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Senhores (as) Conselheiros(as),
 

“O mais valioso dos capitais é aquele investido em seres humanos”. 
[1]

 
Trata-se de encaminhamento de Proposta, apresentada pela SGP, de criação da Pro – Reitoria de Gestão de Pessoas

– Progep, na Universidade Federal de Mato Grosso, como também a transformação da Seção de Atos de Pessoal da
Secretaria de Gestão de Pessoas, continuando com a mesma função Gratificada FG-3.

 
O processo proveniente do Conselho Diretor chega a esse Conselho, através do despacho do Prof. Marcos Prado,

Conselheiro Relator do Conselho Diretor com o seguinte encaminhamento:
 
“À Secretaria dos Órgãos de Colegiados Superiores da UFMT. Mesmo considerando a Proposta e os despachos do
Senhor Reitor como pertinentes e realizáveis, considero conveniente ouvir os demais conselhos superiores da UFMT,
ou pelo menos o CONSUNI/UFMT sobre o assunto, a título consultivo. Assim peço que encaminhe os estes autos ao
CONSUNI/UFMT. Cuiabá 16 de Setembro de 2022”

 
Consta do processo que a Pró – Reitoria de Gestão de Pessoas ocupará a CD-2, que pertence a Ordenação de Despesas
Adjunta da Reitoria , que passa a ocupar a CD-3, ocorrendo dessa forma, apenas um remanejamento e readequação dos
cargo de Direção- CDs.
 

Apresentado esses elementos, que do ponto de logística garantem a criação da PROGEP, passamos a expor
algumas reflexões acerca da importância dessa iniciativa que não se resume apenas a uma mudança de estrutura.
 

HISTÓRICO
 
A UFMT, criada em 1970, teve ao longo dos anos consolidada sua estrutura organizacional. Para cuidar da área de
“recursos humanos” a UFMT contava com um Departamento Administrativo, ligado à Pró – Reitoria Administrativa.
Apenas em 1987, foi instituída a Coordenação de Recursos Humanos e no ano de 2008, foi criada a Secretaria de Gestão
de Pessoas. Cabe observar que ao longo de 52 anos, nessa área de Gestão de Pessoas, houve apenas 02 mudanças na
estrutura dessa área tão importante para a gestão institucional. Em contrapartida as demais áreas passaram por diversas
mudanças, criação de novas estruturas, etc, fato relevante numa análise quanto a importância dada para a área de gestão de
pessoas na nossa UFMT.
 

Diferentemente de outras IFES, a nossa Universidade é a única do País que ainda não tinha uma Pró-Reitoria, em
que pese todas as cobranças do movimento sindical, quanto a necessidade de se pensar Política de Gestão de Pessoas
articulado ao Desenvolvimento Institucional, e que a estrutura da UFMT deveria corresponder a essa compreensão, vez
que as pessoas constituem no maior patrimônio que uma organização possui.
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Deve-se, ainda, ser considerado, que graças à luta da categoria técnico-administrativa pautamos na UFMT o debate sobre a
importância do reconhecimento do papel do trabalhador técnico-administrativo na gestão, bem como a sua participação
nos órgãos colegiados e nos processos de escolha dos reitores. Até o início da década de 1990, a maioria absoluta dos
cargos, eram ocupados por docentes, como por exemplo, Chefia da Prefeitura do Campus, etc. Na gestão de Profa. Luzia
Guimarães (1992 a 1996), após 20 anos de criação da UFMT, esse paradigma foi superado. Após debate com a categoria
houve o compromisso de colocar na Pró – Reitoria Administrativa e, em cargos afins, servidor(a) Técnico –
Administrativo. Após anos essa cultura foi amadurecida e,embora não seja cláusula pétrea, hoje consolida-se na UFMT as
opções de indicação de trabalhadores técnico-administrativo para cargos efetivamente das áreas administrativas.

