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RESUMO 
 
 
 
O trabalho é resultado de um Projeto Técnico Aplicado e tem como escopo 
analisar o ciclo de vida da Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR - com 
vistas à construção de estratégias para alavancar políticas acadêmicas, com 
foco na concepção de Organizações Aprendentes. Teve como diretriz 
metodológica a teoria dos ciclos de vida como processos dinâmicos de 
transformação e/ou duração, nos quais as suas fases são apresentadas como 
um contínuo. A estruturação dos ciclos foi guiada por uma análise documental. A 
escolha metodológica buscou contribuir para a produção de um olhar capaz de 
abarcar as fases da vida da instituição dentro da lógica cíclica e rítmica do 
tempo. O dilema do projeto de mobilidade ascendente dá o tom das mudanças 
necessárias em busca da inovação gerencial. Ações de melhoria da qualidade 
do ensino foram marcadas por tensões entre sustentabilidade financeira e 
construção de indicadores de inovação. Os ciclos de vida da FAINOR foram 
definidos pela demarcação do tempo das ações para cumprimento do Plano de 
Melhoria exigido pelo Ministério de Educação, em um contexto complexo onde 
ainda coexistem os traços de modelos de gestão tradicionais e traços de 
inovações. Os resultados obtidos na análise dos ciclos de vida embasaram a 
criação de políticas acadêmicas de ensino, pesquisa, inovação e extensão a 
partir das necessidades detectadas. 
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE. Ensino Superior. Inovação. Gestão Aprendente. Gestão 
Acadêmica. Ciclos de vida.  



 

 

ABSTRACT 

 

This work is the result of a Technical Project and is scoped to analyze the life 
cycle of the  Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR with an aim to build 
strategies, to leverage academic policies focusing on designing Learners 
Organizations. As based on the methodological theory of life cycles as dynamic 
processes of transformation and or duration in which phases are presented as a 
continuum. Guided by documentary analysis. The choice of methodology sought 
to contribute to the production of a vision, capable of embracing life stages within 
the institution’s logic and cyclical rhythm of time. The dilemma of the project 
upward mobility and sets the tone of the changes needed in the pursuit of 
management innovation. Actions to improve the quality of teaching was marked 
by tensions between financial sustainability and building-innovation’s indicators. 
The life cycles of FAINOR were defined by dividing the time of the actions to 
comply with the Improvement Plan required by the Ministry of Education, in a 
complex context, in which still coexist traces of traditional management models 
and traces of innovations. The results obtained in the analysis of life cycles 
created the bases for the the creation of academic policies of teaching, research, 
innovation and extension, based on the needs that were identified. 

  

 

KEY-WORDS: Higher Education. Innovation. Learner Management. Academic 
Management. Lifecycles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Nas duas últimas décadas, não tem sido fácil compreender as relações entre 

o processo de globalização e o Sistema de Educação Superior, sobretudo o 

brasileiro, após a consideração do ‘mercado educacional globalizado’ que tem 

surgido nos últimos anos, especialmente depois da inclusão da Educação, como um 

Serviço de Organização Mundial do Comércio (OMC). Após esse evento, muitas das 

ações referentes às instituições de ensino superior - públicas ou privadas - são 

definidas em nível internacional e incorporadas às políticas educacionais dos países 

menos desenvolvidos ou emergentes, como é o caso do Brasil.    

 Em função dessas influências, uma das principais mudanças que vêm 

ocorrendo em, praticamente, todas as profissões, diz respeito à movimentação e ao 

deslocamento de pessoas de um país para outro em busca de melhores condições 

de vida e oportunidades de crescimento profissional. Assim, exige-se das 

instituições educativas de ensino superior que formem profissionais em 

conformidade com os padrões mundiais de sua área, para que possam ter 

mobilidade de atuação, seja em outros países, seja em empresas multinacionais no 

próprio país. Na literatura sobre globalização e educação, é possível verificar que as 

Instituições de Ensino Superior - IES - são consideradas Organizações que 

respondem, com mais ou menos resistência, às pressões econômicas, políticas e 

sociais transportadas ao seu ambiente por meio de políticas, adaptando os sistemas 

nacionais as mundiais (SAKATA e BACEGA, 2012).      

 No caso da IES privadas, como a Faculdade Independente do Nordeste 

FAINOR é impossível sobreviver sem estar atenta a essas questões e ainda, as 

exigências cada vez mais prementes do Ministério da Educação – MEC quanto à 

avaliação da qualidade dos cursos de Graduação e Pós-Graduação. As IES, para se 

adaptarem às pressões de avaliação e acompanhamento do MEC e para competir 

no mercado, deverão estar cada vez mais voltadas a desenvolverem uma gestão 

estratégica que possa levar em conta reestruturações permanentes de seus próprios 

padrões para atender a um mercado internacional e competir com as instituições 

consideradas de excelência, no caso algumas instituições nacionais, sobretudo as 

públicas que estão a deixar de considerar os conteúdos locais e oferecer conteúdos 

cada vez mais globais. 
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Dourado (2008) considera que os indicadores relativos a matrículas e vagas, 

nos cursos de graduação presenciais no Brasil, no ano de 2006, evidenciam a 

intensificação da privatização da educação superior, como resultado de uma lógica 

política que procurou aliar a expansão desse nível de ensino ao setor privado, 

sobretudo, a partir da segunda metade da década de 1990. Para ilustrar essa 

afirmação, o autor, com base em dados do MEC/INEP, mostra que, no ano de 2006, 

o setor privado passou a responder por 74,14% das 4.676.646 matrículas e por 

87,34% das 2.629.598 vagas nos cursos de graduação presenciais. Apesar das 

ações desenvolvidas pelo MEC, nos últimos anos, objetivando ampliar a oferta de 

vagas em cursos superiores presenciais, com destaque para a criação de novas 

Universidades e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e a 

implantação de novos cursos e campi, as instituições privadas continuam a 

responder pela maior oferta de vagas, trazendo à tona um velho e recorrente 

problema da dicotomia público/privado nesse nível de ensino. Não adentraremos, 

aqui, o panorama dessas discussões, que são amplas e contraditórias, porquanto 

importa ressaltar que consideramos que, cada vez mais, as IES privadas precisam 

estar atentas às demandas da sociedade para responder de forma positiva e com 

boa qualidade. Não são poucas as críticas relacionadas à grande atuação de 

instituições privadas de ensino superior no Brasil, mas não é mais possível 

escomotear sua importância na formação dos jovens e dos adultos no contexto 

contemporâneo.         

 Muitas mudanças ainda são necessárias para que a organização de ensino 

superior privada possa assumir a responsabilidade que lhe é cobrada – e que lhe 

cabe - na atual sociedade aprendente: contribuir para a formação das gerações do 

futuro.          

 Vivenciando o cotidiano como gestor de uma IES privada, temos participado 

ativamente dos debates nacionais e acompanhado a execução de mudanças 

exigidas pelo MEC, preocupados em saber como responder de forma positiva e 

como implementar políticas de longo prazo para torná-la mais eficiente como 

instituição formadora.       

 Entendemos que um caminho promissor é investir no fortalecimento dos seus 

vínculos com o conhecimento e o mundo do trabalho, por meio da participação de 

seus representantes nos órgãos que dirigem as instituições, do aproveitamento mais 

intensificado de oportunidades de aprendizagem e estágios envolvendo trabalho e 
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estudo para estudantes e professores, do intercâmbio de pessoal entre o mundo do 

trabalho e as instituições de educação superior, e da revisão curricular visando a 

uma aproximação maior com as práticas de trabalho. As instituições de educação 

superior, como uma fonte contínua de atualização profissional, devem levar em 

conta, de modo sistemático, as tendências no mundo do trabalho e os setores 

científico, tecnológico e econômico. Para responder às exigências colocadas no 

âmbito do trabalho, os sistemas de educação superior e o mundo do trabalho devem 

desenvolver e avaliar conjuntamente os processos de aprendizagem, programas de 

transição, avaliação e validação de conhecimentos prévios que integrem a teoria e a 

formação no próprio trabalho. Dentro do marco de sua função de previsão, as 

organizações de educação superior privadas podem contribuir para fortalecer um 

sistema de educação superior de qualidade, mesmo considerando seus objetivos 

econômicos.           

 As instituições de educação superior, sejam públicas ou privadas, devem 

assegurar a oportunidade para que estudantes desenvolvam suas próprias 

habilidades com um sentido de responsabilidade social, educando-os para se 

tornarem participantes plenos, na sociedade democrática, e agentes de mudanças 

que implementarão a igualdade e a justiça na sociedade da informação e do 

conhecimento.          

 Em tempos de riscos e de incertezas, como são denominados os atuais 

tempos deste Século XXI, quando a maioria das organizações, pressionadas pelas 

renovadas exigências de inovações e melhoramento dos seus serviços e de ofertas, 

temem por sua sustentabilidade e longevidade, é fundamental que tanto as 

organizações públicas quanto as privadas, de natureza produtiva ou acadêmica, 

atentem para adquirir mais credibilidade social (BECK 1998). À medida que as 

organizações logram respeitabilidade, aproximam-se dos seus públicos e se tornam 

“parceiras”. E ainda que esse público não seja o que usufrui diretamente dos seus 

produtos e benefícios, haverá mais aceitação e legitimidade social e mais 

possibilidades de se superarem as adversidades.    

 Nesses tempos “líquidos” e voláteis, a organização inteligente deverá 

transformar as necessidades do público comunitário em suas próprias necessidades, 

transformando-se, segundo mudem as necessidades coletivas. Há de se convir que 

mudanças nem sempre significam a necessidade de fazer inovações. Entretanto, um 

dos maiores desafios para a instituição consiste em aperfeiçoar seus serviços, 
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melhorar a qualidade dos seus produtos e satisfazer às necessidades dos usuários 

de seus serviços ou produtos. Frequentemente, algumas organizações, apesar de 

se mostrarem eficazes para criar ou adquirir conhecimentos, mostram-se com 

competência limitada para aplicá-los em suas práticas. Esse tipo de comportamento, 

quase sempre inflexível, demonstra que a gestão (organização) não é capaz de criar 

aprendizagens organizacionais. As mudanças e suas melhorias exigem 

comprometimento efetivo com as aprendizagens, inclusive, ou, sobretudo, as 

mudança de valores e de comportamento – novas posturas políticas, que implicam o 

que aqui estamos denominando de aprendizagem organizacional ou gestão das 

organizações aprendentes (BAUMAN, 2007).       

 Por assim entender, estamos preocupados em como realizar melhor as 

reestruturações fundamentais, visando transformar a FAINOR numa organização 

aprendente. Por isso, procuramos, no Mestrado em Organizações Aprendentes 

(MPGOA) as ferramentas conceituais e científicas para analisar nossa trajetória e as 

estratégias atualizadas para construir ferramentas de gestão modernas e mais 

democráticas.          

 Acostamo-nos à compreensão de que as sociedades e as organizações 

modernas terão que ser cada vez mais criativas, adaptáveis, inventivas, informadas 

e flexíveis, capazes de responder, de forma generosa, as necessidades que surgem 

e de superá-las. Evidentemente que não temos como propósito buscar respostas 

prontas e acabadas para todas as questões que levantadas, uma vez que 

entendemos que as mudanças se fazem ao caminhar - nas aprendizagens 

vivenciadas por todos os componentes da organização e em seu desempenho 

educativo.            

 Admitimos que já não é mais possível pensar em organizações educacionais 

fechadas, individualistas, isoladas, distanciadas das questões econômicas, sociais, 

culturais e políticas do contexto, do território. Por isso procuramos, com este 

trabalho, pensar um novo modelo de organização aprendente para a FAINOR, para 

que, em nossa trajetória, possamos estar motivados para aprender e criar coisas 

novas.           

 Assim, nosso trabalho tem o objetivo de analisar os ciclos de vida da 

Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR - com vistas à construção de 

estratégias para alavancar políticas acadêmicas e de inovação, com foco na 

concepção de Organizações Aprendentes. E como é resultado de um Projeto 
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Técnico Aplicado e considerando as duas dimensões - a da pesquisa e a da 

intervenção - ele está organizado da seguinte forma, como descrito a seguir.  

 O capítulo 2 trata das considerações metodológicas da pesquisa, em que são 

detalhados os caminhos trilhados para a construção da primeira parte, que envolve a 

análise do ciclo de vida da Fainor. A partir da construção da trajetória dos conceitos-

chave da pesquisa teórica - gestão democrática, organização aprendente, tomada 

de decisão, conhecimento tácito e explícito, gestão da qualidade e gestão do 

conhecimento e outros assuntos relacionados ao tema da gestão - são explicadas as 

abordagens da pesquisa exploratória e da descritiva, bem como a estruturação da 

coleta e da análise dos dados.        

 No Capítulo 3, tecemos considerações sobre a evolução dos cenários globais, 

a partir das últimas décadas do Século XX, e as mudanças nas concepções de 

gestão e de educação. Também discutimos sobre as bases históricas e teóricas a 

respeito do tema estudado.        

 No capítulo 4, apresentamos as análises concernentes aos ciclos de vida da 

Fainor. Tomando como pressuposto a nossa busca por entender a instituição e as 

mudanças necessárias para o exercício de uma gestão aprendente, este capítulo 

objetiva explicar como nasceu e cresceu a FAINOR, ao longo de sua história, com 

ênfase nos últimos seis anos, tempo que atuamos como gestor na Instituição. 

Apresentamos, ainda, o estágio de geração dos negócios - a criação da FAINOR - e 

o estágio de crescimento – sua reestruturação e a busca por reputação.   

 O capítulo 5 trata da intervenção propriamente dita na instituição. Nele, são 

apresentadas e discutidas as mudanças e as inovações traduzidas na criação das 

políticas acadêmicas e de inovação oriundas da constatação de necessidades 

detectadas pela análise dos Ciclos de vida.       

 Nas considerações finais, apontamos a importância da pesquisa na 

construção deste relatório final, os problemas detectados e os desafios que se 

colocam na construção do seu próximo ciclo de vida - a maturidade. 
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2 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

2.1 Problemática 

 

O final do Século XX marcou uma etapa de grandes transformações no 

campo da economia, da política e da cultura. Essas transformações, promovidas por 

um capitalismo de dimensões globais e possibilitado por avanços no campo das 

tecnologias e das comunicações, aproximou países, culturas e necessidades 

diferentes, permitindo o surgimento, o ressurgimento ou o aprofundamento de 

situações contraditórias e ambivalentes, características desse novo contexto. As 

características do novo paradigma técnico, econômico, político e cultural exigiram 

novos conhecimentos, novas competências e habilidades e diferentes 

aprendizagens para o enfrentamento dos desafios que passaram a marcar o modelo 

de sociedade e suas transformações.   

Enquanto, de um lado, foi exposta a face perversa de um capitalismo mais 

duro e rijo, com crescimento do poder empresarial privado, concentrado em 

interesses econômicos e no lucro, e os trabalhadores à mercê de uma nova ordem 

produtiva, também surgiram inovações e melhorias no campo social e movimentos 

que possibilitaram direitos sociais historicamente negados e oportunidades dantes 

inexistentes, como a ampliação do direito à educação.  

As controvérsias entre os benefícios e os males sociais provocados pelos 

processos de globalização deixam claro, entretanto, que a nova época é 

profundamente diferente do passado e que, nunca, antes o mundo ficou tão 

dependente do conhecimento para construir sua história.  

 Nos últimos anos, o termo “sociedade do conhecimento” tem sido empregado 

em documentos oficiais de propostas educacionais, em documentos de organismos 

internacionais, por políticos, por intelectuais, pela mídia e por outros setores da 

sociedade, para indicar o progresso intelectual, sua rápida disseminação e uma 

pretensa e aparente universalização do conhecimento na sociedade. Para além dos 

debates, é importante reconhecer que, embora esse conceito de sociedade do 

conhecimento tenha sido produzido e apropriado pelas forças do desenvolvimento 

capitalista, neste trabalho, adotamos um conceito positivo de sociedade do 

conhecimento, uma vez que estaremos tematizando o ensino superior como um 

espaço de universalização do acesso às informações e aos conhecimentos 
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científicos e estaria a serviço do processo de emancipação humana. Assim, a 

concretização de uma sociedade aberta, pela via do acesso aos bens culturais, em 

todas as suas formas, seria o ponto de ancoragem para essa emancipação. 

Entendemos que uma sociedade do conhecimento é possível devido à emergência 

de um novo padrão de acesso ao conhecimento pela via da educação. Temos 

consciência de que a expressão “sociedade do conhecimento” assume vários 

significados, conforme a conveniência dos que a utilizam e, também, pelo caráter 

polissêmico do termo conhecimento. Apesar da diversidade de terminologias, há 

uma convergência nas abordagens utilizadas pela tendência em se considerar que o 

desenvolvimento da tecnologia trouxe mudanças capazes de modificar as 

contradições fundamentais da sociedade é essa a abordagem que consideramos. 

 

O „conhecimento‟, tal como normalmente é concebido pelo „intelectual‟, é 
algo muito diverso do „conhecimento‟ no contexto de uma „economia do 
conhecimento‟ ou do „trabalho baseado no conhecimento‟. [...] A 
emergência da economia do conhecimento não faz parte, em outras 
palavras, da „história intelectual‟ tal como ela é normalmente concebida. 
Faz parte da „história da tecnologia‟, que dá uma nova versão aos 
processos pelos quais o homem se utiliza de seus instrumentos. Ao referir-
se ao termo „conhecimento‟, o intelectual geralmente se refere a algo novo. 
Mas o que importa na „economia do conhecimento‟ é se o conhecimento, 
novo ou antigo, é aplicável [...]. (DRUCKER, 2001, p.304). 

 

Assim, essa imposição irremediável do “domínio do conhecimento” - agora 

transformado em gerador de riqueza e de emprego - trouxe grandes impactos para 

as organizações, que significaram uma mudança nos processos de trabalho, de 

gestão e, como consequência, nas práticas educacionais. As organizações da 

sociedade – públicas ou privadas - aqui, neste texto, compreendidas como uma 

combinação de esforços individuais para atender, de forma coletiva, a diferentes 

demandas - tiveram que reorganizar sua visão de mundo, seus valores básicos, sua 

forma de ser, fazer e aprender, ou seja, seus processos de gestão, como condição 

necessária para enfrentar os riscos das mudanças e das inseguranças presentes e 

futuras. 

Essas mudanças de visão e de valores forçou a aproximação de diferentes 

teorias, compreensão sobre processos de gestão aplicados ao campo da 

administração com implicações na área educacional. Isso ensejou formulações 

teóricas inovadoras e, até mesmo, desafiadoras, entre elas, o surgimento das 

Escolas de Aprendizagem Organizativa (Learning Organization) e da Escola de 
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Direção Estratégica do Conhecimento. Segundo Almeida (2012), ambas foram 

direcionadas para a formalização de teorias e modelos de conhecimento 

organizacional e para apoiar as organizações nas necessidades relacionadas à 

formação e à qualificação dos recursos humanos, seguindo o curso das mudanças 

sociais. Isso se tornou mais visível depois dos anos de 1990, quando as emergentes 

demandas produtivas e socioeconômicas, unificadas pela globalização, passaram a 

exigir, com mais nitidez, que as diferentes organizações adotassem atitudes 

inovadoras, requerendo revisões nas suas formas de atuação. Para sobreviver, as 

organizações tiveram que reorganizar a sua forma de pensar e de atuar no cenário 

social, garantindo e contemplando os novos objetivos e as missões requeridos pelo 

novo contexto. 

Muitas das novas propostas adotadas nas diferentes organizações 

associaram-se àquelas suportadas, teórica e ideologiamente, por um novo modelo 

em que se entrelaçam o gerencial e o educacional com a nova concepção de 

educação ao longo da vida.  Defendida e cunhada a partir da compreensão de que 

as pesssoas aprendem continuamente, essa tendência considera que os processos 

sociais e, sobretudo, os de trabalho envolvem uma multiplicidade de ações de 

aprendizagem em várias dimensões da vida humana, inclusive nas organizações. 

Processos administrativos podem ser pensados a partir de enfoques educacionais 

que contemplam, no campo das diferentes organizações, aplicações de medidas 

relacionadas às noções de desenvolvimento social e humano, produtividade, 

competitividade, inovação, democratização dos processos, sustentabilidade e 

emancipação.  

Mas, apesar das muitas aplicações práticas das novas aprendizagens 

organizacionais e das transformações delas resultantes, os  estudos teóricos que 

enfocam a relação entre os processos de gestão e os voltados para a 

educação/qualificação, assim como os relatos sobre os resultados da sua aplicação 

– os resultados empíricos - ainda são escassos, sobretudo os que envolvem as 

organizações educacionais. 

Sabendo-se que os processos de aprendizagem acompanham a história da 

humanidade e produzem avanços e que a aprendizagem é uma das funções 

mentais mais importantes dos seres humanos, não existem consensos sobre a 

questão. Eles são analisados e explicados sob diferentes perspectivas teóricas e 

analíticas. Muitas indagações ainda suscitam estudos e pesquisas.  
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Essas preocupações nortearam o desenvolvimento deste projeto técnico 

aplicado, que objetivou analisar o ciclo de vida da Faculdade Independente do 

Nordeste - FAINOR - como uma organização de ensino superior localizada no 

município de Vitória da Conquista, Bahia, para construir estratégias de políticas 

acadêmicas mais democráticas, com foco na concepção de organizações 

aprendentes. 

As questões levantadas nos permitiram buscar e compreender as relações 

entre a administração (gestão) e os processos educacionais, objetivando subsidiar 

as mudanças nos processos de Planejamento Estratégico da FAINOR, propiciando-

lhes os avanços e o aprimoramento quantitativos e qualitativos necessários as suas 

propostas de desenvolvimento e de sustentabilidade. A pretensão é de renovar e 

consolidar as suas propostas/aprendizagens educacionais e gerenciais e aproximá-

las das de uma Organização Aprendente.  Partimos do princípio de que as 

organizações educacionais são as entidades da sociedade que apresentam as 

maiores capacidades que possibilitam aprendizagens significativas, ou seja, são 

aquelas em melhores condições de propiciar capacidades e habilidades necessárias 

às aprendizagens de pessoas, compondo as bases de novas culturas 

organizacionais.  

No atual contexto da globalização e dos avanços tecnológicos e da 

informação, a nova cultura organizacional instaurada requer avanços conceituais e 

modelos educacionais e de gestão inovadores, com destaque para o modelo das 

organizações aprendentes. Um modelo que inclui conhecimentos e orientações 

derivadas de diferentes aportes teórico-metodológicos das ciências sociais e 

capazes de subsidiar novas formas do ser e do fazer organizacional. São os 

pressupostos teóricos e metodológicos desse modelo de organização que dirigem as 

reflexões sobre os processos e os procedimentos que estão sendo utilizados no 

ciclo de vida da FAINOR e quais os novos elementos que poderão ser adotados em 

seu Planejamento Estratégico e que serão conduzidos pelas seguintes questões: 

Como o modelo de planejamento gerencial (administração e educação) deve 

conciliar a proposta de planejamento organizacional, as noções emanadas dos 

princípios da gestão democrática, do conhecimento tácito e do explícito, da gestão 

de qualidade e da gestão do conhecimento com as noções de planejamento para a 

competitividade, o lucro e a produtividade? Como contemplar, na organização do 

Planejamento Estratégico da Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR), de 
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forma integrada e conciliatória, princípios e abordagens relacionadas às demandas 

da sociedade do conhecimento e da informação; da gestão do conhecimento e da 

produção de saberes nas organizações; do mundo do trabalho e das organizações 

com as noções sociais de ampliação de espaços de democracia?  Quais estratégias 

podem ser construídas para transformar a FAINOR em uma organização 

aprendente? 

 

2.2 Campo empírico - A Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR  

 

A Faculdade Independente do Nordeste está localizada em Vitória da 

Conquista, município integrante da Região Sudoeste do Estado da Bahia, que 

compreende uma área de 42.542,9 km² e abriga uma população de 1.013.652 (um 

milhão, treze mil e setecentos e cinquenta e dois) habitantes (IBGE, 2009), 

contribuindo, aproximadamente, com 10% da população do Estado. Compõe-se de 

39 municípios, porém, do ponto de vista geoeconômico e cultural, a região 

compreende um total de 156 municípios e tem Vitória da Conquista, Jequié e 

Itapetinga como cidades mais importantes. Essas três cidades agregam, em seu 

entorno, outros importantes centros agrícolas, minerais, industriais e comerciais, 

como Boquira, Seabra, Livramento de Nossa Senhora, Guanambi, Brumado, além 

de outros de menor porte, como Itambé, Macarani, Poções, Jaguaquara, Ipiaú 

Ubatã, Itororó, Itarantim, Potiraguá e Ibicuí. Em conjunto, esses municípios 

desempenham papel de relevância na economia baiana (SEI, 2010, p. 41). 

A Região Sudoeste caracteriza-se por uma estrutura de produção tradicional, 

baseada na agropecuária, com sistemas de criação em estágios diferenciados da 

extensiva à pecuária melhorada. 
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Figura 1 - Localização da Região Sudoeste  
Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia  
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Além da agropecuária, da indústria e da mineração, a economia regional 

conta com um comércio dinâmico e um setor de serviços promissores que são 

disponibilizados por Jequié e Vitória da Conquista aos demais municípios, 

especialmente, os serviços nas áreas de saúde, educação, transporte e 

comunicação. No setor terciário, esses municípios continuam cumprindo seu papel 

tradicional, abastecendo um mercado inter-regional e interestadual de cerca de dois 

milhões de consumidores, principalmente com a oferta de serviços na área 

educacional, que vêm se ampliando e se diversificando tanto na esfera pública como 

privada, e os serviços de saúde – hospitais, clínicas, laboratórios - que se propagam 

a olhos vistos nessas cidades. Inclusive, foi citada como a sétima cidade de “grande” 

porte que mais cresce no país, destacando-se no comércio e como um polo 

promissor de serviços (FAINOR, PDI, 2010). 

O Município de Vitória da Conquista, onde se localiza a Faculdade 

Independente do Nordeste, tem uma área de 3.743 km² que, além da sede 

administrativa, compreende onze distritos: Iguá, Inhobim, José Gonçalves, Pradoso, 

Bate-pé, Veredinha, Cercadinho, Cabeceira da Jiboia, Dantilândia, São Sebastião e 

São João da Vitória. Fica situado a 509 km da capital do Estado – Salvador, a 298 

km do Porto de Ilhéus. 

O fator que concorre para seu lugar de destaque regional é a localização 

geográfica. Sua rede urbana articula-se em torno de dois grandes eixos rodoviários. 

No sentido Norte-Sul, a BR 116 (Rio-Bahia) permite o acesso tanto ao Centro-sul 

como a Norte e a Nordeste. No sentido Leste-oeste, a BA 415 (Conquista-Itabuna), 

permite acesso ao litoral, e a BA 262 (Conquista-Brumado) permite acesso ao Oeste 

do Estado. Essa última é a principal rota de entrada para a Região Centro-oeste do 

país. Em função de sua privilegiada localização geográfica, o município pôde 

integrar-se a outras regiões do Estado e ao restante do país. Essa integração na 

economia nacional e estadual possibilitou sua consolidação como um centro 

comercial regional. Esse contexto contribui para a existência de várias empresas de 

transporte rodoviário de grande e médio portes, que viabilizam o deslocamento de 

cargas e passageiros pela região e por todo o país. 

O segmento econômico de maior destaque pelo seu ritmo de crescimento é o 

setor terciário, que corresponde a 50% da renda capitalizada no município e na 

geração do maior contingente de novos empregos. Um levantamento feito pelo 

SEBRAE, em 1998, aponta a existência, no município, de 2.842 estabelecimentos 
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comerciais. Segundo dados da Secretaria de Expansão Econômica do Município, a 

participação do comércio na renda municipal é estimada em mais de 50%, sendo 

esse o setor que mais tem criado empregos. Os principais produtos comercializados 

são: café, gêneros alimentícios, insumos agropecuários, gado bovino, madeira, 

peles e mamona. 

A prestação de serviços é o setor da atividade econômica que mais cresce no 

Município de Vitória da Conquista, oferecendo serviços na área de educação, os 

quais vêm se ampliando e diversificando tanto no setor público como no privado, 

bem como na área de saúde. O município é atendido por nove hospitais, seis 

particulares e três públicos, que oferecem um total de 988 leitos; sete centros de 

saúde e quatro postos de saúde. Além desses serviços, o município atua nas áreas 

de consultoria e assessoria contábil e empresarial, telecomunicações, informática e 

engenharia. 

É oportuno ressaltar que Vitória da Conquista é o polo de educação da região 

que oferece vagas do Ensino Fundamental à Pós-graduação e na Educação 

Profissional de Nível Técnico. Segundo dados da DIREC-20 e da Secretaria 

Municipal de Educação, o município conta, atualmente, com 310 escolas de Ensino 

Fundamental e dezessete escolas de Ensino Médio, que formam as redes municipal, 

estadual, federal e particular.  

O principal destaque na área educacional, nos últimos dez anos, deve-se dar 

à Educação Superior, cuja contribuição socioeconômica e cultural dada pela UESB 

concorreu para o surgimento de instituições privadas, aumentando, assim, a oferta 

de vagas nesse nível de ensino. 

