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Pref cio

Mais de 200 escolas e institutos de administrago pfbli
ca e de desenvolvimernto em c8rca de 92, paises desempenham no
m6mento um papel crucial no processo de modernizaglo e de soer
guimento da na9fo. Muitas destas instituio6es possuem agora
mais de uma dezena de anos de experi~ncia.
Para aprimorar a experidncia obtida no estabelecimento e
na bem sucedida operaggo de tais escolas e institatos, a Ag~n
cia Norte Americana para o Desenvolvimento Internacional pediu
k "Graduate School of Public and International Affairs" da
Universidade de Pittsburgh para preparar 8ste manual. 0 tra
balho foi amplamente beneficiado pela atenqfo e esf8r9o pesso
ais prestados pelo Reitor Donald C. Stone, cuja contribuifo h
cooperaggo internacional n~ste campo dispensa auaiscuer refe
r~ncias. Corno ben indica a Introdugglo, o manual incorpora
contribuig6es e sugest6es substanciais de destacados especia
listas de todas as partes do mundo. A Agdncia, particularmen
te, aprecia esta participa9go global de profissionais.
Este compartilhamento de experidncia prognostica bern o
continuo desenvolvimento e o interc~mbio internacional do con
hecimento administrativo cue serve ao desenvolvimento econ~mi
Esteramos cue Oste manual seja fitil n~o sb para
co e social.
testar conhecimento e prtica, mas tanb~m para promover futuro
intercrnbio no real significado da cooperaglo t~cnica. 0 Rei
tor Stone apreciaria receber comenthrios s8bre a aplicabilida
deth situag6os diversas, das vhrias introdug~es descritas
nesta edi9;o preliminar.

Jack Koteen, Chefe da
Divisgo de Adnministraggo
para c Desenvolvimento
Escrit6rio de Coordena
9fo Politica e do Programa
AgCncia para o Desenvolvi
mento Internacional
Departamonto de Estado
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INTRODUQAO
fste manual 6 indicado como um guia para pessoas empenha
das na organiza9fto ou no fortalecimento de programas e opera
96es de escolas o institutos de administraggo ptblica e de de
senvolvimento. Seu objetivo 6 fornecer um esb89o dos proble
mas e medidas vinculaios no planejamento e administraggo de

tais centros, fornecondo uma orientagno ospecifica com rela_ o
a cada faceta comum de tais centrcs. 2stes centros dedlicam-se
ao grau acadmico, h Desauisa nffo gradual e h servigos de asse

ssofta em combinag~es diversas.

As escolas e institutos possuem uma grande variedade de

legendas, mas ouanto h finalidade do manual, sfo intituladas

de "1centros". Os terncs "lescola", "Instituto", "academia",
"1col6gio para FuncionArlos" e "centre" stio os mais comuns. En
tre as importantes deosinag6es incluem-se "administrag~o pfibli

ca", "assuntos pcblicos", "servigo pfblico", administraggo de
desenvolvimento", "govrno local", desenvolvimento de funcioni
ris",
"direo",
"a1ministraglo", e outras combinag6es.
0 ma
nual 6 indicado para centros (1) que servem a alguns ou a todos
os 6rgfos do govdrno, tais como nacional, regional e local e
ernprdsas pfblicas - talvez tamb6m emprdsas privadas; (2) que
tdm um amplo e importante alcance, incluindo importantes ele
mentos politicos e administrativos; (3) quo dfo 6nfase ao desen
volvimento econ~mico e social; e (4) que s~o inter-disciplina
res em car~ter e conseauentemente livres do dominio por uma
fnica disciplina.
Numa reunito em Copenhagen em julho de 1967, um grupo con
sultivo de diretores de centros celineou o teor e o formato do
Manual. Foi concordado aue a audidncia proposta para o Manual
incluiria:
Membros de escolas e Institutos, especialmente aquelas
pessoas corn conhecimento limitado no trabalho de tals

centros.

Membros de juntas governantes ou comitds de assessoria
de tais instituig6es, que procisam entender melhor o
papel e os reouisitos dos centros.
Funcionfrios governamentais responsAveis por pessoal
administrativo o planejamento de instruglo, desenvol
vimento de funcionArios e melhoria de servigos.
Membros do servigo civil e agdncias e pessoal envol
vidas no recrutamento e treinamento.
Organizag6es de cooperago tdcnica e consultores
que dfEo assistOncia a tais escolas e institutos.

fi

Administradores e instrutores acadmicos interessados
pelo papel das universidades no atendimento do servigo
pblico e das necessidades desenvolvimentistas nacio

nais.
0 objetivo principal do Manual 6 ajudar as escolas e
tutos nos paises recentemente independentes e nos outros
desenvolvimento se processa de forma rApida. Todavia, a
sidade de tais centros educacionais 6 universal e grande

insti
cujo
neces
parte

do conteido do manual 6 aplichvel tanb6m a ompreendimentos edu-.
cacionais em paises industrializados.
Alguns paises corn altos

padrdes do vida ostAo ficando bem atrAs do algumas na6os mais
novas, no quo so refcro a criagno do centros educacionais dinA
micos em adninist-aP.o pblica.
A organizacqo o os programas das escolas e institutos om

vrios paisos difcore grandemonte, ostando adaptados hs neces
sidades o condiq6es dos paisos. Dsso modo, as sugost6es no
Manual devom ser interprotadas do modo flexivel; elas nao sfo
uma tentativa para so padronizar a Trhtica. A individualidade
de cada situaqao - Wle cada cultura - dove sor refletida nas
politicas, prograna e :mtodos do centre. Contudo, todos os
paisos precisa do contros mais amplos, melhor assessorados
pessoalrmento e assisticos mais adequadarente do que os que ora
existem. So Oste Manual ajuda na corroqo dessas condig6es,
terA atingido o sou ob,'etivo.
A ajuda financeira da Agdncia Norte-Americana para o Desen
volvimento Internacional dada a Escola Superior para Assuntos
Pfblicos o Internacionais, "Graduate School of Public and
International Affairs" da Universidcle do Pittsburgh, tornou
possivel a preparagqc do Manual. Tom so comportado come um
projeto colaborativo cora o Grupo do Escolas e Institutos de
Administraq~c Pblica do Instituto Intornacional do CiOncias
Administrativas (IIAS).
Dirigentes escolhidos de instituiqles participantes do
Grupo HAS foran convidados para prepararen materiais retros
poctives s 0bre vQrios capitulos, o, em alguns casos, para pro
pararormi a minuta de um capitulo. Un qubstion~rin para assegu
rar dados concretes s~bre as prAticas o aspoctos dos muitos
assuntos incluidos no manual foi enviado a passoas quo repre
svntam ura grando amostra do centros, produzindo rosultados
muito hteis.
Um grupo consultivo do dirigentes de centros em v~rias par
tes do mundo aconsoihou quanto h finalic.ade do Manual e revisou
rninutas oxperimentais do capitulos.
Reuni6os d~ste grupo e ou
tras na Mesa Redonda do hIAS em Copenhagen (julho do 1967) e o
Congresso em Dublin (setembro do 19Ko3) foram inestimAvois. Os
Capitulos I1, VII e XII serviram como documontos de trabalho
para trds reunites em Dublin no Grupo do Escolas o Instituto.
IV

Para se tirar dedug6es das sugestoes e criticas, c6pias do
manuscrito foram enviadas, para revisno, para reitores e dire
tores dos principais centros em todo o mundo, para organizagOes
de assistOncia t6cnica internacional e bilateral e para outras
autoridades. Conversagaes foram mantidas com numerosas pessoas
a c~rca da cobertura de pontos especificos. Estas informagSes
de muitas fontes se refletem no texto com numerosas revisbes
de capitulos. Esta tarefa nao foi de todo ffcil, porque dife
renqas de ponto de vista foram encontradas em muitos assuntos.
Reconhecimento e gratidno merecem as pessoas seguintes,
entre outras, que desempenharam um papel importante na prepara
91o do Manual:
M. W. Abbasi, Pakistan Administrative Staff College (Colh
gio para Funcionfrios Administrativos do Paquistio).
Membro do grupo consultivo.
Abdel Rahman Abdalla, African Centre for Training and Re
search in Development Administration (Centro Africano
para Treinamento e Pesquisa em Administraggo de Desen
volvimento) Tanger. Membro do grupo consultivo. Pre
parou a minuta do Capitulo VIII.
Robert Abramson, Universidade de Pittsburgh.
Capitulos III, V e VIII.

Revisou os

Jfilio Rodrigues Aria, Institute of Latin American Integra
tion (Instituto de Integraglo Latino Americana), Buenos
Aires.
Colin A. Baker, Institute of Public Administration (Insti
tuto de Administraglo Pfiblica), Universidade de Malawi.
Membro do grupo consult ivo .
Shiram Bapat, United Nations Institute for Training and
Research (Instituto de Treinamento e Pesquisa das Na
96es Unidas). Participou da reunilo do grupo consultivo.
Wesley E. Bjur, Universidade do Estado da Carolina do Sul.
Revisou as minutas dos capitulos.
Gerald Brown, Institute of Administration (Instituto de
Administrago), Zftria, Nig6ria. Escreveu a minuta bi
sica do Capitulo VI.
Wlburg Jimenez Castro, Instituto Centroamericano de Admi
nistracion Publica. Preparou a minuta do Capitulo V.
J. F. Clinton, Malawi, Institute of Public Administration
(Instituto de Administrafo P(fblica de Malawi). Revisou
o Capitulo III.
Wade Cooper, Universidade de Pittsburgh. Preparou a minu
ta do Capitulo III. Atuou como membro assistente para o

V

projeto.
Brewster C. Denny, Graduate School of Public Affairs (Esco
la Superior de Neg6cios PCiblicos). Universidade de
Washington. Revisou a minuta.
Egbert de Vries, Universidade de Pittsburgh. Revisou o ma
nuscrito.
Ian S. Fraser, U.N. Economic Commission for Africa (Comissno
Econdmica das Naq6es Unidas para a Africa). Preparou a mi
nuta do Capitulo VII e materiais do Capitulo II.
J. H. Gilmer, U.N. Economic Commission for Africa (Comissno
Econdmica das Naq6es Unidas para a Africa). Forneceu material para o Capitulo II.
Athyr Guimarnes, Escola Inter-americana de Administraqao
Pliblica, Rio de Janeiro, Membro do grupo consultivo.
Anthony G. Hurrell, Ministry of Overseas Development (Minis
t~rio do Desenvolvimento Exterior). Revisou todo o manus
crito.
J. Kariuki, Kenya Institute of Publica Administration (Ins
tituto de Administragao Pfiblica do Kdnia). Membro do gru
po consultivo.

J. N. Khosla, Indian Institute of Public Administration
(Instituto de Admihistra9fo Pfiblica da India). Membro
do grupo consultivo.
E. P. Laberge, Department of Public Administration (Departa
mento de Administrago Pfiblica), Universidade de Ottawa.
Revisou todos os capitulos.
Anne Leemans, Institute of Social Studies at the Hague
(Instituto de Estudos Sociais em Hague). Participou da
reunifto do grupo consultivo realizado em Dublin.
I. Mackinson, Zambia Natioual Institute of Public. Adminis
tration (Instituto National de Administraqfto Pfiblica de
Z~mbia). Participou da rounifto do grupo consultivo reali
zada em Dublim.
Victor Mamphy, Institute of Public Administration (Instituto
de Administragfto P(fiblica), Ghana. Metabro do grupo consul
tivo.
Albert Martin, Universidade de Pittsburgh.
do Capitulo III.

VI

Revisou a minuta

Elwyn A. Mauck, Universidade de Pittsburgh. Preparou as
minutas dos materiais para os Capitulos II,X e XI. Ser
viu como editor geral do Manual.
Frank M. McGoan, U.S. Library of Congress (Biblioteca do
Congresso dos Estados Unidos).
Autor principal do Capl
tulo IX.
Cemal Mihcioglu, Institute of Public Administration for
Turkey and Middle East (Instituto de Administraggo Pfi
blica para a Turquia e Oriente M6dio). Membro do grupo
consultivo.
Edward L. Muth, Universidade de Pittsburgh, representante
em Z&ria, Nigeria. Revisou todh a minuta.
Guillermo Nannetti, Escuela Superior de Administracion
Publica, Col8mbia. Forneceu material s6bre desenvolvi
mento de pessoal para o Capitulo X.
A. Gaylor Obern, Universidade de Pittsburgh. Preparou a
minuta do Capitulo II e revisou o Capitulo III.
M.G. Pimputkar, Diretor, National Academy of Administr
ation, Mussoorie, U.P. India (Diretor da Academia Nacio
nal de Administrago, Mussoorie, India). Participou do
desenvolvimento inicial do material s6bre instalagbes e
servigos dos centros.
Carlos P. Ramos, Graduate School of Public Administration
(Escola Superior de Administragfto Pcblica), Universida
de das Filipinas. Participou da reunigo do grupo con
sultivo realizada em Dublin.
John Sargent, Royal Institute of Public Administration,
London (Instituto Real de Administragfo Pfblica, Lon
dres).
Revisou o Capitulo VIII e assessorou na prepa
rago da minuta.
F. Burke Sheeran, Universidade do Pittsburgh. Escreveu a
minuta do Capitulo V e materiais s~bre desenvolvimento
do possoal e funcionhrios para o Capitulo X.
Beatriz Marques de Souza Wahrlich, Escola Brasileira de
Administrayfto Pblica, Rio do Janeiro. Revisou partes
do manuscrito.
C. Packard Wolle, Institute of Public Administration of
New York (Instituto de Administrago Pciblica de Nova
Iorque).
Revisou as minutas do todos os capitulos.
Freeman J. Wright, Universidade de Pittsburgh.
VII

Revisou os

Capitulos III e VIII.
Desejo agoaecer especialmente ao Dr. Elwyn A. Mauck, Pro
fessor de Administrago Pcblica da Universidade de Pittsburgh
que fez uma rovisdo final em todo c Manual. A experidncia ob
tida na Nig6ria, Taiwan, Corcia, Turquia e Brasil provou ser
inestim~vel.
Representantes da Agncia Norte-Amaricana para o Desenvol
vimento Internacional tdm sido tes na confecqo do Manual,
bem como pacientes no que dove ter parecido tempo excessivo pa
ra sua produo.
Embora muitas pessoas e grupos tenham contribuido para com
o contedo do manual, nenhuma delas o aprovou ou endorsou. Es
crevi, reescrevi ou revisei vhrios capitulos e resolvi todos os
problemas do teor. Desde que nno tom havido oportunidade para
uma reviso adequada de alguns dstos capitulos, propomos que
esta edig~o seja revisada como sendo uma provis6ria, e que den
tro de um ano uma cdijo revisada seja preparada refletindo as
muitas sugest~es para melhoria que serlo extraidas das pessoas
acima mencionadas c muitas outras. Precisa ospecialmente de
mais contribuiq~es por parte dos diretores das Escolas Nacio
nais de Administraydo "Leoles Nationaje D'administration",
desenvolvidas no padrgo Fr: ac6s.
Ao se utilizar ste Lhnual, deve-se ter em mente que os
termos tem diversos significados em diferentes paises e que as
palavras n~o traduzem-se prontamente dentro do outras linguas.
Sistemas do gov~rno, organizaq5os universithrias e tradiq6es
educacionais t6m enormes variaq8es. Mesmo um termo comum como
"administrageo phblca" tem diferentes usos em diferentes par
tes do muneo. Como sorh notado, a Ole atribui-se uma grande
variedade de significados no Manual.
Enquanto nos esforqarmos para manter na mente estas dife
rentes prhticas, inevithvelmente usamos palavras o fazemos su
posi6es quo podom ndo ie adaptar a situaq.es especificas. Te
mos conscientemente evitado apoiar I'rticas acaddmicas tradi
cionais porque sentimos auo estas reuerem um maior ajuste em
toda parte para prooncher as necessi(ades elucacionais de so
ciedades em transformagi,
oem esonvolvimento.
Apesar dsstas limitaq~cs e situagdes variantes, confiamos
que as escolas e institutos em muitas terras encontrarlo no Ma
nual um guia Otil no quo se refere a resolug~o de sous proble
mas.
Donald C. Stone
Reitor
Pittsburgh, Pensilv~nia, Estados Unidos da Am6rica do Norte
I de janeiro de 1969
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Capitulo I. PAPEIS DAS ESCOLASoE INSTITUTOS
DE ADMINISTRAAO PUBLICA
Como um retrospocto para se considerar os problemas espe

cificos, 6ste prirteiro capltulo descreve o desenvolvimento, as
funges, progranas e problomas comuns das atuais escolas e ins
titutos. Os capitulos subsequentes fornecem guias para o esta
belecimento de novos centros e para o aumento da efic~cia dos
existentes para aumontar sua contribuiqdo para um servi9o pO
blico melhorado e para a implementag o dos objetivos do desen
volvimento econ6micc e social.
A palavra "centro" 6 epregada neste Manual como um t~rmo
gen~rico para escolas, institutos, academias, col6gios para
funcionfrios e outras organizag9es afim.
Estes centros s~o vistos como os maiores instrumentos de
um pals no fornecimento de instruo, pesquisa e servigos de
assessoria, para criar compatibilidades administrativas essen
ciais em govrnos nacional, regional e local, em empreendimen
tos pcblicos a at6 certo ponto no setor privado.
1. Desenvolvimento de Centros
Os filtimos vinte anos tem testemunhado, em quase todos
os palses, o estabelecimento de um ou mais centros educacionais
e de pesquisa para desenvolver a capacidado do auto-governar
se; para produzir pessoas com comnetncia administrativa e pro
fissional para planejar e administrar serviqos nacionais, regi
onais e locais; e para desenvolver facililades de conhecimento
e assistencia essencials a Ostes cbjetivos. De modo crescente,
eles focalizam-se em problemas vinculados na formulaqo e im
plementaq~o de normas, planos o programas para desenvolvlmento
econ6mico o social, complementando una dnfase anterior s6bre a
estrutura e procedimentos em administraqc.
Cdrca de duzentos Aesses centrcs sho considerados pelo
Instituto Internacional de Ci~ncias Amrnistrativas (IIAS) co
mo sendo de suficiente importgncia para oncorajA-los a se jun
tarem em um esf~rqo colaborativo Qe ajuda mAtua e auto-melho
ria. Sgc encontrados em quase todos os palsos - tanto agrhrios
como industrializados - enenhaos num rfApido desenvolvimento,
exceto em alguns palses comunistas e em alguns paises ca Euro
pa Ocidental.
Tanto os paises recentemente indepondentes como os mais
velhos dando inicic a uma grande refe'ma aeministrtiva ou a um
acelerado desenvolvimento econ~mico e social, tem sido expedi
tos no estabelecimento ddstes centros. Estes variam em objeti
vo, organizaglo e dimens~o. Podemos citar, parentbticamente,
que todo pals 6 sub-desenvolvido e que todos nocessitam de um