 
Foi um momento rico, pois a comunidade universitária teve a oportunidade de conhecer os candidatos as Pró-

Reitorias antecipadamente, inclusive com debates com os mesmos, que apresentaram suas propostas para as áreas afins.
Na opinião acumulada no movimento dos trabalhadores técnico-administrativos, com relação a gestão democrática de uma
Universidade, a gestão das Universidades Públicas, dado o seu perfil democrático deveria ser compartilhada e horizontal,
não replicando a cultura da verticalização, e de fato colocando em prática a gestão participativa, com participação efetiva
de todos(as) atores da gestão e dos órgãos colegiados. Daí a pertinência daquele modelo experimentado no passado, de
ouvir e conhecer os futuros Pró-Reitores para dialogarem com a comunidade suas propostas, inseridas no Programa Geral
da Chapa. Esse, com certeza deverá constar de outro debate, para outro momento histórico.
 
 
FUNDAMENTAÇÃO
 
A área de Gestão de Pessoas em uma instituição estratégica como as Universidades Públicas, tem um papel fundamental.
A definição clara de gerenciamento de pessoas dessas instituições interfere diretamente no desempenho das mesmas em
busca do cumprimento de sua missão no ensino, na pesquisa e na extensão. Nesse sentido a estrutura organizativa da
Instituição deve refletir essa visão da gestão, reconhecendo que o esforço de cada ser humano que integra essa comunidade
universitária é um componente inestimável para o funcionamento da engrenagem complexa de uma instituição autônoma
prevista constitucionalmente.

 
As pessoas, compreendidas como capital humano constitui o maior patrimônio da Universidade. Nenhuma

instituição pode prescindir das pessoas, sob pena de comprometimento com seus objetivos e missão. Com esse
entendimento a Gestão de Pessoas deve ser pensada estrategicamente. Esse pensar pressupõe a garantia do arcabouço
logístico e administrativo na estrutura da Universidade, visando o crescimento paralelo dessas instituições e dos indivíduos
que a compõem.

 

Jacodbsem (2006)
[2]

 ressalta que é fundamental para o gestor, entender a Gestão de Pessoas como uma área
estratégica, que deve ter investimento crescente, no intuito de definir e manter um quadro de funcionários de alto nível de
conhecimento sobre a missão e finalidade da instituição.

 

Acrescenta Maia (2011) 
[3]

, que o gestor, na busca da excelência no atendimento aos usuários, buscando a
construção de políticas, programas e de um quadro de servidores de “alto nível”, cientes do seu papel na instituição, deve
buscar a “ união de todas as partes envolvidas nos processos institucionais, levando-os ao conhecimento do papel de cada
elemento,integradamente”.

 
Nesse contexto, ao longo dos anos, as Universidades Federais, integrantes do Sistema Federal de Educação

Superior, vem se esforçando para modernizar suas práticas, na perspectiva de otimização dos processos de trabalho,
visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao seu público usuário.

 
Para situarmos o debate atual quanto a criação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, cabe resgatar algumas

informações. Em 2001, o governo federal, constatando que as IFES precisavam modernizar suas práticas organizacionais,
criou o Plano de Desenvolvimento (PDI) e após a aprovação da Lei 11.091/2005 (Carreira Nacional dos Trabalhadores
Técnico-Administrativos) e a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, em 2006 (Governo LULA).

 
Os antecedentes históricos da política de gestão de pessoas, denominada culturalmente por “Recursos Humanos”,

remonta aos idos da década de 30, ainda sob a égide do regime da administração pública patrimonialista, com a instituição
do Conselho Federal do Serviço Público e o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP). Nesse período,
sobre os modelos de administração pública no Brasil, várias formulações teóricas foram desenvolvidas.