Na oferta da Educação Superior, funcionam quatro instituições: do Sistema 

Estadual de Ensino, tem-se a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, uma 

Universidade que funciona com campus em três cidades da região - Itapetinga, 

Jequié e Vitória da Conquista, que a sedia. A UESB oferece trinta e cinco cursos de 

graduação, cursos de especialização lato sensu, mestrados interinstitucionais e 

quatro mestrados próprios. Do Sistema Particular de Ensino, há três instituições: a 

Faculdade Juvêncio Terra, a Faculdade de Tecnologia e Ciências e a Faculdade 

Independente do Nordeste. 

É inegável que a Faculdade Independente do Nordeste tem a sua parcela de 

contribuição para atender à demanda socioeducacional, pois, ao longo dos 11 anos 

de experiência de atividades no ensino superior, referenciada pelos vinte e cinco 
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anos de consolidada prática na atividade dos ensinos fundamental e médio, através 

do Colégio Opção de Vitória da Conquista, a FAINOR vem primando pelo 

desenvolvimento de trabalho sério, dedicado, competente e de qualidade, 

objetivando consolidar-se como uma das melhores instituições de ensino superior da 

Bahia. 

Acredita-se que o desenvolvimento do ensino superior, no atual momento 

histórico de Vitória da Conquista e região, pode ser um dos importantes fatores 

auxiliares no processo de crescimento da cidade e de incremento de benefícios à 

região. A participação da FAINOR foi decisiva para sua consolidação como polo 

educacional. Vale ressaltar que a cidade de Vitória da Conquista vem apresentando 

índices de crescimento notáveis, como, por exemplo, o índice do nível de saúde, que 

se situa na 16ª posição, o índice do nível de educação, na 372ª, e o índice de 

infraestrutura, na 142ª, segundo dados do IBGE.  

Esses indicadores mostram a oportunidade de crescimento nessas áreas, o 

que leva à constatação de que a FAINOR está no caminho certo, oferecendo 

serviços nessas áreas, de forma a qualificar profissionais que atendam às demandas 

crescentes da sociedade, contribuindo diretamente para a melhoria do 

desenvolvimento sustentável da região e da inserção de profissionais competentes 

no mercado de trabalho. 

A FAINOR tem se preocupado em promover a formação de profissionais 

competentes, centrando esforços na busca do aperfeiçoamento humano, científico e 

tecnológico, e no cumprimento da sua missão de fomentar soluções inovadoras para 

o desenvolvimento da sociedade por meio de um ambiente de aprendizado ético, 

crítico e empreendedor. Nesse sentido, a Instituição tem direcionado suas atividades 

de ensino e extensão e, de forma ainda tímida, a pesquisa, buscando manter uma 

sintonia com a tradição e os novos paradigmas da modernidade. Sabe-se que o 

papel das universidades, no desenvolvimento dos espaços geográficos onde se 

inserem, tem sido objeto de atenção crescente, nos últimos anos, e está sendo 

considerado como um elemento-chave no processo construtivo das atividades 

socioeconômicas e ambientais. 
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Gráfico 1 - Crescimento dos Cursos de Graduação  

Fonte: Diretoria Acade mica – FAINOR 2013 

 

Ao longo dos seus quase dez anos de existência, a FAINOR, mesmo sendo 

uma Faculdade ainda muito jovem, conquistou o reconhecimento social e tornou-se 

uma importante Instituição de Ensino Superior da Cidade, da Região e da Bahia, 

desempenhando papel fundamental na expansão do número de vagas desse nível 

de ensino, em várias áreas do conhecimento, ampliando o acesso da população a 

um ensino superior e de qualidade. Podemos ver, nos dados a seguir, sua evolução 

recente. 
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Gráfico 2 – Evolução das Matrículas 
Fonte: Secretaria Geral de Cursos da FAINOR 

 

2.3 Quadro operacional da pesquisa 

 

Um projeto técnico aplicado envolve três passos importantes: 1) a discussão 

de um problema específico e particular, que coloca desafios cognitivos, e cuja 

compreensão e busca de soluções demandam uma pesquisa, ou seja, o 

conhecimento da realidade que se quer modificar; 2) a construção de indicadores 

para planejar as possíveis respostas e soluções ao problema e, ao final do processo, 

3) preparação de resultados e suas possíveis aplicações práticas. Isso significa dizer 

que seu desenvolvimento pode não obedecer à ordem lógica que se subordina a 

uma de construção tradicional de um trabalho acadêmico, pois seus resultados 

levam em conta diferentes dinâmicas da análise dos documentos elencados para a 

fase de pesquisa, de avaliação das ações contidas nos documentos analisados e da 

consideração de que a otimização dos esforços da análise tem em vista a realização 

de objetivos estratégicos.  

Assim o entendemos e preparamos o leitor para o fato de que os fluxos 

podem ser alterados à medida que avançamos na compreensão do sentido da 

necessidade de mudanças. O processo envolveu três ações, que geraram três 

momentos distintos, mas relacionados entre si: a) o da exploração teórico-

conceitual, b) o da compreensão dos ciclos de vida da instituição e 3) o da 
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construção das ferramentas de teste para implementação ao longo do processo de 

reestruturação das políticas de gestão acadêmica e de inovação.  

Por se tratar de um Projeto Técnico Aplicado, o trabalho foi constituído por 

momentos de pesquisa e momentos de intervenção, numa dinâmica pouco comum, 

uma vez que, ao mesmo tempo em que investigamos possibilidades teórico-

conceituais para compreender os problemas vivenciados pela instituição, fomos 

relacionando o aprendizado prático, a análise científica dos processos, o 

monitoramento e a avaliação dos impactos das mudanças.  

1)  Momento 1 – Elaboração do quadro teórico;  

2)  Momento 2- Análise dos documentos institucionais que expressam as 

políticas acadêmicas e as formas de gestão; 

3)  Momento 3 – Estruturação das equipes de trabalho para realizar a 

apresentação dos resultados de cada etapa, a articulação desses conteúdos 

do trabalho escrito na apresentação oral, para garantir a implementação das 

necessidades de mudanças e as propostas de construção de metas; 

construção a metodologia do trabalho; acompanhamento e construção do 

plano de melhorias para a resolução dos obstáculos encontrados.  

 

2.4 Objetivos 

 

Geral 

Analisar o ciclo de vida da Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR - 

com vistas à construção de estratégias para alavancar políticas acadêmicas com 

foco na concepção de organizações aprendentes. 

 

Específicos 

 

 Mapear as mudanças nas concepções de gestão e educação, nas últimas 

décadas do Século XX, e suas implicações nos modelos de gestão; 

 Levantar características dos ciclos de vida da FAINOR;  

 Identificar os tipos de conhecimento inerentes aos estágios e à evolução da 

FAINOR;  
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 Estabelecer as ferramentas institucionais que viabilizem a construção de uma 

cultura organizacional aprendente na FAINOR; 

 

 Definir as estratégias para implementação de mudanças na política de ensino, 

pesquisa e extensão na instituição, considerando princípios de uma 

organização aprendente; 

 Utilizar, de forma estratégica, as ferramentas institucionais de concretização 

de uma cultura aprendente, no que se refere ao ensino, à pesquisa e à 

extensão. 

 

2.5 Tipo de pesquisa 

 

Diante da necessidade de desenvolver um Projeto Técnico Aplicado como 

proposta de desenvolvimento do trabalho final desse curso, deparamo-nos com 

várias dificuldades metodológicas e conceituais. A maior delas era de construir um 

marco conceitual que desse conta de explorar as mudanças e compreender a 

FAINOR como uma instituição privada de ensino, que pretende, não somente obter 

lucro financeiro, como também desenvolver, mesmo reconhecendo os limites 

possíveis, estratégias de melhoria do ensino, da pesquisa e da extensão, 

desenvolvendo ferramentas de gestão com as quais fosse possível trabalhar essas 

duas dimensões: a do lucro financeiro e a do lucro intangível, ou seja, a busca da 

qualidade educativa para a formação de pessoas mais críticas e engajadas nas 

mudanças requeridas pela dinâmica social. Essa não foi uma tarefa fácil, por isso 

queremos, desde já, reconhecer os seus limites como trabalho científico.  

O caráter da abordagem requerida pelos objetivos delineados nos permitiu 

entendê-lo com um relatório de pesquisa aplicada, cujos contornos não permitem 

uma definição única de pesquisa. 

A tentativa de compreender a gestão que envolveu o próprio pesquisador não 

foi também fácil de ser buscada, pois, em momentos distintos, éramos, ao mesmo 

tempo, pesquisador e ator dos processos analisados. Nessa abordagem, buscamos 

o monitoramento e a avaliação dos processos desenvolvidos na construção das 

políticas de ensino, pesquisa e extensão como um processo interno de 

aprendizagem. A abordagem voltada para o impacto das mudanças do dia a dia 

trouxe desafios intrínsecos ao processo de compreensão: que instrumentos seriam 
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mais adequados? 

A partir da construção da trajetória dos conceitos-chave da pesquisa teórica -

gestão democrática, organização aprendente, tomada de decisão, conhecimento 

tácito e explícito, gestão da qualidade e gestão do conhecimento e outros assuntos 

relacionados ao tema da gestão - definimos que a pesquisa requeria duas 

abordagens: a da pesquisa exploratória e a da pesquisa descritiva. Entendemos que 

a pesquisa explicativa nos permitiu estabelecer critérios para a construção do marco 

teórico, possibilitando as aproximações conceituais sobre a temática, entretanto, do 

ponto de vista empírico, para confrontar a visão teórica com os dados da realidade 

estudada, foi necessário construir um modelo operativo que permitisse a 

compreensão dos dados. A técnica utilizada foi a da análise documental.  

Segundo Ludke e André (1986), esse tipo de análise apresenta-se rica e 

confiável, uma vez que é realizada através da utilização de dados já estruturados em 

fontes como relatórios, tabelas estatísticas, pareceres, notas, diários, projetos de lei, 

ofícios, discursos, mapas, testamentos, inventários, informativos, depoimentos orais 

e escritos, certidões, correspondência pessoal ou comercial, documentos 

informativos arquivados em repartições, atas ou documentos originais de qualquer 

natureza. Do ponto de vista das autoras, a análise documental é uma importante 

técnica de pesquisa qualitativa. Ela pode permitir a complementação de 

informações, desvelando aspectos novos de um tema ou problema. 

 

2.6 Documentos analisados 

 

Considerando as categorias teóricas definidas para investigar a relação 

existente entre os estágios do ciclo de vida organizacional da FAINOR e os seus 

instrumentos de gestão, definimos como corpus da pesquisa os seguintes 

documentos institucionais: Relatórios de Gestão (2006, 2007, 2008, 2009,2010 e 

2011), Relatório da Comissão Permanente de Avaliação – CPA (2010); Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI 2011-2015; Plano Pedagógico Institucional- PPI 

(2011); Portarias e Resoluções dos Conselhos Acadêmicos e de Administração e 

Atas de funcionamento dos NDEs e Colegiados de Curso que tratassem de temas 

relevantes para o trabalho. 
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2.7 Equipe operacional envolvida e população beneficiada 

 

Considerando que as análises dos dados e as intervenções na realidade da 

instituição seguiram a lógica dos ciclos de vida, a operacionalização do processo foi 

dinâmica e processual. Trabalhou, diretamente, na construção de dados e na 

execução de ações, uma equipe com a seguinte composição: professores que 

compõem os Núcleos Docentes Estruturantes – 65 docentes; Colegiados dos 12 

Cursos - cerca de 85 docentes e representantes discentes, além de três Diretores, 

12 Coordenadores de Curso e 20 Coordenadores de setores.   

 As mudanças beneficiaram diretamente 4500 alunos, 207 professores e toda 

a comunidade local e regional, que participam ativamente de Programas de 

responsabilidade social, convênios e parcerias. 

 

2.8 Estratégia de análise  

 

Segundo Brennand (2011), os documentos são considerados fontes 

confiáveis de informações. Nossa escolha teve como critério a relevância. Nos 

relatórios e nos documentos escritos, estão a anunciação de políticas, a definição de 

orientações e a prestação de contas de realizações efetuadas. Trazem dados já 

tratados e organizados com análise de vários aspectos da evolução da instituição. A 

vantagem da escolha desses documentos está, também, no fato de terem sido 

produzidos em intervalos regulares, que permitiram a verificação do ciclo de vida 

organizacional. Outra vantagem, a nosso ver, é que são registros já produzidos por 

equipes de gestão, o que minimiza os vieses na coleta. 

A partir da escolha das categorias teóricas para balizar a análise dos 

documentos, propusemo-nos a realizar as primeiras leituras a partir da seguinte 

compreensão: os fatos mencionados nos documentos constituem os objetos da 

pesquisa, mas eles, por si mesmos, não explicam nada sobre o estilo de gestão no 

qual foram produzidos. A análise documental que realizamos favoreceu a 

observação do processo de maturação ou de evolução dos gestores, dos grupos de 

avaliadores (no caso da CPA), dos comportamentos, das práticas, entre outros.  
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A partir do referencial teórico produzido, começamos a interpretá-los, 

sintetizando as informações, compreendendo as tendências e, na medida do 

possível, realizando inferências . Aproximamo-nos do que recomendam May (2004) 

e Brennand (2011), que os documentos não existem isoladamente. Nesse caso, 

cada relatório, PDI, resolução etc. foi situado em uma estrutura teórica para que 

pudéssemos entender os seus conteúdos.  

[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para 
todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível 
em qualquer reconstituição referente a um passado relativamente distante, 
pois não é raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios da 
atividade humana em determinadas épocas. Além disso, muito 
frequentemente, ele permanece como o único testemunho de atividades 
particulares ocorridas num passado recente (CELLARD, 2008: 295). 

 

Segundo Figueiredo (2007), os documentos são utilizados como fontes de 

informações, indicações e esclarecimentos, e seu conteúdo elucida determinadas 

questões, serve de provas e clarifica trajetórias quer de pessoas quer de 

organizações.          

 No nosso caso, na pesquisa que realizamos, recorremos a materiais que 

ainda não receberam tratamento analítico, o que conferiu ao nosso trabalho o 

caráter inédito. Segundo Oliveira (2007, p.70), “na pesquisa documental, o trabalho 

do pesquisador (a) requer uma análise mais cuidadosa, visto que os documentos 

não passaram antes por nenhum tratamento científico”. Nossa escolha também se 

conjuga com o pensamento de Cellard (2008), que refere que o pesquisador poderá, 

no processo de interpretação, desenvolver sua análise através da discussão que os 

temas e os dados suscitam. Entretanto, precisam ser situados em uma estrutura 

teórica para que o seu conteúdo seja entendido.     

 Nesse processo de interpretar os dados, recorremos aos pressupostos de 

Ludke e André, que referem: 

Não existem normas fixas nem procedimentos padronizados para a criação 
de categorias, mas acredita-se que um quadro teórico consistente pode 
auxiliar uma seleção inicial mais segura e relevante. [...] Em primeiro lugar 
[...] faça o exame do material procurando encontrar os aspectos relevantes. 
Verifique se certos temas, observações e comentários aparecem e 
reaparecem em contextos variados, vindos de diferentes fontes e diferentes 
situações. Esses aspectos que aparecem com certa regularidade são a 
base para o primeiro agrupamento da informação em categorias. Os dados 
que não puderem ser agregados devem ser classificados em um grupo à 
parte para serem posteriormente examinados. (LUDKE E ANDRÉ ,1986) 
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Realizamos o processo de análise dos documentos exercitando sempre o 

ordenamento concatenado de um conjunto inicial de categorias, que foi sendo 

enriquecido através das seguintes estratégias: aprofundamento, ligação e 

ampliação. À proporção que estudávamos os documentos, realizávamos o processo 

vai-e-volta para examinar o material, com o intuito de ampliar nossos conhecimentos 

e descobrir novos ângulos. Uma vez que o objetivo da análise era de compreender o 

passado para construir mudanças futuras, procuramos explorar as ligações 

existentes entre os vários itens, tentando estabelecer relações e associações e 

passando a combiná-los, separá-los ou reorganizá-los (CELLARD, 2008). 

Para atingir os objetivos delineados para a pesquisa, passamos para as três 

metas principais para a construção das Evidências Empíricas Ciclo de Vida 

Organizacional da FAINOR. Foram identificados os tipos de conhecimento inerentes 

aos estágios e à evolução da FAINOR, descrito o estágio de criação do negócio, em 

que se analisa a dedicação do empreendedor para criá-lo, torná-lo viável; o estágio 

intermediário – juventude - em que o foco de preocupação da gestão é voltado para 

a busca de reputação, e colocadas as primeiras evidências para as mudanças: 

prospectar o estágio de maturidade. 

A identificação dos instrumentos de gestão utilizados através documentos 

analisados nos permitiram criar uma escala de análise tendo por base um  

agrupamento dos estágios do ciclo de vida. Para efeito desta pesquisa, utilizamos o 

conceito de gestão e de gestão aprendente, para tentar compreender as filosofias e 

os modelos de gestão, tomando como base os estudos de Borinelli (2005). Assim, 

buscamos na teoria do Ciclo de Vida Organizacional os elementos metodológicos 

para empreender a análise, cujos resultados estão balizando as novas políticas de 

ensino, pesquisa e extensão que irão compor a parte 2 deste relatório. 
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3 A EVOLUÇÃO DOS CENÁRIOS GLOBAIS A PARTIR DAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

DO SÉCULO XX E AS MUDANÇAS NAS CONCEPÇÕES DE GESTÃO E DE 

EDUCAÇÃO 

 

3.1 Cenários de mudanças das concepções de gestão e aprendizagem 

 

Nas duas últimas décadas do Século XX e na primeira do Século XXI, falou-

se muito em mudanças provocadas pela globalização; que a maior parte dessas 

mudanças são produzidas pelos avanços e aperfeiçoamentos das tecnologias de 

informação e de comunicação, e que a construção do futuro exige novos 

conhecimentos. No âmbito das gestões das organizações, o que mudou ou vem 

mudando com a globalização e seus novos requisitos? 

De forma sintética, podemos considerar que o início dos anos de 1990 marca 

a derrubada de fronteiras econômicas, políticas e sociais; uma nova concepção de 

tempo, riscos e oportunidades, entrelaçando vidas e interesses coletivos e pessoais 

e oportunidades com riscos. No campo da produção (economia e administração), as 

recentes mudanças marcadas pelo aparecimento de novos paradigmas, baseados 

no conhecimento e em sua aplicação, passaram a exigir renovações e criatividades, 

estreitando os vínculos entre a educação – basicamente a educação superior - e o 

mundo das organizações e do trabalho  

Uma das ideias imperantes nesse novo mundo é a de que a sociedade do 

conhecimento está mudando o próprio caráter de como se vive e se trabalha. Por 

isso, as diferentes gerações, assim como todas as organizações da sociedade, 

deveriam estar preparadas para conviver com tempos inovados e inovadores – 

tempos de incertezas, de crises e de transformações – habilitando-se e portando 

novos conhecimentos capazes de servir para enfrentar os grandes desafios e 

dificuldades relacionados às questões econômicas, políticas, sociais e 

ideológicas/culturais próprias do contexto.  

  Mais que uma ideia, a sucessão de fatos ocorridos, nos últimos vinte anos, 

que provocam radicais mudanças econômicas, políticas e ideológicas processadas 

em um mundo aproximado pelos processos de globalização tiveram enormes 

repercussões nos valores, nas culturas e nos comportamentos dos estados nações, 

das múltiplas organizações e do mercado, exigindo-lhes novas formas de se 

organizarem para responder aos renovados desafios. 
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  No cenário da produção e do gerenciamento organizacionais - objeto 

particular deste estudo - as novas mudanças exigiram mais e melhor formação e 

qualificação dos seus quadros, requerendo informações e conhecimentos obtidos 

através de diferentes processos de aprendizagens, como forma de enfrentar as 

oportunidades com os riscos. 

Esses novos processos de aprendizagens, com vistas à aquisição de 

renovados conhecimentos e suas aplicabilidades, tornaram-se os grandes 

imperativos do início deste Século XXI. Em realidade, as aprendizagens nunca 

foram, em si mesma, um fenômeno inovador ou uma exigência da recente 

sociedade. Ao contrário, os processos de aprender sempre estiveram presentes e 

acompanharam a história da sociedade, em todas as fases da sua evolução, 

possibilitando novas adaptações.  

Segundo Hutton e Giddens (2004, p. 7), todas as gerações vivenciaram 

processos de mudanças que transformaram contextos e mudaram estilos e ritmos de 

vida. No Século XX, a eletricidade e a máquina a vapor também provocaram 

mudanças profundas nas condições de vida, trabalho e produção da época. A 

Enciclopédia, editada entre 1751 e 1772, por Densi Didetor (1713-1784), e Jean 

d’Alembert (1717-1783), tentou reunir, de forma organizada e sistemática, o 

conhecimento de todas as artes e ofícios, para que aqueles que não eram 

especialistas aprendessem a ser “tecnólogos”. 

 

As experiências acumuladas em centenas de anos e puderam se converter 
em conhecimentos , aprendizagens em manuais escolares, secretismo em 
metodologia, execução em conhecimento aplicado. São esses fundamentos 
daquilo que viemos a chamar 'Revolução Industrial': a transformação da 
sociedade e da civilização mundial pela tecnologia. (DRUCKER, 2007, 
p.258)  

 

Assim, é possível considerar o atual momento desse processo denominado 

de globalização, consequências de avanços científicos e de inovações sociais 

iniciadas no Século XX, sobretudo depois dos anos cinquenta, quando as 

sociedades começaram a despertar para a importância de mais educação, maior 

qualificação e capacidade de adaptação ao inovador – o que estamos chamando de 

sociedade do conhecimento e de aprendizagens.  

Em épocas anteriores, nos anos sessenta, por exemplo, época de 

importantes desenvolvimentos, eventos e conquistas de diferentes naturezas, o 
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surgimento de inovações tecnológicas e organizacionais desbancaram métodos e 

modelos organizacionais e tradicionais valores, adotados anteriormente, propiciando 

mudanças e renovações em diferentes setores da sociedade. Os modelos tayloristas 

e fordistas de organização da produção, surgidos no início do Século XX e, até 

então, predominantes no contexto do capitalismo industrial, sob o efeito dessas 

mudanças e das necessidades emergentes, cederam lugar a um novo paradigma 

produtivo, denominado produção flexível (HARVEY, 1992). Sua característica 

fundamental é enfatizada pela noção de competência, entendida como a capacidade 

do trabalhador de “compreender, antecipar-se e resolver os problemas de sua 

função na empresa” (OLIVEIRA VERAS, 2006, p.19). Isso significou que não apenas 

o trabalhador teria de adquirir capacidades para saber fazer, aprender a ser e 

saber aprender (conceitos posteriormente aprimorados e utilizados de forma 

genérica em diferentes instituições e organizações), mas que, também, a 

organização, em sua condição de entidade, deveria mudar sua atuação para 

aprender a gerenciar as novas transformações em processo nos meios produtivos, 

com modelos ou ferramentas apropriadas aos tempos novos. 

Nas décadas de 1970 e 1980, com os avanços da tecnologia em franco 

desenvolvimento, a economia e os mercados financeiros já eram bastante “globais”, 

o que exigia renovados e constantes conhecimentos. Nessa época, em função 

desses avanços, já era possível identificar mudanças organizacionais centradas em: 

a) Valorização das necessidades e do contato com os 

clientes/consumidores; 

b) Utilização de novas tecnologias e de recursos flexíveis capazes de 

modificar tarefas rotineiras; 

c) Valorização da informação e do conhecimento como requisitos 

importantes para a gestão e a produção; 

d) Estímulo à criatividade e à inovação de produção e de práticas 

gerenciais; 

e) Defesa da polivalência das funções; 

f) Investimento na formação e qualificação das equipes; 

g) Incentivo para o trabalho, gestão e decisões em grupo; 

h) Aproximação das instituições de ensino com os setores produtivos. 

Nos anos de 1990, emerge um novo modelo de sociedade, denominada de 

pós-industrial, apoiada pelo aprimoramento das tecnologias de informação e 
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comunicação, inovando o estilo de organização já vislumbrado depois dos anos 

sessenta. Nessa década, as estratégias de gestão e de trabalho são baseadas na 

exigência de mais informações, mais ideias e mais cultura dos empregados – e, 

consequentemente, das organizações. Nesse contexto, combinaram-se mudanças 

nas concepções educacionais, pedagógicas, psicológicas e biológicas do processo 

de ensinar e de aprender. As pessoas precisavam aprender de forma diferente, ou 

aprender coisas mais abrangentes que as suas funções requeriam. As 

organizações, assim como as pessoas, também precisavam aprender de forma mais 

rápida e permanente. Uma das grandes inquietações das organizações em mudança 

era encontrar caminhos para aprender a situar-se em meio a uma sociedade 

ambígua e confusa e que mesclava efeitos sociais perversos com progressos e 

desenvolvimentos sociais e humanos. 

Os desafios desse contexto e dessas organizações eram encontrar 

alternativas criativas para preservar a sua identidade, objetivos e metas específicas 

e, ao mesmo tempo, dar conta das demandas contemporâneas dessa sociedade 

paradoxal. Esse foi o momento em que, no contexto da globalização, a 

aprendizagem, combinada com o trabalho e com os princípios da flexibilização, 

transformou-se em uma necessidade visível e passou a fazer parte do conjunto de 

inovações requeridas pela nova sociedade emergente e denominada de Sociedade 

do Conhecimento que, devido às quebras de fronteiras, favorecia a ampliação, a 

inovação e a qualidade da produção e o fortalecimento organizacional e a 

penetração sem limites, em escala global. 

As mudanças das compreensões de aprendizagem revelavam às 

organizações que elas só poderiam ser preservadas e fortalecidas se continuassem 

se comprometendo, cada vez mais, com a educação, a qualificação profissional e o 

desenvolvimento das pessoas. Com isso, a educação, concebida como um serviço 

capaz de preparar indivíduos para conviverem com as mudanças e se adequar ás 

transformações, foi reconhecida por todos os governantes de todas as ideologias e 

filiações partidárias como a única saída para o desenvolvimento social, econômico e 

cultural de uma nação. 

Por sua vez, os gestores de diversas organizações públicas e privadas – 

entre os quais, os governantes nacionais - deram como certo que deveriam investir 

em educação para preparar seus quadros a aprenderem a desempenhar as novas 

formas de atividades, privilegiando-se o trabalho em equipe para aprimorar os 
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processos em constantes mudanças. Logo, não é de estranhar que, nas últimas 

décadas, a maioria dos países tenha reformado os seus sistemas educacionais e 

suas formas de gerenciamento organizacionais, com fins de propiciar as suas 

populações “aprendentes” novas habilidades capazes de criar soluções para os 

problemas impostos pelo momento. 

Em síntese, desde a Revolução Industrial, que vêm sendo necessárias novas 

aprendizagens e conhecimentos para que os indivíduos se adaptem às inovações 

propiciadas pela dinâmica social. A informação e o conhecimento são pedras 

angulares para a adaptação às recentes e inovadoras tecnologias de informação e 

da comunicação e ao fenômeno denominado de Globalização, que envolve a 

economia, a política a cultura, as artes e as subjetividades. Parece não haver muitas 

oportunidades, no mundo contemporâneo, para indivíduos e organizações que não 

são capazes de se reinventar. 

 

3.2 Os impactos das mudanças no ensino superior no Brasil 
 

A concepção de aprendizagem veiculada ao longo do tempo, que tem 

dominado as práticas educativas, em diferentes níveis e tipos de ensino, bem como 

as práticas de formação, assenta-se na ideia de que a aprendizagem resulta da 

assimilação de informações que são transmitidas nos âmbitos formais, 

informais e não formais da sociedade. Essa concepção, respaldada em 

situações que se tornaram mais evidentes com a globalização, considerou alguns 

fatores como:  

a) O advento da “era do conhecimento e da inovação”; 

b) A redução, cada vez maior, do “prazo de validade” do conhecimento; 

c) A mudança do foco da capacidade de empregabilidade para a de 

ocupacionalidade para a vida toda; 

d) As organizações flexíveis, descentralizadas e em permanente 

integração com os clientes e/ou usuários. 

e) O “produto” que a organização disponibiliza ao mercado e a 

expectativa e as necessidades desse mesmo mercado. 

Esses fatores que, na década dos anos de 1990, tornaram-se mais visíveis ao 

se materializar na realidade concreta e produzir seus efeitos, sobretudo nas 

condições da produção, da gestão e da educação, provocaram mudanças na 
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natureza do trabalho, na organização do estado e das suas políticas, na estrutura do 

emprego e nas competências exigidas dos trabalhadores e nos currículos 

educacionais.  