I

ou mais centros profissionais de instrugo e pesquisa em admi
nistrago pblica, tanto ligados a uma Universidade ou gov~rno

quanto funcionando coma una instituigEo oducacional indepen
dente
Dos duzentos centros que estlo incluidos no Grupo
HAS, as seguintes paises possuem quatro ou mais:
Argentina
Chile
Estados Unidos
Franga

India
Indonesia
Ioguslhvia
Israel

Jap~o
Nig&ria
Paquist~o
Reino Unido

2. FunQ6es Principais
Alguns d~stes centros devotam seus principals esforqos aos
programas de grau acadmico, alguns h treinamento som tradua
glo e alguns a pesquisa, publicagyes e servigos de assessoria.
A maloria dos centros inclul instruglo e treinamento, pesquisal
publicag~o e servigos de assessoria em algumas combinag6es.
S~o as scguintes as atividades mais comuns:
a. Instruplo profissional de nivel colegial: 0 objetivo
dos programas de nivel col.ia! 0 preparar pessoas para carrei
ras administrativas e pro! ;sionais em serviqos nacionais, re
gionais e locais ou em empw&sa comercial. Os programas alis
tam pessoas antes do so eoprogarem ou empregadas, ou ambas.
Ncrmalmente, os programas conduzem a um grau do bacharelato
mas alguns resultam no recebimento polo estudante de um diplo
ma ou certificado.
b. Instruldo profissional pbs-graduada: 0 estudo pbs-gra
duaq o comumonto tom o mesmo objetivo de um programa de nivel
colegial, mas num nval profissional mais alto e mais intenso.
Normalmonte conOuz a um grau Oe mestrado, mas pode ser extendi
do at6 o nivel do doutoralo. At enquanto um pals nR6 dispuser
dos recursos nocessArios raya instruq~c qualificada num nivel
de pbs-graduaqAo, Cle temporhriamcntc lesejarA enviar pessoas
selecionadas ac oxterior para um ostulc adequado.
c. Troinamonto em servigo sen grafuaco: 0 objetivo nesta
categoria 6 fornecor conhocimentos c ospecialidades para a ad
ministraq o nacional, regional ou local o outras necessidades
pblicas e empresariais, atrav6s de cursos, institutos, sess6es
e semin~rios de pequena duragao. Tais programas podem incluir
recrutas cue est~e para se empregar, em cursos "vestibular",
mas usualmente servom para os funcionhrios j& entrosados em
trabalho administrativo e profissional. Os cursos podem ser
de tempo integral ou parcial. Normalmente, a conclusto de um
programa par parte de um participante, resulta na concesslo de
um cortificado, diploma ou qualquor outra prova de quo partici
pou do programa.
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d.

Treinamento em campos oorrelatos de estudo: Muitos

centros fornecem tr inaento tanto acad-mico como do especia
lizaggo nos asp6ctos administrativos do um ou mais campos es
pocializados de estudo, tais como desenvolvimento comunithrio
rural, servigos pblicos, bem estar social, administraggo edu
'cacional, direglo de cooperativas e diregao de emprdsas pfbli
cas. Alguns centros cobrem o campo da admnistraqfo de omprd
sas.
2stos programas podem ser roalizados antes de entrar no
servigo, em servigo, ou ambos. Um centro pode fornecer treina-
mento Isuplementar" em administraqfo de algumas das Areas aci
ma citadas para pessoas originalmente troinadas em algum outro
campo de estudo t~cnico, mas que subsequentemente estlo avan
gando para saiores responsabilidades politicas o administrati
vas.
e. Confer~ncias-semin.rio de nivel superior: Estas con
fer8ncias involvem catogorias especiais de altos funcionArios
numa experigncia mais ampla focalizada em grandes resultados,
novos asp~ctos da cigncia administrativa, e m6todos de como so
lucionar problemas administrativos, operacionais ou politicos.
Tais confer6ncias, que s~o urna forma especial de treinamento
de especializago, poeem congregar administradores, legislado
res, ou funcionArios jurldicos em nivois mais altos.
Podem
ser organizados tanto como urna s6rie do sess6es corn reuni6es
semanais quanto como conferOncias de tempo integral reunidas
durante um dia ou mais.
f. Confer6ncias profissionais e t~cnicas: Estas confe
r~ncias involvem pessoas em niveis mais baixos com o intuito
de p8-las ao par de novas id~ias e pr~ticas, facilitando um
intercAmbio de experidncia e promovendo apoio para melhorias
administrativas e tocnicol6gicas. Tais reunites podem variar
desdo de uma hora do durago at6 vArios dias. A1s vezes tais
confer~ncias s~o um empreendimento conjunto com a associaglo
do administraglo pfblica, uma seo nacional do HAS, ou algum
outro grupo.
g. Treinamento regional e confer~ncias: Poucos centros
sio organizados em bases regionais; isto 6, 6los se empenham
em alistar funcion~rios de palses vizihhos em programas de gra
duagfo, especializaco e em confer~ncias. Para se tornar um
empreendimento bom sucedido no quo diz respeito a Oste ponto,
o centro dove ter recursos substanciais e ser visto do modo
favor~vel por seus usuhrios em perspectiva, condig6es que tom
sido dificeis de ser alcangadas pelos centros.
h. Pesquisa: A maloria dos centros se empenham at& cer
to ponto, na pesquisa visando informag6es pfblicas, para desen
volver novos conhecimentos, para fornecer informagdes como um
guia operacional para os funcionhrios, para produzir materiais
de ensino e para desenvolver m6todos de ensino mais eficientes.
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A pesquisa pode ser conduzida tanto como uma responsabilidade
"institucional" quanto por funcionrios atuando dentro de um
Ambito individual.
i. Servieos de assessoria: Muitos centros prestam assis
tOncia a aggncias do governo na resoluglo de problemas de pro
gramaqo e de operaggo, no desenvolvimento e no estabelecimento
de melhorias administrativas e na execuggo de programas de de
senvolvimento. 2stes servigos variam em extensgo desde consul
as informais entre um funcionhrio e um inquiridor at6 grandes
pesquisas ou publicag6es.
J. Publica96es: Os centros t~m a obrigaglo de disseminar
o conhecimento e do estimular melhoramentos administrativos
atravbs da publicaqgo de jornais, boletins, anuhrios, manuais,
livros did.ticos, relatbrios de pesquisa, levantanento de estu
dos, e outras publicag6es de valor informacional e educacional.
1. Servigos bibliotechrios e de refergncia: Na verdade,
todos os centros fornecen servigos bibliogr~ficos e de referdn
cia aos seus funcionArios e estudantes. Eles geralmente colo

cam estas instalag6es a disposigfo dos funcionfrios pfiblicos e,
sob certas condig~es, a outras pessoas interessadas.

3.

Importfncia dos Centros
So adequadamente concebido, apoiado e assessorado, um

centro pode dar uma grande contribuiqgo ao bem estar e ao de
senvolvimento de uma naggo. Os centros sno instrumentos cru
ciais para facilitar a transformaggo econ~mica e social, indu
zindo nas pessoas chave as competgncias e conhecimentos neces
shrios na transformagfto planejadora e administrativa. Sgo fon
tes das auais ncvos conceitos e m6todos aprovados de adminis
traqfo podem ser disseminados atrav~s do treinamento, pesquisa,
publicag6es o servigos do assessoria. Sere Ostes conceitos e
rn6todos, os compromissos dos lideres politicos e administrado
res profissionais pars promover o progresso social e econ~mico
e para fornecer melhores instalagbes e servigos nfo podem ser
realizados. 0 papel de um centro 6, na verdado, um reflexo do
progresso ou atrazo administrativo de um govdrno e claramente
demonstra a qualidade da !ideranga do govgrno.
4.

Mult1plicidade de Titulos

nomes, sendo
Os duzantos centros slo conhecidos por vrios
administra
do
escola
ou
instituto
de
os
os mais predominantes
mais
titulo
(
o
administrago
99o pfblica, escola nacional de
ou
instituto
Francs),
o
padrgo
soguem
quo
paises
nos
comum
Cu
instituto
escola de administraq.o para o desenvolvimento,
civis,
escola de ciOncias adnmtnistrativas, academia de servigos
qolgio para funcion&rios administrativos, etc. Nas vArias
kinguam das nagaes possuidoras de centros, Ostes titulos variam
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considervelmente, mas normalmente abrangem algumas combina

96es das fungies especificadas na seggo 2. Se os centros de
nlvel estadual ou regional ou os centros especializados em go
vrno local, desenvolvimento comunitfrio, desenvolvimento eco
n8mico, educago, safde pfblica, agricultura, trabalhos pfbli
cos, etc. estiverem incluidos, o ncmero de titulos aumentaria
considerhvelmente.
Um ndmero de universidades nos Estados Unidos e Europa$
e de modo crescente em outros continentes, esth estabelecendo
escolas ou programas dirigidos para instrug~o graduada em ad
ministra9fto pdblica, assuntcspfiblicos e internacionais ou em
alguma Area mais especifica tais como assuntos urbanos, desen
volvimento econ~mico ou cifncias soclais aplicadas. A instru
,qoe o treinamnento tanto na adrninistrago de emprdsas como
na p~blica s~o hs vezes Adotados pelo mesmo centro, notadamen
te nos palses que fazem bastanto uso da institui9 fo de emprO
sas pfiblicas.
5. Dimenslo dos Centros
Para lovar a cabo um programa amplo, cobrindo v~rias das
funq~es e campos de estudo mencionados acima, precisa-se de um
grupo de vinte ou mais funcion~rios para instrugffo e pesquisa.
S6 cerca de urn t~rgo dos principals centros tem mais de vinte
funcion~rios profissionais. Num pals muito pequeno pode n~o
haver um nemero suficiente de estudantes para manter um quadro
de funcion~rios d~ste tamanho. Quase todos os centros carecem
de funcionrios para cumprir as obrigag~es que lhe sfo impos
tas.
6. Problemas Comuns
A prova de que a maloria dos centros compartilha em co
mum de um nrmero consider~vel de problemas 6 refletida por r6
plicas escritas, em discuss6es em reuni6eu dos lideres dos
centros e por informag~es coletadas atrav6s do visitas de com
panheiros de trabalho. Estes so enquadram em trds grandes ca
tegorias:
a.
Ligaggo inadequada por parte do gov~rno. Urn centro 6
um instrumento para preparar e desenvolver o pessoal para o
servico ptblico e para se encarregar do pesquisas e outros ser
vigos para o govdrno. Resultados eficazes oso obtidos quando
existe uma estreita associaggo com o govdrno. A maloria dos
govdrnos nfo dosempenha seus pap6is adequadamente nesta asso
cia9Io. Por exemplo:
(1) A maloria dos governos nao tern realizado pesqui
sas dteis das nocessidades de pessoal administra
tivo, nem tom feito uma tributa9lo cuidadosa das
necessidades correlatas - ambas as quais s~o es
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sencials para que o centro obtenha uma base s6lida
para o planejamento do programa.
(2) Altos funcionirios politicos e administrativos fre
quentemente n~o percebem a contribuigfo que o treina
mento pode trazer; neo tampouco percebem gles a in
ter-relafo
entre (a) a formulaggo o implementa9fo
de programas e projetos de desenvolvimento, (b) me
lhoria administrativa para desenvolver capacidades
para a realizaggo do metas desonvolvimentistas, e
(c) instru o o troinamento para produzir o quadro
de funcionhrios necessh.rios.
(3)

b.

Os sistemas do pessoal deficientemente administrados
tdm come frequente resultado a indicagdo de emprega
dos menos ccmpetontes para treinamento e o fracasso
em utilizar eficientemonte as pessoas que foram ade
quadamente treinadas.
Falta do apoo administrativo.

Os governos, de vh

rios modos, omitem-se no fornecimento aos centros de recursos

suficientes para a realizaggc do um trabalho eficaz.
(1)

Espera-se que os centros, e gles frequentemente ten
tam , fornegam i.,iais servigos do cue permitem os seus
or9amentos. Eles nfo tdm pessoal suficiente.

(2)

Os centros frequentemente dependem dos governos para
o empr6stimo do pessoal; a pode acontecer que o pes
soal que lhe 6 emprestado nlo soja completamente
qualificaclo.

(3)

Alguns centros nfo t~m bastante independ~ncia das
operag6es dihrias do gov~rno e se desviam para ati
vidades quo interforem con as suas principais fun
9des. Per outro lado, muitoscentros estlo muito
afastados das operag~es do gov~rno.

(4)

Alguns funcionfrios superiores reconhecem limitada
mente o valor da pesquisa, publicag6es e servigos
assessoriais com relaytc aos problemas do desenvol
vimento, direqfo do programas, finangas, organizaQfo
e prhticas administrativas. Os centros encontram
grandes dificuleares em manter uma combinago satis
fat6ria de posquisas institucionais e individuals,
apropriadamento relacionadas h assistdncia assesso
rial prestada ao govgrno.

(5)

Embora muitos parses construam modernos edificlos
para os escrit6rios e agdncias do gov~rno, parece ha
ver uma poderosa crenga de cue os centros podem uti
lizar as velhas edifica9!es. Pr~dios deficientes
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prejudicam suas operag0es e criam ura impress~o do
nIo importgncia.
(6)

Os centros cue compreendem uma divislo acaddmica do
uma universilade geralmento t~m mais dificuldade em
adcuirir apoio do govfrno do cue os centros ligados
a dste, e t~m o problema adicional de manter sua inte
grildade e a obtenggo de recursos no labirinto dos pro
cessos colegiais moldado na forma como as universida
des fazem suas decis6es. Muitos profess8res, mesmo,
nas ciencias sociais, nNo acreditam ser possivel ou
apropriado fornecer instruglo em administraglo pdbli
ca ou do outros tipos.

(7)

Os centros sfo froquentemente perturbados por f8rqas
fora do seu contr~le, tais como transformag6es poli
ticas cue intorrompem a continuidade do govgrno, cri
ses econamicas nue reduzem os recursos orqamentirios
e desordens civis nuo obstruem o recrutamento de es
tudantes.

c. Problemas internos. Os centros t~m indmeros problemas
administrativos que impossibilitam a realizago de um trabalho
eficaz.
(1)

Tais centros tdm ura enorme dificuldade em recrutar
instrutores cue possuam (a) conhecimento apropriado
da mat6ria e (b) habilidade para utilizar
eficazes
m6todos de ensino.

(2)

Vrios
anos de treinamento slo necesshrios para pre
parar um funcionfrio para cue Ole atinja um nivel ml
nimo do compet~ncia em ensino, pesouisa e habilidades
assessoriais; e, cuando Ole alcanga dste nivel, pode
ser atraido pelo p.ov~rno ou mesmo uma empr~sa privada
com uma proposta de melhor salrio.

(3)

Alcangar urm ecuillbrio ar-lecuado entre os programas de
graduaggo e ce especializaggo e entre cursos de fun
dago do cincias sociais e cursos profissionais 6
sempre um objetivo indefinivel.

(4)

A publicagfo de material de aceit~vol qualidade pro
fissional frocuentemente reouer mais recursos e tempo
do clue o centro pode dispor.

(5)

Devido em grande parte b exiguidade de recursos, ape
nas poucos cdntros tdm tido possibilidade de criar e
manter uma biblioteca totalmente adenuada.

(6)

Os centros estabelecidos dentro das universidades
encontram com freruancia un c!ima incompativol so
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(a) a universidade nao 6 dirigida como uma institui
g~o do sorvico, (b) so os programas dos centros s~o
controlados por juntas do faculdades, senados ou lide
res acaddmicos quo nWc aprovam suas fung~es ou (c) se
os instrutores do N'iiplinas tradicionais boicotan
os centros para anFariar seus recursos para aplicaglo
em outras metas.
7.