Parecer 15 (5248913)         SEI 23108.074476/2022-06 / pg. 2



 

Sovienski
[4]

, em artigo publicado na Revista Científica de Administração, e Sistemas de Informação, intitulado
Recursos Humanos x Gestão de Pessoas ressalta:

 
[...] A área de Recursos Humanos deixou de ser um mero departamento de pessoal
para se tornar o personagem principal de transformação dentro da organização. Há
pouco tempo atrás, o departamento de Recursos Humanos atuava de forma
mecanicista, no qual a visão do empregado prevalecia sobre a obediência, a execução
da tarefa, e ao chefe, o controle centralizado [...]
O setor de Recursos Humanos era um mero departamento mecanicista que cuidava da folha de pagamento e da
contratação do profissional que exigia dele apenas experiência e técnica; não havia um programa de capacitação
continuada. A Gestão de Pessoas é caracterizada pela participação, capacitação, envolvimento e desenvolvimento do
bem mais precioso de uma organização, o Capital Humano, que nada mais é do que as pessoas que a compõe. 
à área de Gestão de Pessoasa nobre função de humanizar as empresas. Apesar da Gestão de Pessoas ser um assunto
tão atual na área de Administração, ainda é um discurso para muitas organizações, ou pelo menos não se tornou uma
ação prática.[...]

 
Pela nossa formação acadêmica, fomos instigados e motivados a ampliar nossa reflexão sobre o tema. Ambos

pareceristas (Cajueiro e Léia) são formados na área de ciências humanas e sociais (historiadora e administrador de
empresas) e trabalham na UFMT há mais de 45 anos. Essa experiência profissional e acadêmica nos propiciou uma
bagagem temporal e acadêmica, que, quiçá, em outra oportunidade, numa perspectiva de formação para o conjunto da
categoria e buscando aplicar a máxima da “construção coletiva” na disseminação do conhecimento, poderíamos nos
colocar a disposição para debater e socializar visões históricas, culturais e conceituais sobre a temática. Mas, para o
momento, vamos nos conter e nos ater ao objeto do processo, agregando elementos para aprofundar o entendimento sobre
o tema na Instituição, para que o mesmo não se reduza apenas a criação de uma estrutura administrativa, sem ter o
comprometimento da gestão e da Universidade em seu conjunto sobre o significado desse ato.

 
Entretanto, queremos reconhecer como positivo a iniciativa da equipe da SGP e o engajamento da reitoria dando

encaminhamento formal ao processo.
 
Sabedores de que a concepção da nova gestão pública tem se definido em uma maior participação e fiscalização

popular sobre as atividades das instituições, observa-se que há um crescimento do nível de conscientização quanto à
importância do investimento nas pessoas, para que as mesmas possam cumprir com suas atribuições com eficácia. Pereira

(2012)
[5]

 ressalta que o enfrentamento desses desafios tem instado “a administração pública a buscar soluções para esses
problemas, trazendo o cidadão para o centro de suas atenções e preocupações”.

Com esse entendimento, a criação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas na estrutura da UFMT, s.m.j. deve vir
acompanhada da elaboração e reafirmação de propostas e programas que oportunizem o atendimento das necessidades do

público usuário/cidadão, que na perspectiva de Coutinho (2000)
[6]

 deve:
 

Ø Incentivar a formação de uma cultura administrativa focada no público usuário/ cidadão;
Ø Criar parcerias baseadas na unificação de objetivos, igualdade de influência sobre as decisões, divisão

equânime do reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e nivelamento das políticas de gestão de pessoas;
Ø Estabelecer padrões de qualidade no atendimento com base nas expectativas dos usuários/cidadãos, e

compará-los com a eficiência e eficácia dos serviços já oferecidos;
Ø Medir a satisfação e percepções do público usuário/cidadão, promovendo feedbacks por meio de maior

variedade de instrumentos de consulta, e tendo alguém formalmente responsável e responsável e treinado
em metodologia de pesquisa;

Ø Comunicar os resultados obtidos à sociedade, às organizações e outros departamentos do governo.
 