  No campo do trabalho e da qualificação do trabalhador, foi necessário buscar 

ou t ras  competências diferentes daquelas existentes, provocando olhares 

diferenciados no âmbito da educação e do sistema de formação/qualificação, como 

resposta à reconfiguração das organizações, independentemente da sua natureza, 

localização e tamanho. Organizações portadoras de diferentes naturezas e objetivos 

agora se encontravam incluídas no mesmo rol de necessidades, devido às 

exigências estruturais advindas dos processos de globalização e, nisso, tanto a 

educação e as aprendizagens quanto as novas formas de conhecimentos e 

produção passaram a ser bens necessários á sobrevivência das organizações  

Foi, também, durante os anos de 1980 e 1990, que a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), uma entidade 

especializada do Sistema das Nações Unidas, criada em Londres, em 1945, ao 

término da Segunda Guerra Mundial, e cuja sede se encontra em Paris, recomendou 

uma nova forma de Educação para o Século XXI, mostrando ao mundo o que 

denominou de educação ao longo da vida. Esse novo paradigma educacional 

tornou-se, no âmbito da globalização, um objetivo a ser alcançado em diferentes 

esferas da sociedade como um caminho ou uma estratégia capaz de promover o 

respeito às necessidades e às diferenças individuais, de responder à 

democratização da educação e de se constituir como chave de acesso ao Século 

XXI para promover a participação do sujeito na “modernidade global”.  

O período dos anos de 1990 foi uma época de intensa movimentação no 

âmbito das lutas pela educação, propiciadas pelas Comissões e pelas Conferências 

Internacionais como: a Educação para Todos (Jomtien, Tailândia, 1990), a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio-ambiente e Desenvolvimento (Rio de 

Janeiro, 1992), a Conferência sobre Liberdade Acadêmica e Autonomia Universitária 

(Sinaia, 1992), a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos (Viena, 1993), a 

Convocação Mundial para o Desenvolvimento Social (Copenhague, 1995), a IV 

Conferência Mundial sobre Mulheres (Beijing, 1995), o Congresso Internacional 

sobre Educação e Informática (Moscou, 1996), o Congresso Mundial sobre 

Educação Superior e Desenvolvimento de Recursos Humanos para o Século XXI 

(Manila, 1997), a V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos 
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(Hamburgo, 1997), especialmente, a Agenda para o Futuro sob o Tema 2 

(melhorando as condições e a qualidade da aprendizagem).  

Durante os primeiros anos de 1990, em meio a toda essa efervescência por 

mais e melhor educação, a UNESCO abraçou o novo conceito/paradigma da 

Educação ao longo da vida e projetou para o mundo, através do “Relatório para a 

Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI”, coordenado 

por Jacques Delors, o que denominou de os quatro pilares da Educação, assim 

orientado: Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 

aprender a ser. Esse relatório, editado sob a forma do livro: "Educação: um tesouro 

a descobrir", no ano de 1999, considerou esses quatro pilares da Educação, diante 

de mudanças societais, como conceitos fundamentais para a educação, o ensino e 

as novas formas de viver na “nova sociedade”. O debruçar-se sobre o domínio do 

aprender a conhecer e do aprender a fazer considerou que as aprendizagens 

deveriam ser direcionadas para a aquisição de instrumentos de compreensão, 

raciocínio e execução, mas que não poderiam ser consideradas completas sem os 

outros domínios da aprendizagem, muito mais complicados de explorar, devido ao 

seu caráter subjetivo e dependente da própria entidade educadora.  

A partir dele, resultou uma enorme movimentação por mais e melhor 

educação, tendo como principais argumentos as questões do direito à educação, a 

importância da formação, da qualificação e das aprendizagens para o 

desenvolvimento sociocultural e econômico das nações e para a inserção laboral.  

A Declaração Mundial sobre a Educação Superior, no Século XXI, em 1998, 

solicitou maiores oportunidades para as demandas jovens e adultas que 

necessitavam ainda do ensino superior, concluindo o seu arrazoado com a 

declaração: 

 

Nós nos comprometemos [...] a abrir escolas, faculdades e universidades 
para estudantes adultos [...] e rogamos à Conferência Mundial sobre 
Educação Superior (Paris, 1998) que promova a transformação de 
instituições pós-secundárias em instituições de educação permanente e 
defina do mesmo modo o papel das universidades (UNESCO, 1998). 

 

A partir desse documento, assinado por centenas de países do mundo, uma 

série de fatores, exigências e inovações, direcionadas particularmente ao ensino 

superior, foi levada a cabo, tendo como respaldo de orientação as ideias da 

educação e das aprendizagens ao longo da vida e os quatro pilares fundamentais 
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para a educação do futuro. Foi também, no meio dessas orientações gerais, que as 

organizações concluíram que, para fortalecer as suas iniciativas, seria necessário 

contemplar, em seu quadro de planejamento, mais educação e mais 

desenvolvimento das pessoas. 

Simultaneamente às mudanças rápidas e continuadas processadas em todo o 

mundo, as organizações mostraram que, para se manter estáveis e sobreviver, 

deveriam investir em aprendizagem e inovação, aperfeiçoar o trabalho, autoavaliar-

se, aprender com os erros e com os acertos e se preparar para as incertezas do 

futuro. Portanto, se as organizações estivessem atentas a esses pilares da 

Educação – essa era a ideia - poderiam focar aspectos de desenvolvimento dessas 

habilidades em suas equipes, para que se tornassem cada dia mais competentes e 

ágeis num mundo dinâmico, exigente e em mudança permanente. 

Assim, os quatro pilares da Educação, adotados inicialmente para subsidiar 

uma nova visão da educação no mundo globalizado, passaram também a servir 

como lema e orientações das novas aprendizagens organizacionais, sobretudo, no 

que tange à formação e à qualificação para o trabalho nas empresas produtivas. 

Vejamos do que trata cada um desses princípios quando aplicados às organizações. 

Aprender a conhecer ou Aprender a aprender: A expectativa desse pilar é a de 

combinar uma cultura geral, suficientemente vasta, com a possibilidade de 

aprofundar um pequeno número de especificidades e/ou novos conhecimentos 

oportunizados pela educação ao longo de toda a vida. 

Aprender a fazer: Consiste em possibilitar, através de formação, aprendizagens e 

de qualificação profissional, competências que tornem a pessoa apta a aprender a 

fazer, no âmbito das diversas experiências sociais, a enfrentar numerosas situações 

e a trabalhar em equipe.  

Aprender a viver juntos: Possibilita o desenvolvimento da compreensão do outro e 

a percepção das interdependências. Trata-se de um dos pilares que orienta para a 

realização de projetos comuns, para administrar conflitos e respeitar os valores do 

pluralismo, da compreensão mútua e da paz. 

Aprender a ser: Esse pilar propõe a melhoria do/s individuo/s. Volta-se para o 

desenvolvimento da sua personalidade e do agir com mais capacidade de 

autonomia, de discernimento e de responsabilidade pessoal. 

No ano de 2010, o Comunicado da Conferência Mundial de Educação 

Superior, realizada outra vez em Paris, anunciou que “nunca na história foi tão 
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importante investir em educação superior como força maior na construção de uma 

sociedade inclusiva e de conhecimento diversificado, além de avançar em pesquisa, 

inovação e criatividade” (UNESCO, 2009). Por isso os Estados-membros eram 

convidados a, em situação de colaboração, desenvolver políticas e estratégias em 

nível de sistema institucional para: 

a) Manter e, se for possível, aumentar o investimento no ensino superior a fim 

de sustentar continuamente a qualidade e a igualdade, além de promover a 

diversificação tanto no fornecimento do ensino superior quanto nos meios de seu 

financiamento; 

b) Garantir investimentos adequados no ensino superior e em pesquisa para 

refletir as expectativas crescentes e as necessidades sociais; 

c) Implantar e fortalecer sistemas de certificação de qualidade e estruturas 

regulatórias com o envolvimento de todos os investidores; 

d) Ampliar o treinamento dos professores, antes da atuação e no decorrer de 

sua atuação, com currículos que os preparem para formar os estudantes como 

cidadãos responsáveis; 

f) Estimular o acesso, a participação e o sucesso das mulheres no ensino 

superior; 

g) Garantir acesso igual para grupos como trabalhadores, pobres, minorias, 

com habilidades especiais, migrantes, refugiados e outras populações vulneráveis; 

h) Desenvolver mecanismos para contrapor o impacto negativo da fuga de 

cérebros e estimular a mobilidade dos estudantes, dos funcionários e dos 

acadêmicos; 

i) Fortalecer os países menos desenvolvidos e os pequenos estados insulares 

em desenvolvimento a fim de beneficiá-los com as oportunidades oferecidas pela 

globalização, além de promover a colaboração entre eles; 

j) Apoiar mais a cooperação regional em educação superior, que conduz ao 

estabelecimento e ao fortalecimento do ensino superior e das linhas de pesquisa; 

k) Seguir as metas de igualdade, qualidade e sucesso, por meio de uma 

trajetória de desenvolvimento mais flexível, e assegurar um maior reconhecimento 

do aprendizado anterior e da experiência de trabalho; 

l) Melhorar a atratividade das carreiras acadêmicas, garantindo os direitos e 

as condições adequadas de trabalho aos funcionários acadêmicos de acordo com a 



45 

 

 

Recomendação Relativa ao Estatuto do Pessoal Docente do Ensino Superior de 

1997; 

m) Garantir a participação ativa dos estudantes na vida acadêmica, com 

liberdade de expressão e direito de organização, e fornecer serviços adequados aos 

estudantes; 

n) Combater as falsificadoras de diplomas por meio de ação em nível nacional 

e internacional; 

o) Desenvolver sistemas de pesquisa mais flexíveis e organizados que 

promovam a excelência científica, a interdisciplinaridade e sirvam à sociedade; 

p) Apoiar a integração total das TICs e promover a EAD, a fim de atender à 

demanda crescente pelo ensino superior. 

Essas orientações, transformadas em políticas educacionais nos Estados- 

membros, serviram para consolidar as perspectivas de ampliação e melhoramento 

do ensino superior, propiciando, sobretudo, a inserção e a permanência no cenário 

do ensino superior, possibilitando a democratização e a inclusão da educação.  

No caso brasileiro, o Plano Nacional de Educação 2010-2020 (PNE) incluiu, 

em sua meta de número 12, a elevação da taxa bruta de matrícula  na Educação 

Superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurando a qualidade da oferta, enquanto a meta 13 orienta para a elevação da 

qualidade da Educação Superior pela ampliação da atuação de mestres e doutores 

nas instituições de Educação Superior para 75%, no mínimo, do corpo docente em 

efetivo exercício, sendo, do total, 35% doutores (Brasil/MEC, 2011).  

Em seminário sobre A Educação Superior no contexto do Plano Nacional de 

Educação (2011-2020), realizado em agosto de 2010 pela Secretaria de Educação 

Superior do MEC, o Sr. Gabriel Mário Rodrigues, Presidente da ABMES e Secretário 

Executivo do Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular, 

considerou em sua palestra que, para se atingir a meta 12 do novo PNE, seria 

necessário: 

a) Aumentar a base de universitários de seis para dez milhões, nos próximos 

anos; 

b) Promover o acesso complementar de um milhão de universitários anualmente 

a partir de 2012; 

c) Metade de 750 mil universitários no ensino não público; 
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d) Metade de 250 mil universitários no ensino universitário público. 

Para tanto, as instituições educacionais públicas e não públicas deveriam 

formular políticas, planos e meios para a consecução dos objetivos comuns; elaborar 

estratégias conjuntas e definição de metas a serem atingidas e de critérios para 

parcerias e convênios. Para atingir tais fins, as entidades deveriam promover a 

capacidade e a valorização do corpo docente, promovendo as seguintes ações: 

capacitação continuada do corpo docente; programa de remuneração e de incentivo 

e promoção de melhores experiências pedagógicas. Ocorre que, diante do complexo 

cenário contemporâneo, todas essas propostas e objetivos desafiam as 

organizações educacionais a se situarem novamente na sociedade. Por essa razão, 

surgiu a necessidade de mudar seus paradigmas de gestão e desenvolver 

processos de autonomia de gestão ou reconhecer a necessidade de se verem como 

organizações inseridas em cenários de novas aprendizagens e de parcerias. 

Segundo Perinasso (2011) as parcerias público-privado, em educação, sancionadas 

pela Lei nº 11079/2004, são decorrentes da “impossibilidade de maior arrecadação 

de capital do setor privado por meio de recursos tributários e a ausência de fundos 

por parte do Estado para investir em infraestrutura”. Em sentido estrito, o termo 

parceria significa a união de pessoas que anseiam por interesses comuns, e em 

sentido amplo, são os ajustes comerciais de procedimento duradouro, que visam 

instituir relações entre a administração pública e a particular, objetivando realizar 

atividades imbuídas de interesse público. Na opinião de Perinasso (op.cit.p.15), 

supõe-se ,que os atores implicados, numa parceria, partilham objetivos comuns e 

estratégias semelhantes. Quando se trata da parceria em educação, implicam: 

 [...] em acordos com os diversos atores sociais, enquanto processos de 
dinâmica social, dando resposta positiva às necessidades educativas e 
formativas dos educandos do sistema educativo, desde as famílias em 
particular até às empresas, autarquias e comunidade (PERINASSO, 2011).  

 

Para concluir, Perinasso entende que o estabelecimento de parcerias na 

educação  

[...] vem potenciar as condições de relação social e de exercitação do ato 

social de se ser cidadão, nomeadamente pelo desenvolvimento das 

múltiplas atividades comunitárias e de desenvolvimento curricular próprias 
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das diversas modalidades de desenvolvimento da educação: educação 

escolar, educação e formação de adultos, da alfabetização à formação em 

alternância até à formação profissional e, por extensão, o direito à 

educação/formação ao longo da vida. (PERINASSO, 2011). 

Como se pode observar, no decorrer dessas reflexões, os processos de 

aprendizagens são abrangentes, e a gestão das organizações educacionais deve 

caminhar em conjunto. A necessidade de se adotarem processos de gestão, 

capazes de contemplar as inovações e as mudanças sociais, econômicas e 

educacionais, não pode fica reduzida a discursos, mas implica efetivas ações. O 

compromisso com a educação ao longo da vida implica um compromisso da 

organização consigo mesmo sobre seus limites e suas oportunidades, ou seja, um 

compromisso com as aprendizagens capazes de enfrentar e de superar as 

adversidades e as incertezas do momento; aprendizagens capazes de gerar um 

conhecimento atualizado, consciente e coletivo, oportunizando o surgimento de 

novas estratégias de ação compartilhada e de competência profissional de todas as 

pessoas envolvidas com a organização – incluindo o alunado e até seus familiares. 

Essas práticas coletivas de aprendizagem devem possibilitar a organização 

educacional cumprir seu papel, seus objetivos e sua missão pedagógica e social, 

tornando-se, ela mesma, uma agente propiciadora de aprendizagens, de inovações 

e de mudanças. Isso justifica a relevância deste trabalho, pois entendemos que a 

análise da trajetória, traduzida em seus ciclos de vida, como instituição de ensino 

superior privada, permite-nos conhecer nossos limites acadêmicos e reajustar 

nossas rotas para atender ao Plano Nacional de Educação. O reconhecimento de 

que as instituições públicas não darão conta de atingir as metas anunciadas coloca 

as instituições privadas de ensino em um cenário privilegiado. A consecução das 

metas coloca como pilar a relação público/privado. Nesse sentido, sabemos que as 

melhorias acadêmicas e administrativas da FAINOR serão fundamentais para o 

reconhecimento de sua importância na educação superior da Região Sudoeste da 

Bahia. 

3.3 Avaliar é preciso 

 

Avaliar a trajetória da nossa instituição é momento privilegiado para situá-la 

frente aos desafios que são colocados para a educação superior no horizonte de 
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2020. Para compreendermos bem mais algumas questões do tempo presente, 

vamos recuar um pouco na história, para que possamos assinalar algumas 

mudanças importantes no cenário da avaliação sobre os processos de mudança nas 

organizações.  

O ano de 1968 ficou conhecido na história como um ano mítico, devido a ser 

o ponto de partida de importantes acontecimentos e transformações políticas, éticas, 

sexuais e comportamentais que afetaram as sociedades da época de uma forma 

irreversível. O mundo foi sacudido por diversas rebeliões, revoltas sociais e políticas, 

em diversos países, e foi o marco para os movimentos ecologistas, feministas, das 

organizações não governamentais (ONGs) e dos defensores das minorias e dos 

direitos humanos.  

Os reflexos dessas mudanças e o surgimento de novos valores processados 

na sociedade também se refletiram nos meios produtivos, inspirando o surgimento 

de um livro intitulado Management & Machiavelli, de Antony Jay. Com ele, nasceu 

uma nova teoria das organizações, ou teoria geral da sociedade das organizações, 

introduzindo uma concepção de que todas as instituições da sociedade podem ser 

chamadas de organizações e por isso apresentam uma dimensão de gestão comum. 

Essa nova concepção que, segundo Drucker, passou a ser adotada por todas as 

organizações, fossem elas relacionadas ou não - com negócios – como governo, as 

forças armadas, os hospitais e as universidades (Drucker, op.cit. p.169), propiciaram 

novas concepções de gestão aplicadas à produtividade e às organizações sociais. 

Naqueles tempos, as instituições, preocupadas com a sua sobrevivência, 

independentemente da sua natureza, assumiram ser organizações portadoras de 

natureza complexa e multidimensional e começaram a atentar para as questões 

relacionadas à funcionalidade ou à operacionalidade da empresa; com a moral da 

instituição e com a sua política, requisitos tidos, na época, assim como hoje, como 

imprescindíveis.  

No caso da funcionalidade, área relacionada aos objetivos, à gestão e ao 

desempenho individual, a compreensão era a de que a tarefa básica da organização 

era a de oferecer respostas à sociedade e às suas necessidades. Tornou-se 

costume estabelecer objetivos claros e alcançáveis, pois, sem isso, segundo a nova 

teoria, não seria possível chegar a nenhum resultado, e os recursos empregados 

seriam desperdiçados. 
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Para tal fim, o novo administrador – ou gerente - teria que decidir, em 

conjunto com outros membros da organização, o que deveria ser inovado e 

desprezado e o que deveria ser priorizado no novo modelo de gestão, atentando 

para a eficácia das suas decisões. Nota-se, nessa abordagem, que o requisito do 

aprender a conviver e a decidir coletivamente, já, naqueles anos, também se 

constituía uma exigência do novo modelo organizacional, ainda que as decisões 

coletivas estivessem sujeitas às percepções, aos conhecimentos, à experiência e ao 

“bom senso” dos tomadores de decisões.  

Por isso, deveria haver uma valoração nas decisões selecionadas como 

prioritárias, consideradas como requisitos políticos, passíveis de opiniões contrárias 

e da existência de conflitos, para o estabelecimento das decisões finais. Fazia parte 

da sabedoria empresarial do gerente administrar as emoções e os conflitos, 

equilibrando a ordem com a flexibilidade e as competências individuais do seu 

pessoal. As boas interações, no plano da colaboração e da participação, ainda hoje 

são consideradas como um dos aspectos mais difíceis de ser administrados pelas 

empresas, porque envolve relações de poder. 

Nesse modelo de gestão, a avaliação passou a ser um requisito fundamental 

para o bom desempenho das organizações, apesar de ser de difícil execução, pois, 

devido à falta de uma teoria e uma metodologia da avaliação e indicadores 

(quantitativos e qualitativos) capazes de explicar e de mensurar as nuanças e as 

vicissitudes inerentes aos processos e aos procedimentos organizacionais e por 

envolver juízo de valor, muitas vezes, os resultados ocultavam a situação real da 

organização.  

Até o presente, apesar da grande repercussão dos processos avaliativos e 

dos avanços dos seus desenhos avaliativos, dos testes estatísticos e das análises 

dos seus indicadores e resultados para o bom desempenho da organização, muitos 

continuam sendo os problemas relacionados aos seus princípios e finalidades e aos 

seus procedimentos teóricos e metodológicos. Por isso as inquietações sobre as 

formas de avaliações dos processos e dos produtos organizacionais ainda 

continuam sendo objeto de muitos questionamentos e de críticas, mesmo quando 

são uma exigência contemporânea que os resultados fornecidos pelos processos 

avaliativos subsidiem as políticas da organização e as decisões dos gestores, de 

forma a tomarem decisões acertadas. 
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Foi a partir das nuances desse cenário, que procuramos compreender os 

ciclos de vida da FAINOR, para prospectar cenários futuros, que nos permitam 

desenvolver um novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), com metas 

definidas e planejadas, mas com a flexibilidade necessária às exigências de 

mudanças, sem deixar de considerar os horizontes legais e normativos a que se 

submetem as instituições educativas, sobretudo aquelas com fins lucrativos.  

Nessa perspectiva, o próximo capítulo busca, na Teoria do Ciclo de Vida, as 

evidências metodológicas para traçar o caminho de nascimento e crescimento da 

FAINOR, sem perder de vista os desdobramentos teóricos subjacentes a esse 

processo. 
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4 EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS – OS CICLOS DE VIDA ORGANIZACIONAL DA 
FAINOR 
 

4.1 Compreendendo o que é Ciclo de Vida 

 

Com o objetivo de pensar sobre as mudanças nas concepções de gestão e 

educação, no capítulo anterior, na perspectiva de pensar a FAINOR, a seguir, 

iniciaremos a nossa tarefa de compreender os ciclos de vida da instituição.  

Considerando que ainda são muitas as inquietações sobre as formas de 

avaliar os processos e os produtos organizacionais e que ainda continuam sendo 

objeto de muitos questionamentos e de críticas, sobretudo quando se trata de 

instituições educativas privadas, entendemos que, independentemente do seu 

caráter público ou privado, é uma exigência contemporânea que os resultados 

fornecidos pelos processos avaliativos subsidiem as políticas da organização e as 

decisões dos gestores, de forma a tomarem decisões acertadas.  

Foi nesse intuito que realizamos a análise do Ciclo de Vida da FAINOR para 

que pudéssemos verificar quais e como as mudanças requeridas pela avaliação 

constante do Ministério da Educação, a adequação das suas metas e a construção 

conflituosa dos caminhos, rumo à necessidade de se tornar uma organização aberta 

às novas aprendizagens. Para fins metodológicos do entendimento da sua evolução, 

utilizamos a Teoria do Ciclo de Vida para sistematizar seus ciclos, descrever sua 

trajetória e interpretar suas conquistas e seus retrocessos. 

 A Teoria do Ciclo de Vida Organizacional tem o propósito de oferecer 

pressupostos para explicar o desenvolvimento das organizações, ao longo do 

tempo, a partir de uma perspectiva de estágios ou etapas durante a sua existência. 

Cada uma dessas etapas ou estágios tem características próprias e apresenta 

configurações que permitem entender as influências recebidas tanto do ambiente 

interno quanto do externo. Procura evidenciar que as mudanças organizacionais, 

caracterizadas pela passagem de um estágio para o outro, permitem entender as 

práticas de gestão e se elas são compatíveis com as exigências de cada estágio. 

Tomando como pressuposto a nossa busca por entender a instituição e as 

mudanças necessárias para o exercício de uma gestão aprendente, este capítulo 

objetiva explicar como ocorreu o desenvolvimento da FAINOR, ao longo de sua 

história, com ênfase nos últimos seis anos, tempo em que atuamos como gestor na 
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Instituição. Para proceder à análise, buscamos, na Teoria do Ciclo de Vida 

Organizacional, os parâmetros para entender sua evolução. 

Os modelos para analisar os Ciclos de Vida Organizacional (CVO) são 

variados. A literatura mais conhecida baseia-se em estágios de desenvolvimento 

organizacional, e os autores mais conhecidos e utilizados em estudos empíricos, na 

última década, são Adizes (1990), Mintzberg, H.P (2009), Moreira (1999), Greiner 

(1998), Vasconcelos e Hemsley (1986), Macedo (1994), Kaufmann (1990) e Gersick 

(1997), Van de Ven e Poole (1995).  

 Marques (1994, p. 59) assinala que um modelo pode ser entendido como um 

conjunto de representações parciais sobre uma dada realidade organizacional que 

se pretenda conhecer e analisar. O autor o define um “conjunto de hipóteses sobre a 

estrutura ou o comportamento de um sistema pelo qual se procuram explicar, dentro 

de uma teoria científica, as propriedades desse sistema.”  

 A partir dessa compreensão e tendo em vista a diversidade de estágios 

apresentados pelos autores consultados, verificamos que a maioria assinala as 

carcacterísticas de cada estágio do ciclo de vida de um sistema como um 

entrelaçamento de ciclos, sem que seja possível identificar, com precisão, onde 

cada um começa, uma vez que eles são cumulativos e, nem sempre, isso significa 

que cada estágio tem um equilíbrio que o destaca de outros. Esse desenvolvimento 

pode ser analisado em termos de regras institucionais, ou programas que requeiram 

atividades planejadas através de uma sequência natural ou lógica inerente ao 

desenvolvimento dessas entidades. A maioria dos estudos apresenta o uso 

frequente de referências para o ciclo de vida, através de estágios que variam entre 

três e dez, e se adéquam ao tipo, às características e ao tamanho da organização: 

crescimento, adolescência, maturidade, declínio ou morte. 

 Marques (1997) vai argumentar que, muitas vezes, as organizações crescem 

sem equilíbrio entre os estágios, o que pode ocasionar crises ou sua morte 

prematura. Cada organização se diferencia em seus estágios de desenvolvimento, 

em função das forças internas, externas, sociais e econômicas a que estão 

submetidas. Segundo Dimaggio, Powell (1983) e Gersick (1997), a evolução dos 

ciclos está subordinada ao mercado, aos custos, aos fornecedores, às preferências 

de clientes e aos ciclos de negócios, entre outros fatores. NO caso da FAINOR, 

como instituição educativa, é preciso acrescentar, ainda, que ela está subordinada 

às políticas educativas brasileiras, à relação dialética entre o público e o privado e a 
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determinações reguladoras do Ministério da Educação e dos Conselhos Federal e 

Estadual de Educação. Morgan (1996) e Gersick et al. (1997) asseveram que as 

organizações podem ser entendidas como organismos vivos, que se movem em 

função do seu ambiente interno e externo e precisam atingir um nível de maturidade 

mínimo para lidar com as dinâmicas socioecnômico-jurídicas e politica. 

Entendemos que as organizações podem adaptar-se ao seu ambiente, 

entretanto é preciso atentar para o fato de que elas, quando jovens, são mais 

flexíveis, mas, à medida que vão atingindo o estágio de maturidade, aumenta a 

necessidade de controle de rupturas, regeneração ou inovação, sob pena de entrar 

em colapso, declínio e inevitável envelhecimento. 

 

4.2 Os ciclos de vida da FAINOR 

 

Com base nos estudos desses autores e tendo em vista as características da 

FAINOR, como instituição privada de ensino com fins lucrativos, elegemos três 

estágios para analisar o seu ciclo de vida. E como é uma instituição nova, optamos 

pelo modelo de três estágios baseados nesses autores:  

- Estágio de criação do negócio - quando se analisa a dedicação do 

empreendedor para criá-lo, torná-lo viável;  

- Estágio intermediário – é o da juventude, cujo foco de preocupação da 

gestão é voltado para a busca de reputação; 

-  Estágio da maturidade - a preocupação é mais voltada para a busca de 

adaptabilidade, expansão e competitividade. No entendimento dos autores, as 

organizações podem entrar em declínio, em função de formas inadequadas 

de gestão ou de mudanças nas demandas de mercado ou no ambiente 

econômico.  

Do ponto de vista de Van de Ven e Poole (1995), cada processo de mudança 

organizacional é visto como um ciclo diferente de eventos; eles são orientados por 

diferentes mecanismos geradores que operam de forma diferenciada e podem, em 

função dos objetivos da organização e do contexto onde estão inseridas, representar 

diferentes modos de mudança. O autor apresenta duas perspectivas para se estudar 

a mudança organizacional: (1) o desenvolvimento interno de uma única organização 

pelo exame de seu processo histórico de mudança, adaptação e replicação e (2) as 

diversas interações para entender os processos ecológicos de competição, 
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cooperação, conflito e outras formas de interação. No nosso caso, utilizaremos como 

ângulo de análise o processo de desenvolvimento interno, uma vez que o estágio de 

desenvolvimento ainda não atingiu sua maturidade. Não se pretendem analisar os 

ciclos de envelhecimento neste trabalho, uma vez que a Instituição ainda não 

vivenciou todos os estágios. 

 

4.3 Estágio de geração dos negócios: criação da FAINOR  

 

Essa fase inicial é inevitável em toda organização. Normalmente, o negócio 

nasce de uma oportunidade percebida, que passa a ser um sonho do empreendedor 

que será concebido como um negócio (ADIZES, 1990; KAUFMANN, 1990; Marques, 

1994; GERSICK et al., 1997, STARKEY, K. 1994; MOREIRA, 1999). Nesse estágio, 

a empresa busca a sua legitimidade e os recursos para alcançar o êxito como um 

estímulo. Para entender esse processo, foram eleitas algumas das principais 

características que representam essa fase na organização: a) organização social em 

torno de uma ideia: a de criar uma Faculdade; a aprendizagem das regras do jogo; 

ações voltadas e impulsionada pelas oportunidades; desempenho inconsciente do 

estilo de atuação predominantemente centrado nos donos; prioridades concentradas 

em produzir e vender para sobreviver; comunicação simplificada e informal, direta e 

aberta; ausência de normas e diretrizes internas; estrutura pequena e informal, 

limitando-se, normalmente, a uma distribuição de funções e grau de burocratização 

praticamente inexistente, o suficiente para fazer a organização operar.  