Fortalecimento dos Centros

Todos os contros precisam de fortalocimento, tanto porque
Cles n~o tem recursos para a realizag~o completa de seus atuais
compromissos e porque n~o s~o capazos de agarrar as oportunida
des a satisfazer as necessidades do govdrno no desempenho das
funqbes delineadas ndste capitulo.
Alguns dos centros especializados ora existentes poderiam
ser fortalecidos atrav~s da absorg~o do funq~es afim ou medi
ou
ante a combinag~o de centros especializados em um instituto
na
escola com uma estrutura muito mais s6Kic'a. Novos centros
cionais continuam sendo estabelecidos, en a1guns casos para
Aumenta tamb~m o n
servirem a diferentes regi6es ee um pals.
mero de centros estabelecidos em Frandes estados e provincias.
A maioria dos paises cue possuem centros provhvelmente n~o mais
precisa dales; mas muitos precisam de centros melhores e mais
inclusivos.
Muitos paises t.m recebido assistncia n~o s6 t~cnica co
ma do outro tipo das Naq6es Unilas, Fundag9o Ford, Ag~ncia Nor
te-Americana para c DesenvolvimntC Internacional, Minist~rio
Brit~nico para o Desenvolvimento Eterior, Minist6rio Franc~s
do Cooperag o, UNESCO, Banco 2inter-Americano de Desenvolvinen
to e entidades similaros. A continua ajula de tais agncias
torna-so premente, porue ser tal estimulo os funcion.rios res
ponshveis em muitas naq~es cuo surgem nho avaliam totalmente a
import.ncia ddstes centros no estabelecimento de um gov~rno re
almente vive! e num provado desenvolvimento econtmico e so
cial.
ueos atuais centros poderiam ser operados e
E provvve!
organizados mais eficazmente so existissom mais manuais ou
Eles tiveram cue contar domasiadamente com tentativa
guias.
incapazes do so beneficiarem do conhecimento ou experi
Orro,
e
ncia dos outros contros. Gs organizadores de centros n~o tdm
contado com a eviddncia material para mostrar aos funcion~rios
do govdrno o a outros cuais os elementcs que realmente consti
Devido h rpida muanga do diretores e
tuem um born centro.
funcion~rios em muitos ddstes centros, a disponibilidade de
manuais e outros materials guia 6 essencial tanto para os cen
tros existentes como para os novos.

0 Gro doTrabalho cde Escolas e Institutos de
Aditstrat~o Tblica dio HAS
Os cireto'oes dos contros c'ue colabhoram na preparaggo d~ste
Manual sfto morbros do "Grulpo c.o Escolas e Institutos do IrAS"I.
2ste errupo ccnsi-;sto r-ie quase euzontos contros livroernnte asso
ciados sob a 6gicio eo Instituto Intornacional de Ci~ncias Admi
nistrativas (IIAS), urna organizacdo inter-governamental corn se
do em Bruxelas.
a. 0 Grupo Diretcr ed6sto Grupo do Trabaiho 6 urna junta
forinalmonto estabolecida cuo consicte do um~ dirotor e c~rca de
trinta diretores doe centros ou reitores, juntamonto corn repre
sentantos de v~rins organizag6os internacionais intoressadas em
adrinistragfo p~i>L'.ca, desenvolvirnento econ8inico e social e
inrstruggo proficsio:al.
b. Os ob.!otivos c Grupo sffo futuros intercibios de ex
peridncia e ratoriais, fornecinentc' de estimulo mctuo o a rea
lizaggo die ernpreendirmentos cola'borativos. A concentraqfo ddste
esfdrgo esth. na "admhinistra9;fo cie deoenvolvinonto' '
c.
Nos servigos proporcionaOdos polo Grupo incluem-se a
cistribui9,[o die informag6oo biblic:,,rhf:icas de Br-uxelas para as
bibliotecas dos contros pa; 'ticipantes; -roparaqfo e clist ritui
qfo de surn~rios c'o inportantes docum.2ntoo publicarios om v~rics
paisos; propara-fo o circulaqfo doa manuais ofro problernas es
pecificos oncontrados pelos contros; e inicio do uma s6rio de
livros para utilizagffo cona livros fdcticos em v~frios asr-ectos
cia administrac;fo Clo (osenvolvinionto.
Estos sor-vigos sffo parci
almento subvencionadco pela Funeda-fo Ford.

ci. Reunixos. Trianualmonta, os clirotores do todos os
centros sffo conviflalos nara reunios especials do oscolas e
institutos levarJlas a e:?eito sirauJtaneal-.onto corn os con~resscs
do Instituto intoernacional do Cincias Ad0-inis~trativas.
Anual
monte as centros cue td&n so tornadfo memnbros participantes do
Grupo omipenham-so em o;xtencas d',±-cuss, es de :oe;a
comuns
em mesas redoncias o reuni~os i'eU:Iona 1 s cnnv:cafdas pelo IIAS ou
outras entidades colabaracloras.
As edoscco:ztas a Tpropostas
contidas n~sto Manual, o as manunis s~l:re assuntos espocificos
preparaclos polo 74r.AS, continuarfto a sor levaccs em consiclora
glo em futuras
u.esdo
Grupo.
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Capitulo II. DETERMINAgAO DAS FUNniES
E PROGRAMAS
Obetivo.
Este capitulo aborda a formulaggo da programa
qIo total do um centro.
Enfatiza a necessidade para determina
9.o do programas educacionais na base do planejamento da mao
de-obra efetiva. Delin6a os pontos para o estabelecimento de
prioridaees e os fatdros a serem considerados na decisfo de
ouais funq6es devem ser incluidas em programas anuais e do ion
go prazo.
1.

Fat~res Governantes

Num centro ora existente, as atuais fung6es e perspectivas
de trabalho determinam em grande parte o auo pode ser realizado
num futuro imediatc. Un centre novo ou reorganizado, contudo,

pode deponder do ura escolha excessivamente ampla.

a. Mandato. A carta, estatuto ou outra prescriggo formal
dos objetivos, fung9es o organizagno de un contro geralmente
define de um mode Ceral o trabalho ddste. Se as cl~usulas s~o
imprbpriaiente restritivas ou antiquadas, talvez seja preciso
uma revisfo das mesmas.
b. Dependdncia estrutural. A posi9fo organizacional tem
urn rande efeito determinante sabre o programa, tal cono sua
localiza9go num inist~rio ao inv6s dle no escrit6rio do chefe
executivo; ou sua inccrporag9o a uma universidade ao inv~s de
atuar como uma uniceade aut6noma.
c. Tradignes neutralizantes. As tradig~es educacionais
neutralizantes o um sistema administrativo inflexivel - fre
puentemente importados do exterior -- podem impedir a contri
bui9fo potencial e a efichcia do programa de um centro.
A re
lativa inova9fo e estabilidade do servi9o civil 6 um fator im
portante. Esforgos persistentes e expoeitos podem ser preciso
para superar tais obsthculos.
d.
A capacidade dos funcionhrios. A iniciativa, desemba
rago, compot~ncia profissional e aceitabilidade nos circulos
Covernamentais Oos funcion~rios do contro sfo ha maior impor
tdncia na determina9fo da influ~ncia e habilidade de um centro
para iniciar novos o importantes empreendimentos.
o. Localizagfo do centro. Un centro ligado diretamente
ao govdrno geraimente nfo estN autorizado a conceder graduaggo.
Procisa ou do ura liga9fo distintiva corn urn
instituig9o forne
cedora do gradua9fo ou de una afilia9fo com uma universidade.
Se nenhuma escola em uma universidade oferece ou pode ser cria
da park oforecor o grau do bacharelato ou de mestrado em admi
nistragto pcblica, ou em campos de estudos profissionais eaui
valentes, um centro independente de uma universidade estabele
•cida, deve ser autorizado a entrar nos programas de concessf
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do graduaggo. Goral:onte os recursos sfo insuficientes para se
criar um contra ocucacional do prestigio. Assim essa luestgo
do come organizar un prorama do Cradua9fo %.m bacharolato e mes
trade, Oe cartter profissional, 6 um problemna politico chave.

A menos cue as pr~ticas administrativas tradicionais e as deci
s6es das universidades sejam modificadas para abrigar um contro,
a localizagfo do contra come uma parto constituinte da univer
sidade pode ser desastrosa para sou programa. Par outro lado,
pode nfo ser exeoulvel, sob arranjos tradicionais, prover urn
centra corn autoridade para fornecimento do radua9fo. Tffo im
portante 6 o oferecimento par parte do um centro de prcrramas
de graduagno em administra9fo para o d senvolvimento de um pals,
quo encontrar urma soluggo para Oste problema torna-se uma ques
politica nacional.
de alta
tto
f. Alcance insuficiente. So, pcr mualqucr razfo, um con
tre estI realizandc s6 parte das fun-5es cue The sfo apropria
das, seu alcanco ostA muito reduzidc. Por exemplo, se uma es
cola do administraq c pblica numa univarsidade ostA realizando
s6 programas de grau acadmico, acuoles pregramas so beneficia
riam e o gov~rno seria melhor servido so a escola tamb6m reali
zasse treinamentos eo curt. ruran-c para os funcion.ries do go
vdrno, especialmente so nonhum outro centre esth atendendo a
c., una "escola nacional de aftmi
Do mos'nI.neesta necessidadeo.
nistra9qo", pacrenizada no rirot6tipc Franc~s, dove censiderar o
fcrneci-Aento do troinamente de funconkrios do carreira mdia
al6n do suas fungnes usuaib- de rec:?utamento e treinamento pr6
engajamento.
2.

Planos Anuais e do Longa Durao.

Existe ura necessidade 6bvia de se realizar um planejamen
to rigoroso, a longo prazo, dos objetivos e prcgramas de um
centro, corn frecuento reavaliagfo e nor-maliza9fo em programas
e projetos para fazer face hs difehtos necessidaces e desejos
governamentais.
Recomenda-se cue todo contra deson
de cinco- ou seis-anos e um piano fi
nanceiro, juntamente com urn programa -"e trabalho anual dOetalha
C p:,ornma a lonpo pF.azo d]ove ser revisado
do e orga-mentc.
anualmento ouando 6 rprclcnpado para incluir um novo ano final.
planejanento, nfo dlspne o contre de um gula de
de tal
Na falta
trabalho necesshrio e dos instrumentes essonciais para adecuirir
Tal planejamento deve se rala
recursos e ajuda de outro tipo.
cionar com os planes o programas do desonvolvimento do pals.
a.

Planes formais.

volva um progra'a

-Formal

b. Cobertura do plano. Un piano de cinco anos dove esta
belecer as metas e objetivos do contra. Estas metas a objoti
vos procisam estar relacionadeos con os re'uisitos de pessoal
profissional e administrative do pals quo estoja incluido no
campo do a9fo do contra e nas necessidades do pescuisa, consul
.ta e publica9fo. Tal piano delin6a,para cada fungno ou elemen-.
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to do programa, os aJ.vos, as normas politicas, as necessidades
de recurso e as realizag6es provistas da ativi.aee atual e pro
posta.
Mostra a rela9o dos progranas, atividades e projetos
do um contro quanto acs pianos de desenvolvimento do pals e q
riuanto hs nocossiaes te serviqo piblico, nacional, regional
o local. Os reuesitoo organizacionais, administrativos e de
operag~o sno um compcnente. Os requesitos adicionais quanto a
planta fisica e ecuipa.entos levem ser especificados, Como po
demos ver no Capitulo XI, as projeqges orgamenthrias e as fon
tee propostas de ajuda compreendem um grande asp~cto de qual
cuer programa anua, ou de longa duraglo.
A combinag~c de programas e atividades a serem postos em
pr~tica por um centro s incorporados a seus planos deve ser
resolvida ap6s um con:pleto estudo o tributaglo corn relagfo aos
reritos do se dodicar a cala das fungles delinoadas n~ste Ma
nual. Testar cada Oociso mediante as seguintes quest6es:
qual 6 a contribuig~o potencial do cada atividade educacional,
do pospuisa e do sorvigo para a cualidade do servi9o p~blico e
o progresso do pals? Qual 6 a prioridaeo do programa em rela
g o aos recursos disponiveis? Quais s~o ou poderiam ser as
outras instituigles etucacionais quo pocdem realizar a ativida
de igual e eficnzmente?
3.

Necessidades le Pessoal

P do funeamental importAncia para a fornulagno de um pro
grama educacional o de treinamento de um centro o conhecimento
completo das necessiSades do pessoal dos governos nacioanl, re
gional e local nos campos profissionais e administrativos apro
priados ao contro. As necessidades dos enpreendimentos p~bli
cost cooperativas e outros campos de servigos afi% devem ser
incluidos nesta reviso, ben como, as necessidades complemen
tares do setor privado que luta do modo idcntico pelas pessoas
treinadas.
0 planejamento &a mWo-do-obra nacional ofetiva 4
essencial para o planejamonto efetivo dos programas do centro.
Os programas dos centros tdm fropuentemento sido mal adminis
trados devido h falta do informagdos sabre as nocessidades de
possoal o os pianos das aCSncias do govdrno.
a. Planejamento ca mo-de-obra. L.uitos paises tdm inclui
do as peseuisas de W.o-Ve-obra cono urea parto do seu planeja
mento de dosenvolvimento nacional.
Todavia, a maioria destas
posquisas tern irradiado ura luz relativaenonte fraca s8bre as
necessidades do gov~rno quanto a poessoal administrativo. Estas
pesauisas ti so focalizado em vastas categorias t~cnicas e
profissicnais tais como profess8res, ongenheiros, contabilistas,
enfermeiras, et cetora.
b. Planojamento das necessidades e esoal. Informages
gerais s~bre mlo-de-obra devem ser suplementadas por uma anhli
se e projeq~o dos requisitos do pessoal mais especifico para
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emprdsas govern'--ntais e p~iblicas, con especial refer~ncia hs
necessidades Cn- nessoal administr-tivo, do dire9lo do programa,
A atual disponibilida
de diregrlo e n%.-os profissionais afiam.
em relago h
-a
categoria
de de pessoas p*ualificadas parn c:
recente
de
pessoas
c,,
produggo
necessidade estimada, o Indio
mente treinadas cue estfo a proct-a do emprgo e a contribui9ao
do programas do troinamento em sunrvigo no atendimonto destas
necessidades sfo elementos essenciais de uma an~lise ddste ti
poe.
c. Responsabilieade pelo p1emjamento de pessoal. As
pesquisas das nocessidades de pessoal especifico podem ser a
responsabilidade pr6pria de uma comissoo de servigo civil ou
pdblico, de um escrit6rio de estabelocimentos, de uma funggo
pfblica, ou de uma ag ncia nacional de planejamento, especial
mente se acuela agdncia ten responsabilidade s6bre o planeja
mento administrativo relacionado h implementago de planos e
programas. Um consultor acredita oue ura tributagRo "horse

back" usualmente satisfaz e cue pesauisas intensas slo uma pei
da de esforgos.
d. Pape. dos centros no planejamento da mfo-de-obra.
Qualquer centro pr-incipal dove ter um papel colaborativo nas
tributaqges das necessidac'. de pessoal administrativo e pro
fissional. Atrav~s de tal participa9fo, pode-se aconselhar s8
bre a utilizagao de treinamento para atualizar os atuais fun
cion~rios em proCramnas, antes da entrada dos mesmos em servigo,
para fazer face a futuras necessidacles. Um centro est& nu-ma
boa posi9go para ajudar a determinar os tipos e ncimeros de
pessoas precisadas pelo servio pfi~lico no futuro.
4. Campos ou Cateorias de Treinamento
Tendo em mfoa cs dados e uma pescuisa s~bre pessoal, o
centro, em consulta con as aG'@ncias governamentais de planeja
mento e de pessoal, pode identificnr os carapos principais e as
categorias de pessoal e sua prioridade a ser coberta pelos pro
gramas de treinamento a so realiz-r antos do servigo e em ser
vigo. Isto nfo 6 para sugerir que c desenvolvimento de progra
man de treinamento de graduaggo ou nc".o graduaggo deve ser adi
ado na falta de um estudo dos requisitos do pessoal a longo
prazo. Mesmo uma breve revisgo das defici~ncias de pessoal
usualmente revela muito mris necessidades ecucacicnais do cue
um centro pode atender. C caso 6 quo o planejamento a longo
prazo do programa de um centro e o planejanento das necessi
dades administrativas governamentais sio medidas influentes
na utilizaggo eficiente dos recursos do um pais.
A relagno abaixo, desenvolvida de uma an~lise de progra
mas atualmente apresentados pelos centros, mostra a s6rie de
campos ou categorias do estudo que um centro especifico pode
levar em consideraglo. Nenhum centro pode aplicar todos 6stes
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campos ou categorias de estudo.
a. Administrago geral. focaliza na preparaggo de gene
ralistas
administr'ativos para as agdncias centrals do govdrno
e para responsabiliiades administrativas goerais em todos os
ramos de gov~rno e ompreencimento.
b.

Planojamento o prorramagdo doc desenvolvimento.-- para
pos!q6es nos niveis nacional e regional, tanto centralmento
como em departamentos, vinculando extonso retrospecto no dese
volvinento econ8mico e social e nos prccessos de formula9fo,
implementagno e coordenaqdo do pianos, progranas e projetos do
desenvolvimento.
c.

Planejamento, desenvolvimento e adrinistraplo
municipal -- para responsabilidades administrativas
gerais em governos locais, notadamente municipios e em ag~ncias
nacionais e regionais interessadas em fung6es e problemas ur
banos.
d.

Desenvolvimento do comunidade rural-- administraggo
do desenvolvimonto do comunidades em Areas rurais e peouonos
povoados, incluindc o Covdrno rural local, e para ap.ncias reCionais e nacionais interessadas em desenvolvimento rural.
e.

