para a divulgação da instituição.

Durante o ano de 2006, oferecemos uma oficina de
canto para servidores e alunos. De acordo com o depoi-
mento dos participantes, essa oficina possibilitou um mo-
mento real de descontração e de integração, contribuindo
para a melhoria do nível de motivação.

Realizamos muitas festas, tais como almoços de final
de ano, comemoração dos aniversários, entre outras.

Uma atividade simples, mas de grande receptividade
na comunidade, foram os lanches oferecidos aos servido-
res durante as atividades relacionadas aos exames de clas-
sificação, tais como a fiscalização dos alunos durante a
realização das provas.
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Figura 42 - Lanche oferecido aos fiscais do Processo de
Ingresso

A construção do Centro de Convivência veio ao encontro
dessa ação coordenada durante os quatro anos pelo Grupo
Equilíbrio.

Figura 43 - Ilustração do ambiente do Centro de
Convivência

A realização de duas colônias de férias  para filhos dos
servidores (Cefetinhos) foi também uma das grandes ações
realizadas nestes quatro anos. A iniciativa para realização
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desse evento surgiu a partir da constatação do descompasso
existente entre o período de férias dos servidores da
Unidade e o de seus dependentes, em virtude também dos
constantes movimentos de paralisação vivenciados pelos
servidores públicos. Esta falta de sincronia entre o período
de férias de pais e dependentes gera, com certeza,
problemas de ordem prática, podendo afetar o desempenho
profissional. As duas edições do evento, realizadas em 2004
e 2006, obtiveram enorme sucesso e possibilitaram uma
maior integração entre as crianças, o espaço laboral de
seus pais, os alunos e os servidores da instituição.

Figura 44 - Atividades da Colônia de Férias Cefetinhos

Além de todas essas atividades na área de gestão de
recursos humanos, atuamos procurando melhorar as
condições de trabalho e de aprendizagem de todos os atores
organizacionais e priorizamos, ao longo desses quatro anos a
realização de uma série de melhorias e de inovações gerenciais,
tecnológicas e estruturais, tanto em nível mais amplo da
Instituição como em áreas específicas. Estas melhorias e
inovações transportam para a realidade as demandas
institucionais detectadas nos processos de planejamento
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da Unidade. Dentre as várias ações concretizadas,
destacamos:

alteração do leaiute de toda a Instituição,
proporcionando o uso racional dos ambientes e a
melhoria das condições ergonômicas de trabalho;
melhoria do conforto térmico dos ambientes
administrativos e pedagógicos, com instalação de
equipamentos de condicionamento de ar, persianas
e películas protetoras nas áreas envidraçadas;
aquisição de mobiliário ergonômico;
reforma das salas de aula e banheiros;
atualização do acervo bibliográfico da Biblioteca;
renovação do parque de informática, com aquisição
de novos equipamentos e sistemas informatizados
para a Biblioteca e Registro Escolar;
aquisição de novos instrumentos de trabalho;
aquisição de nova central telefônica, possibilitando o
uso racional do telefone;
renovação do paisagismo dos ambientes externos;
readequação do estacionamento externo;
melhoria das condições de segurança, com instalação
de sistema digital de câmeras de vigilância, revisão
do sistema elétrico e dos portões de acesso e
implantação de carteira de identificação para alunos
e visitantes;
reforma dos espaços de convívio e de aprendizagem –
biblioteca, auditório, sala de cultura, sala dos
professores, cozinha/refeitório, quadra de esportes;
construção de laboratórios, Mini-Auditório e Centro
de Convivência.

A realização de todos esses Programas e ações refletiu
diretamente no nível de satisfação dos servidores e alunos
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com o ambiente escolar, favorecendo e propiciando
condições plenas para o desenvolvimento do processo
pedagógico, das atividades profissionais e de integração.

A4- INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE
Desde o início de 2003, trabalhamos buscando uma

maior aproximação com os municípios de São José e de
Palhoça e com parlamentares catarinenses.  Pleiteamos e
fomos contemplados com assento permanente no Conselho
Municipal de Educação do Município de São José e nos
Comitês de Desenvolvimento Regional da Secretaria de
Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis.
Participamos ativamente da implantação do Instituto
Tecnológico e Científico (INTEC). Com apoio do INTEC,
viabilizamos diversos trabalhos de pesquisa e extensão.
Todos aprovados através do Conselho de Ensino e publicados
na página da Internet da Unidade, garantindo assim a
transparência necessária ao processo.

Os grupos de pesquisa tais como o GERAC e NEPES têm
sido apoiados em suas necessidades, o que possibilitou a
realização de convênio com o CEPEL do Rio de Janeiro e de
diversos cursos de formação inicial e continuada, contribuindo
assim para a empregabilidade de jovens portadores de
necessidades especiais. Cursos de qualificação na área de
refrigeração foram realizados através de parcerias com a maior
fabricante de compressores do mundo, a EMBRACO, e com o
SEBRAE.