Segundo relatórios institucionais (Relatórios, 2007), através da Consultoria 

dada pelo Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP - ganha vida o projeto de 

criação da Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR - que foi referenciada 

pela Portaria MEC nº 1.393, de 04/07/2001, e publicada no Diário Oficial da União de 

09/07/2001. Começou a funcionar com apenas quatro cursos: Ciências Contábeis, 

autorizado pela portaria MEC n° 1.393, de 04/07/2001; Administração Agroindustrial, 

pela portaria MEC nº 1399, de 04/07/2001; Engenharia da Computação, pela 

portaria MEC nº 1.400, de 04/07/2001; e Direito, autorizado pela Portaria MEC nº 

3.355, de 05/12/2002. 

 O referido documento assinala, ainda, que o projeto de criação foi um sonho 

de um grupo de empreendedores da educação de criar uma Instituição de Ensino 

Superior Privada na cidade, com foco na concepção de educação, ciência e cultura, 
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como um amplo e aberto processo vital e dialógico, em que se integram os 

indivíduos e os grupos humanos na sua formação e no seu desenvolvimento 

integral. Havia o anseio de atender à população local, criando oportunidades para os 

jovens se qualificarem sem precisar se deslocar para outros centros. Assim, seus 

idealizadores entenderam que esse projeto educacional abrangeria momentos de 

conscientização, da socialização e do compromisso histórico das instituições, na 

construção do mundo, preservando sempre, como fundamento do qual depende a 

liberdade e a autonomia da consciência individual. Essa dialética se exprime da 

articulação dos postulados da ética, da justiça e da solidariedade. 

 

Por certo, não se pensou como a Mesopotâmia, que em um passado bem 
distante, inventara a escola para as elites, tampouco se procedeu como a 
sociedade industrial que inventara a escolarização e o consumo de massa. 
Pensou-se na massa sim, todavia, na massa que passa fome e, por tudo 
isso, é que se coloca a proposta a serviço da educação e do melhoramento 
do homem, buscando-se ampliar os horizontes educacionais para se chegar 
até o ensino superior, oportunizando igualdade social. Assim, entendendo 
que cada progresso tecnológico é acompanhado da necessidade de ser 
transmitido às gerações futuras, através do ensino, reconhece-se que a 
educação e nada mais pode concretizar essa ideia de igualdade. (PDI 2006-
2011) 

 

Em relação à variável tamanho da instituição, verificando as características da 

Fainor, podemos classificá-la como pequena em tamanho, com apenas quatro 

cursos de Graduação, quando comparada com nossas concorrentes. Outras 

variáveis podem ser consideradas, como, por exemplo, o poder decisório 

concentrado nas mãos dos fundadores e o processamento de informações simples, 

não informatizado e mais no estilo "boca a boca". A estrutura organizacional 

bastante simples, como pode ser visto, abaixo, em seu primeiro organograma. Essa 

configuração da FAINOR se adéqua ao que assinala Carraher (2003) sobre as 

variáveis a serem consideradas para a compreensão do estágio 1.  
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Figura 2 – Primeiro organograma da FAINOR 
Fonte: Relatório de Gestão consolidado 2001- 2006. 
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Nessa etapa, foi grande o esforço para adequar a Instituição aos parâmetros 

de avaliação do MEC. Nos momentos de visita de avaliadores, todo o esforço de 

trabalho era voltado para essa atividade. A preparação de documentos e de 

relatórios exigia esforço conjunto dos setores acadêmicos, uma vez que as regras e 

as normas eram poucas e ainda frágeis.  

Procuramos, ao analisar os documentos relativos ao seu nascimento, 

pequenos relatórios, portarias de estruturação dos setores, definição de cargos e 

salários iniciais etc. Nosso propósito foi de entender, no primeiro momento, que tipo 

de conhecimento organizacional era possível mapear. Buscamos evidências 

teóricas, em primeiro momento, em Barbosa Júnior (2012), que reconhece que a 

popularização da aprendizagem organizacional propiciou o surgimento de um novo 

conceito nas empresas, denominado de conhecimento organizacional.  

Segundo Barbosa Júnior (2012), diversos modismos sobre a questão do 

controle de qualidade assolaram as organizações nas últimas décadas, como TQC 

(modelo japonês de sistema gerencial que advoga o envolvimento de todas as 

pessoas em todos os setores da empresa), TQM (modelo que advoga a relação 

entre as pessoas e a ciência para criar sistemas para oferecer produtos e serviços 

que encantam o cliente), JIT (Just in time é um sistema de administração da 

produção, que determina que nada deve ser produzido, transportado ou comprado 

antes da hora certa), reengenharia (que consiste em repensar e redesenhar 

radicalmente as práticas e os processos nucleares da organização) etc. Grande 

parte das empresas aderiram a esses movimentos sem saber o motivo de o 

fazerem. Boa parte delas não foi bem sucedida, pois não tinham conhecimento de 

mercado e tecnologia, necessários para o sucesso das implantações, ou seja, 

sequer sabiam se havia uma necessidade real para a implantação. Ao explorar os 

documentos, tomando como parâmetro a assertiva do autor, de que, assim como 

muitas organizações e como nós, muitas vezes, não tem noção clara dos rumos que 

a sociedade está tomando, por não relacionar nas suas rotinas cotidianas as formas 

subjacentes de conhecimento organizacional.  

Indagávamos, a cada descoberta, sobre a falta de estratégias coerentes de 

gestão, o que era entendido, nesse momento, sobre o conhecimento organizacional 

e como a organização criava seus procedimentos para implantá-los de forma 

eficiente. Mais uma vez, recorremos a Barbosa Júnior (2012), por entender que 

conhecimento não é algo abstrato, mas que está incorporado no indivíduo. Vimos, 
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pela evolução do ciclo de vida da FAINOR que, naquela fase, o conhecimento 

organizacional continha os saberes que os indivíduos, membros da organização, 

incorporaram e utilizaram em suas práticas para buscar vantagens para a 

organização, sem, contudo, buscar a finalidade de produzir novos conhecimentos e 

vantagens na forma de produtos, processos ou sistemas. 

Ao analisar seu primeiro organograma (FIGURA 2), vimos que os 

procedimentos adotados pela empresa, para tocar adiante suas propostas e seus 

objetivos, parece não ter levado em conta que uma das primeiras necessidades da 

organização é de considerar que o conhecimento (empírico e científico) é a base dos 

novos empreendimentos. Por isso, a empresa precisa organizar novas formas de 

gestão desse/s conhecimento/s, com vistas a ampliar as competências locais 

(criatividade, inovação e desenvolvimento), reforçando o atingimento dos resultados 

e dos objetivos previstos. 

Se o desenvolvimento dos países, das regiões e dos indivíduos assenta, cada 

vez mais, na conexão da ciência, da tecnologia e da sociedade do conhecimento, as 

organizações, nesse caso, devem se organizar para incluir em seu planejamento 

tudo aquilo que se inclui na produção/criação, na administração, na 

transmissão/difusão do conhecimento para gerar inovações e sustentabilidade.  

Não é fácil atribuir um conceito à categoria Conhecimento, uma vez que a 

noção encontra-se diretamente associada aos processos de aprendizagens dos 

seres humanos, compondo a sua história e suas buscas de explicação sobre si e 

sobre o mundo onde estão inseridos. As concepções e as tipologias do 

conhecimento podem ser buscadas pela via da Epistemologia ou da Filosofia. São 

diversas as vertentes de interpretação sobre o que podemos chamar de 

conhecimento: o senso comum; o conhecimento filosófico (voltado para a construção 

de ideias e conceitos);  o conhecimento científico, que dá base à Ciência que 

baseado em provas empíricas ou teóricas; e o conhecimento teológico adquirido a 

partir da fé. 

 Há também outras tipologias que, em função dos nossos objetivos, não 

detalharemos. Segundo Góes Brennand (2012), o senso comum não proporciona 

uma visão global e unitária da interpretação dos fatos e dos fenômenos, é 

conhecimento fragmentado, limitado às convicções subjetivas, com um baixo poder 

crítico e, por isso, dogmático. Relacionamos a esse o conhecimento tácito. Aquele 

que advém da experiência humana cotidiana e de trabalho e que não é transformado 
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em regras que possam ser socializadas com sucesso. Nesse sentido, Polanyi (1962) 

vai argumentar que o conhecimento tácito resulta do pensamento individual e está 

diretamente relacionado à inteligência individual das pessoas. 

Para Góes Brennand (2011), o conhecimento científico é impulsionado pela 

necessidade de compreender a cadeia de relações escondida por trás das 

aparências sensíveis dos fenômenos. Serve para nos ajudar a revelar/criar 

determinados princípios explicativos para o desvelamento da realidade. Ele é guiado 

pela racionalidade e construído de forma sistemática, metódica e crítica. O 

conhecimento científico nos dá princípios explicativos e procedimentos metódicos 

para a análise dos fatos e é fruto da pesquisa científica, isto é, gerador da ciência. 

Do ponto de vista que nos interessa neste trabalho, o conhecimento científico inclui 

descrições, hipóteses, conceitos, teorias, princípios, procedimentos e podemos 

relacioná-lo ao conhecimento explícito, que é escrito, falado, observado e 

formalizado de modo a poder ser utilizado e reutilazado por outros. No campo da 

aprendizagem organizacional, esses dois tipos de conhecimento levam à 

possibilidade de se produzirem dois tipos de gestão: a gestão do conhecimento 

explícito e a gestão do conhecimento tácito. Em Administração, esse processo é 

entendido como “Gestão do Conhecimento Organizacional”. 

No âmbito da Gestão, ou em linguagem organizacional, o conhecimento pode 

ser entendido como um “conjunto de informações, regras, interpretações e conexões 

colocadas dentro dum contexto e experiências que se sucedem dentro da 

organização, de uma forma geral ou pessoal” (Almeida, op.cit. p.326). Logo, as 

organizações que detêm mais conhecimento, atentando para a utilização dos 

mesmos em suas melhorias, avanços e transformações, podem produzir e negociar, 

da melhor forma e com rapidez, economizando tempo, recursos e garantindo sua 

sustentabilidade e sobrevivência. Vejamos algumas interpretações. 

Segundo Toffler (1995, p. 108), o conhecimento é um recurso de importância 

estratégica para a economia.  

 

Todos os sistemas econômicos estão instalados sobre uma ‘base de 
conhecimento’. Todas as empresas dependem da preexistência desse 
recurso socialmente constituído. [...] esse recurso – em parte pago, em 
parte explorado gratuitamente – é, agora, o mais importante de todos. 
(TOFFLER, 1995). 
 

Nessa mesma direção, Drucker (1988, p.19) enuncia que, 
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[...] para se manterem competitivas – e até mesmo sobreviverem – as 
empresas deverão converter-se em organizações baseadas em 
conhecimento, e com bastante rapidez. (DRUCKER 1988) 

 

No que se refere ao nosso maior interesse de pesquisa, Senge (1999, p.19) 

argumenta: 

[...] a organização que aprende tornou-se um importante modismo de 
administração da primeira metade da década de 90 – pelo menos a julgar 
pela cobertura da imprensa especializada em negócios, pelo número de 
conferências organizadas e pelo reconhecimento de instituições de prestígio 
como a Americam Management Association (SENGE 1999). 

 

Também, como ilustração didática e acompanhando as compreensões de 

autores como Crawford (1994), Drucker (1997) ou Davenport e Prusak (1998), 

citados por Almeida (op.cit. 21), podemos definir o conhecimento empresarial, 

através das seguintes compreensões:  

a) A capacidade de aplicar informações acerca de uma matéria 

num trabalho específico (Crawford); 

b) Um conjunto de informações sintetizadas com aplicações 

concretas em situações reais (Drucker);  

c) Um conjunto de experiências, valores, informação 

contextualizada e ideias provenientes de um marco de experiência mental 

para avaliar e incorporar novas experiências e informações (Davenport e 

Prusak).  

Almeida (2012) assevera que as diversas dimensões conceituais e as 

categorias de conhecimento são importantes para pensarmos o conhecimento no 

contexto das organizações. A autora particulariza o conhecimento explícito, nesse 

contexto, como aquele que o especialista consegue formalizar em linguagem fácil, 

de forma transmissível e eficaz para outra pessoa, e o conhecimento tácito 

(normalmente mais complexo), que seria o “jogo de cintura” que o profissional vai 

ganhando com a prática de sua profissão. De maneira geral, o especialista costuma 

não ter noção de seus conhecimentos tácitos, e mesmo quando o tem, não sabe 

como ele funciona nem o tamanho de sua abrangência. 

Dito de outra maneira, podemos entender o conhecimento explícito como 

aquele passível de ser transmitido formal e sistematicamente através da linguagem 

formal. Mas ele também pode ser utilizado na forma de patente, diagrama etc. Com 
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os avanços da tecnologia, esse tipo de conhecimento também pode ser adotado nos 

programas de informática ou em diversas formas de comunicação visual e capaz de 

ser passado através de instruções (POLANYI, 2012). 

Já o conhecimento tácito é, em geral, definido como o conhecimento pessoal 

e contextual. Oriundo das experiências e relacionados com os sentidos, refere-se a 

modelos mentais, tais como esquemas, paradigmas, perspectivas, crenças e pontos 

de vista através dos quais os indivíduos percebem e definem o seu mundo, sendo, 

portanto, difícil de formalizar e comunicar.  

Almeida (2012), citando os autores Polanay, Coolk e Yanow, assevera que o 

conhecimento tácito não deveria ser considerado independente do conhecimento 

explícito, na medida em que há uma dimensão tácita em todas as formas de 

conhecimento e que, de fato, não é fácil separá-los, porque “grande parte do 

conhecimento organizativo é tácito e gera-se através das experiências que 

constituem o trabalho diário, em que as pessoas e as organizações mantêm uma 

rede de significados partilhados”.  

Segundo Almeida (2012), o aspecto da complementaridade entre o tácito e o 

explícito pode ser assim compreendido. Apesar de ser mais uma dicotomia, a 

relação tácito vs explícito é frutífera para se pensar em diversos fenômenos, 

principalmente se se tem em conta não uma dicotomia fechada, mas uma 

compreensão de gradação, de escala, de complementaridade. Ter claro o caráter 

tácito da informação permitirá pensar na socialização da informação como 

fundamental para qualquer processo onde se for lidar com transferência de 

informação, ou com educação a distância, ou instalações de bancos de dados etc. 

Permite, em última análise, uma abordagem mais ontológica e compreensiva do 

problema da informação. 

A autora ressalta, ainda, que essa dicotomia entre tácito e explícito nos serve 

tão somente para fins didáticos e que a abordagem do coeficiente tácito iniciada por 

Polanyi, no final dos anos cinquenta, foi retomada por Collins (1974), ao falar de 

transferência de conhecimento no âmbito da comunicação científica. Indicava-se 

que, mesmo no campo da ciência, muito do conhecimento científico era tácito e 

transferido tacitamente. Dessa forma, uma organização ao mesmo tempo em que 

utiliza o conhecimento explicito para atingir, de forma planejada e estratégica, seus 

objetivos, metas e missão, está, simultaneamente, utilizando os conhecimentos 

tácitos gerados de forma subjetiva através de modelos mentais, produtos de 
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paradigmas, crenças e pontos de vista dos indivíduos que formam a organização; da 

forma como eles percebem e definem o seu mundo e aplicam na organização. 

Isso significa que a organização deverá estar atenta para conduzir seus 

conhecimentos com vistas a produzir impactos positivos. Em outras palavras, a 

empresa precisa estabelecer uma relação direta entre Conhecimento, Conhecimento 

Empresarial ou Organizacional e a Gestão do Conhecimento.  

 Na constatação de que seu primeiro PDI da FAINOR foi criado em 2007, 

verifica-se o uso restrito do conhecimento explícito no primeiro ciclo de vida. Como 

não encontramos relatórios escritos mais detalhados onde pudéssemos buscar 

evidências do tipo de conhecimento utilizado, inferimos, a partir de documentos 

como correspondências, anotações e atas, que havia uma mistura de uso de 

conhecimentos tácitos e explícitos, mas com forte tendência ao uso do 

conhecimento tácito. 

No contexto desse momento, para estruturar os processos administrativos e 

decisórios largamente, empregamos o conhecimento tácito, aquele que, em geral, é 

definido como o conhecimento pessoal, contextual e, portanto, difícil de formalizar e 

comunicar. Entretanto era necessário buscarmos o conhecimento explícito - aquele 

passível de ser transmitido formalmente e sistematicamente através da linguagem, 

isto é, das reuniões com os vários seguimentos. O tácito, entendido como aquele 

conhecimento por meio do qual não somos capazes de formular regras, foi 

paulatinamente se transformando em explícito – que pode ser passado através de 

instruções (POLANYI, 2012). Vale salientar que a criação de uma instituição 

educativa requer, além do uso do conhecimento tácito e do explícito, a emergência 

dos atos criativos que emergem das pessoas e dos grupos que fizeram a primeira 

gestão. O autor reforça nossa análise quando defende que são necessários a 

convivência e o equilíbrio dinâmico entre as dimensões tácita e explícita do 

conhecimento em qualquer organização, podendo o conhecimento tácito, inclusive 

se tornar fonte de inovação.  

Poderia dizer que a reestruturação da FAINOR teve como fonte os 

conhecimentos ou as habilidades passadas por contatos pessoais, sem fórmulas ou 

diagramas que permitiram o caminhar em busca da sistematização de normas e 

regras, conforme argumenta Collins (1974). 

Ao analisar os documentos gerenciais, como pequenos relatórios, 

comunicados, ofícios e documentos de rotina, nessa etapa de desenvolvimento, 
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pudemos verificar que a maioria das ações objetivava o crescimento econômico. Os 

processos acadêmicos foram sendo implementados muito mais em função das 

visitas técnicas do MEC do que por perspectivas de mudanças qualitativas oriundas 

do planejamento estratégico. Nessa fase, é fácil verificar que o conhecimento 

organizacional tem caráter subjetivo, prático, personalizado e, nem sempre, voltado 

para estabelecer mudanças o que, nem sempre, significava fazer inovações.  

Um dos um dos maiores desafios para as organizações consiste em saber 

aperfeiçoar seus serviços, mudar para melhorar a qualidade dos seus produtos e 

serviços sem, entretanto, radicalizar as suas mudanças ou a sua identidade. Nas 

suas diferentes formas, os gestores devem ter claro que uma organização deverá 

sobreviver independentemente da sua presença e, por isso, as organizações 

deverão prestar mais atenção aos processos implantados – as mudanças e as 

reformas – como estão sendo os resultados dos empreendimentos em curto prazo 

para poder projetar as perspectivas em médio e longo prazos, atentando, sobretudo, 

para o fato de que uma organização deverá aprender a delegar tarefas segundo a 

competência dos seus quadros.  

Entretanto, vimos, nessa fase, a busca por parcerias e convênios com 

instituições locais, o que demonstra que, mesmo de forma não planejada, as ações 

caminharam de acordo com a literatura em que nos apoiamos para compreendê-las, 

isto é, uma organização, de natureza pública ou privada, que, para ganhar 

legitimidade social e mais possibilidades de superar as adversidades, deverá atentar 

para se tornar “parceira” do público, ainda que esse público não seja o que usufrui 

diretamente dos seus produtos e benefícios. Nessa fase, os convênios estavam 

mais ligados a empresas, com a finalidade de apoiar os estágios curriculares. 

Fizemos convênios com prefeituras, hospitais, Secretarias Municipais e Empresas.  

Segundo Bauman (2007), a organização inteligente deverá transformar as 

necessidades do público comunitário em suas próprias necessidades, gerando 

conhecimentos capazes de se transformar e de evoluir, segundo as necessidades 

coletivas. Essas espertezas gerenciais, aliadas às flexibilidades para mudar e inovar, 

é que propiciam novas capacidades para gerar criativos conhecimentos, propiciando 

as várias dimensões dos conhecimentos gerenciais, como observado no quadro que 

segue: 
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Dimensões conceituais 

 

Categorias/Classes do Conhecimento 

 

 

Epistemológica 

 

Explicito: objetivo, formulado, teórico, codificado, partilhado. 

 

Tácito: Subjetivo, prático, personalizado e difícil de 

comunicar. 

 

 

Ontológica 

 

Individual: possuído por pessoas individualmente 

 

Social ou organizado: possuído por grupos da organização 

 

 

Estratégica 

 

Recurso: basicamente explicito 

 

Capacidade: basicamente tácito 

 

 

Sistêmica 

 

 

Externo: informação e técnico 

 

Interno: criado e cognitivo 

 

Quadro 1 - Dimensões conceituais e categorias de conhecimento 
organizacional/conhecimentos gerenciais 
Fonte: Baseado em Almeida, 2012, p.53. 

 

Como é possível observar, cada uma dessas dimensões conceituais, com 

suas classes e/ou categorias de conhecimento, envolve uma série de outros 

requisitos, todos eles implicados nas redes que acessam ou que possibilitam o que 

aqui estamos denominando de conhecimento gerencial. Além do mais, é 

importante atentar para a existência de diferentes formas de conhecimentos, 

implicando na utilização de métodos e procedimentos diferenciados, oriundos dos 

procedimentos metodológicos das ciências (de forma geral) e que podem ser 

aplicados, tanto nos processos de busca de conhecimento das organizações: as 

investigações, as avaliações dos processos, como nas aplicações desses 

resultados. 
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Ainda nessa fase, por exigência do MEC, constrói-se o primeiro Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI - com participação ainda restrita dos 

seguimentos acadêmicos.  

 

4.4 Estágio de crescimento - Reestruturação da FAINOR e a busca por 

reputação  

 

Passados os primeiros momentos relacionados à busca de foco, foi 

estruturada a nova gestão e criado um segundo organograma. Nesse momento, é 

possível assinalar as primeiras tentativas de reestruturar o processo de gestão. 
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Figura 3 – Organograma da FAINOR-2011 
Fonte: FAINOR - Diretoria Adminsitrativa e Financeira 
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Pelas as características apresentadas nesse documento, podemos inferir a 

primeira compreensão acerca do caráter de transição do ciclo. Conforme podemos 

observar, não houve uma ruptura brusca, porquanto alguns elementos do estágio 1, 

como ausência de normas para algumas atividades como a pesquisa e a formação 

do corpo docente, ainda eram perceptíveis. Nesse contexto, começam mudanças 

significativas em nível organizacional. Há uma nítida valorização do capital 

informacional, buscando melhores resultados através da implantação de sistemas 

voltados para o aprimoramento e o gerenciamento da instituição. Comparando os 

dois organogramas, podemos verificar a complexificação dos postos de trabalho e 

perceber que a gestão foi se tornando mais adequada ao crescimento 

organizacional e ao tipo de conhecimento utilizado pelos diversos postos, para 

executar suas atividades com que o conhecimento explícito se fortalece e é mais 

amplamente utilizado. A partir do ano de 2006, é visível a busca pela 

institucionalização dos processos internos, do funcionamento regular dos Conselhos, 

da estruturação de mecanismos gerenciais mais modernos e normativos. Nesse 

momento e pelas características das resoluções criadas, a necessidade de uso do 

conhecimento explícito começa a dar os sinais de fortalecimento na Instituição. No 

ano de 2006, vários processos acadêmicos são institucionalizados, tais como 

Monitoria (Resolução 004/06), Regimento da Pós-graduação Lato Sensu (Resolução 

005/206); Regimento da Extensão (Resolução 010/06) e a Resolução 10/06 que, 

pela primeira vez, regulamenta a seleção de docentes. Esse passo foi fundamental 

para seu processo de democratização de oportunidades.    

 Conforme pode ser visto nos Anexo A, entre os anos de 2007 e 2010, foi 

crescente o número de Resoluções emitidas pelo Conselho Acadêmico: em 2007, 

foram 23 resoluções; em 2008, 13; em 2009, 24; e em 2010, 16. As Portarias da 

Direção Geral foram: em 2007, 24 portarias; em 2008, 47; em 2009, 34 portarias; e 

em 2010, 51. As regras e as normas são amplamente institucionalizadas. 

 A análise dos documentos mostra claramente os primeiros passos na direção 

do conceito de institução aprendente. Embora, naquele momento, não se atribuísse 

ainda aos processos as marcas desse conceito, elas já se tornavam visíveis os 

indícios. Se, por um lado, a busca pela sobrevivência e a ampliação de oferta de 

novos cursos eram a motivação, a necessidade de adequação institucional aos 

padrões de avaliação do MEC era a alavanca mestra. Com a necessidade de 

estruturar o planejamento institucional para atender às diretrizes do Sistema 
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Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), tem a prerrogativa de realizar 

a avaliação das instituições, dos cursos e o desempenho dos estudantes. Como o 

processo de avaliação realizado tem como foco observar como se realiza a tríade 

ensino, pesquisa e extensão, responsabilidade social, gestão da instituição e corpo 

docente, isso tem levado instituições educativas, sobretudo as privadas, a 

modernizarem seus processos internos. Atualmente, são as informações do SINAES 

que oferecem bases para a orientação institucional dos estabelecimentos de ensino 

superior e têm como um dos seus principais objetivos embasar políticas públicas do 

setor. Considerando que dados publicados também são úteis para a sociedade, pois 

são considerados referência quanto às condições de cursos e instituições, as 

exigências do processo avaliativo levam à melhoria da gestão.   

 Se, de um lado, as exigências do MEC levaram a um processo de 

modernização administrativa da FAINOR, de outro, motivaram seus gestores a 

buscarem critérios para atender a essas exigências. A participação em eventos 

nacionais e internacionais que tratavam de questões da administração de 

instituições de ensino superior, as constantes visitas ao Ministério da Educação, as 

visitas para a avaliação de cursos e a participação em eventos da comunidade nos 

processos de execução de Programas de responsabilidade social, como veremos 

adiante, aproximam-nos de processos sociais que exigem outra postura acadêmico-

administrativa. Nesse sentido, refletimos na direção do que advogam Van de Ven e 

Poole (1995). De que em acordo com a teoria do ciclo de vida, a mudança é 

imanente, isto é, o desenvolvimento de uma organização carrega dentro de si uma 

forma subjacente, um programa, uma lógica, ou código que regula o processo de 

mudança e conduz à organização de um dado ponto de partida em direção a um 

subsequente fim, que está prefigurado no estado presente. Assim, a forma como se 

apresenta, inicialmente, em seu estado primitivo ou embrionário é, 

progressivamente, mais realizada, madura e diferenciada. Os eventos e os 

processos do ambiente externo podem influenciar como a entidade organizacional 

se expressa, mas eles são sempre mediados pela lógica imanente, regras ou 

programas que governam o desenvolvimento da organização.   

 Podemos entender que, de um modo geral, os problemas encontrados na 

realização de projetos educacionais e sociais da FAINOR, sobretudo, naqueles que 

exigiam a intervenção para a mudança, estavam relacionados à falta de 

planejamento claro e rigoroso, que deveria se expressar num plano, e a construção 
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do primeiro PDI, que ajudou a minimizar. Nesse momento, começa-se a entender 

que um plano bem elaborado transforma-se em uma base segura para o processo 

de sua execução.  

 É isto que buscamos com essa PTA - compreender o desenvolvimento interno 

de nossa organização, pelo exame de seu processo histórico de mudança, 

adaptação e replicação, conforme sugerem os teóricos do Ciclo de Vida já aqui 

apresentados. 

Ao tentar compreender os processos de mudanças institucionais que os 

avanços do conhecimento, das tecnologias e das novas formas de produção estão 

trazendo pela nossa relação com o Ministério da Educação, vemos que isso está 

conduzindo a transformações dos nossos meios gerenciais pressionando o 

acompanhamento dessas mudanças/transformações, sob o risco de perdermos 

nossa legitimidade e credibilidade social. Também estamos compreendendo que 

algumas dessas mudanças e transformações tendem a ocorrer de forma 

“espontânea”, sem que tenhamos nos preocupado em desenvolver um efetivo plano 

ou proposta de planejamento que inclua novas ou renovadas aprendizagens. Se as 

inovações gerenciais e as mudanças no foco da gestão dependem dos processos de 

aprendizagem, o que podemos chamar, afinal, de aprendizagem? Para Gonzales 

(2006. P.11), "a aprendizagem pode ser entendida como a compreensão teórica que 

se expressa na competência prática para executar certo fazer, ou uma ação racional 

orientada para determinados fins propostos".  

Para haver aprendizagem, é necessário que os sujeitos-aprendizes sejam 

sabedores do que devem aprender, estejam motivados para tais fins e estejam 

esclarecidos sobre suas consequências presentes e futuras. O processo de 

aprendizagem implica aquisição de novas e renovadas competências e habilidades. 

Segundo o autor, existem dois tipos de aprendizagem (saberes): o saber como 

(dominar as regras) e o saber que ( ser capaz de identificar algo). A diferença entre 

os dois tipos de saberes - know how e know that - seria algo como a diferença entre 

saber como e saber que ou saber isso.        