Administra~go do cooperativas -- caracterizando o
treinamento do pessoal para intensificar e supervisionar os
programas cooperativos, incluineo o treinamento de diretores
para cooporativas.
f.

Administrapno internacional -- para fornecer aos mi
nist6rios exteriores, serviqos exteriores, outros minist~rios
envolvidos com problemas intcrnacionais, e apdncias internacio
nais, um grupo de funcionhrios preparados em administragfo, em
m6todos de formulagno e administragfo fa politica e programas
estrangeiros e no papel a processos das organizag~os intorna
cionais.
g. Administragno do emiprgsas -- atener as necessidades
administrativas do eimprdsas privac'as o talvez do alguns tipos
de emprfsas ptblicas. Em pecuenos paises especialmento, exis
tevi muitas vantafrens a ser (anhas coii a inclusfo eo treinamen
to do administragno pfL-lica e do empr~sas no mesmo centro.
h.

Servipos aclministrativcs e auziliares especiais,tais

como
------

planejamento, programa fo e orgamento
finangas e contabilidade
acministragno fe impostos e ronda
administragno de pessnal
acuisigno e suprimento -e material

].A,

meihoria ou orgaflizaggo administrativa e
m~tctios dc servigo

--

Campos setcrinis -- administracdores funcionais, fun
cion~rios executivosp Hiretores cdo progranaa e especialistas.
adminitrativos en
J,

p~blicos
sa~de pfitblica e hospitais

-servigos

-bCL

estar pciblicc

-ecucagao
--

-

incluindo universiclades

agricultura

-transportas
--

--

correics e comunicag~es
neg6cio, indeistria e com6rcio
pollcia

A tese dtie Manual 6 doe que os asp6c
J. Prioriiac.os.
tos adninistrativos don. servigos e funges do L'ov~rno precisan
ser abranr1ias em propranas apropriatos tie Cratiuago, n~o
graduaggo e die pescuis-:a e a nienos czue exista algunia outra es
cola ou instituto involvitio nisto,*num- campo particular die es
tudo como desenvolvitiaento die comunila'Ios, scrvigos p~blicos e
atiministraqfo de emr,rsas, entffo uma contra inclusivo do admni
nistraqfta pfiblica ou assuntos pfiblicos 6 obrigado a considerar
h-6izvio a,ue umn contro nao patio so incumbir
esta priariedte.
die tcfdas 6steO ca., os (ie estudlo. ::,,tonsas consultas dentro do
rov'drno e corn taclas as partes afotatias sga essenciais para die
torminar aotIuo deve sar realizarlc priineirao o tempo prov~vel
para se ontrar nos prcramas die mais baixa priaridade. A a('.
ministraggo pfiblica 6 vista coma a rmbilizagto e aplica4;o die
todo conhecirnento, habilitiades prafiosianais e t6cnicas e ou
tros recursos doe relev~ncia para so atingir Os objetivos do
govdrno. ft assi.T um campo eos mais incJlusivos o conlpletcM5.
S. Outros Fat~res em Escolha
Alftn tias pricriAaties atribuidas a cada urn dos campos doe
estudo, v~rios autros olementos deven ser levaclos em consitie
ragffo na atiogff die urn- prograna - olementos tais corno cuest~es
s~bre prograas die antos/tiepois eo entratia em trabalho, acadg
mico/ngo graduagff ou tompo intogral/tonipo parcial.
Se
a. Treinarnonto antes/02-pa01 eo entraea em trabaiho.
'-lel~tir se:rvitn rum iote-r-
so-io
U7. daea. canio .'s,at: ,!'adr:(e
antrzs/c'po2Is O-a entradla
'rinr.mnirt:ti
atravrts
!2inarln tcr',T
a.cre
astuae~eI~a.3vn
emt~!hto.e2
treina
0
s.
sseCri.ai
av.c
ap
acta
tar-to 'uri cunc
fornece
trabalho
era.
nc~ antes er.a eat~afa
tionta'Ir nflov~
tee
ab-.soluta
nra
clieiacarv, c.-bril, u:,ar
ind
urna
pe
possui
c~s.1e
!- fgo-vdrno
n.t:a:o.p)~e.a--a
nessa. a
ab,etiva-
6sto
Denc~.s cue
msriniias.
lo menrs as caie.nc
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imeftate 6 a a-nWa'-, - pro~ranar c.e
:1
racuagno, suplem.entados
polo continuo dcsonv .viraento do :,_,nc'.n@.T.--s, s
a mo
eio nor
mal. para se prodliz.:r .,tx:'-r. func-'n. ios a:.-inisttativos e
profissionais.
(1) Vantafeno ,'o t:.nauontc' antes a
ont,
t :.he. A Preparagno antes
(.a entrada em trabalho pcde ser utiliza
da em conjunto corn o processo de seleg9o
no atene'imentc do futuras necessidades
do funcicnrios. Por exemp3.o, o sistema
da oscola nacional dro administra9fo (pa
drfo Frances) faz do recrutamonto para o
sorvigo civil um elenento b~sico de pres
tigio. C treinamento antes da entrada em
trabalho pode usualmente ser extendido
al6m de un neriodo do terino considerhvel
sem prejudicar as operac9nes rovernanentais
em ancamento. Novos materiais de estudo
podenm ser introduzidos, novas especialida
des desenvolvidas e anhliss objetivas das
prticas governa'.,nentais TodeA ser realiza
'as. Todos os paises precisan de uma in
fuseo constante em seus servigos adminis
trativcs e aiguns dos mais talentosos jo
vens cue recebem a melhcr instrufe profis
sional, into 6, atrav6s de treinamento an
tes cia entrada em trabalho.
(2)

0 elemento critico do treinamento antes
da entrada no trabalho. A alta probabili
dde d]e ou uma ocssoa obter6 emprSgo no
govdrno ap6s co-ipletar o sou programa de
gradtuaio a.ntes de entrar para o traba
lho, 6 un reouisito dificilimo. A menos
oue haja oportunidade razo~vel para empre
con no gov~rno para as possoas cue t~m de
monstrneo sua adaptabilidade h tais nomea
qSez, o incentivo para aprender serA limi
taio e o programa estarh Oesacreditado.
As necessidades do pessoal e co objetivos
do treinamento antes da entrada em servigo
deviam ser conseouentemente interrelacio
nados. Em outras palavras, o treinamento
antes da entrafa em servi-o precisa ser
coordenado com a seleqgo para o servigo
do gov8rno. A falha dos governos em no
dar prefer~ncia a possoas cualificadas
corn instrugno profissional em administra
9fo ptiblica e trabalho do nivel de mestra
do sbre o do nivel colegial 6 um grande
est8rvo ao desenvolvirmento de capacidades
administrativas e diretivas.
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(3)

Iiportdncia do treinamento ap6s a entrada
no trabalho.
0 uso do treinamento em servi
go para aumentar o conhecimento, desenvolver
habiidad.eos, aumentar os horizontes, modifi
car atitues e ativar os valores profissio
nais 6 amplamente reconhocido.
Todos os fun
cion~rios do gov~rno corn potencial adrainis-
trativo, precisam ingrossar Imediatamente em
treinamonto ou cportuni dades do de senvolvi
mento executivo.
Estas cportunildades podem
variar desde ura orientag9o no trabalho,
fornecida por um competente supervisor, at
a inscrigfo em cursos formais. Quanto mais
alto o nivel de responsabilidade oficial do
uma pessoa, mais importante 6 a inscriggo
peri6dica para importantes treinamentos.
Portanto, as oportunidades de treinamento
ap6g a entracda no trabalho devom se achar
disponiveis em cada grande campo de ativida
de para pOssibilitar aos empregados aumentar
suas conpetencins, desenvolver suas capaci
dades para enfrontar maiores responsabilida
des e para atualizar os servigos do govdrno.
Desde cue seorpre hA liraitag6es de tempo dis
ponivel para os participantes, na sua habi
lidade para compreender e absorver e dos ma
teriais acopuados para instrugfo e ensino, o
cartor
o a finalidade do treinamento devem
tal
cue venham a se onauadrar hs circuns
ser
t~ncias ben coma hs nocessicdades de cada
campo do atividade.

(4)

Os empregados recen
Treinamento Vestibular.
temente apontados precisa!1 de ura orientag9o
e um treinamento inicial antos do entrar no
servi9o com tempo integral ou durante as pri
moiras semanas de ocupagfto. 0 treinamento
vestibular 6 especialmente valioso no forne
cimento deo ura vislo ampla da organizaggo,
operagno, prticas e reouisitos do gov~rno,
o quo deve ser do conhocinmento de tados os
funcionrios, bern coma a identificagfo com 0
servigo para o qual un empregado serh desig
nado.
Tal treinamento poce ser tanto de Am
bito govornamental, como cada departamento,
minist~rio ou emprdsa pode ter seu pr6prio
programa especializado. Ambos slo geralmon
to provoitosos.
Os erxpregaclos de governos
regionais a locais neceossitam igualmente
ddsto tipo do treinamonto.

(5)

Quem conduz o treinamento.
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0 treinamento,

antes da entrada em servigo ou durante Os
te,
Ouse focaliza nos m6todos, procedi
mentos, opera9ges e habildades de car~ter
orientado para o servigo 6 melhor conduzi
do pela agOncia na qual o treinando 6 em
pregado.
Um treinamento mais amplo diste
tipo tenco aplicago no Ambito governamen
tal 6 uma atividad apropriada para um
servigo civil ou um instituto do treinamen
to do pessoal administrado pela agncia central de pessoal do govdrno. Os progra
mas oue se focalizam na preparag~o para um
nivel mais alto ou tarofas mais dificeis
vilnvulando as interrelagnes politicas, ma
teriais, administrativas e relativas ao
ambiente dovem ser conduzidos por uma esco-
la, instituto, acadomia, col6gio de funcio
ntrios ou outro centro profissional similar
totalmente desenvolvido. Se o centro for
afiliado a uma universidade ou por outro
lado com poderes para fornecer graduaglo,
o mesmo seria um 6rglo apropriado para os
cursos antes/depois da entrada no trabalho
de natureza profissional.
(6)

Treinamento suplementar ao da ancia.
Cs
programas de treinamentos de um centro slo
essencialmente suplementares hs responsabi
lidades fos supervisores para instruir seus
empregados e aos programas organizados de
treinamento consuzidos pelas agncias admi
nistrativas. 0 contre nfo s6 fornece um ti
po ce desenvolvimento mais amplo e mais in
tonso mas tamb6m pode desempenhar um papel
muito importante ao ear assistOncia ao de
senvolvimento sumrrio, aos m6todos de trei
mento e h preparag~o do matoriais de instru
9go.

b. Treinamento acadmico/de no graduago. As
seguintes
sfo algumas das possibilidados e limitages dos
programas de
bacharelato, de mestrado e de nfo gradua9fo a serem
considera
dos:
(1)

Os programas de bacharelato.
Na maioria dos
palses, um ou mais centros relacionados a
una universidade ou provido de autoridade
para fornecer graduagno procisam oferecer
instrugqo profissional em administragfo pf
blica e campos aliaos. Os paises corn 5 ou
10 milh~es do habitantes precisam do pelo
menos do um contre corn um amplo programa de
graduagfo de nivel colegial, oferecendo tal
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vez trds ou auatro especializag6es tais
come administraggo nacional, govdrno lo
cal, assuntos internacionais e direggo
do emprdsas. Em paises maiores e mais
pr6sporos, um ou mais centros deve cobrir
departamentos ou campos adicionais apre
sentados na Seggo 4 acima e tamb~m inclui
do no trabalho do principal.
2)

Os progranas de mestrado. Tr~s condig6es
slo necesshrias para um centro administrar
instruggo do p6s-graduaggo em campos pd
blicos e afir:
-- Deve hayer um fornecimento adequado
do graduados con o titulo de bacharel
dos cuais sergo selecionados estudan
tes graduados.
-- 0 govdrno deve dar alguma preferdncia
de empr~go e oportunidades especiais
hs pessoas que completare
3atisfatb
riarente o trabalho de mstrado ou
outro do p6s-graduagno.
-- 0 centro dove ter una faculdade com
uma proporgfo suficionto do possoas
quo tenham o grau de routor ou de
mestro, para fornecor a cualidade o
opcrtunidade do instruggo mecess~ria.
Desde cue algumas pessoas, em qualquer
lugar, tenham recebido os graus de dou-.
tor nos campos do ativiade cobertos
pelos centros, a principal considera
glo deve ser s~bre o conhecimento e a
compet~ncia, ao inv~s do sabre a rea
lizagno acaddtica.
Muito poucas nag9os no momento atendem
dstes recuisitos muito bem. Com sua rea
lizagfo em pencldncia, um programa acadd
mica do un contra pode ficar melhor no
nivol de bacharel ou mnosmo do diploma9o,
corn a esporanga da realizaggo do um traba-.
lho do nivel Craduado em outros palses
quo possuarm centros corn um nivel apropria
rio do graduagfo.

)

Objetivo de longo alcance . C 6ltimo objeA
tivo para a prepara9fo de talento mais ad
ministrative 6 um sistoma de instruggo am
plo nas artes, humanidades, cidncias soci
ais, e cidncias naturais no nivol de bacha
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relato, seguido do alistamento dos gra
duados nestas Areas de estudo num pro
grama de pbs-Fraduagfo de admnistragno
profissional tanto antes como depois da
entrada no trabalho. h aconselhivel
tamb6m que os programas de pbs-gradua
glo consigam tamb6m os formados em di
reito, agronomia, enpenharia, medicina
e outros campos especializados de estu
do, de forma quo os admnistradores se
jam recrutados possuindo diversos niveis
do instruggo. 0 alistamento de graduados
de muitas disciplinas acadgmicas e pro
fissionais enriquece un programa de pbs
graduago, especialmente se os estudantes
tiverem uma relativa experidncia adminis
trativa ou estAo no moento empreados no
govdrno.
(4)

Programas do No
Graduaqfo. 0 treinamen
to de ngo graduago que varia desde um
curto periodo de tempo at6 um ano ou dois
6 essencial, sem so levar em consideraggo
aulo ben desenvolvido possa ser os pro
gramas de bacharelato e mestrado das
ins
tituiq§es oducacionais de una naglo.
-

Os programas de n1o gradua9fo s~o adap
thveis para atender as necessidades al
tament, espeoializadas do gov~rno.

-

Usualmente requer que os participantes
fiquem ausentes de seus postos de tra
balho durante periodos de tempo relati

vamente curtos, ou nem se ausentam, o
cue simplifica o problema do recruta
manto.
-

Embora sb poucos t6picos possam ser
abrangidos par causa do limite de tem
po, c impacto de um curso de pecuena
duraqco pode ser muito grande, so m6to
dos do ensino expeditos e materials fo
rem utilizados per instrutores capazes
do emprear solug~es para a resolugo
do prcblemas do situag9es operacionais,
politicas e de programacfo.

-

Cs cursos do pea*uena duragno podem ser
utilizados nos treinamentos tanto antes
como depois da entrada no trabalho, no
fornecinento de una base profissional
intensa em administraggo pbblica ou em
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(5)

--

uma de suas Areas especializadas pa
ra os graduados em artes e ciOncias,
direito, engenharia, agricultura
(agronomia), etc.

--

Os cursos podem ser conduzidos em
capitais e cidades regionais bem
come as sedes dos centros.

Cursos per correspond~ncia. Vfrios cen
tros jh acharam que o treinamento por
correspondencia atende a uma importante
necessidade. Deve haver o estudo suple
mentar em casa, realizaglo de tarefas,
conferdncias e debates especiais, inclu
sive um exame final. Geralmente conce
de-se um certificado.

c.

Estudante de tempo integral e de tempo
parcial. 0 estudo em tempo integral em programas de
graduaglo e de curta duragno normalmente fornece o sistema
mais eficaz de instruggo, mas o estabelecimento de oportunida
des para o estudo em tempo parcial 6 frequentemente vi~vel,
especialmente em treinamentos apbs a entrada no trabalho.
(1)

As vantagens do estudo em tempo integral.
0 estudante de tempo integral pode dis
pensar aten9fo ininterrupta aos seus es
tudos. Ele pode devotar um periodo sufi
cientemente longo de tempo h Oste parti
cular, para capacitar-se a ganhar um doml
nia adequado tanto do conhecimento coma
das especialidades da administraggo. 0
estudo de tempo integral concede maior
oportunidade para uma interagdo entre os
instrutores e estudantes, maior acesso
aos materiais de bibliotecas e outros
recursos necesshrios, e mais tempo para
se empenhar num estudo sustentado e tra
balhar s5 na resolugo de problemas.

(2)

As vantagens do estudo em tempo parcial.
Em alguns paisesmuitos funcionhrios do
gov~rno seriam capazes de entrar para um
curso de instrugo mais avangada se as
oportunidades de tempo parcial n1o se
achassem disponiveis. Desde que os estu
dantes de tempo parcial em programas de
graduaggo podem estudar s6 uma ou duas
mat~rias de uma vez, os mesmos podem per
manecer em suas posig6es e realizar suas
funq6es normais sem uma dureza excessiva.
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Al~m do mais, os cursos podem
ser organizados para relacionar os
conhecimentos importantes e proces
sos analiticos aos problemas opera
cionais da atual posiglo de um fun
cionirio.
(3) Preparaglo de programas. Um centro
deve organizar e conduzir seus pro
gramas acaddmicos e de n~o graduaggo
de modo que venham a se enquadrar Us
necessidades dos estudantes de tempo
integral ou de tempo parcial num pa
drfto que melhor sirva aos objetivos
do govdrno e de uma instruglo eficaz.
6.

