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RESUMO
O plano de trabalho apresentado à comunidade escolar da Gestão do Campus de Foz do 
Iguaçu (2016-2019) tem como princípios balizadores o diálogo e ação, que buscam na 
materialização da Gestão Democrática: o respeito, a excelência acadêmica, o trabalho 
coletivo, a autonomia e a  autogestão, potencializar o compromisso institucional e social  
por meio de ações de valorização profissional com ações integradas. Dentre essas ações, 
destaca-se  a  proposta  de  formação  continuada  junto  aos  agentes  universitários, 
servidores  públicos  que,  pela  natureza  do  seu  trabalho  são  partes  da  concretização 
desses princípios, fundamentados no Plano de Cargos e Salários que prevê e incentiva a 
qualificação desses trabalhadores da educação. Neste sentido, e em consonância com a 
necessidade e a efetivação, a qualificação e o fortalecimento de uma perspectiva que se 
quer de Gestão Democrática, propõem-se dentro de um projeto coletivo de trabalho, a 
formação continuada e permanente dos agentes universitários, a partir do trabalho como 
princípio  educativo.  Valendo-se  de  leituras  orientadas,  fóruns  de  discussão,  reuniões 
periódicas, entre outros instrumentos que fortalecem esse processo. Enquanto resultado, 
espera-se fomentar ações de qualificação e ainda, o fortalecimento de ações integradas 
entre os servidores públicos e a consolidação de um projeto de universidade pública, 
gratuita e laica. 
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1 INTRODUÇÃO

O plano de trabalho apresentado à comunidade escolar da Gestão do Campus de 

Foz do Iguaçu (2016-2019), foi construído com a participação da comunidade escolar que 

tem como  como princípio balizador de uma Universidade Pública,  o diálogo e ação, que 

buscam na materialização da Gestão Democrática: o respeito, a excelência acadêmica, 

trabalho coletivo,  autonomia  e autogestão,  potencializar  o  compromisso institucional  e 
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social, por meio de ações de 

valorização profissional, com ações integradas. 

Dentre  essas  ações,  destaca-se  a  proposta  de  formação  continuada  junto  aos 

agentes universitários, servidores públicos que, pela natureza do seu trabalho são partes 

da concretização desses princípios, fundamentados no Plano de Cargos e Salários que 

prevê e incentiva a qualificação desses trabalhadores da educação. 

Na proposta apresentada nesse texto, é mister atentar para o fato de o presente 

projeto se voltar para o grupo de chefias da Unioeste, campus de Foz do Iguaçu, que 

exercem funções de liderança, de livre escolha da gestão, desse modo, corresponsáveis 

em dar materialidade ao plano de gestão “Diálogo e Ação sem fronteiras”

Parte-se  do princípio  que a  formação continuada e  permanente  dos servidores 

públicos,  docentes  ou agentes universitários  é  um dos pilares da Gestão Pública,  na 

perspectiva do comprometimento e do pertencimento da construção coletiva do trabalho.

Assim,  uma  das  primeiras  ações  da  atual  gestão  do  campus  foi  planejar  e 

implementar o projeto de extensão formação continuada e ações integradas. Um projeto 

de formação em serviço, que tem com eixo norteador o trabalho como princípio educativo, 

se contrapondo a uma perspectiva de formação continuada ajustada ao modelo de um 

Estado regulador e neoliberal.

2 METODOLOGIA

A metodologia implementada para efetivar essa proposta de formação e de ações 

integradas de qualificação e o fortalecimento de uma perspectiva que se quer de Gestão,  

propõem-se  dentro  de  um  projeto  coletivo  de  trabalho,  a  formação  continuada  e 

permanente  dos  agentes  universitários.  Valendo-se  de  leituras  orientadas,  fóruns  de 

discussão, reuniões periódicas. 

Os encontros têm, nesse sentido, uma dupla função; intensificar os princípios de gestão 

expressas  da  seguinte  forma:  Gestão  Democrática;  Respeito  e  Diálogo;  Excelência  

Acadêmica;  Trabalho  Coletivo;  Autonomia  e  Autogestão;  Compromisso  Institucional  e  

Social; Valorização Profissional e União e Interação. A outra função do projeto, é criar as 

condições  para  o  exercício  dos  princípios  citados  por  meio  da  execução  das  ações 
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assumidas  no  mesmo 

plano de gestão citado. Ou seja, metodologicamente, trata-se da

 exposição de um processo em andamento, que é de formação e também de ação, com 

práticas de intervenção,  o que se aproxima do caráter da pesquisa-ação ou pesquisa 

participante.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

 

Os serviços na esfera pública no Brasil é foco constante de avaliação em termos de 

qualidade  a  seus  usuários,  e  inúmeras  vezes,  taxados  de  ineficientes,  obsoletos, 

desnecessários  e  que os  servidores  públicos  são  um peso  para  sociedade  e  para  o 

Estado, sendo que o Brasil  está no ranking do segundo pais mais insatisfeito com os 

serviços públicos, perdendo apenas para o México (IPOS, 2017).