 Para Loiola e Porto (2012), o fenômeno da aprendizagem, sobretudo a 

individual, vem sendo, tradicionalmente, foco privilegiado de pesquisas nas áreas de 

Psicologia e de Educação. Mesmo assim, segundo as citada autoras, esse conceito 

não foi ainda delimitado de forma satisfatória, fato que traduz a dificuldade de uma 
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compreensão mais precisa sobre o conceito de aprendizagem e, mais ainda, de 

aprendizagem organizacional e, particularmente, de organização aprendente. 

Consideram que as revisões de literatura tidas como clássicas (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997; LIPSHITZ, 2000 e 2005; ARAÚJO, 2001) apontam inúmeras 

tensões e lacunas na análise de trabalhos teóricos e empíricos na área da 

aprendizagem organizacional, notadamente no que tange à identificação de quem é 

o sujeito da aprendizagem (se o indivíduo ou a organização) e, consequentemente, 

em torno de modelos que procuram representar o processo de aprendizagem 

organizacional e seus mais diversos componentes ou fases. O Modelo de Gestão 

para Organizações Aprendentes, mais comumente reconhecido, tem como princípio 

que todas as pessoas jurídicas, assim como todo ser humano, têm uma identidade, 

uma causa original, um jeito próprio de ser e que esses valores essenciais precisam 

ser descobertos, declarados, praticados e mensurados. Uma organização é uma 

pessoa jurídica, um sistema de estruturação econômica que permite processos de 

conhecimento e de aprendizagem contínuos e coletivos entre os colaboradores, a 

organização e a sociedade, sendo, portanto, passível e incluída nos processos de 

aprendizagem. 

Assim nos dirigimos através das mudanças ocorridas e em função desse 

projeto, tanto para compreender onde as mudanças foram simplesmente motivadas 

pelas exigências do MEC quanto onde estão ocorrendo pela compreensão de que a 

FAINOR precisa estar antenada e voltada para desenvolver objetivos e metas em 

direção ao perfil de uma organização aprendente. 

 Retornamos, aqui, à questão dos ciclos de vida para darmos continuidade à 

nossa compreensão dos processos de mudança. 

 

4.5 A modernização da gestão 

 

A Direção da FAINOR, nos últimos cinco anos, está sempre comprometida 

com o sonho de torná-la uma Instituição administrativamente moderna, 

financeiramente viável e socialmente responsável, sem perder seu caráter 

democrático e pluralista, estimulando a diversidade e extraindo dessa multiplicidade 

a capacidade de aprendizagem contínua em todos os níveis (PDI, 20011-2015), 

buscando modernizar sua gestão pelo foco de uma gestão mais democrática. 
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A postura organizacional conhecida como Gestão democrática é entendida 

como o procedimento gerencial cujos processos de encaminhamento dos objetivos, 

metas e missão da organização são decididos através de ações de participação e 

decisões apoiadas nas posições das maiorias. Como uma forma de interação entre 

os interesses individuais e os anseios coletivos, seu fundamento centra-se na 

descentralização de poder de decisão e do compartilhamento de responsabilidades 

conjuntas. Trata-se de um exercício político baseado nas atitudes e nos valores da 

“boa política” e levado a efeito nas organizações — públicas ou privadas. O gestor 

de uma organização democrática tende a exercer o papel de um político na medida 

em que é um agente decisivo no desenvolvimento de uma gestão orientada pelos 

valores e pelos princípios da democracia, observando na sua organização: a 

pluralidade - valorização da diferença e da prática permanente de negociação e 

estabelecimento de acordos; a reciprocidade de poder e saber - reconhecimento 

da capacidade de cada um de contribuir e influenciar na concepção e 

operacionalização do projeto, cargo ou da função que ocupe; e a interdependência 

- reconhecimento de que um projeto organizacional é sempre coletivo e, portanto, o 

seu êxito depende do empenho e da implicação de todos de forma responsável e 

autônoma. 

Mattos (2012), em sua tese denominada “Gestão e democracia na empresa”, 

admite que a dimensão política do desempenho gerencial tem sido pouco enfatizada 

nos estudos da administração e das ciências comportamentais, devido, talvez, ao 

tabu que caracteriza o fenômeno do poder nas empresas. Entretanto, comenta o 

referido a autor, a conduta gerencial é essencialmente politizada, na medida em que 

é determinada por considerações de função de poder ou de privação do eu por 

outrem. Assim, a politização é um caso especial da socialização, no qual as relações 

interpessoais são consideradas pelas suas consequências em termos de poder.  

Em realidade, é quase impossível negar que a empresa é um espaço de 

poder, com regras e motivações reveladas e não reveladas (tácitas e explicitas), e 

por isso se constitui como uma arena de interesses divergentes e convergentes: de 

natureza individual e coletiva. O que muda, afinal, com a adoção da gestão 

democrática no ambiente empresarial/organizacional? Nesse formato de gestão de 

abordagem inovadora, os poderes não ficam concentrados, mas diluídos entre as 

equipes participantes, propiciando mais debates, talvez conflitos mais abertos. 

Entretanto, as decisões são assumidas de forma coletiva, através dos votos ou de 
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consensos, para legitimá-las. Para levar adiante a implantação e o desenvolvimento 

de uma gestão orientada por esses princípios organizativos, os gerentes e os 

demais membros precisam adquirir conhecimentos e habilidades capazes de 

possibilitar os fóruns ou conselhos de decisões organizacionais. Ao implantar e 

sustentar fóruns de discussão e decisão; explicitar e mediar conflitos decorrentes de 

diferentes posições; negociar, sustentar, cumprir e fazer cumprir acordos 

estabelecidos e exercer sua liderança e autoridade - não pela força do cargo que 

ocupa, mas pela capacidade de convencimento e de mobilização de sua equipe - o 

gerente está em pleno exercício da política. É esse exercício que se espera de um 

gerente que se propõe a implantar e a desenvolver uma gestão democrática na 

organização. 

Mas a gestão democrática, como um procedimento inovador nos meios de 

trabalho, encontra ainda muitas dificuldades para ser estabelecida nos meios 

organizacionais – os empresariais, sobretudo. Como os meios organizacionais são 

historicamente hierarquizados e centralizados, existe uma constante necessidade de 

sensibilizar gestores e demais integrantes da equipe com informações e técnicas 

capazes de ajudar a, gradativamente, modificar esse tradicional cenário. Aliás, 

segundo Cavalcanti (2007), quase nada ocorre nos meios sociais e organizativos de 

forma espontânea, visto que a cultura organizacional, marcada pelo autoritarismo e 

pelo privilégio de interesses de uma minoria, continua presente nas organizações e, 

por isso, segue na contramão dos processos inovadores e que marcam 

diferenças. Por isso é muito importante que a prática da gestão democrática conte 

com um gestor democrata que, antes de qualquer coisa, seja um bom político, na 

melhor acepção da palavra. Se ser político é escutar e acatar opiniões divergentes, 

abrindo mão das suas próprias ideias e opiniões, ainda quando seja considerada a 

melhor, o gerente deve se preparar para desenvolver essas novas capacidades e 

assumir-se como tal: um político.  

Um aspecto para o qual o gestor ou a organização que adota as práticas das 

gestões democráticas deve atentar é que as práticas democráticas requerem tempo. 

Por isso, mesmo quando a Gestão Democrática é considerada como o processo de 

maior legitimidade, há de se atentar que, ao contrário do processo decisório 

centralizado, o compartilhado ou negociado é mais lento em suas fases iniciais, uma 

vez que é a vontade da equipe (por maioria ou consenso) que deverá prevalecer 

sobre o indivíduo. Essa lentidão no planejamento da decisão, entretanto, é 
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compensada pela agilidade e pela precisão obtidas nas fases de implantação e de 

avaliação das decisões, ao contrário do processo decisório centralizado, que, nesse 

aspecto, tende a ser prejudicado pela falta de participação inicial dos executores e 

pela boa vontade de todos de tocarem, com eficiência e eficácia, as decisões 

horizontalizadas. 

Enquanto o processo de compartilhamento das decisões é sinônimo de 

democracia empresarial, valor fácil de ser defendido, porém de difícil concretização, 

o processo decisório centralizado reflete a concepção ditatorial e aristocrática, muito 

comum nas empresas públicas brasileiras, por exemplo.  A conquista desse estágio 

decisório, que fundamenta a democracia empresarial, exige, tanto dos gestores, 

quanto dos não gestores, treinamento, arrojo e humildade, indispensáveis a novas 

aprendizagens e à mudança de valores, crenças e premissas elitistas a respeito do 

ato de administrar. Ao mesmo tempo, implica um esforço redobrado, no sentido de 

se repartirem, de forma mais adequada, as parcelas de responsabilidade e de poder 

durante a condução dos trabalhos. 

Em síntese, podemos considerar como características da Gestão Democrática – ou 

decisões descentralizadas - os seguintes aspectos que, em última instância, são 

considerados de responsabilidade do Gestor ou encaminhados por ele. 

a)  Conhecimentos e habilidades de negociação; 

b) Conquista de espaços decisórios; 

c)  Representação da unidade; 

d)  Administração de conflitos; 

e)  Acesso às lideranças organizacionais e comunitárias; 

f) Agregação/coalizão. 

Em tempos de riscos e de incertezas (Beck 1998), como são denominados os 

atuais tempos desse Século XXI, quando a maioria das organizações, pressionada 

pelas renovadas exigências de inovações e melhoramento em seus serviços e 

ofertas, teme por sua sustentabilidade e longevidade, é recomendável que qualquer 

organização, seja pública ou privada, de natureza produtiva ou acadêmica, atente 

para adquirir mais credibilidade social. Se as organizações lograrem aproximar-se 

do seu público, tornando-se seu “parceiro", ainda que esse público não seja o que 

usufrui diretamente dos seus produtos e benefícios, haverá mais aceitação e 

legitimidade social e mais possibilidades de se superarem as adversidades.  
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Nesses tempos “líquidos” (Bauman, 2007) e voláteis, a organização 

inteligente deverá transformar as necessidades do público comunitário em suas 

próprias necessidades, transformando-se, segundo mudem as necessidades 

coletivas. Há de se convir que mudar, nem sempre, significa fazer inovações, e um 

dos maiores desafios para a instituição consiste em aperfeiçoar seus serviços, 

melhorar a qualidade dos seus produtos e serviços e satisfazer às necessidades da 

sua “clientela”. O que ocorre é que algumas organizações parecem eficazes para 

criar ou adquirir conhecimentos, mas se mostram bastante incompetentes para 

aplicá-los nas suas práticas. Esse tipo de comportamento, quase sempre inflexível, 

demonstra a incapacidade da gestão (ou da organização) de criar aprendizagens 

organizacionais. As mudanças e suas melhorias exigem comprometimento efetivo 

com as aprendizagens, inclusive, ou, sobretudo, mudança de valores e de 

comportamento – novas posturas políticas. Isso é o que estamos denominando de 

aprendizagem organizacional ou gestão das organizações aprendentes.  

 Nessa direção, trazemos as primeiras dificuldades práticas. Como tornar o 

espaço de discussão aberto em uma organização privada? Consideramos que 

muitos conflitos oriundos desse paradoxo permeiam o nosso cotidiano e iniciamos a 

luta contra as primeiras tensões, colocando o processo decisório diretamente 

atrelado aos Conselhos Deliberativos, cuja composição dos Conselhos Deliberativos 

da FAINOR mostra o esforço construído nessa direção.  

 

Composição do Conselho Superior de Administração - CSA 

Diretor Geral - Presidente do Conselho 

Diretor Acadêmico 

Diretor Administrativo Financeiro 

Coordenadores de Colegiados de Cursos  

Representante da Entidade Mantenedora 

Representante do corpo docente por curso 

Representante do corpo discente por curso 

Representante do corpo técnico-administrativo 

Representante da comunidade municipal 

 

Composição do Conselho Acadêmico - CA 

Diretor Geral - Presidente do Conselho 
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Diretor Acadêmico 

Diretor Administrativo Financeiro 

Gerente de Pós-graduação, pesquisa e extensão 

Coordenadores de Colegiados de Cursos  

Representante do corpo docente por curso 

Representante do corpo discente por curso 

 

Comissão Própria de Avaliação – CPA 

Coordenador 

Representante dos Cursos da área de Engenharia 

Representante dos Cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas 

Representante do Curso de Direito 

Representante dos Cursos da área de Saúde 

Representante do Corpo Técnico-administrativo 

Representante do Corpo Discente 

Representante Comunidade Civil Organizada 

 

Núcleo docente estruturante dos cursos 

Coordenador do Curso que o preside 

Cinco professores pertencentes ao corpo docente do 

 Curso 

 

Colegiado dos Cursos 

Coordenadores de todos os Cursos 

 

Nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2012, muitas questões votadas e 

normatizadas por meio das ações acadêmicas abrem novos caminhos: 

aprovação do Regulamento dos Colegiados de Cursos de Graduação; reformulação 

do Plano de Capacitação do Docente; aprovação do Regulamento do Comitê de 

Ética em Pesquisa; do Regulamento das Coordenações dos Cursos de Graduação; 

dos Planos de Desenvolvimento Institucional e do Plano de Melhorias; e a criação do 

Programa Institucional de Iniciação Científica, entre outras ações relevantes para 

fortalecer a gestão democrática (Ver anexos A, B e C). 
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Podemos dizer que, nessa fase, a principal característica foi a 

descentralização do processo decisório, em que a atuação dos Conselhos 

demonstra a separação nítida entre o caráter descentralizador das políticas 

acadêmicas, que nos acostam ao que diz a literatura sobre essa fase do ciclo, que é 

indicação forte de um processo de planejamento estruturado e formalizado. Outra 

questão importante foi o início da informatização da Secretaria Geral de Cursos com 

um Sistema de Informações estruturado para apoiar o processo decisório. 

 

4.6 Evoluindo do conhecimento tácito para o conhecimento explícito - Plano de 
Desenvolvimento Institucional 
 

A FAINOR, atenta à evolução socioeconômica, política e cultural da 

sociedade brasileira, nordestina e da Região Sudoeste da Bahia, em particular, tem 

se preocupado em promover a formação de profissionais competentes, centrando 

esforços na busca do aperfeiçoamento humano, científico e tecnológico e no 

cumprimento de sua missão de fomentar soluções inovadoras para o 

desenvolvimento da sociedade, por meio de um ambiente de aprendizado ético, 

crítico e empreendedor. Nesse sentido, a Instituição tem direcionado suas atividades 

de ensino e extensão e, de forma ainda tímida, a pesquisa busca manter uma 

sintonia com a tradição e os novos paradigmas de gestão. 

A partir da primeira década deste século, no Brasil, o ensino superior vem 

passando por grande pressão pela ampliação das oportunidades de acesso e de 

reestruturação, o que torna premente a definição de novos instrumentos de 

avaliação dos cursos e das atividades das Instituições de Ensino Superior, como um 

trabalho permanente de reflexão do fazer acadêmico, tornando necessária a 

identificação dos desafios necessários à formulação de diretrizes para o tripé ensino, 

pesquisa e extensão. O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI - torna-se, 

então, o instrumento que possibilita projetar o futuro da IES, de forma segura e que 

favorece a obtenção dos objetivos estratégicos da instituição. Os PDIs foram 

precedidos pela necessidade de criar o Plano Pedagógico Institucional – PPI. 

A FAINOR constrói seu PPI com propósitos próprios e em conformidade com 

seus dispositivos regimentais. O maior deles foi disseminar uma concepção de 

gestão acadêmica orientada para um processo de ensino-aprendizagem plural, 

dinâmico e intercultural, fundamentado nos referenciais socioantropológicos, 
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epistemológicos, administrativos e pedagógicos, em consonância com o perfil dos 

sujeitos acadêmicos, sua trajetória histórica, inserção regional, vocação, missão, 

visão e objetivos gerais e específicos. Entende, ainda, que não é possível ofertar 

atividades educacionais sem levar em conta sua função social.  

Tendo em vista nossa compreensão acerca das especificidades de uma 

instituição aprendente, o PPI vem transformando-se em seu maior instrumento 

político, filosófico e teórico. Na busca pelo crescimento e pela atenuação dos 

problemas da dinâmica institucional, esse documento expressa uma visão de mundo 

aberta, flexível e antenada com as conjunturas socioeconômicas e culturais do Brasil 

e da Bahia, em particular, e dá ênfase à contribuição com o desenvolvimento 

regional, através da pesquisa e da extensão, como componentes essenciais da 

formação crítica e profissional. 

Considerando as dimensões do seu rápido crescimento, a construção do PPI 

foi um esforço coletivo de materializar sua identidade e delinear seus horizontes em 

longo prazo, deixando aberta uma concepção de educação que transcenderá 

períodos de gestão. O avanço trazido foi o de articular espectros da formação 

traduzindo valores humanísticos e técnicos necessários ao ato de educar.  

Essas bases de ação conduzem a FAINOR a definir que o ensino formal nela 

praticado não se limita a preparar profissionais para o mercado de trabalho, mas 

também a despertar uma percepção crítica dos problemas da sociedade, a superar a 

simples transmissão repetitiva de conhecimentos, buscando a criação de novas 

expressões do saber, a partir da realidade e expectativa da sociedade, o que 

contribui para seu desenvolvimento sustentável e para a melhoria da qualidade de 

vida da sociedade. (PDI, p 35) 

Podemos argumentar que os princípios filosóficos gerais permitiram 

mudanças qualitativas na forma de se pensar a gestão no carrefour complexo de 

uma instituição privada, com fins lucrativos que buscam caminhos democráticos para 

pensar seus mecanismos de atuação. Em síntese, podemos considerar que o 

conhecimento gerencial utilizado tinha uma maior aproximação com as categorias 

epistemológica (tácito) e ontológica (individual). 

Foi nesse sentido que iniciamos, na gestão atual, a qualificação teórica dos 

seus gestores, como veremos mais adiante, para que pudéssemos minimizar o uso 

do conhecimento tácito e institucionalizar o conhecimento explícito como forma de 

atingir a evolução gerencial requerida aos novos processos de mudança, que são 
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dinâmicos e antenados com as diretrizes nacionais estabelecidas pelo MEC para 

funcionamento das Instituições de Ensino Superior – IES 

 No ano de 2010, foram autorizados dois novos cursos: Arquitetura e 

Urbanismo (portaria MEC nº 1.205, de 27/08/2010) e Engenharia de Produção 

(portaria MEC nº 1.150, de 25/08/2010); Em 2011, o Curso de Odontologia foi 

autorizado através da portaria MEC nº 131, de 13/01/2011. 

O dois PDIs da FAINOR são documentos que definem as metas e os 

objetivos da IES, de acordo com o novo roteiro divulgado pelo sistema e-MEC para 

atender ao Artigo 16 do Decreto Federal 5.773/06. O PDI 2006-2011 e o 2011-2015 

são documentos que refletem o desafio de construir uma faculdade moderna e 

competente, buscando a excelência acadêmica e científica e, ao mesmo tempo, 

oferecer aos estudantes um ensino de graduação e pós-graduação lato sensu e 

stricto-sensu de qualidade. Com isso, a Instituição se compromete, através da sua 

missão, a tornar-se administrativamente moderna e viável.  

Com o PDI 2011-2015, surge a oportunidade de debater o projeto de renovar 

continuamente a Instituição, de forma que orientará o desencadeamento da 

emergência de uma forma de Gestão que venha qualificar os âmbitos acadêmico e 

administrativo para compatibilizar as transformações, as exigências de avaliação e o 

equacionamento dos problemas derivados de seu crescimento. Pela primeira vez, foi 

possível a definição clara de sua perspectiva de desenvolvimento futuro 

assegurando, com clareza e propriedade, o cumprimento de sua missão. 

Embora seja oriundo de uma exigência do MEC, o documento permitiu a 

reestruturação da visão institucional e a realização da institucionalização do 

Planejamento participativo e dialogado fora do âmbito de gestão superior. Permitiu a 

mobilização dos setores acadêmicos e administrativos em busca de alternativas 

conjuntas e a definição de metas. A construção do PDI, ao mobilizar os setores 

acadêmicos - gestores, docentes, discentes e técnicos administrativos - anunciam 

mudanças no estilo de gestão. 

Partindo- se do pressuposto de que as grandes mudanças já estão 

acontecendo e que, a cada ano, a sociedade e suas demandas se tornam diferentes 

daquelas solicitadas pela sociedade do presente, existe a inquestionável 

necessidade de que todos aprendam – ou continuem aprendendo – inclusive as 

organizações. McGee e Prusak (1994) enfatizam que todas as organizações 

aprendem, e o realmente importante é que elas se tornem mais explícitas, 
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sistemáticas e eficientes em seu aprendizado. Nesse sentido, o processo de 

compartilhamento dos avanços e dos retrocessos das ações da FAINOR, através do 

seu planejamento para construção do PDI, contribuiu para que seus colaboradores 

adquirissem e resgatassem conhecimentos, ideias, habilidades e experiências 

propiciados pelo ambiente institucional para que esses novos conhecimentos 

pudessem ser agregados, maximizando-se as aprendizagens em benefício do 

melhor desempenho individual e coletivo. 

Não se deve esquecer, como expõe Ferreira (2012) em seu artigo Modelo de 

gestão para Organizações Aprendentes, que essa forma de gerir aprendendo ou em 

processos de aprendizagens engloba os três níveis organizacionais (estratégico, 

tático e operacional). O estratégico contempla a reformulação da estrutura, para que 

o sistema seja ordenado em processos e respeito aos valores organizacionais; o 

tático, a elaboração e o gerenciamento do planejamento estratégico; e o 

operacional, os cenários de aprendizagem que contemplam os programas 

vivenciais, as equipes multifuncionais, a implantação de modelos de gestão, com a 

utilização de ferramentas da qualidade e atividades do dia a dia. Por isso os 

processos de Gestão para Organizações Aprendentes a serem adotado em uma 

organização vão além de métodos e ferramentas. Ele possibilita às pessoas 

compreenderem que estão evoluindo no sentido de uma empresa que aprende, que 

é viva e dinâmica.  

Por outro lado, se estamos considerando que as aprendizagens são 

necessárias para a organização, criar, desenvolver, aperfeiçoar e difundir o seu 

“produto” sugere que a organização – ou da gestão da organização – deve se 

aproximar da educação, uma vez que fica difícil atingir esses objetivos se não 

existirem, nos meios organizacionais, as necessárias condições para tais fins. Esse 

processo colaborativo resultou, entre tantas outras mudanças, em duas, em 

particular: a missão e a visão da FAINOR. 

O ensino superior, no atual contexto, vem passando por grande pressão pela 

ampliação das oportunidades de acesso e de reestruturação, o que torna premente 

a definição de novos instrumentos de avaliação dos cursos e das atividades das 

Instituições de Ensino Superior, como um trabalho permanente de reflexão do fazer 

acadêmico, tornando necessária a identificação dos desafios necessários à 

formulação de diretrizes para o tripé ensino, pesquisa e extensão. O PDI torna-se, 
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então, o instrumento que possibilita projetar o futuro da IES de forma segura e que 

favorece a obtenção dos objetivos estratégicos da instituição. 

O PDI da Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR - é um documento 

que define as metas e objetivos da IES de acordo com o novo roteiro divulgado pelo 

sistema e-MEC para atender ao Artigo 16 do Decreto Federal 5.773/06. É um 

documento que reflete o desafio de construir uma faculdade moderna e competente, 

buscando a excelência acadêmica e científica e, ao mesmo tempo, oferecer aos 

estudantes um ensino de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto-sensu de 

qualidade. Com isso, a Instituição se compromete através da sua missão - tornar-se 

administrativamente moderna e viável.  

Com esse PDI 2011-2015, surge a oportunidade de debater o projeto de 

renovar continuamente a Instituição, de forma que ele orientará o desencadeamento 

da emergência de uma forma de Gestão que venha qualificar os âmbitos acadêmico 

e administrativo a fim de compatibilizar as transformações, as exigências de 

avaliação e o equacionamento dos problemas derivados de seu crescimento. Pela 

primeira vez, foi possível definir com clareza sua perspectiva de desenvolvimento 

futuro e assegurar a propriedade e o cumprimento de sua missão. 

Embora seja oriundo de uma exigência do MEC, o documento permitiu a 

reestruturação da visão institucional, a realização da institucionalização do 

planejamento participativo e dialogado fora do âmbito de gestão superior e a 

mobilização dos setores acadêmicos e administrativos em busca de alternativas 

conjuntas e da definição de metas.  

 

1.2 MISSÃO 

 

A missão da Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR) é de “oferecer 

ensino de qualidade, com ênfase na aprendizagem, no conhecimento, na pesquisa, 

na pós-graduação e extensão, preparando cidadãos com formação humanística, 

ética e responsabilidades profissionais e sociais, a fim de possibilitar sua 

participação crítica e efetiva na construção da cultura e da sociedade brasileira.” 

 

1.3 VISÃO 
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A visão de uma organização sinaliza onde ela deseja chegar. São sonhos e 

desafios que pretende realizar em dado período de tempo ou durante a sua 

existência. Assim, a visão da FAINOR é de “ser uma Instituição líder em educação, 

oferecendo qualidade e excelência em seus produtos, serviços e soluções para 

atender a um mundo em transformações.” 

Através do PDI, estão colocadas as condições de planejamento estratégico 

para a continuidade de crescimento da FAINOR. Vejamos como isso está sendo 

pensado. 

 

Objetivos estratégicos  

 

A partir da missão, as finalidades e dos objetivos regimentais da faculdade, é 

necessário definir seus objetivos estratégicos. Eles expressam uma situação e 

condição que a instituição pretende apresentar ao final do período de cinco anos, 

com a execução desse PDI, a partir da condição em que se encontra, e contando 

com possibilidades reais de consecução. Esses objetivos representam o que será 

realizado para cumprir a missão da faculdade. 

 

Os objetivos estratégicos gerais que a FAINOR buscará alcançar no período 

de 2011 a 2015 são os seguintes, por área: 

 

INSTITUCIONAL: 

 Consolidar a FAINOR como instituição de integração e transformação regional; 

 Ampliar o conhecimento, pela comunidade, dos cursos da FAINOR; 

 Ampliar o papel da FAINOR no desenvolvimento social e econômico da 

comunidade local, regional e nacional; 

 Expandir o espaço de interlocução da FAINOR com a sociedade, em especial, 

nos campos da cultura, da saúde, da tecnologia e da educação, dirigindo suas 

funções acadêmicas de ensino, extensão e pesquisa para o atendimento a 

demandas sociais; 

 Fortalecer o intercâmbio com outras instituições locais, regionais, nacionais e 

estrangeiras, com a plena consciência de que a cooperação interinstitucional 

possibilita o apoio às novas iniciativas ao ensino, à pesquisa e à extensão; 
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 Transformar-se em Centro Universitário. 

 

ENSINO: 

 Expandir a oferta de Cursos de Graduação e tecnológicos presenciais; 

 Promover a melhoria da qualidade do ensino em todos os seus níveis; 

 Ampliar a oferta de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu; 

 Implantar cursos de graduação na modalidade a distância, orientados para as 

características e a demanda local/regional. 

 

PESQUISA: 

 Institucionalizar uma política de pesquisa; 

 Priorizar a pesquisa voltada para a solução de problemas regionais; 

 Orientar a seleção da temática dos trabalhos de pesquisa em sintonia com as 

necessidades da sociedade da Região Sudoeste, expresso nas Linhas 

Curriculares Institucionais. 

 

EXTENSÃO: 

 Consolidar as atividades de extensão como instrumento de integração da 

comunidade com a FAINOR; 

 Valorizar a cultura regional, por meio da promoção de eventos, programas e 

projetos orientados para a mobilização cultural das comunidades; 

 Desenvolver política de Acessibilidade e Educação Inclusiva. 

 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 

 

 Consolidar a gestão participativa e colegiada; 

 Revisar a política de atualização do acervo da Biblioteca; 

 Otimizar processos administrativos e burocráticos;  

 Fomentar a política de desenvolvimento de pessoas para o cumprimento das 

atividades-fim da IES, exercitando, como consequência, a prática da gestão 

participativa na busca pela análise e a solução dos problemas; implantar 

Sistema de Gestão pela Qualidade (SGQ) e certificação através da ISSO 9000.  

 Implementar ações que contribuam para a qualidade de vida. 
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: 

 Definir uma política de responsabilidade sociombiental institucional; 

 Implantar política que aponte comprometimento socioambiental. 

 

ATENDIMENTO AO DISCENTE E EGRESSO: 

 Fortalecer a Política de Atendimento ao Discente; 

 Implementar a Política de Atendimento ao Egresso. 

 

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E COMUNICAÇÃO INTERNA: 

 Consolidar a imagem local, regional e estadual da FAINOR; 

 Desenvolver e incorporar tecnologias da informação e da comunicação, visando 

melhorar a qualidade dos processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão, 

bem como favorecer a integração de seus processos de forma holística e 

sistêmica. 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: 

 Tornar a avaliação institucional um instrumento de revisão, correção e 

construção dinâmica do PDI; 

 Garantir a efetividade da Comissão Própria de Avaliação (CPA) para que os 

processos por ela desencadeados sejam vistos na comunidade como superação 

de problemas concretos e de fixação de padrões de qualidade. 