Adogfo do Programa Educacional

a. Decidir o aue realizar. Alm das quest6es de priori
dade de campos de estudo,carhter das atividades e clientela a
ser servida, vhrios outros fat6res devem ser levados em consi
deraggo nas decis6es a respeito dos programas a serem inclui
dos nos pianos anuais e de longa duraglo de um centro.
b. Ajuda do gov~rno. As necessidades e desejos dos
funcionhrios do govdrno e sua prosteza em dar total ajuda aos
Drogramas especificos s9o os elementos mais determinantes.
Estes elementos nem sempre se entrosam fkcil e satisfatbria
mente por causa da nfto exist~ncia de um plano de mlo-de-obra
e de treinamento, da ignorfincia dos funcionftrios a cdrca do
cue o treinamento pode realizar, da mudanga de funcion&rios
aue resulta em anulagao de acordos prbvios e da mh vontade
das ag~ncias do govdrno em liberar seus empregados. Consul
tas continuas com representantes do gov~rno, variando desde o
chefe do estado at6 os chefes de segno, sfo necesshrias para
desenvolver compreenslo e ajuda tanto para os programas de
curta como os de longa durago. Um centro deve estar certo
do que participantes bem cualificados sergo empregados e que
os graduados antes da entrada em servico serfo considerados
para o empr8go.
c. Capacidades. Antes de um centro assumir um compro
misso final para a realizagfo de um programa, deve se certi
ficar:
--

De sua capacidade para adotar, orga
nizar e administrar os programas,
incluindo bastante tempo de antece
d~ncia para planejamento e desenvol
viment o.

--

Da disponibilidade de instrutores
cuaificados ou dos recursos neces
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--

sirios para treinar instrutores ca
pazes de conduzir os programas.

--

Da disponibilidade material de ensi
no apropriado ou de tempo e recursos
para sua preparagio.

--

Da conveniOncia das sedes e equipamento
a ser utilizados.

--

Da sufici~ncia dos fundos distribuidos
para o centro.

d. "Engatinhar antes de andar. Em geral, aconselha-se dar
Iniclo, primeiro, bqueles programas educacionais que podem ser
realizados com o menor esf8rgo. Fazer uma boa difusno da tenta
tiva inicial, torna-se mais ffcil entrar em programas mais difl
ceis. Uma sugestfto para um primeiro projeto de treinamento pode
consistir de um projeto que envolva uma ou duas semanas com tem
po integral de instrugfto ou um programa de tempo parcial durante
um periodo major. A tarefa mais dificil 6 um curriculo que leve
a um grau acaddmico.
e. Informag6es posteriores. Os Capitulos III,IV e V
trata das tarefas especlficas ligadas h preparaggo de um curri
culo que leve a um grau acaddmico, a m6todos de ensino, h admi
nistragdo de programas de graduaggo e h realizago de treinamen
to sem graduafo.
7.

Planejar o Programa de Pesquisa

As vfrias categorias ou tipos de projetos de pesquisa a se
rem postos em pritica por um centro compreendem um segmento im
portante dos programas anuais e de longa duraggo. Em alguns
centros, a pesquisa 6.a principal fungo; em outros 6 um comple
mento hs responsabilidades educacionais. A pesquisa deve ser de
muitos tipos, variando desde os esforgos de um instrutor para
ficar a par dos novos conhecimentos em seu campo de atividade,
at6 a realizaglo por um grupo de estudantes de um projeto para
se escrever um livro-texto ou um grande estudo de um problema
administrativo.
a. Determinaqfto das necessidades. Da mesma forma que no
planejamento de mio-de-obra, precisa-se determinar completamen
te e redeterminar peribdicamente as necessidades de pesquisa.
Esta determinago requer uma considerago tanto do cariter da
pesquisa como dos tipos de projetos apropriados para o centro,
bem como um nivel exequivel de esf~r9o.
b. Categorias de pesquisa.
0 plano de pesquisa deve in
cluir os seguintes tipos de pesquisa, da forma que for apropria
da aos seus objetivos e exequivel dentro dos seus recursos:
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(1) Pelo menos atividade minima essencial,
por parte dos instrutores, para capaci

th-los a se empenharem na pesquisa ne
nessfria para manter-se a par de seus
campos de atividade, para aprimorar as
capacidades de ensino e para adquirir
novos materiais de instruggo.
(2)

Atividades de pesquisa e de desenvolvi
mento essenciais P.o planejamento de cur
riculos de programas do graduagfo e de
nfo graduago, inclusive a preparaggo de
roteiros, bibliografias e outros instru
mentos de ensino.

(3)

Propostas para o desenvolvimento de li
vros didfticos, boletins, e outros mate
riais reproduzidos ou impressos para os
programas de ensino.

(4)

A preparaggo de documentos informacio
nais, anuhrios e materiais similares pa
ra utilizago pelas agOncias do gov8rno,
emprOsas pAblicas, estabelecimentos co
merciais, organizag6es educacionais e
outras e o pfblico em geral.

(5)

Estudos de carfter nao consultivo dos
problemas, politicas, programas, estru
turas, processos, direqfo e prfticas
dos governos nacional, regional e local
e da administragdo que esth envolvida
nos esforgos de desenvolvimento.

(6)

Estudos comparativos dos minist&rios ou
governos locais, ou anflises comparati
vas das prAticas entre vArios paises,
para contribuir para o conhecimento da
administragio pblica e para estimular
a inovaqo administrativa.

(7)

Investigagdes s8bre teorias de organi
zag6es governamentais, lideranga e di
reggo executiva, estrat6gias do desen
volvimento social e econ6mico, formula
91o e implementagito dos planos e pro
gramas de desenvolvimento e problemas
bAsicos de diregio.

c. Nivel 6timo. Poucos centros podem cobrir todas estas
categorias de pesquisa. A maioria dos centros tem recursos e
pessoal tflo limitados que slo incapazes de cobrir eficientemen
to as categorias de (1) a (5).
Os governns precisam perceber
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que a pesquisa em administragAo p~blica 6 tao necessiria para o
aperfeigoamento das capacidades administrativas como para a mo
dernizaglo da agricultura, melhoria do setor de safide pfblica
ou incremento da produglo industrial.
d. Informag es posteriores. 0 Capitulo VI trata das
quest6es especiicas queisurgem no planejamento e na implemen
tagfo do um programa de pesquisa.
8.

PlaneJamento de Servigos de Assessoria

Talvez a fungflo mais dificil a se associar a um programa
a longo prazo 6 a assistOncia assessorial ou consultiva presta
da hs ag~ncias do govOrno. Tais servigos slo dificeis de ser
bem realizados. Consomem grande parte do tempo dos funcionfirios
competentes e a marca dos maus resultados pode prejudicar a re
putaggo de um centro. Todavia, como indica o Capitulo VII, hh
muitas vantagens tanto para o gov~rno como para o centro n~ste
tipo de servigo, se as condig6es forem favorfveis. Um diretor
diz que, se bem sucedido, "torna um centro tao importante, como
nada mais conseguirt fazO-lo."
a. Distingo quanto a pesquisa. A diferenga entre os
projetos de pesquisa e de consultoria nao esth sempre clara.
Algumas atividades de pesquisa podem se expandir at assistOn
cia de consultoria ou assessoria. Talvez a explicaglo para a
diferenca esteja no objetivo. Se o objetivo do projeto 6 for
necer solug6es e recomenda46es s6bre problemas especificos, a
pedido dos funcionArios pOblicos, esth claramente definido como
do consultoria. Se 6 para fornecer instruglo para uso geral ou
para fins escolares ou educacionals, esth claramente definido
como de pesquisa.
b. Problemas de ordem politica. Na formulaglo do um pro
grama de consultoria anual ou de longa duraglo, dove-se levar
em consideragno:
(1)

Se o fornecimento do assistOncia deve ser
uma grande funglo organizada do centro.

(2) At6 que ponto o individuo deve ser incen
tivado a atender os pedidos de opinifto
dos funcionfrios e, consequentemente, o
volume de esf~r9o a ser permitido em m6dia
nas escalas de trabalho.
(3)

A quantidade de trabalho de consultoria
institucional formalmente negociado que
pode ser prevista, os recursos potenci
ais de pessoal para realizh-lo e como Ole
seria financiado.

(4) Os acordos organizacionais dentro do cen
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tro para assegurar uma realizagdo eficaz.
c. Desvio de recursos para outras funq6es. A menos que
os servigos de assessoria fagam parte das fungdes programadas
de um centro, os mesmos podem, indesejadamente, desviar os re
cursos de outras fung6es e obrigag6es. Os funcionfrios do go
v~rno devem entender que um centro nfto pode transmitir tais ser
vigos a menos que seja feita uma provisflo orgamenthria minima,
com suplementaglo em caso de projetos maiores.
d. Informag6es posteriores. 0 Capitulo VII trata dos
principals resultados, problemas e acordos administrativos en
volvidos na realizagflo de servigos de consultoria.
9.

Planejamento de um Programa de Publicaao

A distribuigno de suas publicagoes & uma fungfto importan
te de todo centro. Como outras fungbes, o carfter e a qualida
de de tais publicagdes e os recursos designados para as mesmas
devem ser programados e orgamentados anualmente e projetados no
plano a longo prazo de um centro.
a. Categorias de publicap6es. Os seguintes tipos de pu
blicagSes comumente editadas por um centro fornecem um guia para
consideraggo na formulaglo de um programa de publicaggo.
(1) Um programa minimo. Um centro cujas
atividades sio instruggo e treinamento
achark necesshrio publicar informati
vos peri6dlcos, materials didftlcos e
circulares informativas s~bre assuntos
de intergsse comum para os estudantes
e fuicionfirios.
(2) Boletlns informativos. 0 programa do
centro pode incluir um boletim formal
ou uma s~rie de memorandos como uma
medida conveniente de dissiminaqao de
informag6es s6bre a organizagno, fun
96es, e politicas do governo e s~bre
importantes desenvolvimentos em admi
nlstragdo pfiblica.
(3)

Anuftrios e listas. Com relaggo aos bo.
letins informativos encontram-se os gran
des anufrios que congregam e publicam os
dados descritivos e estatisticos s8bre o
gov~rno, servigos pblicos, assuntos eco
n~micos e socials e outros assuntos afim.
Uma lista dos funcionrios do govOrno de
ve ser incluida ou publicada separadamente.
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(4) Jornais profissionais. Alguns centros
publicam um jornal trimestraimente. A
produgo de um jornal com teor intelec
tual e profissional satisfat6rio 6 um
dificil empreendimento e n~o deve ser
p8sto em prktica ser pianos bern formU
lados e recursos adequados.
(5) Publica~go de pesquisas. Normalmente,
os resultados das pesquisas devem ser
publicados de forma que o mhximo bene
ficio seja obtido dos mesmos. Portanto,
qualquer programa organizado de pesquisa
deve incorporar provis~es para a publi
cagfgo dos resultados, quer atrav6s de
artigos, mongrafos ou outras formas
apropriadas.
(6) Publicarbes s~bre servioes de assessoria.
Geralmente os estudos e relatbrios que
resultam da assistdncia em consultoria
geram informag6es que merecem ser inclu
idas no programa de publicaggo de um
centro. Os relatbrios formais prepara
dos atrav6s de tais projetos sno frequen
temente publicados pelo govgrno ou com
sua aprovagno.
(7) Manuals. Os manuals s6bre prhticas admi
nistrativas recomendadas podem cobrir uma
vasta extensfo do servigo pblico e assun
tos administrativos, a saber, programagno
de trabalho, orgamento, pr~ticas de pes
soal, supervislo, planejamento e adminis
tra9co de projetos, compra e abastecimen
to, desenvolvimento e organizagfgo do pro
grama, melhoria administrativa, processa
mento automhtico de dados, reduggo de cus
tos.

b. Um programa de trabalho para as publicarS6es. Com rela
qse ao carhter e ao alcance das publicagSes e sua distribuiao,
inclusive qualquer renda potencial provenionte das vendas, deve
se reconhecer que a preparago do publicaq8es sofisticadas e bem
editadas 6 dificil, e que os centros sempre o fazem em demasia.
Os centros podem ser aconselhados a iniciar publicando os mate
rials mais informais e os monbgrafos ocasionais e nfo realizar
publicagSes mais ambiciosas, at6 que sua capacidade tenha sido
demonst rada.
c. InformaqSes posteriores. 0 Capitulo VIII salienta as
tarefas e problemas principals iigados a um programa de publica
q6es.
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10.

Planej
de Ref'er eto.
ncia de uma .. b

eae de Servios

Uma chracteristica importante de todo contro, sem se levar
em consideragao a combina ao de fungSes que Ole desempenha, 6 a
acessibilidade ftil que funciono nos principais campos de ativi
dade de um centro.
Nos planos para um programa de
a. Principais requisitos.
estabelecimento de bibliotecas, 6 essencial levar-se em conside
raggo o seguinte:
(1)

0 uso em potencial
Uso pelos instrutores.
pelos membros das faculdades para a elabo
raggo do cursos e a preparagfgo de servigos
bibliogr~ficos.

(2) Uso pelos estudantes. 0 uso que os estudantes
de graduaggo e de nfo graduaggo fargo dos
livros, relatbrios, outros documentos e
materiais de referOncia. Precisa-se de es
paqo para Areas de estudo e para mesas de
trabalho ou recantos isolados para estudo 0
quo tornark conveniente tal uso.
(3) Necessidade de pesguisa. As demandas que
serno feitas na biblioteca para projetos
de pesquisa e servigos de assessoria afe
tam o volume e o car~ter das coleg6es da
biblioteca.
(4)

Utilizarfto pelos funcion~rios.
Uma biblio
toca funcionando de modo Oti]l que contenha
material prftico, relat6rios oficiais, e
documentos tanto nacionais como estrangeiros,'"
serh utilizada pelos funcionkrios pftblicos,
estudantes, profess~res, executivos comer
ciais, visitantes estrangeiros e outras pes
soas.

(5) Pessoal profissional.

A soluggo para uma

biblioteca utilizhvel 6 a superviso feita
por um bibliotecfrio profissional capaz de
operar um sistema eficiente de aquisiqges,
catalogagem. e servigos, e de formar uma
coleefo adequada para os requisitos do cen
tro.
(6)

Instalag6es.
A construggo da biblioteca e
a aquisigo do equipamento deve ser plane
jada em conjunto com todas as funq6es do
centro.
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Os programas anuais e de lon
Programa da biblioteca.
b.
ga duraqo dovem prover as despesas para a biblioteca, corn pro
vislo orgamenthria adequada para materiais, suprimentos e pes
soal necessfirio para trabalhar na mesma.
c. Informag6es posteriores. 0 Capitulo IX trata das ta
refas involvidas no planejamento e organizagto da biblioteca de
um centro e os servigos de referdncia.
.1. Formulaqfto do Programa Orgament&rio
Os planos anuais e de longa durago do centra devem ser
Os pla
expressos tanto em termos materiais coma financeiros.
informa
outras
e
realizadas
serem
a
fungSes
as
para
nos amplos
forne
devem
capitulo,
ndste
descritas
como
ges de relevAncia,
discrimi
centre,
do
estabelecimento
o
cer uma base sblida para
nando a ajuda apropriada. tstes pianos devem ser traduzidos em
orqamentos para capacitar o centra a obter recursos e assegurar
o contr~le das operaq, es.
a. Orgamento do programa de trabalho. Se o orgamento in
clui medidas quantitativas de antigas realiza6oest trabalhos
propostos e outros dados relevantes sabre o programa, as pesso
as que decidem s6bre as principals questoes que envolvem o pro
grama do centra e suas verbas tergo n~ste documento as informa
96es necessfirias para facilitar as decis6es no que deve ser
aprovado, adiado, revisado ou rejeitado.
b. Necessidades orcamenthrias para cada fungno. As esti
mativas relacionadas aos custos de financiamento de cada funggo
ou fornecimento de servigo fornecem a base para se avaliar e
justificar tanto os orgamentos anuais como os de longa duraggo.
c. Execucfo do programa. Depois que as verbas forem au
torizadas, o pessoal do centra tern ambos o programa e os guias
de despesas com os quais dove prosseguir o trabalho. 0 centra
deve ter flexibilidade suficiente para capacitar-se a fazer re
tificag6es no prograra e nos objetos do gasto, bern coma h medi
da que novas e cruciantes tarefas aparecem, mas esta flexibili
dade deve tamb6m assegurar que os gastos permanegam dentro do
total de recursos disponiveis.
d. Planejamento e contr~le financeiro. 0 Capitulo XI for
nece guias para a preparagdo e administra9fo de programas orga
menthrios, mantendo contas, fundos de dire9o e auditoria.
12.

Avaliaggo dos Programas

As avaliagSes anuais e de longo prazo das realizag6es, fa
lhas e outros resultados dos programas de um centra sio essen
ciais ao ber estar e ao desenvolvimento futuro de um centro.
a.