Motivo pelo qual  as ações do Estado partem do entendimento de que há uma 

constante necessidade de aperfeiçoamento na prestação desses serviços em todas as 

esferas  públicas.  Desta  forma,  existe  um  “tendenciamento  de  maior  ajustamento  ao 

modelo  de  administração  pública  gerencial,  em  que  o  Estado  delega  e  norteia  a 

efetivação desses serviços no sentido de constantemente buscar resultados dentro de 

uma perspectiva de eficiência e eficácia” (FERREIRA, 2016, p.12).

Concorda-se  com os  apontamentos  da  pesquisa  de  Ferreira  (2016)  que  esses 

princípios,  no  serviço  público  brasileiro,  são  a  indicação  da  influência  dos  modelos 

determinados pelo capitalismo, legitimando o Estado regulador por meio da organização 

da estrutura estatal. Como consequência, o Estado desenvolve procedimentos de cunho 

ideológico e hegemônico, que estão em constante transformação, por meio das várias 

reformas da gestão pública, modificando a roupagem da gestão sem com isso mudar a 

perspectiva de gestão. Tal propriedade, necessária tanto ao controle do Estado quanto à 

apresentação de resultados satisfatórios dentro da sua perspectiva gerencial de Estado 
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busca, em vários fatores, 

instrumentos  necessários  para  a  efetivação  desse  princípio  de 

qualidade, dentre os quais o processo de qualificação permanente de seus servidores 

configura-se como importante via de atuação (FERREIRA, 2016).

Contrapondo-se a esse modelo de Estado, mas compreendendo a necessidade de 

um processo de formação e qualificação permanente aos servidores públicos, busca-se o 

trabalho como princípio educativo um norte para a implantação de ações integradas de 

formação ao quadro de agentes universitários na Universidade Estadual  do Oeste  do 

Paraná – Campus de Foz do Iguaçu (2016-2019).

O trabalho como princípio educativo remete à relação entre trabalho e educação 

como uma ação humanizadora e de caráter formativo por meio do desenvolvimento de 

todas as potencialidades do ser humano (CIAVATTA, 2009), ou seja, o trabalho tem uma 

ação do ponto político pedagógico de unidade entre instrução e trabalho. Desta forma, a 

compreensão do processo formativo vai além de aprender a fazer e cumprir uma rotina no 

seu processo de trabalho. E ir além, é intervir e provocar superações, a partir de formação 

de homens capazes de produzir, mas também de serem capazes de governar, de pensar, 

de dirigir. 

De acordo com Ciavatta (2009), o trabalho como princípio educativo, depende das 

condições de sua realização, dos fins que se destina, e de quem se apropria do produto 

do  seu  trabalho  e  do  seu  conhecimento,  “o  que  é  direito  torna-se  mercadoria,  uma 

atividade  sujeita  ao  mercado”  (CIAVATTA,  2009).  No  caso  específico  dos  servidores 

públicos, vai depender da concepção do Estado e das formas de gestão dentro do serviço 

público.

Neste sentido, a formação continuada dos servidores que visa ações integradas, 

compreende  que  os  conhecimentos  necessários  têm  que  permear  dimensões  de 

formação do sujeito singular e coletivo, na sua dimensão política na perspectiva da práxis.

Do ponto de vista metodológico e acadêmico, vale ressaltar que a base para aliar a 

teoria e a prática, a intervenção como exposto aqui, reside nos princípios de pesquisa 
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ação  e  da  pesquisa 

participante,  que  se  volta  para  processos  formativos,  científicos 

aplicados junto a práxis, já mencionada anteriormente.

4 RESULTADOS

De modo prático, o processo formativo apresentou uma nova perspectiva de gestão 

que atrela o processo de ação, de gestão a também um processo de auto-formação das

chefias do campus de Foz do Iguaçu. Não é possível precisar se todos os princípios foram 

incorporados por todos os participantes, mas é possível dizer que todos tem ciência dos 

princípios coletivos adotados pela equipe de gestão. Efetivamente, as ações executadas 

estão condizentes ao plano de trabalho e cumprindo os compromissos estabelecidos.

5 CONCLUSÕES

O Plano de gestão e a socialização dos princípios de gestão se tornou eficaz. É 

necessário  dizer  que  as  condições  de  trabalho  interferiram  diretamente  no  processo 

formativo  e  consequentemente  na  execução  do  planejamento  a  ser  efetivado. 

Vivenciamos um período de recrudescimento no que tange ao Estado e financiamento da 

coisa pública afetando principalmente os postos de trabalho, que se tornaram, por meio 

do  enxugamento  de  orçamento,  ainda  mais  precários  e  insuficientes.  Tal  fato  incide 

diretamente no processo formativo, pois com a intensificação do trabalho, se torna mais 

difícil “parar” para realizar formações, bem como dificulta materialmente a consecução de 

metas  que  estão  atreladas  ao  orçamento.  Ainda  assim,  avalia-se  como  positiva  a 

necessidade de espaços formativos que priorizem o trabalho coletivo e a integração entre 

os sujeitos para efetivamente multiplicar a prática de tais princípios em todos ambientes 

de trabalho da universidade.
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