Nessa perspectiva a busca do padrão de qualidade articulado aos novos padrões de desempenho na gestão pública,

deve ter como meta se aproximar do ideal para o atendimento ao público usuário/cidadão. Esperamos que essa
metodologia de gestão de pessoas que passa a ser concebida no serviço público e na nossa UFMT em particular, com a
criação na estrutura da instituição da PROGEP, supere o papel acessório da gestão de pessoas, transformando essa área em
locus estratégico e imprescindível para atingir os objetivos institucionais, superando definitivamente, o modelo
patrimonialista para um modelo que abarque “estratégias, políticas, práticas e filosofias de Gestão de Pessoas, vinculadas

aos objetivos e metas organizacionais e não apenas a questões administrativas e burocráticas”
[7]
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Temos como expectativa, através desse resumido resgate, ter contribuído com a demonstração da importância da
Gestão de Pessoas nas organizações, e em particular na UFMT. O fato concreto é que as transformações no mundo do
trabalho, com a rapidez das mudanças nas políticas, tecnologias e perfil do usuário/cidadão, obrigou, de certa forma, os
gestores a enxergarem sob nova perspectiva os processos gerenciais, sob pena de ficaram para trás, e assim, reconhecerem
que a gestão de pessoas dessas instituições influencia diretamente ou indiretamente as atividades que estão sobre os seus

cuidados. Assim, segundo Becker
[8]

 é imprescindível que os gestores sejam “capazes de compreender exatamente como
as pessoas criam valor e como medir o processo de criação de valor”.

 
Cabe ainda ressaltar que, no Serviço Público, sem dúvida alguma, a aprovação da Lei nº 8112/1990, criou novo

paradigma de valores na área de gestão pessoas, com o reconhecimento da integração de atividades nas instituições de
ensino, conforme preceitua o artigo 207 da CF/88. Novos referenciais, visando a integração das políticas e planos
educacionais, de trabalho e de carreira entre União, estados e municípios foram criados e normatizados pela LDB (Lei nº
9.394/196), aprofundado pelo novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), definido inicialmente no Decreto nº
3.860/2001, que dispõem sobre a avaliação de cursos superiores, e coloca o PDI como um dos elementos a serem
considerados e usados para a avaliação dos cursos e instituições.

 
Achamos (s.m.j) importante fazer essa referência em nosso parecer, vez que o PDI está diretamente relacionado a

Política de Gestão de Pessoas, caso a mesma seja considerada como área estruturante do fazer universitário. O CNE, em
2001 (parecer nº 1366) ressaltou a importância fundamental do Plano, “que determina a missão de cada instituição e as
estratégias que as mesmas livremente elegem para atingir metas e objetivos”(BRASIL, 2001, p. 3).

No ano de 2005, após 20 anos de Lutas, no Governo Lula, foi aprovado o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação (PCCTAE – Lei 11.091/2005), que dispõem em seu artigo 24, a criação do Plano de
Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira, que deve estar previsto no PDI de cada instituição. Essa norma,
por si só, já justificaria, desde aquela época a criação da Pró-Reitoria de Gestão na UFMT, a exemplo das demais
instituições federais de ensino do País.

 
Quanto a estrutura proposta pela SGP, sugerimos que seja dada mais visibilidade na estrutura da PROGEP, à área

de Avaliação de Desempenho, pois a mesma deve estar ligada a definição de políticas de Capacitação.
 
Diante do exposto, agradecemos a indicação de nossos nomes para relatarem esse Processo e cumprimentamos,

mais uma vez, a iniciativa da gestão da UFMT no encaminhamento da criação dessa importante e estratégica unidade na
estrutura da Universidade.

 
 
Do voto
Aprovamos o mérito da proposta de criação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, na estrutura da UFMT.
Esperamos que nossas reflexões e sugestões conceituais sejam observadas.
Parabéns a equipe da Secretaria de Gestão de Pessoas..
 
João Bosco Cajueiro                      Léia de Souza Oliveira
Especialista Administração            Msc e Doutoranda/História e Linguagens
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