Avaliagno coma um processo regular.
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Cada curso,

projeto de treinamento, publicaggo, diligencia de pesquisa ou
servigos de assessoria deve ser avaliado ao seu t6rmino ou em
qualquer outra oportunidade final apropriada (1) para determinar
suas realizag6es, (2) para determinar a efichcia com a qual foi
conduzida, (3) para desenvolver melhores guias para projetos fu
turos e (4) para indicar se a fungo do programa deve ser ajus
tada h luz dos resultados do projeto.
b. Quem avalia. Embora o pessoal do centro deva realizar
suas pr6oprias avalia6es como uma parte normal de suas ativida
des, outros t6cnicos tamb6m devem ser empregados. Por exemplo,
as avaliag6es n~o assinadas pelos estudantes matriculados nos
cursos e a utilizago de questionArios especialmente elaborados
podem ser excessivamente fiteis.
Os julgamentos a que chegarem
os funcionkrios do gov~rno servidos pelos projetos slo tamb~m
significativos. Na verdade, o diretor do centro deve fazer ava
liagSes continuas, com ou sem assist~ncia especial.
c. Perspectiva limitadas.
0 Semin~rio Inter-Regional das
NaqSes Unidas s6bre o treinamento de empregados civis, Genebra,
29 de ag8sto de 1968, notou a limitaggo (nfo a desqualificaggo)
da avaliago feita pelos estudantes, que pode ser um pouco maior
do que um relatbrio de "dados otimistas".
d. Avaliadores Externos. Um assessor ou avaliador externo
competente, retirado do gov@rno, de uma universidade ou outra
fonte dentro ou fora do pais, ou de outro centro ou de uma enti
dade de assistOncia t6cnica, pode dar uma contribui9o muito
substancial. Quanto mais dle souber a respeito de centros em
outros palses mais valiosa serk a sua ajuda.
e. Guias para a avalia~fo . Ao augerir guias ou principi
os, os capitulos seguintes fornecem pontos bhsicos para a ava
liaggo da realizaggo e da adaptabilidade dos programas e servi
os de um centro.
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Capitulo III. DESENVOLVIMENTO DE CURRICULOS
E MtTODOS DE ENSINO
Finalidade. 2sse capitulo considera o asp6cto mais crucial
de um centro, a saber, a formulago do curriculos adequados para
os seus programas do instrugfto. Embora sujeito a diferentes ob
jetivos e clientela, o desenvolvimento do curriculo envolve um
processo similar, quer para seminkrios ou reunioes do curta du
raglo, um curso de diplomago de tm ano de duragao, um programa
de nivel cologial com 3 ou 4 anos de duragflo, um programa de
mestrado de 1 ou 2 anos, ou mesmo um curriculo do doutorado.
Os m6todos de ensino e a utulizaflp dos materials do ensino sdo
tamb6m considerados.
1.

Etapas do Desenvolvimento do um Curriculo

Seis etapas principais slo compreendidas no planejamento e
implementaglio de qualquer tipo de curriculo para um programa de
graduagio ou um curso ou projeto educacional compreensivo de no
graduagio.
a. Defini~fto da finalidade. 0 ponto do partida 6 a deter
minaggo dos objetivos do programa: Em quals campos e para qual
finalidade? As categorias ou campos a serem servidos, ilustra
das na Se9do 4 do Capitulo II, devem ser claramente identifica
das e seu alcance e caracteristicas cuidadosamente delineadas.
Tal delinea9io abrange as decisOes a c~rca de se o objetivo de
um dado curriculo 6 principalmente para adquirir ou aperfeigoar
habilidades de utilidade temporfria, para produzir mudangas de
atitudes, ou se 6 para aumentar a capacidade da pessoa em lidar
com conceitos, principios, programa, pap6is e relag6es. Esta
distinglo pode ser expressa como "orientagffo de trabalho carrel
ra" ou educagdo "orientada para o desenvolvimentot.
b. Anftlise das responsabilidades. Os objetivos gerais eSo
sub-dividos em categorias mals especificas de tipos de responsa
bilidades, tarefas, problemas e situag6es que o estudante provh
velmente encontrar&, tanto logo apbs o t6rmino do seu estudb co
mo cinco ou mais. anos depois.
(1) De modo a determinar o nivel e o carfter
da aprendizagem proposta, leva-se em con
sideragio o nivel de instrugo anterior
do estudante a ser matriculado, o que Oles
j& sabem, suas atitudes quexto a aprendi
zagem e juas habilidades bAsicas em resol
ver problemas e realizar tarefas do tipo a
ser encontradas no domdnio das mat6rias
propostas.
(2) Para o futuro, a questlo chave 6 "quals os
tipos de exigOncias que serfto feitas aos
estudantes quando Oles estiverem ocupando
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fhhqeO do responsabilidade"? A malorla
46s campos de atividade enumerados-no
Capitulo II exige interOsses, compreenBges, conheciiaento, especialidades e
apreciag6es muito amplos -- malores do
que o que pode ser coberto eficazmente
mesmo num curriculo de nivel graduado.
(3)

Com os N9s. (1) e (2) em mente e com
consultas feitas a funcionfrios do go
vrnot membros imparcials do peiblico, e
outrosq levando-se em consideraggo as
falhas e deficidncias na administraglo
do desenvolvimento do pais, uma pessoa
pode chegar a conclus6es vfilidas quanto
a Onfase relativa num curriculo s8bre a
preparaggo para ocupag6es especificas
imediatas em oposigo ao desenvolvimento
intelectual e a capacidade para assumir
futuras malores responsabilidades profis

sionais.
c.

Seleqfo de &reas de conhecimento, capacidade e
val6res. Depots de se haver resolvido a finalidade e
o alcance do curriculo, leva-se em consideragflo os conceitos,
conhecimentQs, habilidades sensibilidades ou val8res a ser ad
quiridos. Este objetivo enquadra um alistamento dos vfirios as
suntos, campos de atividade, competencias, habilidades e atitu
des consideradas de importfincia ao se defrontar com as respon
sabilidades para as quais os estudantes estdo sendo preparados.
Suposigaes slo feitas a c~rca do trabalho do curso para comple
tar o desenvolvimento no trabalho, do forma que o estudante nao
perca tempo e trabalho no centro aprendendo o que pode ser ad
quirido fhcilmente depois. 0 objetivo 6 selecionar a melhor
combinafo para so chegar a um programa integrado.
d. Estrutura para um curriculo. A anflise anterior con
duz k formula9fto dos conceitos gi-iis ou estrutura para o cur
riculo no qual podem ser encaixadas mat6rias especificas e ex
peridncias do aprendizagem. A seguir temos uma ilustraggo de
tal estrutura para um prograna de nivel colegial:
(1)

Conhecimento base da vida, institui96es,
cultura e ambiente de um pals ou de um
campo especifico de atividade ou servigo.

(2) Artes e especialidades comunicativas.
(3)

Conceitos e m6todos da ciOncia social.

(4) Metodologias analiticas e de resolugfo
de problemas.
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(5)

Conhecimento real dos problemas do go
vOrfid bem comd politicos, de servigo pfi
blido b de desenvolvimento, campos de
atividade ou de fundaes setoriais, em
preendiments e outras competdncias pro
fissionais ou iecnolgicas de relevancia
pdra a sociedade.

(6) ;Teoria administrativa, processos da acfo
administrativa e social, diregAo, com
portamento executivo, organizaqfto e com
portamento humano na administragio de mu
dangas.
(7)

Eticas de administragtlo; responsabilidade
pessoal e social de relevincia para o de
senvolvimento nacional e do servigo pfbli
co em uma sociedade livre.

(8)

ExperiOncia clinica na aplicapno dos itens
(4), (5), (6) e (7) ao ambiente local.

0 grande problema 6 a mistura, isto 6, determinar a propor
gao do tempo devotado a cada campo de atividade ou assunto, a
inter-relagao dos assuntos, a melhor sequ~ncia ou progresso dos
assuntos, o equilibrio entre a teoria e a pritica e o volume de
elementos clinicos.
e. Preparaqfto de cursos. Dentro da estrutura do curriculo
e da distribuigdo de tempo, os cursos especificos sdo prepara

dos.

(1) Efste processo congrega a descriggo do
objetivo e a cobertura de cada curso, a
elaboraggo de um rotelro e de uma biblio
grafia, a determinagdo dos m6todos de en
sino, a selegdo ou preparagdo de livros
dirdticos, acontecimentos e outros mate
riais de ensino, o pianejamento de amparo
ao ei: ino e a Rreparaqgo de guias dos
instrutores. Estes pontos sgo elaborados
no Capitulo IV.
(2) Os projetos de treinamento de n~o graduaggo
usualmente ndo sgo subdivididos em cursos;
les normalmente t~m partes ou divis6es de
roteiro compreensivo. Em outros asp~ctos,
o desenvolvimento de elementos instrutivos
de programas de graduagfo ou n.o graduaggo
slo similares. 0 desenvolvimento de pro
gramas de n~o graduago 6 abordado no Capi

tuloV.
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(3) A identificaglo de elementos numa estru
tura relativa a um curso, como cita o
parigrafo (d), nlfo significa que cada
curso deve estar confinado a um elemento
especifico apontado na ilustraglo ou em
outras estruturas. A administraggo en
volve a realizagno de tarefas e a soluglo
de problemas em vfrios importantes campos
do atividade e ambientes, utilizando ha
bilidades analiticas e o trabalho atrav6s
de organizag6es. Desse modo, os cursos
profissionais abrangem 8stes elementos
instrutivos em diferentes combinag6es,
sempre corn uma focalizaglo aplicada ou
operacional.
f. Orientagflo ao estudante. 0 objetivo de um curriculo 6
desenvolver as capacidades das pessoas, -- para modificar seu
comportamento. Assim os cursos e outras oportunidades de apren
dizagem devem se relacionar hs necessidades, condig6es ambiente,
limitag6es, problemas, temores, aspiragdes e maturidade dos es
tudantes:
(1) Nlo sb 6 necessirio focalizar as respon
sabilidades futuras dos estudantes, mas a
instruggo deve se relacionar ao seu atual
estado do desenvolvimento e aspirag6es.
2ste requisito requer a troca de id6ias
com os estudantes durante o processo de
desenvolvimento dos cursos, incluindo m6
todos de ensino, de forma a determinar as
suas necessidades educacionais.
(2) Os cursos requerem uma revislo constante
para assegurar-se de cue os mesmos estlo
atingindo os seus objetivos. Um instrutor
pode se desviar substancialmente da des
criglo do curso ser que isto seja observa
do, a menos que um estudante acuse tal
ocorrdncia.
(3) 0 teor de um curso, toda vez que 8 adminis
trado, requer uma retificaggo para torn&-lo
to significativo quanto possivel para cada
grupo.
(4)

0 teor e a sequ~ncia do curso se baseiam numa
estrutura conceitual envolvente que reflete
achados de recentes pesquisas e experidncias.

(5)

Instrutores eficazes examinam o que 6 sabido
s8bre m6todos de aprendizagem de forma a po
der decidir tanto o assunto como os m6todos
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cue se adaptam a um curso e grupo parti

culares.
2.

A Viabilidade de um Estudo Profissional

Algumas pessoas perguntam se 6 vihvel fornecer um curricu
1o em administraggo pqiblica ou de desenvolvimento. Hk um con
texto .egitimo de conhecimentos a ser transmitido? Qual 6 a
diferenga entre instrugfgo profissional e estudo de uma discipli
na? Nfto 6 o estudo da economia, ci6ncia politica ou direito su
ficiente? Poraue existe grande confuslo e algum ceptismo n~stes
assuntos, tais quest~es merecem aten9io antes de se fazer uma
consideraggo do teor especifico do curso de um curriculo.
Pontos de vista divergentes a respeito da instruslo
em Administracno.i
Cinco tradigdes divergentes tm sur
gido quanto ao tipo de instrugno maisrelevante para as carreiras
administrativas no serviqo pfblico, cada uma das quais esti sen
do rhpidamente modificada a medida que os paises enfrentam as
realidades para se achar pessoas capazes de atuar em planejamen
to politico e de programas, organizaggo e administragfto de es
forgos complexos de desenvolvimento e de servigos pblicos.
a.

(1)

Primeiro 6 o ponto de vista "generalista"
nos circulos ec'.cacionais e governamentais
em alguns paiL :s e entre certos grupos em
todos os palses de aue uma pessoa inteligente
e perseverante de born carAter, que 6 capaz
de distribuir-se nos exames de aualquer campo
que tenha estudado, estA tio bern preparada
como qualquer outra sem restrigfo de campo.
A maioria dos que advogam deste ponto de
vista n~o actedita na utilidade de se tentar
fornecer instruggo profissional para a admi
nistrago pCblica ou campos aliados.

(2)

Outra tradiglo especialmente predominante na
Europa, America Latina e Oriente M6dio 6 a
crenga de que o estudo da advocacia 6 o passo
apropriado para qualquer pessoa a procura de
admisslo e promogho em posigOes de responsabi
lidades administrativas no servi'o pfiblico.
Este ponto de vista parece ter uma atragio
especial para os advogados.

(3)

Existe uma tend~ncia para uma modificaggo
nos exemplos (1) e (2) acima para um siste
ma de instruggo e obrigag6es cue salienta
a obtenglo de conhecimento, habilidades e
t6cnicas aplichveis a limitadas tarefas ad
ministrativas.
A Onfase esth no treinamen
to especifico para responsabilidades imedia
tas de carreira tais como, contabilidade
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pessoal, abastecimento, 2rgamento, e
organizago e m6todos. Este caminho
pode ajudar a atender necessidades de

pessoal especializado, mas nfo contri

bui muito para competir com as respon
sabilidades generalistas administrati
vas e com a administraglo de programas.
(4) Num ntimero cada vez maior de paises, argu
menta-se que a complexidade dos problemas
administrativos de hoje exigem a contri
buigo de pessoas que tenham se beneficia
do de v~rios tipos de instrugo profissio
nal especializada e geral, retratando a
aplicago de conhecimentos e habilidades
administrativas h importantes &reas espe
cificas e situag6es com relaggo ao ambien
te. Um curriculo profissional em adminis
traggo pfiblica ou de desenvolvimento, em ad
ministraglo de empr~sas ou em algum outro
campo setorial ou amplo de aplicago como os
catalogados no Capitulo II fornecerf, de
ac6rdo com esta percepgao, a um estudante,
melhores perspectivas, conhecimentos, orien
tagio, especialidades, sensibilidades e co
metimento para responsabilidades de carreira
imediatas e de longo termo em administraggo,
do que o estudo de uma simples disciplina
como economia, biologia, literatura, ciOncias
politicas ou quimica. Ndo admite que o tar
mino de um programa em administrago pfiblica
produz necesshriamente um bom administrador,
ou que os administradores nunca pudessem ser
designados de outras fontes. Esta quarta
perspectiva 6 bbviamente a que se reflete
neste Manual.
(5) Se a instruglo profissional num campo ad
ministrativo pode "completar" uma instrugdo
geral ou liberal ou uma graduagAo num campo
profissional tal como, direito, engenharia,
agronomia, arquitetura, ou saide, a combina
gfo pode provar ser muito eficaz.
b. Um conjunto transmissivel de conhecimentos
e habilidades. Uma anfilise das responsabilidades e
obrigag6es realizadas pelos administradores como foi proposto
na Seggo 1-b revela muitos elementos comuns. Um grande volume
de literatura tem aumentado em relaqo a estas tarefas, carac
terizando a formagfto de metas, desenvolvimento e resoluggo poUtica, teoria administrativa e organizacional, comportamento
executivo e de grupo, processos de administraglo, criaggo de
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institulg9es, m6todos analiticos e aplicag~es em vArios campos
e ambientes importantes. Embora precise-so do um grande name
ro de pesquisas e manuais e outros materials de ensino muito
melhores, os recursos ora disponiveis s~o impressivos.
c.
Vocalinag~o cneracional. 0 tipo do curriculo aborda
do aqui tern urea localizago aplicada ou operacional.
Relacio
na-so ao desonvolviento, rmodificag~o social e econ~mica, inicio
de programas e servigos, organiza9es construtoras e adminis
tradoras, melhoria das condigles do povo, em suma, h "transfor
maglo administrativa". Uma Crande parte de um curriculo dh On
fase apropriada a dstes asp6ctos operacionais ou administrati
vos. Uma ilustrago do alcance das operayes administrativas
aplicAveis a qualquer fungo ou campo de atividade 6 encontrada
no Apdndice A, com o titulo "Tarefas da AMministrao". Median
te exame das tarefas e responsabilidades de urea Area especifica
de administraqco numa situaglo inerente, pate-se identificar
conhocimentos e capacidades provoitosas.
d. Solugjo do problemas. A principal especialidado reque
rida cm administrago 6 a babilidade de resolver problemas, por
exemplo, anklise e rosolugo do prOblemas politicos, de progra
maglo, organizacionais, dirocionais e operacionais. 0 Apndice
B apresenta um "MoMYlr para a Soluqco do Problomas Administra
tivos". As simula os clinicas ou os projetos de campo que en
volvem a aplicayno do m6todos para sciug~o de problemas dove
compreonder um componente muito substancial do trabalho do curso
em qualquer curriculo do administragdo pdblica ou de emprdsas.
o processo intelectual refleti.o n~sto mod~lo 6 aplichvel h
todas as tomadas do
Oeciso racionais bom como h administragc
de estudos intensivos.
e. Um processo dinmico. A administrag~o 6 um processo
din~mico e est& no contro das atividades e respcnsabilidades
governamentais om todcs os nivois. Os administradores podem
ser gente de aqgo, promotores do desenvolvimento e agentes de
modiftca96es; e o treinamento em adninistraqEo 6 um antepasso
para a realizagto perfeita destas importantes o interessantes
tarefas.
3.