 

INFRAESTRUTURA E OUTROS SERVIÇOS: 

 Ampliar a capacidade de atendimento da Biblioteca; 

 Melhorar a infraestrutura física de equipamentos e tecnologia de atendimento às 

atividades da FAINOR. 

Os benefícios decorrentes da redução de riscos obtidos com o planejamento 

estratégico, por meio dos PPI e do PDI, são vistos, sobretudo, na possibilidade de 

flexibilizar o estilo e os métodos de gestão. Consideramos fundamental a 

padronização dos processos internos que esses documentos geraram. Se 

considerarmos benéfica a padronização, mais ainda, a flexibildade, pois o maior 

desafio para os gerentes é de conciliar a melhor relação de compromisso entre 



84 

 

 

riscos, flexibilidade, padronização, efetividade e eficiência para delinear o método de 

gestão mais adequado (BORGATTI NETO, 2008). A expectativa é a de que essas 

novas aprendizagens (os novos conhecimentos) possibilitem a essa organização de 

ensino superior inovações e aprimoramentos de seus objetivos, metas e missões e 

nos seus processos de rotina direcionados ao ensino e às aprendizagens. 

Esperamos que novas orientações teóricas, oriundas desse trabalho, propiciem a 

organização assumir com mais eficiência, eficácia e efetividade social a sua 

responsabilidade social, a sua competitividade e sustentabilidade, através de 

constantes e renovados processos de aprendizagens, ou seja, de organizações em 

processos de aprendizagens. 

Ao longo de toda a nossa análise, estivemos sempre retornando às questões 

iniciais, quando indagamos sobre a possibilidade de a FAINOR conciliar princípios e 

abordagens relacionadas às demandas da sociedade do conhecimento e da 

informação e com as propostas relacionadas à gestão do conhecimento e da 

produção de saberes nas organizações. De conciliar os interesses sociais e 

econômicos; aqueles oriundos, prioritariamente, do mercado e do lucro com os 

valores democráticos, com vistas a contemplar processos de consolidação de uma 

nova cultura organizacional aprendente. 
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5 CONSTRUINDO UM NOVO CICLO DE VIDA NA FAINOR 
 

Considerando as categorias teóricas definidas para investigar a relação 

existente entre os estágios do ciclo de vida organizacional da FAINOR e os seus 

instrumentos de gestão, a definição do corpus da pesquisa, conforme anunciado na 

metodologia deste capítulo, procura atender aos seguintes objetivos específicos: 

estabelecer as ferramentas institucionais que viabilizem a construção de uma cultura 

organizacional aprendente na FAINOR; definir as estratégias para implementação de 

mudanças na política de ensino, pesquisa e extensão na instituição, considerando 

princípios de uma organização aprendente; utilizar, de forma estratégica, as 

ferramentas institucionais de concretização de uma cultura aprendente no que se 

refere ao ensino, à pesquisa e à extensão. 

 A pesquisa dos ciclos de vida e o estudo detalhado do Plano de Melhorias 

nos permitiram consolidar a utilização, de forma estratégica, de algumas ferramentas 

institucionais para concretizar uma cultura aprendente no que se refere ao ensino, à 

pesquisa e à extensão. Avaliar a trajetória da nossa instituição foi um momento 

privilegiado para situá-la frente aos desafios que estão sendo colados para a 

educação superior no horizonte, pelo MEC e em alinhamento ao PDI 2011-2015. 

Ao iniciarmos a avaliação os processos gerenciais internos, na perspectiva de 

desenhar um Plano de Melhorias – PM - que contemplasse as demandas do MEC, 

as diretivas do SINAES e nosso objetivo de investir na melhoria acadêmica como 

horizonte de aproximar a FAINOR das características de uma organização 

aprendente, foram muitas as indagações. Para a primeira delas, oriunda da análise 

anterior dos seus ciclos de vida e da constatação de que utilizamos em maior escala 

o conhecimento tácito, foi necessário, mais uma vez, trazer à discussão a questão 

dos tipos de conhecimento, o processo decisório e as estratégias de mudanças. 

Muitas foram as matizes e nuances de mudança no contexto global da organização. 

Tendo em vista os objetivos deste trabalho, escolhemos os que consideramos mais 

relevantes e cujos impactos são possíveis de serem mensurados na melhoria dos 

nossos Cursos de Graduação: a criação dos Núcleos Docentes Estruturantes – 

NDE; a criação da Política de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão, a Política de 

Inovação e a aprovação do novo Organograma. Tendo em vista as tensões, as 

discussões e os interesses acadêmicos e econômicos, não foi possível, ao longo 

desses 24 meses de pesquisa, construir bases sólidas para pensarmos duas 
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ferramentas fundamentais para uma gestão democrática aprendente: o Plano de 

Carreira e a Política de Tecnologia da Informação. Sabemos serem esses os dois 

maiores desafios que nos aguardam. Essa lacuna deixa em evidência alguns limites 

desse PTC, mas, diante das conquistas já implementadas, situamos esse desafio 

como uma meta de médio prazo para execução, uma vez que o impacto econômico 

dessas medidas deverá colocar em pauta um longo diálogo entre a Diretoria 

Financeira, o Conselho Superior de Administração e a Mantenedora. Sabemos, 

entretanto, que, sem a implementação de um Plano de Carreira adequado e uma 

Política de TI, não atingiremos os patamares de excelência que pretendemos para 

alguns cursos. A partir da visualização do Plano de Melhorias (Ver Anexo B), 

algumas diretrizes prioritárias começam a ser traçadas, no sentido da identificar 

necessidades para iluminar as tomadas de decisão no que se refere aos 

ajustamentos contínuos para a melhoria do processo de ensino, pesquisa, extensão 

e gestão rumo aos nossos objetivos e missão (PDI 2011-2015, p. 12-13). Sua 

missão é oferecer ensino de qualidade, com ênfase na aprendizagem, no 

conhecimento, na pesquisa, na pós-graduação e na extensão, preparando cidadãos 

com formação humanística, ética e responsabilidades profissionais e sociais, a fim 

de possibilitar sua participação crítica e efetiva na construção da cultura e da 

sociedade brasileira. A missão se constitui numa declaração de propósitos, de 

caráter amplo e permanente, que confere individualidade e distingue a razão de ser 

da FAINOR, construída e compartilhada pelos seus diversos segmentos, representa 

a principal referência tanto na construção do Plano de Desenvolvimento 

Institucional-PDI, quanto para toda e qualquer ação que venha ser desenvolvida. 

Sua visão se apoia na ideia de ser uma Instituição líder em educação, que oferece 

qualidade e excelência em seus produtos, serviços e soluções para atender a um 

mundo em transformações, que está procurando, incessantemente, consolidar sua 

posição no campo do ensino de graduação e de pós-graduação, com a ampliação 

dos níveis de excelência que pratica, democratizando o acesso à formação em todos 

os níveis e elevando a eficiência do sistema de ensino superior na região e no 

estado da Bahia, de forma a contribuir para a qualificação de profissionais cidadãos, 

que atuem como agentes do desenvolvimento local e regional.  

Dessa forma, para cumprir sua missão e de acordo com o Regimento, a 

FAINOR tem as seguintes finalidades: contribuir, como agência formadora de 
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recursos humanos qualificados, para o processo de desenvolvimento regional, 

estadual e nacional; atuar na estrutura educacional como setor de colaboração com 

os poderes instituídos, no âmbito de suas metas no campo da educação; comunicar 

o saber através do ensino, de publicação ou de outras formas de comunicação; 

estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular, os 

nacionais e regionais, bem como prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com ela uma relação de reciprocidade; promover a extensão, aberta à 

participação da população, visando difundir as conquistas e os benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 

Instituição. 

 Assim, neste capítulo, analisamos ações fundamentais desenvolvidas para 

chegar aos seus objetivos. Muitas ações foram e estão em pleno andamento e não 

foi fácil selecionar as mais relevantes no período analisado, mas, em função dos 

objetivos delineados, apresentamos os resultados das mais relevantes. A análise 

dos ciclos de vida da FAINOR, conforme explicitado nos capítulos anteriores, a 

observação criteriosa do Plano de Melhorias enviado ao MEC, a leitura crítica dos 

Relatórios da Comissão Permanente de Avaliação (CPA), as leituras dos Relatórios 

de Gestão e a observância das diretrizes do PDI 2011-2015 nos permitiram articular 

empiria e teoria cujos resultados apresentamos a seguir.  

 Para apresentação dos dados das ações implementadas, consideramos o 

conceito de flechas guias. Essa escolha está pautada no entendimento de que uma 

flecha é a melhor metáfora para representar a ordem de grandeza dos 

deslocamentos realizados em termos de gestão estratégica. A flecha permitirá ao 

leitor uma melhor indicação visual da intensidade da força dessas mudanças, 

através de sua direção, bem como do seu sentido. Ela permitirá uma visão que 

expressa o elemento da historicidade (ciclos anteriores), os acontecimentos do 

tempo presente e possíveis prospecções. No nosso entendimento, o tempo foi 

elemento crucial para a compreensão dos ciclos de vida da FAINOR e para o 

entendimento da realidade institucional frente aos desafios de mudança constituídos. 

O termo “flecha” pode, à primeira vista, parecer sem sentido, mas, para nós, foi 

crucial, para indicar o sentido de acontecimentos que permearam toda a construção 

desse Projeto Técnico Aplicado. 
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5.1 FLECHA 1 - Criação dos Núcleos Docentes Estruturantes  
 

O Núcleo Docente Estruturante NDE é um conceito criado através da Portaria 

nº 147, de 2 de fevereiro de 2007, com a finalidade de imprimir melhorias na 

qualificação e no envolvimento do corpo docente no processo de concepção e 

consolidação de um curso de graduação. O entendimento do CONAES é de que o 

NDE deva ser considerado não simplesmente como exigência legal, mas como 

elemento diferenciador da qualidade do curso, no que diz respeito à interseção entre 

as dimensões do corpo docente e o Projeto Pedagógico do Curso. 

Podemos afirmar que, no início da criação dos NDE, a FAINOR atendia a 

diretrizes do MEC, mas não tinha ações com reflexos diretos nas atividades de 

ensino tampouco na gestão dos Cursos. Somente em meados de 2011, a 

importância desse Núcleo foi entendida como instrumento de  monitoramento da 

evolução e aplicação dos planos de melhorias e cumprimento de metas de avaliação 

como, por exemplo, o acompanhamento do Exame Nacional de Cursos – ENADE - e 

o cada PPC de cada curso. A primeira iniciativa, com vistas às articulações do NDE 

para a melhoria da gestão de cursos, foi implementar o seu funcionamento. 

O funcionamento do NDE de todos os 12 Cursos de Graduação da FAINOR 

tem como eixos norteadores: 

I. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo; 

II. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado 

de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso; 

III. Propor a formulação ou a reformulação do Projeto Pedagógico do curso para 

apreciação e aprovação pela plenária dos Colegiados e, posteriormente, pelo 

Conselho Acadêmico-CA;  

IV. Estabelecer parâmetros de resultados a serem alcançados pelo curso nos 

diversos instrumentos de avaliação externa como, ENADE, PROVA DE ORDEM 

e similares;  

V. Definir parâmetros, com vistas a apreciar e avaliar os Planos de Ensino 

elaborados pelos Professores do curso, apresentando sugestões de melhoria;  
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VI. Propor alternativas teórico-metodológicas que promovam a inovação na sala de 

aula e a melhoria do processo ensino-aprendizagem.  

VII. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação. 

Essa iniciativa atendeu à omissão no regimento da instituição, no que refere à 

Resolução CONAES nº 1, de 17 de junho de 2010 e respectivo Parecer nº 04 de 

17de junho de 2010, que estabeleceram a necessidade de existência de um Núcleo 

Docente Estruturante como parte integrante da gestão acadêmica dos cursos. Como 

já mencionado em diversos momentos deste relatório, a evolução do uso do 

conhecimento explícito pode ser observada na adequação da instituição às 

exigências dos instrumentos normativos necessários para garantir o êxito da 

normatização dos processos.  

O processo de colocar em funcionamento os NDEs teve como impacto mais 

imediato a institucionalização do julgamento criterioso imprescindível à tomada de 

decisões. Apesar de existirem no papel, eles não tinham uma ação efetiva de apoio 

aos Coordenadores de Curso, que, muitas vezes, sobrecarregados com a rotina 

cotidiana, não colocavam como prioridade aspectos relativos à necessidade de 

fortalecimento da pesquisa e do funcionamento mais sistêmico das rotinas de 

trabalho.  

A forma mais rápida e colegiada sobre as decisões que envolvem cada curso 

é de fundamental importância para a melhoria de sua qualidade. Entendemos o 

processo decisório como um momento ímpar, quando questionamos nosso próprio 

discernimento acerca dessa omissão regimental, aqui entendida como racionalidade 

limitada da gestão institucional. Entendemos, assim, que as decisões acertadas 

podem ser consideradas como processos, e não, mero acontecimento. Segundo 

Tichy (2010), os processos se iniciam quando o líder reconhece uma necessidade e 

planeja a decisão, mas se deve ressaltar que esse não é um ato individual, as 

equipes de apoio acadêmico foram fundamentais para ampliar nossa percepção 

sobre a situação, mostrando como agir e quando agir. Aqui registramos nosso 

aprendizado acerca da importância desse grupo de pessoas que influenciaram 

publicamente o debate e ajudaram a definir o processo de decisão de adequar 

nossa estrutura administrativa às Diretrizes Nacionais para cada Curso. Para Tichy 

(2010, p.37) 
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A decisão é a essência da liderança eficaz. Processo contextual e 
informado da tomada de decisão que abrange três domínios: os 
colaboradores, a estratégia e a situação de crise. Em cada domínio o 
processo de decisão dos líderes se divide em três fases: a preparação, a 
decisão e a execução. As decisões eficazes de liderança assentam no 
conhecimento contextual que cada um possui de si próprio, das redes 
sociais, das organizações e dos intervenientes (TICHY, 2010). 

 

A capacidade de a organização se adaptar ao uso de informações 

sistematizadas, em dados internos organizados, define a sua evolução quanto ao 

planejamento para transformar a informação em conhecimento organizacional. 

Segundo Choo (2006, p.28),  

 

[...] o uso estratégico da informação é aquela em que a organização cria, 
organiza, e processa informação de forma a gerar novos conhecimentos por 
meio do aprendizado. Novos conhecimentos permitem a organização 
desenvolver novas capacidades, criar novos produtos e serviços, 
aperfeiçoar os já existentes e melhorar os processos 
organizacionais.(CHOO 2006) 

 

A decorrência primeira do nosso entendimento sobre a importância da gestão 

do conhecimento na FAINOR foi reconhecer que o ponto de partida eram o 

aprimoramento, a capacitação e o compartilhamento do conhecimento, assim como 

iniciar investimentos em ferramentas administrativas para esse fim. Sabemos que a 

busca por melhoria contínua e eficaz requer que se revejam os atos administrativos 

redirecionando decisões em que o reconhecimento do conhecimento explícito 

passou a se tornar uma poderosa ferramenta estratégica. 

  No nosso caso, a situação de crise é expressa pela omissão no regimento 

quanto à exigência pelo Ministério da Educação da existência dos Núcleos Docentes 

Estruturantes, o que nos levou a mobilizar a equipe de Coordenadores de Curso, 

detentores do conhecimento contextual mais aprofundado para discutir prioridades e 

definir competências e perfis de docentes para atuarem como NDE. 

 Levado pela urgência, o Conselho Superior tomou a decisão da 

institucionalização imediata da atuação dos NDE. Através da atuação conjunta de 

vários sujeitos, o melhoramento dos processos organizacionais de cada Curso tem 

permitido reexaminar diretrizes e normas e questionamentos sobre práticas 

existentes.  

A sistematização de informações e dados está permitindo aglutinar 

experiências dispersas permitindo a localização de informações relevantes para 
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tomar decisões importantes. Essa nova prática tem levado a inúmeros ajustes na 

atuação das Coordenações de Curso que não mais tomam decisões de forma 

isolada, e sim, colegiada, democratizando o conhecimento do corpo docente e de 

suas expertises em prol da melhoria da qualidade dos cursos. A partir desse 

momento, a atuação do NDE tem sido fundamental para a construção das diretrizes 

de ensino, pesquisa e extensão, uma vez que estabelecem prioridades objetivas e o 

direcionamento de ajustamentos. A atuação conjunta os docentes amplia suas 

capacidades criativas, motivações, competências e conhecimento. Também 

compreendemos que essas mudanças e transformações não mais tendem a ocorrer 

de forma ”espontânea”, sem que a organização tenha se preocupado em 

desenvolver um efetivo plano ou proposta de planejamento que inclua novas ou 

renovadas aprendizagens. Entendemos que o aprender pode ser a compreensão 

teórica que se expressa na competência prática para executar certo fazer, ou uma 

ação racional orientada para determinados fins propostos. Para haver 

aprendizagem, é necessário que os sujeitos-aprendizes sejam sabedores do que 

devem aprender, estejam motivados para tais fins e estejam esclarecidos sobre suas 

consequências presentes e futuras. O processo de aprendizagem implica em 

aquisição de novas e renovadas competências e habilidades. Nessa direção, 

estamos tentando criar os nós entre decisão acertada, estratégia de gestão e gestão 

democrática, caminhando em direção ao nosso objetivo de aproximar a FAINOR de 

uma instituição aprendente. Mobilizar e coordenar as pessoas certas é essencial 

para que elas deem sua contribuição em momentos certos, e esse tem sido o caso 

dos grupos de docentes que compõem os NDE dos nossos cursos.                

Segundo Gonzáles, (2006), existem dois tipos de aprendizagem (saberes): o saber 

como (dominar as regras) e o saber que (ser capaz de identificar algo). A diferença 

entre os dois tipos de saberes: know how e know that, seria algo como a diferença 

entre saber como e saber que ou saber isso. Para Loiola e Porto (2012), o fenômeno 

da aprendizagem, sobretudo a aprendizagem individual, vem sendo, 

tradicionalmente, foco privilegiado de pesquisas nas áreas de Psicologia e de 

Educação. Mesmo assim, segundo as citadas autoras, esse conceito não foi ainda 

delimitado de forma satisfatória, fato que traduz a dificuldade de uma compreensão 

mais precisa sobre o conceito de aprendizagem e, mais ainda, de aprendizagem 

organizacional, particularmente, de organização aprendente.  
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Loiola e Porto (2012) consideram que as revisões de literatura tidas como 

clássicas (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; LIPSHITZ, 2000; EASTERBY-SMITH; 

ARAÚJO, 2001; FRIEDMAN; LIPSHITZ; POPPER, 2005) apontam inúmeras tensões 

e lacunas na análise de trabalhos teóricos e empíricos na área da aprendizagem 

organizacional, notadamente no que tange à identificação de quem é o sujeito da 

aprendizagem (se o indivíduo ou a organização) e, consequentemente, em torno de 

modelos que procuram representar o processo de aprendizagem organizacional e 

seus mais diversos componentes ou fases. 

Para os fins que nos interessam neste trabalho, a partir da leituras realizadas, 

as mudanças internas da instituição podem ser visualizadas nos processos coletivos 

de discussão sobre necessidades, estratégias, construção de equipes para a 

resolução de problemas haja vista a criação do NDE, a análise do Plano de 

Melhorias, a divulgação do PDI, a normatização de procedimentos etc. Nesse 

processo, a dimensão teórica da aprendizagem estabelece elos com outros 

processos de aprendizagem sendo que, nesse caso, a ênfase é dada às relações 

entre a experiência e a reflexão construtiva/reflexiva. A junção entre experiências 

práticas das equipes e os conhecimentos adquiridos através de processos mentais é 

o que se destaca. Essas dimensões da aprendizagem tornam-se tanto didáticas 

como metodológicas, possibilitando se chegar a resultados teóricos ou práticos – 

abstratos e aplicáveis, o que conduz à formulação de novos conhecimentos - 

possibilitando a todo o grupo envolvido a construção de sínteses diversas. É bem 

verdade que essa distinção ou a divisão entre diferentes dimensões de 

aprendizagens só tem efeitos didáticos e explicativos uma vez que não é possível 

estabelecer separações entre as etapas, os procedimentos ou os processos que 

conduzem às aprendizagens e, consequentemente, ao conhecimento ampliado que 

a convivência e a troca possibilitam. 

É preciso reconhecer, entretanto, que ainda são frágeis as articulações do 

Colegiado dos Cursos com os Conselhos Superiores da IES (Conselhos Superior de 

Administração e Acadêmico) Essas articulações ainda se encontram em 

fortalecimento entre os NDE e a Direção Geral. Essa é uma fragilidade que precisa 

ser estudada e pensadas estratégias de superação construídas democraticamente. 

Assim, embora reconheçamos os riscos, somos conscientes de que todo líder gere 

um processo que inclui erros e fatos novos que surgem no decurso de uma ação de 

planejamento. Reforçamos a ideia de que correções podem ser realizadas quando 
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necessárias. Sabemos que uma instituição com a FAINOR depende muito das 

competências das equipes constituídas, sob pena de sucumbir em função do 

trabalhos de equipes ineficazes. Desenvolver capital humano é um grande desafio 

para a IES, mas veremos, mais adiante, quais as estratégias constituídas com essa 

finalidade. A construção do conhecimento pode ser entendida como o adequado e 

estreito relacionamento entre conhecimento tácito e conhecimento explícito. 

Um dos fatores que deve ser observado pelas organizações, e isso pode ser 

observado na FAINOR, é que, nem sempre, conhecer significa estabelecer 

mudanças, e elas, nem sempre, significam produzir inovações. Um dos maiores 

desafios para as organizações consiste em saber aperfeiçoar seus serviços, mudar 

para melhorar a qualidade dos seus produtos e serviços, satisfazendo a sua 

“clientela” sem, entretanto, radicalizar as suas mudanças ou a sua identidade. De 

diferentes formas, os gestores devem ter claro que uma organização deverá 

sobreviver, independentemente da sua presença, por isso deverão prestar mais 

atenção aos processos implantados – as mudanças e as reformas – como estão 

sendo os resultados dos empreendimentos em curto prazo para poder projetar as 

perspectivas em médio e longo prazos, atentando, sobretudo, fara o fato de que uma 

organização deve aprender a delegar tarefas segundo a competência dos seus 

quadros.  

Um detalhe importante é que, na ou para a construção do conhecimento, a 

organização já não deve trabalhar de forma isolada do público em geral. Uma 

organização, seja ela de natureza pública ou privada, para ganhar legitimidade 

social e maior possibilidade de superar as adversidades, deverá atentar para se 

tornar “parceira” do público, ainda que esse público não seja o que usufrui 

diretamente dos seus produtos e benefícios. Nesses tempos “líquidos” (Bauman, 

2007) e voláteis, a organização inteligente deverá transformar as necessidades do 

público comunitário em suas próprias necessidades, gerando conhecimentos/novos 

conhecimentos capazes de se transformar e de evoluir, segundo mudem as 

necessidades coletivas. Essas espertezas gerenciais, aliadas às flexibilidades para 

mudar e inovar, propiciam novas capacidades para gerar criativos conhecimentos e 

as várias dimensões dos conhecimentos gerenciais.  

 Além do mais, é importante atentar para a existência de diferentes formas de 

conhecimentos, que implicam a utilização de métodos e de procedimentos 

diferenciados, oriundos dos procedimentos metodológicos das ciências (de forma 
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geral), e que podem ser aplicadas, tanto nos processos de busca de conhecimento 

das organizações - as investigações, as avaliações dos processos - quanto nas 

aplicações desses resultados. Em síntese, podemos considerar que o conhecimento 

gerencial insere-se nas estratégias globais das organizações contemporâneas, 

visando melhorar as competências centrais das organizações, gerando mais 

capacidades, diferenciações e vantagens competitivas: valor e resultados. 

Siqueira (2008) comenta que a gestão do conhecimento é uma nova área do 

saber que ainda não tem uma estrutura universalmente aceite e sequer uma 

metodologia estabelecida. Até a data, têm surgido tentativas de abordagem do 

assunto por alguns autores. Complementando o seu pensamento, conclui que "o 

grande interesse dos investigadores pelo conceito da gestão do conhecimento não 

significa que os quadros conceptuais estejam estabilizados. A maioria das 

abordagens teóricas têm características multidimensionais difíceis de circunscrever. 

No entanto, são diversos os autores que referem que um processo de gestão do 

conhecimento se caracteriza por promover a capacidade da organização de criar, 

partilhar, incorporar e integrar o conhecimento de forma consistente”. Por isso, 

finaliza, dizendo que muitas organizações praticam essas atividades até certo ponto. 

Mas poucas apresentam êxitos consistentes, pois confiam amplamente em 

situações esporádicas ou exemplos isolados. (Sequeira, 2008) 

No caso da Gestão do Conhecimento centrada, especificamente, em 

processos organizacionais, Almeida (2012, p. 327), na citada obra Aprender a 

Gerir as Organizações no Século XXI, mapeia uma série de conceitos de sobre 

Gestão do Conhecimento, como se verá a seguir. Em suas concepções, Gestão do 

Conhecimento é: 

a) “Conjunto de Processos de criação, aquisição e transferência de 

conhecimento, bem como, o reflexo desse novo conhecimento no 

comportamento das organizações” ( GARVIN, 1994); 

b) “A identificação de categorias do conhecimento necessário para apoiar a 

estratégia empresarial global, avaliação do estado atual do conhecimento da 

empresa e, transformação a base do conhecimento atual, numa nova e 

poderosa base de conhecimento, preenchendo os vazios ou lacunas do 

conhecimento”. (COPAL e GAGNON, 1995); 
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c) “Conjunto de processos que permitem utilizar o conhecimento como fator 

chave para acrescentar e gerar a organização”. (TEJEDOR e AGYUIRRE, 

1998); 

d) “É a função que planifica, coordena e controla os fluxos de conhecimento que 

se produzem na empresa e na relação com as suas atividades e com o seu 

entorno com o fim de criar competências básicas iniciais” (BUENO, 1998); 

 

e) “É um processo sistemático, articulado e intencional, apoiado na criação, 

codificação e disseminação e apropriação dos conhecimentos com a 

finalidade de alcançar a excelência organizacional” (GONZÁLEZ E SELLERO, 

2001); 

f) “É um processo no qual se perfilam alguns fatores comuns e vitais para 

alcançar sucesso: inovação, capacidade de resposta, produtividade e 

competitividade” (MARLA de ROSA, citada por A. Alvarez, 2002). (In:  

ALMEIDA, 2012, p. 327).  

Nota-se, na maioria das definições, que os pontos de maiores realces são: 

conhecimentos, processos de criação, inovações e transformação e sucesso 

organizacional. Isso significa que, neste trabalho, podemos entender como gestão 

do conhecimento todos os processos capazes de produzir tipos de conhecimentos 

considerados essenciais ao novo contexto social e produtivo e de serem utilizados 

pela FAINOR, permitindo-lhe o desenvolvimento, a inovação e a competitividade e 

as aprendizagens que lhe possibilitem a sustentabilidade no contexto local, sem 

perder de vista os efeitos da Globalização e das inovações tecnológicas e de 

comunicação.  

De todo modo, é importante observar que, se, de um lado, o acesso ao 

conhecimento e sua aplicação é necessário para sustentar a organizações em 

tempos de incertezas e de crises, de outro, é muito difícil que a organização se 

beneficie do conhecimento, sem que existam um efetivo sistema de Gestão de 

Conhecimento e um trabalho de convencimento sobre as vantagens dos processos 

de conhecimento, incluindo os processos de aprendizagens que abrangem todos os 

agentes envolvidos com a organização.  São, portanto, os agentes aqueles que 

possibilitarão o conhecimento, efetivarão e ratificarão os processos de 

conhecimentos. Através do reconhecimento da importância desses processos e por 

intermédio de aprendizagens coletivas integradas nas tramas das operações 
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cotidianas das organizações é que elas poderão adotar e crescer com a adoção do 

conhecimento nas diferentes rotinas de trabalho. 

Segundo Choo (2006), é durante a construção do conhecimento que a 

informação passa pela conversão. O elemento primordial desse momento e a 

partilha entre os membros do grupo de metáforas e analogias vão facilitar a tomada 

de decisão. Ao avaliar alternativas disponíveis, discutir suas vantagens e 

desvantagens, Choo (ibdem) aponta os três modos de uso da informação – 

interpretação, conversão e processamento – que dinamizam e reconstituem 

significados. 

Essa compreensão envolve duas posturas organizacionais compatíveis com 

os valores relacionados com a realidade atual: o emprego de procedimentos 

advindos da gestão democrática, ou da tomada de decisão de forma democrática, e 

a utilização de uma nova forma de gerir a organização com foco nas aprendizagens, 

fenômeno que abarca a capacidade de aprendizagem da própria organização. Daí 

que podemos inferir que essas capacidades de aprendizagens podem ser 

reconhecidas como gestão aprendente.  