Realizamos ainda mini-cursos gratuitos de qualificação
profissional, com uso do Laboratório Móvel, em diversas cidades
de Santa Catarina. Apoiamos também convênios entre a área
de Telecomunicações e a multinacional ALCATEL.

Realizamos diversas parcerias com instituições sociais, tais
como a AAPBB e o Centro Educacional Interativo – da Prefeitura
Municipal de São José, que atendem alunos portadores de



necessidades especiais. Elaboramos também critérios para
empréstimo do Auditório e salas, para realização de eventos,
mediante contrapartida de doação de livros para a Biblioteca, o
que tem contribuído para ampliação do acervo bibliográfico.

Formalizamos importante convênio com a Prefeitura
Municipal de São José, mediante o qual cedemos espaço
físico para implantação da Universidade de São José no
espaço físico ocioso no período noturno.  Recebemos como
contrapartida a doação de livros, computadores e a
pavimentação da entrada da Unidade São José, que durante
anos era esburacada.

Em relação ao marketing institucional, viabilizamos a
confecção de material publicitário de qualidade,
reorganizamos a página da Unidade na Internet,
organizamos divulgação dos cursos em rádio, jornal e
televisão e disponibilizamos informações no Boletim Digital
do Sistema CEFET/SC.

Atuamos na organização de eventos diversos, tais como a
Feira de Ciência e Tecnologia (EXPOTECC) e a Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia, que, em 2006, foi realizada no
Largo da Alfândega, garantindo assim ampla exposição ao
público da Grande Florianópolis.
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SOBRE OS AUTORES:
O Prof. Jesué Graciliano da Silva, natural de Marília – SP,
é Engenheiro Mecânico tendo se graduado pela
Universidade Federal de Santa Catarina no ano de 1993.
Possui especializações em Engenharia de Segurança do
Trabalho pela UFSC (1994-1995) e em Políticas Públicas
pela Escola de Governo / UDESC (1995). Concluiu em 1999
Mestrado em Eng. Mecânica - área de Ciências Térmicas
pela UFSC. Desde 1993, é professor efetivo no Centro
Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina
(CEFET-SC) - Unidade São José onde atua na Área Técnica
de Refrigeração e Condicionamento de Ar. Nesse período
foi coordenador de Curso de 1994 a 1995 e no ano 2000. No
final de 2002 foi eleito para o cargo de Diretor da Unidade
São José do CEFET-SC, cargo esse que exerceu de 13 de
fevereiro de 2003 a 13 de fevereiro de 2007. Atualmente
atua como coordenador do Laboratório de Ensino a Distância
da Unidade São José.  Prof. Jesue é também autor do livro
técnico Introdução à Tecnologia da Refrigeração e da
Climatização.
jesue@cefetsc.edu.br

Nilva Schroeder nasceu em Ibirama, SC. Formada em Pedagogia
- habilitação Supervisão Escolar e Mestre em Educação pela
UFSC. Atuou como professora e pedagoga na Educação de
Jovens e Adultos (EJA) na Prefeitura Municipal de Florianópolis.
Atuou como Professora nos cursos de Pedagogia da UDESC, da
UNIVALI e do Centro Universitário de São José. Ingressou no
CEFET-SC – Unidade São José em 1990, onde foi
Coordenadora de Suporte Educacional, de 1993 a 1997 e
de 2001 a 2002; Assessora da Direção, de 1998 a 1999; e
Gerente Educacional de Desenvolvimento do Ensino, de
2003 a 2006. Atualmente está atuando como Diretora de
Ensino do Sistema CEFET-SC.
nilva@cefetsc.edu.br
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JESUÉ GRACILIANO DA SILVA / NILVA SCHROEDER / SILVANA FERREIRA PINHEIRO E SILVA

Silvana Ferreira Pinheiro e Silva é natural de Florianópolis,
SC.  Graduada em  Arquitetura e Urbanismo (UFSC – 1990),
Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho
(UFSC – 1992) e Mestre em Engenharia de Produção – Área
de Ergonomia (UFSC – 1998),  tem focado sua atuação
profissional e acadêmica na área de gestão institucional.
Atuando como servidora técnico-administrativa no CEFET-
SC – Unidade São José desde 1990, exerceu as funções de
Coordenadora de Apoio ao Ensino de 1994 a 1997 e
Assessora da Direção da Unidade, de 2000 a 2002. Em
2003, foi eleita com Jesué e Nilva para integrar a equipe
de Direção da Unidade, onde atuou até fevereiro de 2007.
Em 2005 e 2006 atuou como docente e como Coordenadora
Adjunta do Curso de Especialização em Gestão Pública, realizado
pelo CEFET-SC, gratuitamente para seus servidores. Em 2006
atuou também como docente no Curso de Especialização em
Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio na
Modalidade de Jovens e Adultos – CEFET-SC. Atualmente está
realizando estágio profissional na Université des Sciences
Sociales de Toulouse, França, na Área de Gestão de Pessoas –
Competências.
silvana@cefetsc.edu.br