Relayo com,as Cidncias Cociais

Ciducia politica, economia, filosofia,
sociologia e outras
ciOncias socials contribuem grandenento para um curriculo em
administrag~o, bern como para a preparaq9c de pessoas para posi
0ges que s~o exigidas por outras reas le especialidade.
a. Orientac o.
Desde quo o objetivo principal dos estu
dos da cidncia social 6 desenvolver pessoas oom conhecimentos e
competdncias de ensino e de pesquisa numa combinagdo de cidnci
as sociais, ou numa s6, normalmente desempenham um papel dife
rente daquele dos curriculos em adndnistragRo.
Compreendem es
sencialmente disciplinas discretas, nWc um curriculo profissio
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nal com base inter-disciplinar.
b. Nao operacional. Para ilustrar esta diferenga em
perspectiva, 6 fitil notar-se como as pessoas orientadas para
uma instrugAo disciplinar ou t6cnica frequentemente chegam a
responsabilidades administrativas de um ponto de vista especia
lizado ou segmentado e por conseguinte nao tomam conhecimento
dos elementos operacionais.
(1) Os economistas tendem a crer que o desen&.
volvimento 6 principalmente uma questgo
de indicagno das metas, adogflo das politi
cas monetfrias certas e a distribuigno de
recursos, com a suposiglo de que os pianos
slo auto-realizfiveis.
(2) Os cientistas politicos interessam-se pelos
processos politicos, pela anflise das es
truturas e id6ias politicas, predominante
mente de um ponto de vista analitico e me
todolbgico ao inv6s da aggo administrativa.
(3) Os peritos em estatistica estlo sempre
cheios de dados e projeg6es que nfo tomato
conhecimento dos fatos bbvios, corn base nos
quais os programas devem ser formulados e
administrados.
(4) Os engenheiros tornam-se absortos nos detaIhes t6cnicos de projetos, enquanto as
quest6es de valor econ~mico, contribuiggo
social e exequibilidade administrativa slo
negligenciadas.
(5) Os especialistas em agricultura, saide pu
blica bem como outro pessoal setorial es
tao geralmente tgo envolvidos em suas fun
q6es especificas que a sistematizaggo equi
librada dos crit6rios de desenvolvimento
estrat6gico 6 contrariada.
(6) Os advogados preocupados com os inqubritos
processuais e juridicos slo desviados da
politica principal e dos elementos do pro
grama.
(7) E deve ser acrescentado que os administra
dores pfiblicos treinados em curriculos de
t6cnica orientada podem estar trio absortos
na mecfnica administrativa que nao tomam
conhecimento dos problemas substanciais e
politicos e dos fat8res humanos.
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C. Contribuig~o h compet~ncia real. As importantes con
tribui96es dos cientistas sociais k administrago envolve o en
sino e a pesauisa em cujas areas dies se sobressaem; por exem
plo, a contribuigao dos economistas em economia de desenvolvi
mento e em planejamento econ~mico; de cientistas politicos em
lideranga politica e em politica de desenvolvimento; de antro
pologistas nas relag6es entre a administra9fio e valores ou ou
tros fat~res culturais; e dos sociologistas em organizagfo de
sociedades e relagdes de poder. Os cursos no curriculo profis
sional que se focalizam em proces,io e estrattgia de desenvolvi
mento; em planejamento e programa.Uo administrativa; implemen
tarfto de projetos; utilizargio 6tima dos recursos; administra
qfo industrial, agron6mica, educacional e de outros set8res; e
na organizagdo para necessidade de desenvolvimento para atrair
os crit6rios das ci6ncias sociais, exceto os cursos de ciOncia
social especialmente elaborados sfo diferentes dos cursos de
cidncia social num cenkrio das artes sociais. Devem ter uma
orientagio operacional ou aplicauoa e devem ser "finais" em ca
riter e n~o um estfgio numa progresso de cursos especializa
dos para formar um economnsta especialista ou um cientista po
ser inter-disciplinares na iden
litico. Os instrutores ce,
tificaggo desta diferengaeLm objetivo.
UN segundo papel dos cientistas
d. Conhecirento Base.
sociais Z forneccr uma base para as possoas que estrejam subse
quentemente rec-itzando um estudo profissional avangado para
responsabilidades administrativas e operacionais. Qualquer
alguma
generalista ou especialista em administraqao deve ter
base auanto ao alcance, m6todos e contribuig6es que as ci~ncias
podem fazer por seu campo de
sociais, inclusive a filosofia,
alo. Pode ser aconselhvel que os centros que treinam admi
nistradores fornegam cursos de trabalho preparat6rios ou bfisi
cos nas ci~ncias socilis, por6m o estudo das ci~ncias sociais,
como tal, n~o 6 o assunto central do curriculo em administra

ergo.
Cgracteristicas do Instruqfo Profissiohal
Estes sinais fornecem futuras evidtncias hs caracteristi
cas inerentes de um curriculo profissional.
4.

Medicina, por exemplo, 6 uni
a. 0 aditivo profissional.
versalmente reconhecida como compreendendo um alcance muito
malor de conhecimento do que o estudo da anatomia ou da biolo
gia; abrange diagn6stico e tratamento e preparaglo e experiOn
cia clinica. A administraglo de empr&sas 6 universalmente re
conhecida como mais ampla do que o estudo de economia. Simi
larmente, a administraggo pdblica ou de desenvolvimento 6 muito
mais qae os cursos de cigncia politica, cifncias sociais ou di
reito, corn poucos aditivos. Tern uma orientagao e objetivo di
ferentes.
A16m de estar bern informado
b. Administraglo p1blica.
s8bre o amblente no qual dle opera e s6bre os recursos e cr1

t6rios analiticos das ciOncias socials, um administrador Oreci
sa de competOncias profissionais tais como:
(1)

Familiarizaggo corn os processos e requisitos
organizacionais do govdrno em vrios niveis.

(2) Conhecimento das habilidades administrativas
utilizadas para realizar tarefas administra
tivas e objetivos organizacionais.
(3) Aptidlo e habilidade na soluggo de problemas
administrativos inclusive a aplicabilidade
de m6todos quantitativos e anklise de siste
mas.
(4)

Conhecimento dos requisitos e processos da
a9fo administrativa.

(5) Avaliaglo do papel politico dos administra
dores na formulagao de programas, formagio
de organizag6es, recrutamento de desenvol
vimento de pessoal, negociagno de ajuda e
recursos e motivar a organiza9fto a funcio
nar como uma unidade.
(6) Sensibilidade aos fat6res politicos, tecnb
16gicos, culturais e de melo ambiente e um
reconhecimento de sua relevdncia para com a
aqfo administrativa.
Estas competOncias ou se relaciona, he metas amplas ou ob
jetivos politicos de um govdrno regional, nacional ou local ou
aos setores ou campos substantivos tais como trabalhos pfiblicos,
agronomia, educaqfto,e safide pblica. As mesmas se aplicam h
administragno de empresas, ao desenvolvimento industrial e ao
com6rcio.
c. Administracgo de desenvolvimento. Aste conhecimento 6
suplementado por elementos do processo de desenvolvimento tais
como os seguintes, na formulaglo de um curriculo em administra
91o de desenvolvimento.
(1) Avaliacao das necessidades de desenvolvi
mento e obsthculos na formaggo de objetivos

e metas.
(2)

Anilise dos recursos, condig6es e capaci
dades que determinam a exequibilidade do
metas, planos e programas.

(3) Desenvolvimento de estrat6glas, normas e
conceitos para guiar uma naggo, regiflo ou
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cidade na realizaggo de suas metas.
(4) Preparago de pianos de desenvolvimento
corn a devida referencia para os fat6res
socials, econ6micos, politicos e adminis
trativos.
(5) Elaboragflo e execu'ao de programas e
projetos para implementar planos e normas
politicas.
(6) Motivaglo e instruglo do povo para modifi
car valores, hibitos, prfticas e pap6is.
(7) Criaggo de organizagaes, instituig6es,
sistemas e procedimentos para a implemen
tagLto de um plano.
(8) Desenvolvimento de pessoal corn capacida
des para reali'zar eatas tarefas.
(9)

Avaliagfto do progresso, m6todos e custos.

d. Outros crt6rios. Com base nestes contextos, a estru
tura sugerida para o curriculo na Seqfo 1-d ganha significaglo.
(1) Este tipo de instruglo dA Onfase h solugflo

de problemas. 0 dominio de metodologias
analiticas e de solug o de problemas como
aplicadas hs situag6es administrativas,
aos campos setorials e hs operagaes t~cni

cas produz tanto capacidades imediatamente
utilzhveis como para o desenvolvimento de
uma carreira. Embora possam ser casualmen
te incluidas, as descriqbes das estruturas

de gov~rno e procedimentos administrativos
tOm pouca importfincia na in-.trugo profis
sional em administragdo pfiblica.

(2) Outra carpcterlstica d~ste tipo de curricu
lo 6 sua 6afase s6bre os estudos e proble
mas comparativos da adaptago de cultura
cruzada. Como t m outras jurisdig6es resol
vido problemas comparvoi-c? Como os val6res,
atitudes tradicionais e modos de uma socie
dade afetam a maneira pela qual as organiza
q6es e prograris sao elaborados a implemen
tados? Os pcgrrnmas de instrugdo valem-se,
assim, da exrperie-ncia universal, mas tamb6m
reconhece a significagdo dos fat6res humanos

e as influOncias do meio ambiente que carac
terit am um problema e condicionam as normas
apropriadas a uma dada situaglo.
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(3)

5.

Met elabcragao, de urn curricula e na. sele
99o d~o instrutores# umn centro 6 1bern asses
sorado i:ara inc:'.uir o conhccironto o as
capncieacles o rolcvaintcs cdisciplinas e
prc.fissr-s, rnas para evitar c trabaiho doa
cursc cia porspectiva doe u:ma discipJlina, es
pocializaea.
Chega.-so a u~na conclusffo
mrtil±&scipl ar; conin algun obsorvador
astuto 1'
lde ter notaclo# cuando variadas
contrifnuict'os elisciplinares afto ccni-inadas
sob urna 86 ca,:6ca.

Curriculos Ilustrativcs

Obviarnonte nenliwn, curriculo paclrfo pode ser proscrito.
Sao necoss~rios mu~tos tipos de curriculos, cada u-i feito para
aua.situagfo osr'oci2?±ca. Alguns contros torgo v~rics curriculos
parft diferontes finaliCaes, em progranias doa graduaqfo bern coma
dos doe nfto Fraduagno.
a. Ilustrac~o doa umn curricula cornpreensivo. 0 Anexo C
ilustra coma 6stos vftiias fat .oc poC~ern ser re-'.e7tidos na pro
paragfo do umn curricula.
&stecurric~ilo assumne a decisffo de
umn contra para ajuciar a atc .':r a nec r;
scilaci'o de umn pais de
possoal admrinistratlivc em c:4.nco gra:os canr-r, do sel'vico uI
blico: admini*stracfto Fovernarienta'l, a-Arifstraggo do cieseinvol
virnionto (desanvolv4r-:ento social e oec12n::co), cire(*,q dO ernprcz
sas, adrin~straqfto ru:-.i. pal e (1.vrn
local e_ aeninistrarc
do assuntos intao1'.acior.-Iis.
C Ane.--c C pccle scr descrito rnais
acuraclainnto comio u:rn andiar ce~kcsn
ccificics q'uo pocdo Ser
Ltilizada ern; vwhrias cc21.,JA12aqO~2s para sorvir h vfttias finalicia
dos educac-'Oonais.
Estas fina'flc-iadest pcd'e- 'Jariar'dosco umn pro-
grana para naro rradu',a :s
-'o~2 ou 4 anos q.piido
oc-atan-ente
ou do21pois por umn i1rqra*Ia ce f-racuag-yK.o
i.
i:strad
o conI urn au
dcis anos do d-lurayftD.
Ou blaces cdeveni soa7 utilizalos para ela
borar u:' pragraia ric -.cs anos para nffe5 Craduadios ou umn progra
ma de p6s-gracluagno de Umn ou dais ancs.
(1)

Se ac±O~lO.;~ft e,'!Xicaciona! Cd umn
pals, os rocux-cc a ocsist-,.in eo solegIo
do servigo civ± . se mant-Iverepi na iJnst:,u.
qfo
p 6 s-fli'adua9dc, urn m-rofrarna
prcfis
siclnal para na F-ra&-.'vios ca intesf * ade
cio Ans,rc. C n~jo seo np.,,r ric~. Cs univror
sit~ic~aforriaclcs on, artrzs, ci~ncias fici
cau e scciais, nfronaomia, odrc~aici
roitc a out-ro:) campos doe atividhd prf is
sic-na'.., p'c-erimn ser ratriculados ein cursos
de p )s-rradUaqfo. Tod(avia, cs curriculos
para co cu-.2sos (-e nivol cc'loFJ'al clue utili
zar.n alguns (,u rui tas 6das s6ries 4le fornaggo
do Anexo, C forneceria instrnifo tanto nais
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relevante como mals liberal do que pode-se
encontrar em curriculos tradicionais para
neo graduados.
(2)

Se um programa para ndto graduados estiver
sendo preparado, os estudantes precisam
especialmente de uma base nas artes comu
nicativas, matemktica, estatistica, hlst6
ria, instituig6es e a vida do pals. Tals
estudantes carecerflo das bases na cincia
social, notadamente em economla, ci~ncia
polltica, soclologia, filosofia e direito.
Como um resultado, cursos tOm sido inclul
dos no Anexo C.para suprir conhecimento
bfslco nas ciOnclas soclais e uma aprecla
9Io da aplicabilidade, especialmente suas
metodologias de pesquisa para o estudo pro
fisslonal.

(3) A estrutura do curriculo representa uma
progresslo de cursos durante quatro anos.
0 primeiro ano di gnfase h instrugflo geral
e aos cursos "intermedifirios". 0 segundo
ano focaliza-se nas ci~nclas socials com
alguma orientaglo para a administrago co
mum a todos os campoE de atividade. 0 ter
ceiro ano possibilita a extenslo dos cursos
profissionais relevantes a todos os campos
de atividade com especializago inicial nos
campos especificos. 0 quarto e o quinto
anos consistem de um curso profissional mals
adi ant ado.
(4) Os cursos foram selecionados para satisfa
zer de um modo equilibrado aos elementos na
estrutura do curriculo indicado acima na
Seggo l-d. Os cursos tornam-se operacionals
de modo crescente com uma orientago clinica
ou de solugdo de problemas durante o quarto
e o quinto anos.
(5) As hip6teses educacionais no Anexo C repre
sentam um afastamento considerivel das pr&
ticas universitrias tradicionais. Alguns
dos cursos encontram seu parceiro em algum
programa existente, enquanto outros se ba
seiam no que parece mais relevante para a
formularfdo de normas, dire~do de programa
e posig6es administrativas gerais nos pal
ses em desenvolvimento. Os centros dentro
das universidades t~m menos liberdade para
experiOncia do que os centros independentes,
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mas a presteza de um nfimero crescente
de universidzi Ccs para reestruturar seus
programas ac..',micos para refletir as
necessidades e realidades 6 o maor es
timu Lo.

b. Curriculo ilustrativo _ara mestrado. 0 Reitor Hahn
Been Lee da Graduate- School f7PUOic--Am-Enistration (Escola
Superior de Administraggo Pfiblica), Universidade Nacional de
Seul, Cor6ia, incluiu um programa de mestrado no "Um Manual de
Curriculo de Administraglo de Desenvolvimento" preparado para
o Instituto Internacional de CiOncias Administrativas. Vale a
pena ser examinado.
(1) Num roteiro modulo que descreve a ess~ncia
de um curriculo, o Reitor Lee divide os
assuntos em duas partes, a primeira uma
micro parte envolvendo a "perspectiva de
desenvolvimenk:o ' e uma micro parte envolven
do os pap6is e fung6es dosadministradores
de desenvolvimento.
(2)

Cinco campos slo identificados para cada
parte a ser coberta pela seleglo de cursos.
Parte I.

Componentes e Combinag6es do

Desenvolvimento
------

0 Conceito do Desenvolvimento
0 Estudo da Transformaglo Social

Dinamicas do Desenvolvimento Econ8mico
Dinfimicas do Desenvolvimento Politico
Administrago de Desenvolvimento

Parte II. Funq6es dos Administradores de
Desenvolvimento
------

0 Administrador como Inovador
Formulaglo das Normas Pblicas
Administraglo de Programas de
Desenvolvimanto
Realizaggo de Reformas Administrativas
Criagfo de Instituigbes

(3) Num programa ce meetrado de dois anos de
duragdo, o n(fir:nro de opg6es de curso se
ria muito maior do que num programa de un

ano,

c. Ilustra _o do programa de nfto graduaiggo. 0 Capitulo
V, Selo-6, desr.;'3,ve a prepara~fo dos planos de trabalho e ro
teiros para os projetos de treinamento de nfo graduag~o. 0
an6zxo Gilustra um esb6go do programa ou roteiro para um insti

tuto de direglo administrativa para desenvolvimento, corn quatro
m~ses de duraggo.
d. Inovago. Qualquer curriculo que se adapte a um cen
tro especffico deve diferir de qualquer padro recomendado e es
pecialmente do curriculo de uma universidade que serve a um ti
po diferente de sociedade. Para tal, o centro deve evitar:
(1) Designagfo de um curriculo para urna
faculdade especializada, notadamente
numa s6 disciplina.
(2) Seguir os tradicionais padr~es educa
cionais existentes no pats.
(3) Manutenglo dos cursos e m6todos utili
zados pelo centro em seus dias de for
maggo. Qualquer curriculo que tenha
sido modificado hi dois ou trds anos
estao obsoletos.
(4) Adoao de curriculos nlo relacionados
dos paises altamente industrializados
ou tomar emprestado programas de centros
de paises nua tenham uma renda pequena,
com necessidades e condi96es diferentes.
(5)

Aderir cegamente ao mito dos "padr6es
internacionais" que usualmente consistem
de prfiticas lembradas reservada e cordi
almente por algum membro da faculdade.
Tais assuntos slo o calend~rio acadgmico,
os conceitos da progressfo educacional,
duraglo do curso, horas/aula por semana,
as m6todos de classifica Eo e m6todo de
ensino, introduzidos nos paises em desen
volvimento pelas autoridales colonials ou
por assessores estrangeiros, sflo frequen
temente irrelevantes para as situaOes
inerentes.

e. Obtenplo de apoio. Na elaboraglo de um curriculo e na
continua modificagio dos curriculos, bem como, nos outros asfec
tosde um programa acadgmico, 6 proveitoso obter-se a incluslo
maior possivel dos funcionkrios do centro, estudantes, funcio
n~rios apropriados do gov~rno e, se disponivel, assessores de
cooperaglo t6cnica em administrago pfblica. Talvez uma comis
slo ou comitO especial possa ajudar a desenvolver um curriculo
inovativo aplichvel hs circunstfncias especiais de um pais.
Os objetivos, conceitos e elementos de um curricula amplamente
aceitos e totalmente estabelecidos facilitam o trabalho de ca
da instrutor na formulago do teor e forma relevantes de seus
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cursos. Eles ajudam a criar uma obediSncia facultativa hs ca
racteristicqp Onicas do programa e para a submissio desejada na
sua implement ago.
6.