 

5.2 - FLECHA 2 – Modernização e ampliação de laboratórios de apoio para o 
ensino e a pesquisa 
 

O fortalecimento dos NDE e das suas novas relações com as Coordenações 

de Cursos, Gerência Acadêmica e Direção Geral permitiu o andamento adequado da 

melhoria de infraestrutura dos laboratórios de apoio à pesquisa e às atividades de 

ensino dos diversos Cursos da FAINOR. Em função das características dos cursos, 

em sua maioria nas áreas de Saúde e de Engenharia, e das necessidades de aulas 

práticas e desenvolvimento de projetos, essa foi uma ação da qual dependiam as 

autorizações para a abertura de cursos. A partir de discussões internas com 

Coordenadores, Gerentes e o NDE, tomamos a decisão de que teríamos um projeto 

institucional para viabilizar os investimentos necessários a essa ação de melhoria. 

Entendemos que esse deva ser um projeto permanente. Essa é uma atividade que 

comporta riscos. Para Moura e Barbosa (2008), em um projeto, existem três tipos de 

riscos que podem gerar problemas: risco de concepção (definição dos objetivos 

resultados esperados); risco de planejamento (programação metas, recursos físicos 

e humanos e prazos) e risco de execução (ou gestão, do projeto). No início do ciclo 
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jovem de nossa Instituição, cada laboratório era pensando em função da visita do 

MEC. Conseguimos, atualmente, desenvolver um projeto de construção e melhoria 

dos laboratórios, com planejamento claro e rigoroso, como uma base segura para o 

processo de sua execução. Criamos normas e regras para avaliar cada necessidade 

de implantação e ou melhoria. Passamos a considerar que uma política de estudos 

sobre as necessidades de cada curso poderia nos ajudar nesse sentido, uma vez 

que a questão é complexa e se desenvolve em ambientes em constantes mudanças 

e novas exigências. Somente ume modelo de gestão flexível para esses projetos 

poderia garantir sua viabilidade. Assim, uma coordenação específica com esse fim 

foi criada e hoje faz parte do nosso organograma (Conforme figura 3) 

Retomando a discussão desenvolvida nos capítulos anteriores, nesse 

processo de sistematizar projetos, implantar e acompanhar o uso dos Laboratórios 

de ensino e pesquisa, foi necessário superar o uso do conhecimento tácito, criando, 

também, procedimentos para uso, reservas e normas de funcionamento do conjunto 

de Laboratórios. Aqui o conhecimento explícito foi a base das mudanças. Pudemos 

sentir, conforme argumentam Nonaka e Takeuche (2006), que é possível haver 

sinergia entre o conhecimento tácito e o explícito, dentro da nossa organização. 

Nossa experiência prática, no que se refere à implantação de Laboratórios isolados, 

nossos insigths e intuições anteriores sobre a questão permitiram-nos fazer a 

conversão do conhecimento explícito, formal e fácil de ser socializado entre todos os 

sujeitos envolvidos: alunos professores e gestores, através da construção coletiva 

de normas e regras de uso compartilhado. O quadro abaixo, sobre esse processo de 

conversão desenvolvido por Choo (2006, p.38), sintetiza nossa compreensão acerca 

dessa questão. 
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Gráfico 3 – Processos de Conversão do Conhecimento Organizacional 
Fonte: Choo, C.W. A organização do Conhecimento. São Paulo: Senac, 2006, p. 38 

 

A aquisição de equipamentos para o ensino e a pesquisa de custos elevados 

resultou na necessidade de criar espaços comuns para compartilhamento. Os 

laboratórios se tornaram um espaço importante para trabalho em equipe. Foram 

criados em função da demanda de espaços de reunião, em que professores e 

pesquisadores de diferentes áreas de atuação possam conviver, induzindo ao 

compartilhamento de ideias e de novas soluções.  
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Figura 4 – Mapas de Laboratórios  
Fonte: Direção Acadêmica da FAINOR 2012  

 

Aqui apontamos mais um espaço de aprendizagem coletiva, marca indelével 

de uma organização aprendente. Como assinalado anteriormente, é importante 

salientar que, em suas diferentes formas de atuar, os gestores devem ter claro que 

uma organização deve sobreviver independentemente da sua presença. Por essa 

razão, as empresas precisam prestar mais atenção aos processos implantados – as 

mudanças e as reformas – como estão sendo os resultados dos empreendimentos 

em curto prazo para poderem projetar as perspectivas em médio e longo prazos, 

atentando, sobretudo, para o fato de que uma organização deve aprender a delegar 

tarefas segundo a competência dos seus quadros. Os professores, ao assumirem a 

responsabilidade pelo uso compartilhado dos equipamentos, criam formas próprias 

de uso, sem que haja necessidade de intervenção permanente dos gestores do 

setor. 

 A partir da análise das demandas do MEC, da pesquisa dos professores e da 

especificidade de cada curso, induzimos a prática cotidiana em ensino em 

laboratórios e traçamos diretrizes gerais para a criação de laboratórios de uso 

compartilhado. Disso decorreu uma maior interação entre estudantes e professores, 
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sem a imposição de barreiras, de modo a aproveitar bem mais os espaços físicos e 

os de troca. Dessa forma, a possibilidade de buscar alternativas de melhorias do 

ensino por meio da experimentação significou uma ruptura com as metodologias 

consideradas mais “tradicionais”. Já tem sido comum a constatação de que para se 

chegar a uma boa formação acadêmica, é preciso superar os limites das salas de 

aulas. 

 

 

Figura 5 – Laboratórios FAINOR 
Fonte: Direção Acadêmica da FAINOR 
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 Espaços físicos alternativos dão ao aluno a possibilidade de contato com as 

realidades que serão vivenciadas no exercício da sua futura profissão. Assim, 

entendemos a importância dos laboratórios de ensino e pesquisa, como espaços 

alternativos de experimentação e criação. 

 

5.3 FLECHA 3 - Criação da Política de Pesquisa  
  

As políticas institucionais têm sido formuladas para estabelecer as premissas 

que vão nortear o planejamento das atividades acadêmicas e administrativas para 

que elas ocorram em consonância com a filosofia, as diretrizes, os princípios e os 

objetivos estabelecidos nos marcos institucionais, e encontram-se detalhadamente 

descritas no PDI. Essas políticas estão delineadas tendo em vista o princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E são materializadas em cada 

uma das atividades acadêmicas, na perspectiva de produzir conhecimento. As 

atividades de pesquisa e extensão devem se articular com o conhecimento existente 

e vincular-se com o compromisso social da IES - de buscar a excelência dos seus 

serviços. 

 As avaliações realizadas pelas Comissões do MEC nos anos 2007-2009, na 

maioria dos Cursos, colocavam em plano importante a baixa produção científica de 

docentes e discentes, apontando para a necessidade de investimentos nessa área. 

Entendendo que, nesse âmago, não poderíamos, como gestor, tomar decisões 

isoladas, iniciamos a organização sistemática Gerência de Pesquisa, Pós-graduação 

e Extensão. Inicialmente, foram realizadas reuniões com os Núcleos Docentes 

Estruturantes dos Cursos, dos Colegiados e dos Coordenadores para levantamento 

do perfil docente para a pesquisa, necessidades dos cursos e necessidades 

regionais de pesquisa. A perspectiva foi mapear vocações, estruturar relatórios e 

dados para a tomada de decisão. Pudemos, nesse momento, entender a 

importância dos princípios teóricos da organização aprendente.  

 Podemos afirmar, grosso modo, que a aprendizagem institucional, para atender 

à exigência de que as IES precisam assegurar, no ensino, a convivência do tripé 

ensino-pesquisa-extensão, foi significativa. Nos últimos quatro anos, registramos um 

grande avanço nesse sentido. Já são visíveis os resultados positivos, embora ainda 

tímidos em relação à vivência dos estudantes em ações que envolvem a pesquisa e 

a extensão. 



102 

 

 

Do ponto de vista da institucionalização da iniciação científica, a Direção 

Geral compreendeu que o aluno que participa do processo de produção do 

conhecimento enriquece sua formação acadêmica.  

Para alavancar a Pesquisa na FAINOR, foi necessário um direcionamento 

mais incisivo nessa área. Assim, propôs-se a criação de uma Coordenação de 

Pesquisa, desvinculada da Pós-graduação, com o objetivo de direcionar o trabalho 

para criação de instrumentos que valorizassem e incentivassem os docentes 

envolvidos com atividades de pesquisas. Essa ação foi implementada em fevereiro 

de 2011. Atualmente, temos Coordenações distintas para Pós-graduação e 

Pesquisa e Extensão, através de seus respectivos Núcleos, conforme organograma 

institucional. Vejamos no Gráfico 4 a evolução dos docentes envolvidos com 

pesquisa na FAINOR. 

 

 
Gráfico 4 - Docentes envolvidos com a Pesquisa  
Fonte: Coordenação de Iniciação Científica – FAINOR 2012 

  

A formação de Grupos de Pesquisa é uma forma de fortalecer áreas com 

potencial para criar cursos Stricto sensu, já que esses grupos poderão estabelecer 

linhas de pesquisa que poderão vincular-se a futuros Mestrados. O fortalecimento 

dos Grupos poderá incentivar a participação de alunos no Programa de Iniciação 
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Científica; a participação em chamadas de Editais; e o aumento da produção 

científica dos docentes da FAINOR. Atualmente, encontram-se em fase de 

estruturação cinco Grupos de Pesquisa da FAINOR: 

 Grupo de Pesquisa na área de Saúde 

       Linhas de Pesquisa: Saúde Pública e Coletiva 

              Saúde Ambiental 

 Grupo de Pesquisa na área de Direito 

  Linhas de Pesquisa: Direito Público 

              Direito Privado 

 Grupo de Pesquisa na área de Ciências Sociais 

            Linha de Pesquisa: Gestão de Organizações 

 Grupo de Pesquisa na área de Engenharia 

       Linha de Pesquisa: Robótica 

 Grupo de Pesquisa na área de Educação 

 O reconhecimento de que a FAINOR, como IES privada, deveria fundamentar e 

fortalecer o tripé ensino-pesquisa-extensão foi o fio condutor que levou à criação da 

Política de Pesquisa e Pós-graduação. Buscando a expertise de professores, 

pesquisadores experientes da Universidade Federal da Paraíba- UFPB as linhas 

gerais foram construídas. (Ver Anexo C) 

Segundo Lima Leite (2006), no contexto das organizações, a natureza da 

informação e do conhecimento é determinada pelas características sociais e 

culturais do ambiente no qual são criados e utilizados. No que concerne à pesquisa, 

necessária à melhoria da qualidade dos cursos de Graduação e Pós-graduação da 

FAINOR, nós a entendemos como fio condutor do processo de mudanças que o 

Plano de Melhorias estava a requerer. Tem sido comum a constatação de que, sob a 

perspectiva do ambiente acadêmico, o conhecimento explícito é um elemento crucial 

do processo de gestão próprio desse contexto. Argumenta o autor que uma das 

funções primordiais da IES, de uma forma geral, deve girar em torno da produção de 

conhecimento científico, sendo a sua comunicação processo fundamental para a 

melhoria do ensino, a formação de recursos humanos qualificados e 

desenvolvimento de atividades de ciência e tecnologia. Vejamos os dados mais 

significativos do panorama de Pesquisa na FAINOR: docentes envolvidos (com 

bolsa): 14 pesquisadores, sendo seis mestres e oito doutores; docentes 
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envolvidos (sem bolsa): sete pesquisadores, sendo seis mestres e um doutor; 

discentes envolvidos (com bolsa): 14 bolsistas; discentes envolvidos (sem bolsa): 

45 bolsistas. 

 

5.3.1- Iniciação Científica 

 

 O Programa de Iniciação Científica, proposto em 2010, foi consolidado com a 

Publicação de Edital para seleção de Bolsistas de Iniciação Científica da FAINOR ou 

como Discentes Voluntários, no mês de março de 2011. Além das Bolsas de IC, são 

disponibilizadas cargas horárias para professores com projetos de pesquisa 

aprovados e financiados pela Instituição. 

 Como pode ser visto no documento anexo, o entendimento de que a IES 

deveria ser o lócus para a construção e a concretização do conhecimento se coloca 

em evidência em relação à conciliação da teoria e da prática que, agora integradas e 

complementares, fazem nascerem as atividades que geraram as primeiras ações 

transformadoras: o primeiro edital de apoio à pesquisa, através de Iniciação 

Científica (ver Anexo D). Aqui circunscrevemos nossas primeiras perspectivas de 

gestão inovadora, uma vez que entendemos que, por meio do exercício de 

investigação científica - processo dinâmico que permite ampliar a visão pessoal e 

profissional do estudante - novos horizontes de melhoria do processo de ensino 

estavam a caminho. A iniciação científica é um instrumento fundamental para o 

desenvolvimento do conhecimento. Participar ativamente da produção de 

conhecimento e do desenvolvimento tecnológico é hoje uma necessidade para o 

desenvolvimento de qualquer IES. 

A FAINOR não poderia, em hipótese alguma, considerar-se uma IES 

impulsionadora do desenvolvimento regional sem estar contribuindo, mesmo que 

ainda de forma tímida, para o avanço científico e tecnológico.  
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SUBPROJETOS ORIENTADOR ORIENTANDO CURSO 

Constitucionalismo e Aprendizado 
Político no Período Grito da Razão 

1824 - 1827 

Argemiro Ribeiro 
de Souza 

Valter Santana 
Pinheiro júnior 

Direito 

Percepção político-jurídica sobre a 
Bahia, presente no Periódico Gazeta 

de Lisboa 1824 - 1826 

Argemiro Ribeiro 
de Souza 

Ialle Caren Silva 
Reis 

Direito 

Laboratório Virtual de Física em Java 
Appleste 

Carlos Takia Filipe Lima 
Fernandes 

Luan Silva Santana 

Engenharia da 
Computação 

Caracterização Molecular do 
polimorfismo Genético c.2548G>A no 
Gene LEP Associados à obesidade e 
à avaliação do perfil hemodinâmico, 
metabólico e neuroendócrino em 250 
indivíduos magros da população de 

Vitória da Conquista/Bahia. 

Gyselle Cynthia 
Silva Meireles 

Pollyanna Viana 
Lima 

Enfermagem 

Caracterização Molecular do 
Polimorfismo Genético c.2548G>A no 
Gene LEP Associados à Obesidade e 
à Avaliação do Perfil Hemodinâmico, 
Metabólico e Neuroendócrino em 250 
indivíduos Magros da População de 

Vitória da Conquista/Bahia. 

Stênio Fernando 
Pimentel Duarte 

Tábita Sarone 
Amorim Leite 

Farmácia 

Caracterização Molecular do 
polimorfismo Genético c.2548G>A no 
Gene LEP Associados à Obesidade e 
à Avaliação do Perfil Hemodinâmico, 
Metabólico e Neuroendócrino em 250 
indivíduos Magros da População de 

Vitória da Conquista/Bahia. 

Stênio Fernando 
Pimentel Duarte 

Ana Luiza Almeida Fisioterapia 

Aspecto Físico-químico e 
Microbiológico do Rio Verruga e os 

Possíveis Impactos na Saúde Humana 
da População do Município de Vitória 

da Conquista/Bahia. 

Jarbas Rodrigues 
dos Santos 

Daniele Leite Alves Farmácia 

Estado Funcional e Comportamento 
de Risco e Condições de Saúde de 

Idosos Institucionalizados 

Luciana Araújo dos 
Reis 

Emaiara 
nascimento de 

Oliveira 

Fisioterapia 

Estado Funcional e Comportamento 
de Risco e Condições de Saúde de 

Idosos Institucionalizados 

Luciana Araújo dos 
Reis 

Bianca Silva Santos Fisioterapia 

Análise das Dinâmicas de Mercado e 
de Recursos Humanos que Envolvem 
Eventos Festivos na Cidade de Vitória 

da Conquista/Bahia 

Márcio Céo dos 
Santos 

Bruno Lisboa 
Rodrigues 

Administração 

TOTAL GERAL 7 
ORIENTADORES 

11 
ORIENTADORES 

6 

 

Quadro 2 - Bolsas de Iniciação Científica 
Fonte: Núcleo de Pesquisa da FAINOR 2012 
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Os primeiros resultados dessa ação podem ser visualizados através das 

semanas de iniciação científica. 

Realizada desde o ano de 2008, a Semana de Iniciação Científica – SIC - 

que, atualmente, encontra-se na sexta edição, é uma sistemática regular de 

atividades acadêmicas desenvolvidas pela Faculdade Independente do Nordeste – 

FAINOR. Nesse sentido, a SIC-FAINOR tem servido de encontro científico dedicado 

ao estímulo da produção de conhecimentos acadêmicos em diferentes áreas do 

saber, conquanto valorize as produções técnico-científicas do seu corpo docente e 

discente que se manifestam via apresentação de resultados de pesquisas centrados 

nos cursos de graduação existentes nessa Instituição de Ensino Superior.  

Portanto, ao longo desses anos, a missão precípua da FAINOR tem sido de 

promover o debate acadêmico, dando atenção especial aos desafios 

contemporâneos da produção e difusão dos conhecimentos gerados pelo saber 

científico local. Em razão disso, o público-alvo preferencial das SIC-FAINOR tem 

sido tanto os discentes e os docentes cadastrados no Programa Institucional de 

Bolsistas de Iniciação Científica (PIBIC) e no Programa Institucional de Voluntários 

de Iniciação Científica (PIVIC), quanto a parcela importante de docentes e discentes 

aos quais tem sido oportunizada a participação em um evento qualificado 

academicamente, posto que a SIC-FAINOR, pelo seu segundo ano consecutivo, irá 

publicar seus resultados na forma de resumo científico com registros no ISSN.  

Por isso, tem acolhido e avaliado os resultados mais significativos das pesquisas 

realizadas em nível de graduação, com o intuito, inclusive, de descobrir e 

oportunizar inserções de novos quadros que, em futuro próximo, devem contribuir 

ainda mais com a consolidação da IC na FAINOR.  

Vistos assim, os resultados apresentados na SIC-FAINOR têm se relacionado 

com as áreas de investigação desenvolvidas pelos docentes e discentes nos seus 

respectivos projetos de pesquisa, em consonância com as linhas de pesquisa 

promovidas pelos cursos de graduação. Só recentemente, no entanto, passaram a 

ocorrer os registros e as elaborações de relatórios mais sistematizados sobre a 

quantidade e a natureza dos trabalhos acadêmicos apresentados na SIC-FAINOR. 

Em razão disso, sabemos, por exemplo, que, na IV Semana de Iniciação Científica, 

realizada no ano de 2011, foram apresentados 22 (vinte e dois) trabalhos 

acadêmicos em formato de pôsteres, que envolveram diretamente 50 (cinquenta) 

pesquisadores vinculados aos cursos de graduação da FAINOR, dentre os quais se 
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destacaram, na época, os cursos de graduação de Farmácia, Fisioterapia, Direito, 

Enfermagem, Administração e Engenharia da Computação.  

No ano seguinte, a V Semana de Iniciação Científica contou com a 

participação de 196 (cento e noventa e seis) discentes da graduação, inscritos na 

categoria de ouvintes, sendo que 52 (cinquenta e dois) apresentaram pôsteres 

acadêmicos, 21 (vinte e um) apresentaram resultados da IC, e 31 (trinta e um), 

resultados de pesquisas orientadas por docentes dos cursos de graduação dessa 

IES. A V SIC-FAINOR contou, ainda, com 12 monitores oriundos dos cursos de 

graduação da FAINOR, ver gráfico 5.  

 

 

Gráfico 5 – Participação discente na V SIC 
Fonte: Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão. 

 

Salientamos que, na modalidade de IC da V SIC-FAINOR, de um total de 21 

(vinte e um) trabalhos apresentados pelos bolsistas institucionais de pesquisa, a 

distribuição por curso foi feita da seguinte forma: seis pôsteres acadêmicos de IC 

foram representados pelo Curso de Farmácia, sete, pelo Curso de Fisioterapia, 

quatro, pelo Curso de Odontologia, dois, pelo Curso de Engenharia da Computação, 

e dois, pelo Curso de Direito. 

Pôsteres IC Pôsteres Graduação Ouvintes Monitores

0

50

100

150

200

250

300

350

400

21
31

196

12

Participação dos Discentes da V SIC-FAINOR 



108 

 

 

No que concerne à modalidade de apresentação de resultados de pesquisa, 

via pôsteres acadêmicos, para a graduação, há que se destacar que o Curso de 

Direito da FAINOR participou com destaque e êxito, visto que, na sessão de trabalho 

da V SIC, do turno matutino, dentre 18 (dezoito) pôsteres apresentados, o Curso de 

Direito se destacou com 14 (quatorze) apresentações. Os demais resultados foram 

dos Cursos de Farmácia e de Fisioterapia, com a apresentação de dois pôsteres, 

cada um. 

Na sessão de trabalho da V SIC-FAINOR, modalidade graduação vespertino, 

somente dois pôsteres foram apresentados - um do Curso de Farmácia e o outro do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo. Finalmente, para a sessão da V SIC-FAINOR, 

modalidade graduação noturno, foram apresentados 12 (doze) pôsteres. Sua 

integralidade foi representada pelo Curso de Direito. 

Sabemos que os passos ainda são pequenos, mas a caminhada está bem 

iniciada e com um largo caminho pela frente. Na tentativa de não deixar fora dessa 

conquista outros alunos não inseridos nos projetos de Pesquisa em andamento, 

criamos uma articulação dos trabalhos de fim de Curso TCC à Política de Pesquisa 

nos seguintes termos. 

Política de Avaliações dos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC – da 

FAINOR foi articulada à Política de Pesquisa. Consideramos que as novas 

exigências constantes do “Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação”, 

promovida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP - seria um motivo agregador para essa inciativa. 

Propusemo-nos a adequar nossa política de avaliação e regulamentação do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para atender às exigências que permitam o 

curso de graduação ser avaliado, periodicamente, pelos instrumentos do INEP, para 

alcançar o conceito 5 (cinco), que só é atribuído quando o trabalho de conclusão de 

curso previsto/implantado está regulamentado/institucionalizado de maneira 

excelente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga 

horária, formas de apresentação, orientação e coordenação. Essa foi mais uma ação 

importante para fortalecer a iniciação científica, sem deixar de fora as pesquisas 

realizadas pelos alunos com orientação docente ao final de cada curso. 
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5.3.2 Primeiros passos para o fomento a pesquisa 

 

 Não é tradição nas IES privadas o investimento próprio no fomento à 

pesquisa. Foram muitos os debates e as reuniões do corpo administrativo e dos 

mantenedores, visando abrir os primeiros caminhos nesse sentido. Sabemos da 

importância de alavancar o capital intelectual da FAINOR, através do 

desenvolvimento do empreendedorismo inovador do processo de institucionalização 

da pesquisa, sem o qual nossa capacidade de inovar de maneira contínua e 

sustentável fica comprometida. A decisão se apoiou em três principais pilares: 

desenvolvimento do capital intelectual das PESSOAS, maior produção do 

CONHECIMENTO e a possibilidade de se CONECTAR com o desenvolvimento 

local.  O investimento em pessoas e em suas competências e seus valores é, sem 

dúvida, a principal fonte de inovação e renovação dentro da instituição, para que 

possamos estar sempre em busca de gerar soluções inovadoras. No nosso caso, 

trata-se de melhorar o índice de produção docente e discente para atender ao plano 

de melhorias, bem como participar mais ativamente das políticas de 

desenvolvimento local e regional. O (ver ANEXO E ) mostra nosso primeiro edital de 

fomento à pesquisa. O Programa teve como objetivo estimular a pesquisa e a 

fixação do corpo docente com elevada produção em pesquisa para a FAINOR, na 

expectativa de entrar no espaço de produção do conhecimento local e regional. 

5.3.3 Revista Científica – Ciência & Desenvolvimento 

 

A Revista Eletrônica Ciência & Desenvolvimento da FAINOR apresenta-se 

como um espaço científico aberto à veiculação de materiais de diversos campos do 

saber e pauta, na multidisciplinaridade, sua referência para a contribuição com a 

produção científica e a disseminação de conhecimento, objetivando a troca de 

informações, a reflexão e o debate, provendo o desenvolvimento social e científico.  

A Revista Ciência & Desenvolvimento (C&D) é uma realização da 

Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Faculdade Independente 

do Nordeste – FAINOR, cuja missão é registrar e divulgar o conhecimento 

acadêmico-científico contribuindo com a promoção e o desenvolvimento da ciência 

em várias áreas do conhecimento. (www.fainor.com.br/revista).  

 

http://www.fainor.com.br/revista


110 

 

 

A Revista Eletrônica C&D foi indexada pela Base LATINDEX - Sistema 

Regional de Información para las Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal. Isso significa que foi avaliada e aprovada pelo seu mérito 

científico, pela periodicidade, pelo formato de publicação, pela revisão por pares, 

entre outros. Ou seja, além de a indexação qualificar e dar visibilidade à revista, 

pode ser utilizada pela CAPES como um dos critérios para avaliar os cursos Stricto 

Sensu.  

A C&D teve seu primeiro número publicado em 2008, na versão eletrônica, 

em caráter experimental, para a implementação de uma publicação científica na 

FAINOR. Nesse número publicou resumos de trabalhos discentes apresentados 

na II Semana de iniciação Científica e artigos do corpo docente. 

Com a demanda de submissões de artigos à C&D, a Direção da FAINOR 

acreditou nesse projeto e investiu em uma nova política editorial em 2010. Nesse 

ano, publicou os volumes 2009 e 2010 regularizando assim, a sua periodicidade. 

Um longo caminho foi percorrido até que a C&D assumisse o formato 

atual. Foi formada a Comissão Editorial, o Conselho Consultivo, com professores 

doutores de várias Instituições de Ensino Superior do país e do exterior, bem 

como estabeleceu as Políticas de Seção. 

Ainda em 2010, a C&D começa a ter visibilidade e credibilidade no campo 

científico e acadêmico. É indexada pelo LATINDEX - Sistema Regional de 

Información para las Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal e em 2011 pelo RCAAP - Repositório Científico de Acesso Aberto de 

Portugal e pela SUMÁRIOS.ORG, base indexadora de periódicos científicos 

brasileiros. Em 2011 a Revista entra para o QUALIS CAPES nos extratos B5 e B4 

nas áreas de Medicina, Enfermagem e Interdisciplinar, disponível em 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/publico/pesquisaPublicaClassificacao.seam?con

versationPropagation=begin 

5.3.4 Política de Inovação 
 

Considerando o caráter privado da FAINOR e a possibilidade de problemas 

futuros oriundos da institucionalização da pesquisa, foram pensadas e criadas 

normas e regras concernentes ao desenvolvimento da pesquisa e seus resultados. 

Utilizando o conhecimento explícito como ponto de ancoragem, foi criada nossa 

Agência de Inovação – InovaCon - diretamente vinculada à Gerência de Pós-

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/publico/pesquisaPublicaClassificacao.seam?conversationPropagation=begin
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/publico/pesquisaPublicaClassificacao.seam?conversationPropagation=begin
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graduação, Pesquisa e Extensão, através da RESOLUÇÃO Nº 012/2012 (Ver Anexo 

F), que dispõe sobre a criação e o Regulamento da Agência de Inovação - 

InovaCon. A agência tem como finalidade colaborar para a definição das políticas e 

das diretrizes da pesquisa e da inovação, gerenciando, disseminando, 

supervisionando e apoiando seu efetivo cumprimento, nos termos do Regimento 

Geral. Sua missão é fortalecer o relacionamento da FAINOR, aí incluídos suas 

unidades, departamentos, docentes, técnico-administrativos e discentes com a 

comunidade, envolvendo órgãos de Governo, empresas e demais organizações da 

sociedade civil, criando oportunidades para que as atividades de ensino e pesquisa 

se beneficiem dessas interações e contribuam para o desenvolvimento econômico, 

tecnológico e social da região e do País. Tem por objetivo valorizar a atividade 

criativa desenvolvida no âmbito da FAINOR, por meio da proteção das criações 

(propriedade intelectual), da transferência de tecnologia e da inovação tecnológica 

em prol do desenvolvimento econômico, tecnológico e social (Ver Anexo G). 

O objetivo geral desse Programa Institucional de Gestão Tecnológica e 

Inovação e de Propriedade Intelectual é de definir, no âmbito da FAINOR, diretrizes 

que orientem a busca de oportunidades facultadas pela Lei no 10.973/04, e que 

contemplem a demanda incremental oriunda das atividades de P&D da instituição, 

bem como atribuir competência à InovaCon e indicar os mecanismos que facilitem 

sua implantação, visando potencializar a produção científica e tecnológica na IES, 

com foco na geração e na transferência de tecnologias voltadas para o atendimento 

aos planos de ação de C&T+I do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI) e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia 

(SECTI). 

 A InovaCon, Agência de Inovação moldada como o NIT da FAINOR, nessa 

proposta, assume um novo desenho organizacional que amplia substantivamente 

seu escopo de atuação das atividades de gestão tecnológica na FAINOR, quais 

sejam: (i) proteção às criações intelectuais, obras artísticas, científicas e literárias, 

programas de computador); (ii) informação tecnológica (acesso à base de dados 

com vistas a procedimentos de busca sobre o estado da técnica, para fins de 

patenteamento, alerta de mercado, monitoramento de infringência de direitos, dentre 

outros objetivos) e (iii) transferência de tecnologia (negociação, elaboração e 

gerenciamento de contratos; estudos de viabilidade econômica; prospecção de 

parcerias; marketing). 
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 O novo marco legal e a implantação desses princípios regulatórios e 

norteadores implicarão em mudanças substantivas na gestão dos recursos humanos 

e materiais da FAINOR induzirão ao zelo crescente com as informações sensíveis 

resultantes de seu esforço de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

O resultado esperado de sua implantação é dotar a Instituição de normas, 

procedimentos e rotinas que visam superar os desafios para atingir a inovação 

tecnológica. No entanto, esse direcionamento não pode estar dissociado da 

preocupação constante em buscar uma relação de equilíbrio entre essa nova 

filosofia e a missão da FAINOR, que é de gerar, absorver e difundir conhecimentos 

científicos e tecnológicos, nos mais diversos ramos do conhecimento, e pelo 

desenvolvimento integrado das atividades de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico, ensino, produção de bens, prestação de serviços de referência, controle 

de qualidade e informação, com a finalidade de proporcionar apoio estratégico às 

Politicas Governamentais e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 

população e para o exercício pleno da cidadania. 

  No que concerne às questões que envolvem a propriedade intelectual, foi 

instituída a regulamentação que dispõe sobre as normas de proteção dos resultados 

das pesquisas realizadas no âmbito da FAINOR, bem como sobre a gestão e a 

transferência dos direitos sobre a criação intelectual de titularidade dessa Instituição 

de Ensino. Partimos do pressuposto de que uma das questões fundamentais no 

âmbito na Inovação é uma regulamentação única sobre a Propriedade Intelectual 

(PI). Assim, atendendo às Leis n° 10.973/04 (Lei de Inovação), n° 9.610/98 (Lei de 

Direitos Autorais), n° 9.609/98 (Lei de Propriedade Intelectual e Programa de 

Computador) e n° 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) e demais normas 

aplicáveis, criamos, no âmbito da FAINOR, de sua Mantenedora, a Sociedade 

Educacional da Bahia S/C Ltda. e do Instituto Imborés a ela associado, através da 

RESOLUÇÃO CA Nº 011/2012, a regulamentação da propriedade intelectual (Ver 

Anexo H). 

5.3.5 Conselho de Ética em Pesquisa 

 

 Estudo desenvolvido por Fontelles (2007) foi uma das fontes de inspiração para 

se pensar a criação do Conselho de Ética em Pesquisa da FAINOR. Segundo o 

autor, esses Comitês, tanto no Brasil quanto em nível internacional, trazem os 
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resultados das demandas do avanço ético da humanidade, no que se refere às 

pesquisas que envolvem seres humanos. Essas preocupações são frutos do 

interesse social em estabelecer critérios éticos para a pesquisa. Entre intensos 

debates, foi criada a Regulamentação Internacional de Ética Em Pesquisa, para 

combater abusos e maus-tratos contra a integridade física, psíquica e moral da 

pessoa humana. O autor assinala, ainda, que há, hoje, uma longa construção 

histórica, consubstanciada em várias normatizações. Entre os mais importantes 

deles, destacam-se o Código de Helsinque e a Bioética. O avanço da Ciência e da 

Tecnologia coloca, como exigência, a submissão do crivo da análise ética às 

experimentações envolvendo seres humanos. Ao longo da história da Ciência 

contemporânea, tem-se discutido que a pesquisa não é neutra, e sua dimensão 

axiológica tem implicações éticas que carecem de submissão ao juízo ético. 

Barchifontaine e Pessini (1991, 2000) argumentam que a sociedade precisa 

encarar a experimentação com seres humanos com seriedade e responsabilidade e 

que o uso dos seres humanos em experimentos científicos traz inegáveis benefícios 

sociais. Entretanto, nesse contexto, é fundamental admitir que existem conflitos 

entre os interesses dos indivíduos submetidos à experimentação e ao interesse da 

ciência. Eles podem mesmo chegar a níveis insuportáveis, a exemplo dos 

experimentos nos campos de concentração nazistas, onde prisioneiros raciais, 

políticos e militares foram postos à disposição dos médicos para todo e qualquer tipo 

de experimentação. Do ponto de vista dos autores, a experimentação com seres 

humanos transcende os limites de uma categoria profissional. Por isso, precisa ser 

abertamente discutida por profissionais de áreas como Direito, Teologia, Filosofia, 

Sociologia, Jornalismo e Estatística e outros. No Brasil, o fato de a obrigatoriedade 

de os aspectos éticos da pesquisa com seres humanos serem avaliados por um 

comitê, especialmente constituído para esse fim, começou a ser observado somente 

a partir da Resolução nº 196/1996, do Conselho Nacional de Saúde – CNS - que 

contém as diretrizes e as normas regulamentadoras desse tipo de pesquisa. 

O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP - é um colegiado interdisciplinar e 

surge como um órgão de grande importância para a realização de pesquisas na 

Instituição. Por meio dele, tramita todo protocolo que desenvolva pesquisa com 

seres humanos, difundindo entre a comunidade acadêmica os aspectos éticos 

envolvidos no projeto, esclarecendo ao indivíduo e à coletividade os referenciais 
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básicos da Bioética, quais sejam: a autonomia, a não maleficência, a beneficência e 

a justiça, entre outros, que visam assegurar os direitos e deveres que dizem respeito 

à comunidade científica, aos sujeitos de pesquisa e ao Estado. 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Independente do Nordeste – 

FAINOR, constituído pela Portaria nº 012/10, nos termos das normativas vigentes, 

considerando, especialmente, os documentos Resolução CNS 196/96, Resolução 

CNS 240/97, Resolução CNS 370/07 CNS e Norma de Procedimentos CNS 006/09, 

é uma instância colegiada, pluralista, interdisciplinar e independente, de caráter 

consultivo, deliberativo e educativo, vinculado à Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa – CONEP. Para fins de apoio técnico e administrativo, o CEP/FAINOR é 

vinculado à Coordenação de Pós-graduação e Pesquisa, sem caráter de 

subordinação. O CEP/FAINOR tem por finalidade regulamentar, avaliar e 

acompanhar as pesquisas que envolvem seres humanos realizados na FAINOR, ou 

em ambientes externos, que envolvam pesquisadores a ela vinculados ou não, 

desde que as entidades que dela precisem submetam seus projetos a análise e 

aprovação, a fim de preservar os aspectos da adequação ética, especialmente para 

resguardar a integridade e a dignidade dos sujeitos de pesquisa, tanto individual 

quanto coletivamente, levando-se em conta os aspectos filosóficos, morais, 

metodológicos, legais e normativos envolvidos. Atualmente nosso Comitê deverá 

atender às demandas de toda a região. 

5.3.6 Incentivo a publicações 

 

Acreditamos que, com o incremento da pesquisa, o resultado direto é a 

publicação em periódicos especializados. Os primeiros resultados expressos em 

relatórios é insumo para produção científica no futuro. Como forma de 

institucionalizar o apoio à produção dos docentes da FAINOR, três livros, em forma 

de coletânea, estão sendo preparados para lançamento ainda em 2013. Fruto dos 

primeiros esforços de parceria, eles foram produzidos com o apoio do Mestrado 

Profissional em Gestão nas Organizações Aprendentes da UFPB. 

Segundo a Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e extensão, entre os anos 

de 2010 e 2012, os docentes envolvidos em pesquisa publicaram cerca de 48 

artigos em periódicos especializados, 30 artigos completos em Anais de Evento e 

100 resumos em eventos. Podemos verificar, pelos dados, que estamos caminhando 
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em direção a melhorar o item de avaliação SINAES sobre produção científica. 

5.3.7 Formação Lato Sensu 

 

A Coordenação de Pós-graduação e Pesquisa, responsável pelos Cursos de 

Pós-graduação Lato Sensu e pelas atividades relacionadas com a pesquisa da 

FAINOR, busca, por meio do ensino e da pesquisa, estimular e articular atividades 

que promovam a construção de novos conhecimentos. 

Os projetos pedagógicos dos cursos de pós-graduação procuram construir a 

interdisciplinaridade entre as áreas de saberes da FAINOR, a partir de um eixo 

integrador, que pode ser um objeto de conhecimento, identificado no projeto de 

pesquisa ou no desenvolvimento de uma unidade didática. O princípio da 

interdisciplinaridade se apresenta como uma orientação fundamental para a 

constituição dos currículos nos projetos pedagógicos dos cursos.  

A Coordenação procura direcionar suas ações para uma política voltada para 

a ampliação e consolidação dos cursos de Pós-graduação, estimular a criação de 

grupos de pesquisa, a produção intelectual através da publicação em periódicos e a 

socialização do conhecimento.  

Atualmente, estamos fazendo as alterações necessárias no Regulamento da 

Pós-Graduação lato sensu para adequá-lo à Política de Pesquisa. Destacamos que 

essas alterações não comprometerão a Resolução CNE/CES nº 001, de 8 de junho 

de 2007, que estabelece normas para o funcionamento dos cursos em nível de 

especialização. 

Os cursos de Especialização ofertados pela FAINOR entre 2010 e 2013 estão 

listados abaixo: 

 Análises Clínicas e Toxicológicas – Turma I 

 Fisioterapia Cardiorrespiratória com ênfase em UTI 

 Gestão de Organizações Aprendentes 

 Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos 

 MBA em Gestão de Pessoas – Turma V 

 Metodologia e Gestão do Ensino Superior 

 Fisioterapia em traumato-ortopédica e reumatológica 

 Análises Clínicas e Toxicológicas - Turma II 

 Controladoria 

 Direitos Humanos e Cidadania (Não iniciado) 
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 Educação de Jovens e Adultos (Não iniciado) 

 Serviço Social e Gestão de Projetos Sociais (Não iniciado) 

Como estratégia para ofertar novos cursos Lato sensu, foi feito um 

levantamento da demanda da Região, através do preenchimento de um formulário 

durante as visitas em Instituições Públicas e Privadas. A partir dos dados obtidos 

pela pesquisa de campo, observou-se que a metodologia adotada está focada na 

interdisciplinaridade, ou seja, 100 horas serão destinadas aos componentes 

curriculares comuns para todos os cursos de pós-graduação da FAINOR, e as 260 

horas restantes serão de disciplinas específicas de cada curso. Os componentes 

curriculares comuns (selecionados a partir de sua frequência em quase todos os 

Cursos de Especialização ofertados pela FAINOR) são ministrados simultaneamente 

para os cursos de Pós-graduação vigentes e os específicos, em salas individuais 

para cada curso. Dessa forma, as turmas poderão ser formadas com um número 

mínimo de 20 alunos, já que podem ser integradas nos módulos comuns como se 

fossem uma turma única. Essa ação foi implantada a partir de outubro de 2010. 

Os Cursos de Especialização oferecidos pela IES têm como finalidade 

atender à demanda de pessoal de nível superior por formação e capacitação em 

nível de pós-graduação lato sensu. As políticas para a pós-graduação visam 

estimular o seu desenvolvimento dentro dos princípios e das diretrizes que 

identificam o papel que a IES atribui à educação continuada, com o estabelecimento 

de novos acordos de cooperação, convênios e parcerias que possam viabilizar, em 

médio prazo, a implantação de cursos e programas de pós-graduação stricto sensu; 

o incentivo ao intercâmbio de docentes e discentes entre IES nacionais e 

estrangeiras; o incentivo permanente à articulação entre os cursos de graduação e 

os de pós-graduação; a contribuição para a autonomia científica e tecnológica do 

nosso Estado e o desenvolvimento do Programa de Estágio.  

Os Cursos de Pós-graduação compreendem atividades de ensino e pesquisa, 

visando à capacitação de recursos humanos nas diversas áreas do conhecimento, 

para atuarem na docência, na pesquisa e no exercício profissional, sendo capazes 

de contribuir para o processo de transformação da realidade regional. 

Em meados de 2003, a FAINOR ofereceu o primeiro curso de pós-graduação 

lato sensu na área Jurídica, em Direito Processual. Em 2006, foi oferecido o Curso de 

Pós-graduação MBA de Gestão de Pessoas. A partir de 2007, destacam-se o 

crescimento e a consolidação da pós-graduação lato sensu, quando se mantém uma 
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regularidade de oferta de cursos em um patamar muito superior, com a criação de sete 

novos programas. Atualmente, a Instituição conta com vinte cursos de Pós-graduação 

Lato Sensu. 

5.3.8 Formação Strictu Senso de gestores, docentes e técnicos administrativos 
  

Considerando que os agentes educativos da IES são peças-chave para 

desencadear um processo de disseminação de conhecimento como impulsionador 

de desenvolvimento regional, iniciamos a busca por parceiros que pudessem ajudar 

a solucionar esse grande problema. A Região Sudoeste da Bahia, embora com um 

bom número de instituições públicas e privadas de Ensino Superior, não tem 

atendido à demanda por formação strictu senso. Na cidade de Vitória da Conquista, 

só uma instituição oferece cursos nesse nível - a Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), com apenas 12 cursos para atender a uma demanda 

anual de cerca de 10 mil alunos.  

Formar mestres e doutores é fundamental para criar conhecimento 

organizacional. Segundo Franchini (2002), a Gestão do Conhecimento é 

fundamental para que as organizações possam alcançar a formação de um conjunto 

de competências que lhe permitam atingir vantagens competitivas. No caso das IES, 

a vantagem mais competitiva é o ensino a pesquisa e a extensão de qualidade. 

Para atender às exigências dos compromissos estatutários e programáticos 

para a implantação dos mestrados profissionais, a FAINOR vem se reestruturando, 

aprimorando suas atividades de pesquisa e procurando estreitar as relações com 

outras IES, a exemplo da parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

concretizada no convênio entre as partes para qualificar gestores e docentes da IES. 

Dessa forma, encontra-se em andamento, desde dezembro de 2010, a formação de 

12 docentes e gestores no Mestrado Profissional em Gestão de Organizações 

Aprendentes. 

Tendo em vista esse processo de reformulação da FAINOR e por perceber, 

nas ações promovidas pela FAPESB, possibilidades concretas que a auxiliarão a 

alcançar os seus objetivos, solicitou-se a esse órgão que o Mestrado supracitado 

fosse inserido no cadastro de Bolsas de Mestrado – seu fluxo contínuo. Essa Ação 

foi executada no início de março de 2011.  

A inserção do Mestrado Profissional em Gestão de Organizações 

Aprendentes possibilitou a solicitação de bolsas de Mestrado para os três alunos 
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regularmente matriculados no referido programa. É possível ver, no gráfico 6, 

abaixo, que ainda é necessária uma ação de incentivo à titulação em nível de 

Mestrado e Doutorado. O grande número de especialistas que atuam na docência 

ainda é um entrave para a melhoria do item titulação do corpo docente na avaliação 

MEC/SINAES. 

 

 

 
Gráfico 6 – Titulação do corpo docente da FAINOR  
Fonte: Setor de Recursos Humanos da FAINOR- 2013 

 

Se atentarmos para essa distribuição, considerando cada curso, em 

particular, temos o seguinte quadro: 

 

 

 

Gráfico 7 – Titulação do Corpo Docente por Curso  
Fonte: Setor de Recursos Humanos da FAINOR 2013 
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Os dados indicam que essa flecha deverá avançar em curto prazo. 

Entretanto, sem a aprovação do Plano de Carreira adequado, essa ação pode ser 

interrompida e prejudicar os avanços da pesquisa, com impacto direto na 

possibilidade de inovação. 

Buscando fomentar a formação de mestres e doutores para atuarem como 

solucionadores de problemas de inovação dentro da FAINOR, além do Convênio 

com a UFPB para formar mestres, temos, atualmente, um protocolo com a 

Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias (UHLT) para a formação de 

doutores (Ver Anexo I). 

 

5.4 Responsabilidade social como extensão 

 

A responsabilidade social da instituição está voltada para questões relativas à 

inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, 

da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural e tem sido uma 

das grandes preocupações da gestão. 

 As bases teóricas mais atuais que norteiam nossa perspectiva de 

responsabilidade social encontram eco nas reflexões de crédito (2005) que nos 

convocam para a importância de se definirem claramente os novos conceitos das 

questões sociais daí decorrentes. Para o autor, a responsabilidade social 

empresarial é fundamental para sua imagem na comunidade onde se encontra 

inserida. Ele refere que tornar a empresa parceira e corresponsável pelo 

desenvolvimento social, regional e local significa desenvolver o aperfeiçoamento 

permanente da sua capacidade de ouvir os interesses das diferentes partes e 

conseguir incorporá-los ao planejamento de suas atividades, buscando atender às 

demandas da sociedade, e não, apenas, às de seus acionistas e proprietários. 

Atualmente, as instituições precisam ir, através de um comportamento, para além 

dos impostos pelas legislações pertinentes. Precisam desenvolver sua capacidade 

de ouvir as demandas da sociedade e estar presentes onde as necessidades sejam 

mais prementes. Nossa preocupação não têm sido somente as demandas cotidianas 

de ensino-pesquisa, pois a extensão tem ocupado um lugar privilegiado na nossa 

busca de tornar uma organização aprendente. Entendemos que, na troca de 

conhecimento implícito com as camadas sociais, estaremos aprendendo nuances 

fundamentais da vida cotidiana da comunidade, para transformar em conhecimento 
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explícito e produzir o conhecimento científico.Estamos buscando nosso 

protagonismo como agente sociopolítico visando reduzir os limites do diálogo 

perceptível entre nossa prática e a demanda da sociedade.  

Nossa compreensão é de que precisamos agregar às suas habilidades 

técnico-administrativas nossa capacidade de perceber o contexto social e político 

que envolve a Região Sudoeste da Bahia e Vitória da Conquista, em particular, 

procurando reconhecer que nossa responsabilidade com a sociedade extrapola 

nossa missão acadêmica com alunos e professores. Somos também responsáveis 

pela busca de soluções para problemas sociais da Região Sudoeste e do estado da 

Bahia. 

O Programa Institucional de Responsabilidade Social, conforme previsto em 

seu PDI (2011/2015), está em permanente construção/reconstrução. É um processo 

acadêmico, norteado por princípios éticos, filosóficos, pedagógicos e científicos, 

indissociáveis do ensino e da pesquisa. Definida e efetivada em função das 

exigências da realidade, indispensável na formação do aluno, na qualificação do 

professor e no intercâmbio com a sociedade, requer a participação de professores, 

estudantes e graduados que atuam nas Instituições públicas, particulares e na 

sociedade.  

Uma das principais características da extensão é a busca por concretizar as 

transformadoras, que viabilizem a relação entre a Universidade e a sociedade, por 

meio de diferentes atividades. 

 A base teórica e metodológica para a organização regional e institucional das 

atividades de extensão universitária é oferecida pelo Plano Nacional de Extensão 

Universitária (MEC), que define a extensão como uma prática acadêmica que 

interliga a Universidade nas suas atividades de ensino e de pesquisa, com as 

demandas da maioria da população. Possibilita, em razão disso, a formação dos 

cidadãos e profissionais, para se credenciarem, cada vez mais, na sociedade, como 

espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para a superação das 

desigualdades sociais existentes. (Ver Anexo J) 

 As atividades de extensão da FAINOR são, na verdade, conjuntos orgânicos 

e institucionalizados de ações, articuladas inter ou transdisciplinarmente, e 

orientadas em ordem para a consecução de um objetivo geral comum: 

I. Programa geral: Contribuir, juntamente com as ações articuladas de 

Pesquisa, Graduação e Pós-graduação, para a consolidação de um modelo 
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de aprendizagem qualitativa, tanto para os educandos dessa IES quanto para 

a sociedade. Posiciona-se de modo a proporcionar a construção democrática 

e cidadã de uma sociedade justa sustentável, solidária e com o 

desenvolvimento da cultura de igualdade. 

II. Programas setoriais: congregam ações próprias de cada curso, ou por área 

temática e linhas de extensão, desenvolvidas com os discentes e 

determinados grupos sociais, cujos integrantes apresentam características 

individuais homogêneas, com o objetivo geral de promover a dignidade das 

pessoas e melhorar sua qualidade de vida. 

A Fainor entende, portanto, que é importante consolidar as práticas de 

extensão, que possibilitam uma constante busca do equilíbrio entre as demandas 

socialmente exigidas e as inovações que surgem do trabalho acadêmico. Conforme 

observado na figura abaixo (Gráfico 8), os discentes dos Cursos da Área de Saúde 

da FAINOR – Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Odontologia – têm se 

destacado, de forma relevante nas atividades promovidas pelo Núcleo de Extensão 

da Instituição, como ouvintes, monitores e colaboradores na organização de 

projetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Participação dos discentes da área de Saúde em atividades de extensão 
Fonte: Relatório de Extensão – Participação de discentes - 2012 
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Os eventos que envolvem a extensão e a responsabilidade social são muitos. 

A seguir, listamos algumas de mais impacto: Projeto Natal Solidário; Projeto 

Musicalidade com crianças; Campanha do Agasalho; Projeto Casal Legal; Parceria 

com o Projeto Conquista Criança; Núcleo de Prática Jurídica (NPJ); Balcão de 

Justiça e Cidadania; Orientando a comunidade a fazer a Declaração do Imposto de 

Renda Pessoa Física; Palestras sobre saúde bucal em pacientes com necessidades 

especiais; Projeto Abraço ao Rio Verruga; Campanha Nacional do Ensino Superior 

Responsável; Coleta Seletiva de Lixo (em discussão); Promoção de Saúde Oral e o 

FAINOR Pense Junto, um projeto de amplo alcance regional, que tem como objetivo 

elaborar e oferecer cursos, consultoria e assessoria na modalidade Demanda 

Empresarial. 

No sentido de deixar a comunidade acadêmica bem informada sobre como 

propor e executar projetos de Extensão, elaborou-se uma Cartilha com o objetivo de 

esclarecer as questões básicas sobre extensão e auxiliar toda a comunidade 

acadêmica a compreender a organização, os princípios, os processos e as funções 

das ações extensionistas. (Ver Anexo K). 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A FAINOR está se tornando um espaço pedagógico e metodológico onde as 

aprendizagens fluidificam estruturas rígidas e decisões isoladas, apontando para 

caminhos mais compartilhados, mesmo em se tratando de uma instituição privada 

com fins lucrativos. Muitas organizações de sucesso vêm mostrando que, 

independentemente do contexto, compartilhar conhecimento é uma tarefa normal e 

rotineira. A troca de experiências e de conhecimentos profissionais permite uma 

rotatividade contínua na gestão do conhecimento. Nessa perspectiva, nossa 

tentativa é de caminhar na direção do que defendem Nonaka e Takeuchi (1997, p. 

64). Estamos mapeando informações relevantes para criar conhecimento. Na 

tentativa de fazer a distinção entre informação e conhecimento, os autores 

argumentam que a informação “é um fluxo de mensagens, enquanto que o 

conhecimento é criado por esse próprio fluxo de informação, ancorado nas crenças 

e nos compromissos de seu detentor”. 

A transferência do conhecimento explícito, por sua vez, requer também a 

socialização, entretanto, em um momento anterior, como uma forma de 
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instrumentalização, para que realmente haja a assimilação efetiva de um 

determinado conhecimento explícito (informação). Ou seja, para que determinada 

informação seja reconhecida como tal, é necessário que o indivíduo tenha, em 

algum momento, vivenciado uma forma de vida (sala de aula, treinamentos, 

orientação etc.) que lhe permita, nesse momento, estar apto a assimilar, de fato, tal 

informação e agregá-la a seu acervo de conhecimentos. Nesse sentido, a gestão 

pautada numa boa política de TI abre os caminhos da aplicabilidade, uma vez que 

proporciona ambientes de comunicação instantânea e interativa, com inúmeras 

possibilidades para o conhecimento explícito, especialmente, para o tácito (LIMA 

LEITE, 2006). Nossa experiência no MPGOA abriu possibilidades de reflexões 

fundamentais sobre a gestão democrática e os ciclos de vida da instituição e 

ofereceu as ferramentas teórico-conceituais para a produção e a melhoria de todas 

as ações aqui apresentadas. Foi fundamental a exploração dos dados institucionais, 

através da metodologia do ciclo de vida, que nos aponta a importância de várias 

dimensões das análises realizadas. Aspectos da gestão democrática, do 

planejamento estratégico e da necessidade de reestruturações nos trouxeram pistas 

valiosas para que possamos afirmar que não é utópico pensar que as IES privadas 

podem experimentar aberturas e ampliar a participação de seus atores na gestão 

sem comprometer suas margens de ganhos financeiros.    

 Outros ganhos advindos de mudanças e inovações trazem uma forma de 

lucro não tangível que só a pesquisa pode desvelar. No Brasil, a imagem do ensino 

superior privado é difusa e, muitas vezes, confusa e nos impede de aquilatar sua 

importância na formação de novas gerações. A busca incessante pelo cumprimento 

das metas exigidas pelo MEC/SINAES comumente nos impede de pensar de forma 

mais ampla e aberta sobre novas possibilidades de pensar a qualidade tomando 

como parceiros docentes e técnicos administrativos. Ao buscar uma metodologia 

para este projeto técnico aplicado, vimos nossa própria gestão através de vários 

ângulos, nos permitindo realizar mudanças, mas também compreender limites e 

desafios. Muitas vezes, dissociados da função de investigadores da realidade, nossa 

análises opinam, mas nada explicam em termos de parâmetros para pensar 

qualidade e missão social.         

 Diante do avanço acelerado da ciência e da tecnologia e do surgimento de 

novas profissões, as demandas da sociedade e os mecanismos de formação 

precisam ser pensados, atualizados e reestruturados. Sem uma gestão aprendente, 
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cremos ser difícil implementar inovações gerenciais pautadas na gestão do 

conhecimento, sem criar competências internas para instalar novas culturas 

gerenciais. Sabemos dos limites de um PTC para pensar em universalização de 

análises e indicações de novos caminhos, mas, ao mesmo tempo, cremos que o 

conhecimento mais aprofundado da realidade é fonte de mudanças e possibilidade 

de inovação.          

 Evoluir, paulatinamente, do conhecimento tácito ao explícito e realizar 

pequenos saltos na compreensão da importância do caráter contínuo e cumulativo 

de certas inovações faz mudar os horizontes das aplicações potenciais rumo a um 

modelo de gestão mais focada na realidade local e regional. Outro ganho potencial 

do trabalho foi nos permitir testar conhecimentos teóricos oriundos dos estudos 

realizados e que nos fizeram refletir sobre os limites e as possibilidades do ensino 

superior, em sua luta permanente por desenvolver uma educação de qualidade 

frente ao desafio de garantir sustentabilidade financeira.    

 O desafio de substituir, paulatinamente, métodos e procedimentos tradicionais 

na gestão de uma IES privada é uma questão complexa que demanda um 

planejamento em médio prazo. Temos consciência da timidez de muitas ações 

apresentadas ao longo deste relatório, mas foram conquistas testadas pelas muitas 

indagações conceituais que nos inquietaram ao longo do processo. Pelo estudo dos 

ciclos, entendemos que entramos no ciclo da juventude e não poderíamos pensar 

em atrofiar ou mesmo estagnar em alguns aspectos como, por exemplo, o 

funcionamento adequado dos NDE dos cursos e as ações dos Colegiados. 

 O estudo está nos permitindo pensar que não queremos uma gestão 

mantenedora de ciclos contínuos para a FAINOR. Queremos, conforme advoga 

Christensen e Michel (2003), pensar sobre a possibilidade de uma gestão disjuntiva, 

que rompe com modelos e cria oportunidades de inovação. Não é fácil realizar 

ações disjuntivas numa IES privada que, historicamente, mostra uma tendência a 

proteger seus modelos acadêmicos e de ganhos de capital. Daí concluirmos essa 

etapa de nossa análise falando um pouco dos nossos problemas e dos muitos 

desafios. Problema: Expansão da pesquisa. É grande a necessidade de ampliar 

as ações de fomento à pesquisa, em franca expansão. Não basta ampliar ações 

nem criar uma cultura institucional que venha sempre reforçar os laços 

indissociáveis entre ensino-pesquisa e extensão. O desafio é estimular a 

participação dos docentes em programas stricto sensu, sem excluir do processo o 
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grande contingente de mestres não reconhecidos pelos órgãos de fomento como 

pesquisadores.           

 Meta 1: Ampliar o financiamento interno para os mestres e incentivar a 

capacitação externa pelos doutores.       

 Meta 2 - Criar bolsas, programas e editais específicos, buscando diversificar e 

atualizar as ações estatais de incentivo à pesquisa.    

 Entrave: Não conseguimos, até o momento, um diálogo profícuo com a 

Diretoria financeira para implantar um Plano de Carreira compatível com o nível de 

desenvolvimento da FAINOR.       

 Problema: Ausência de uma política de TI que facilite a gestão do 

conhecimento no âmbito da instituição.      

 Meta: Requalificação do debate em torno da necessidade premente de uma 

política compatível com o modelo de gestão.     

 Problema: Defasagens da atual estrutura de cargos e salários.  

 Meta: Enfrentar o desafio de implantar o novo Organograma. Mas o maior 

desafio que se apresenta, a nosso ver, é o de corrigir deficiências, visando promover 

a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem e não deixar frutificar o 

desinteresse em se investir em ações que se destinem a melhorar a qualidade do 

ensino, da pesquisa e da extensão. 
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