Produgo de uma Experitncia de Aprendizagem

Ensinar 6 uma ciOncia e uma arte bem como uma profisslo.
Requer o conheci: no do que constitui uma experidncia de apren
dizagem, mais a habilidade para criar uma situaglo de aprendi
zagem que produz modificagdo no comportamento intelectual e emo
cional do estudante.
a. Criago das condi26es de aprendizagem. Todos os ins
trutores so defrontam com o desaflo da criagdo de condig6es nas
quais a aprendizagem realmen'e ocorre. Reconhecendo que a
aprendisagem 6 um processo ativo, um eficiente instrutor con
centra-se nos meios pelos quais os estudantes podem se envolver
de modo profundo nos esforgos para assimilar e adaptar-se a
aprendizagem. E, portanto, necessirio investigar as condig6es
sob as quais a aquisigao de conhecimento, compreenslo dos con
ceitos, desenvolvimento da compet6ncia ou especialidade, modi
ficagio das atitudes e o reconliecimento dos val~res sfo possi
veis de ocorrer. Ile deve utilizar os m&todos de ensino que
fomentam tal ocorr~ncia.
b.
Motivn6es, oportuiidade e satisfag6es. 0 Manual de
Ensino da Escola Superior do Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos, utilizando-se do que escreveu Harry L. Miller
e Roger Garrison, indica seis condiyes que um instrutor deve
tentar alcangar:
(1)

0 estudante dve ser adequadamentd not-vado
para modificar seu comportamento.

(2)

O e:-tdante deve estar a par da improprie
dade do seu comportamento.

(3)

0 estudante deve ter uma visfo clara do
comportamento que Ole est& tentando ado
tar.

(4)

0 estudante dove ter oportunidades para
praticar o que Ole esth aprendendo.

(5) 0 estudante deve ter disponivel uma sequ~n
cia de materiais aproprindos.
(6)

0 estudante deve ficar satisfeito ao estar
aprendendo.

c. Efeito dos m6todos de ensino. 0 M6todo de instruglo
determina em grande parte se estas condigOes podem ser alcanga
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das. Assuntos diversos exigem diferentes m6todos para se apli
car a instruggo c-utilizar as t6cnicas de ensino. A participaVfo ativa, ao r'.,trfrio da passividade ou mera memorizarito, 6
essencial na situaqfio de aprendizagem. 0 instrutor pode dominar
ou abster-se, mas os estudantes devem sempre estar envolvidos,
esclarecendo significados, fazendo aplicagOes, lidando corn abs
tra96es cada vez mais dificeis, concebendo e reorganizando idMl
as e desenvolvendo estruturas para com as quais julgar novos
dados ou situaq6es. Como foi acentuado, ao se especializar numa
profisso, o estudante acima de tudo deve ostar interessado em
como analizar situa95es, resolver problemas, aplicar conhecimen
tos e modificar as coisas. Seus cursos devem ser conduzidos de
um modo que eleve ao mfiximo o desenvolvimento de tais competdn
cias.
7. M6todos de Ensino
A encenaglo" de um curso determinando-se sessfto por sesalo
o que serh feito e os m6todos de ensino a serem utilizados, lan
ga o instrutor num papel comparhvel hquele do autor e do produ
tor numa pega. Seu curso precisa de estrutura, forma, solidifi
cago, cenkrio, ader6gos, at~res, contr-stes, conflito, inova
qflo, com6dia, crise, desf~cho, emogo e um fim. Os parfigrafos
seguintes s6bre m~todos do ons'l.no retirados dos pap6is do Simpb
sio do HAS s6bre Instrug£o :;m Adrministragdo P1.blica, notada
mente s6bre a Pesquisa de F.0,.odcs da Ensino foita per Anne F.
Leemans do Instituto de Etudos wo3-ais de Fague.
a.
A pale tra. Fazer uma palestra no senso convencional
6 algo que estA .:v;ido rhpidamente abazIdonado como m6todo prin
cipal de ensino. Quando pesada na balanga das condig6es de rea
lizaglo da aprendizagem real, 6 descoberta a necessidade em
multos resultados.
(1) Seus dois recursos sao que torna possivel
a completa utilizagro da voz e a mesma
mensagem pode ser transmitida simultdnea
mente para um grande nwroro de pessoas.
(2)

A monos que as palostras forneqam alguns
meios do ai,biente do estu.laiioe, tal come
uma oportunidade (a) para se extrair ge
neraliza90es dos fenmoinos comos quais
estlo envolvidos os estudantes, (b) para
avaliar o m6rito dos textos, leituras e
proposio.es, ou (c) pa-a responder a
questdes, pontos de debatte e problemas
insol~veis que desorientam os estudantes,
seria preferivel reproduzir as palestras
e deixar que os estudantes as leiam.

(3) Ser evitada significa um fluxo continuo

do comunicagoes sem respostas que contribui
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com muito para o que pode ser lido. Na
sua pior maneira, a leitura de leis, re
gras, procedimentos e outro material
descritivo para uma classe 6 a prftica
que ocorre mais frequentemente do que
pode se ter conhecimento.
(4) Do lado positivo, as conferOncias podem
contribuir para a aprendizagem se utili
zadas em combinago com outros mrtodos.
Uma confer~ncia precisa ser bern planeja
da, delineada, dirigida e encenada com
mais troca de passo, uso de ilustrag6es,
ajudas visuais, humor e dramaticidade.
A combinago de uma confer~ncia introdu
t6ria com a subsequente divislfo dos es
tudantes em pequenos grupos de trabalho
para discussdes e resoluggo de problemas
esth sendo aplicada de modo crescente.
b. Leituras apontadas. Igualmente convencional como o
m6todo de conferOncia, 6 a indicaglo de leituras para estudo fo
ra das salas de aula, incluindo a escritura de relat6rios livro
e verificag6es s.ml.lares.
Pste material de leitura pode ser
livros de texto disponiveis para cada estudante, livros ou ou
tros documentos na'biblioteca do centro ou apostilas preparadas
e distribuidas para cada estudante. As fung6es da biblioteca
so empregadas para forneccr informagdes suplementares, para fa
miliarizar o estudante com a variedade de recursos disponiveis
e apresentar-ihe os pontos de vista opostos representados por
vfirios autores. As apostilas de aula podem ser utilizadas para
substituir os livros de texto formais ou para suplementh-los.
c. Seminkrio de instrutores. Esta t6cnica involve um ti
po de serniinrio de grupo de discusslo no qual o instrutor de
sempenha um papel de lideranga na introdugdo de id6ias, concei
tos, situa96es problema e conclusdes.
Os estudantes se prepa
ram com leituras indicadas e entram em discussdo ativa seguindo
0s guias de discusslfo de aula fornecidos pelo instrutor. Vide
Capitulo IV, Segao 5-c.
d. Seminfrios do estudante. Este tipo de seminfrio pro
porciona uma pausa mais longa do que o seminfrio do instrutor,
no que concerne o involvimento do estudante na participa~go ati
va. Cada estudante prepara um papel que torna-se o assunto da
discusslo e mesmo de ataque, por parte dos seus colegas. Este
m6todo ndo s6 fornece conhecimento, mas tamb6m estimula a ca
pacidade do estudante para coletar dados, formar ura opinio
e para arguir forgosamente s6bre um assunto.
0 seminfrio pode
ser conduzido por um simples instrutor ou um grupo deles que
oferecem pontos de vista multidisciplinares e que podem mesmo
adotar pontos de vista opostos s6bre as apresentagOes dos estu
dantes. Os semnirios podem ser presididos pelo instrutor ou
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por um presidente estudante; de modo alternativo, o estudante
que estiver apresentando o papel pode ser temporhriamente
o 11
der no seminirio. Outro estudante pode ser designado
para
es
crever um relat6rio sumrrio da sesslo, medida esta que
treina
os estudantes a seguir as discussdes mais de perto, analizi-las,
resumir os quesitos principais e apresentar conclus6es.
0 ins
trutor deve se assegurar de cue todos os estudantes do
seminkrio
s~o participantes atlvos, o que 6 possivel sbmente se
da classe permanecer reduzido em ntmero. 2ste tipo de o tamanho
semink
rio requer estudante13 muito maduros e nao 6 exeaulvel
exceto em
niveis adiantados.
e. Estudo de casos. 0 m6todo de caso 6 velho no estudo
de direito, mas relativamente recente na administraglfo
de empra
sas (como na Universidade de Harvard) e em Administrago
Pfibli
ca. Nfo existe total ac~rdo quanto ao que constitui um
caso,
mas o m6todo pode ser descrito como um estudo completo
e de
pesquisa de um dado acontecimento, situaggo ou problema,
tos completos dos cuais sgo apresentados aos estudantes e fa
num ar
quivo ou mon6grafo detalhados. 0 estudante aprende a
analizar
urma situago, a indicar os principais problemas involvidos,
a
avaliar a relevAncia dos fatos e dos fat~res e confiantemente,
a formular generalizag§es° A maioria dos casos contribui
conhecimento s8bre a funda g lo do que com especializag6es corn
avan
gadas. Um centro usualmente deve comegar modestataente
com
ds
te m6todo at6 que casos apropriados estejam disponiveis.
Caso
utilizaeos, os casos devem ser cuidadosamente aLdaptados
aos
objetivos dos cursos e ao estado de desenvolvimento dos
estudan
tes.
f. Prepraffo de'pipis
Um m6todo de ensino comum e"
eficaz, cue estl sendo utilizado de modo crescente, 6
glo de problemas na forma de uma situaclo descrita ou a designa
de um re
quisito para investigar e relatar s6bre urna situagflo
atual.
Cs pap6is aue podem ser apresentados enw resposta h estas
desig
nag6es podem ser preparados individualmente ou em conjunto
por
dois ou mais estudantes.
Os objetivos dste
m6todo de ensino
sao id~nticos houeles do m6todo de caso, e, na verdade,
o papel
pode ser o resultado do estudo de um caso. Urna grande
diferen
ga do estudo do caso, contudo, 6 que o projeto coloca
mais 8n
fase na preparago de solug6es escritas para os problemas.
0
papel demonstra como o estudante apJica o conhecimento
adquiri
do a um problema especifico ou fornece "por exemplos"
especifi
cos para os quais slo desenvolvidos conceitos
e generalizag6es.
g. Simulaqaes ou problemas de caso. Ao contrkrio do
uso
de um texto descritivo, altamente arganizado, das ocorr~ncias
e acontecimentos do estudo de caso tradicional, ou do
estudo de
um campo de atividade de uma situa4o atual, o instrutor
pode
utilizar problemas de caso simulados. Tais problemas
fornecem
os ingredientes essenciais de uma situagffo para a qual
fa do estudante 6 folnecer a anklise e a solu4fto de um a tare
problema.
Esta tarefa consiste da preparaqo de um relat6rio, memorando
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de recomendaglo, urna carta ou outro documento para atender aos
requisitos de uma situago; ou para desenvolver cursos alterna
dos de a9fto, com os prbs e ps contras, a medida que o processo
alcanga a melhor solugho. E exequivel criar-se um pais ficticio
e dar-lhe todas as caracteristicas necessfrias para os exercici
os de soluggo de problemas aplicfiveis a uma variedade de cursos.
Tais simulag6es podem ser introduzidas em quase qualquer tipo
de classe e serve como uma base para os pap6is projeto ou exa
mes.
0 uso da dramatizaglo tanto em situa
h. Dramatizagl.
tern hf muito sido aplicado no ensino
reais
come
90es ficticias
de direito onde o f~ro para debate de quest~es Juridicas 6 bern
conhecido. Este w'todo 6 aplicvel no ensino da administraggo
para o funcionfrio pfiblico experiente ou principiante. Esta
t6cnica 6 simples. Aos estudantes s9o atribuidos pap6is como
funcionfrios que estlo a se defrontar corn algum problema admi
nistrativo, programa de alo ou situaggo, os quais estflo a re
querer uma aqgo. Os estudantes n6stes pap6is amoldam-se'ao con
portamento normal dos funcionfrios e reagem frequentemente com
drama e emogo. 0 j~go, ou os exercicios de decislo com o usO
dos computadores, 6 uma forma avangada de desempenho de papel.
A dramatiza4o, o j~go e outras simulagdes oferecem uma forma
de experi~ncia vicarial, fornecendo muitas das vantagens sen os
riscos inerentes da experi~ncia atual. Fornecem un elemento
clinico ou de laborat~rio para o curriculo. Possibilitam o
instrutor determinar at que ponto o conhecimento tebrico pode
ser aplicado hs situag6as prkticas, e afeta o comportanento ad
ministrativo. Tem-se admitido que o estudante do tipo retraido
6 negligente ou mal adapcado na dranatizaglo, por6m o inverso 6
frequentemente verdade.
2ste m6todo, aplicado do modo
1. 0 m6todo do sindicato.
pioneiro no Administrative Staff College em Henley-on-Thames,
esth sendo utilizado de modo crescente em outros paises. En
essOncia, consiste em reunir os membros do grupo de treinamento
como uma assembl6ia para considerar e elaborar solugoes para un
problema ou ponto importante ou uma s6rie de problemas. 0 gru
po desenvolve sua prbpria estrutura e lideranga internas, indi
ca tarefas para individuos ou sub-grupos e realiza anfilises,
estudo e deliberag6es. 0 produto final 6 uma declaragao das
averiguaq6es, conclusdes e recomendag6es. 2ste m6todo tem al
gumas caracteristicas das da dramatizaggo e das discuss~es em
grupo. Os instrutores desenvolvem 0 plane de aq9fo proposto,
fornece materials e leituras retrospectivas e mantem-se pronto
para consultas, por6m, numrtodo, seu papel 6 o que pode ser cha
mado de passivo.

J. Tutoriais . 0 m6todo tutorial 6 mais comurente utili
zado nas universiades britfinicas. A possivel apenas sob nuna
razlfo instrutor-estudante, pois consome muito tempo. Involve
reuni~es peri6dicas entre o estudante e seu tutor para debater
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sObre um determinado assunto.
Desde que haja importIncia na
intera9fto entre os estudantes, as tutoriais que congregam vi
rios estudantes t6m sido favorecidas. 0 sistema tutorial 6 um
m6todo esquematizado e mais inclusivo de realizaglio de uma nor
ma "das horas de expediente" durante as quals os estudantes po
dem ir at6 o instrutor para discutir problemas do curso. Os
grupos tutoriais ou de discusslo podem ser utilizados para su
plementar uma preleggo em classes grandes. As tutoriais escla
recem ou elaboram os pontos abordados na preleglo, ou levam OM
consideragfo a leitura suplementar feita por um estudante. Em
bora de grande valor para todos os estudantes, slo em geral es
pecialmente ben6ficos para os estudantes fracos que precisam de
atenglo adicional.
1. Aprendizagem programada e mecanismos de ensino. Ainda
no estfgio experimental encontram-se a aprendizagem programada
e os mecanismos de ensino, por6m elas tOm uma grande esperanga
de aplicarem os iltimos crit6rios a respeito do processo de
aprendizagem para educagio de todos os niveis. As t6cnicas
da aprendizagem programada tamb6m permitem uma vasta utilizaglo
de materiais especialmente preparados apesar de uma limitada
disponibilidade de instrutores. Sdo adapthveis hs equipes ins
trutoras volantes e aos programas de corresponddncia. Uma
quantidade cada vez maior de material em administraggo tem sido
produzida para ser utilizada com os mecanismos de ensino.
m. Treinamento de sensitividade: Um dos mais novos mfto
dos de aprendizagem Tocaliza-se nas interagOes dos membros na
sala de aula para demonstrar o comportamento organizacional de
individuos em separado ou em grupos. Baseado em grande parte
no processo de aprendiz:tgem indutiva, estilos de lideranga, fi
delidade dos grupos, m6todos de negociagdo e fat8res motivacio
nais podem ser demonstrados de uma maneira eficaz e significa
tiva. Este m~todo pode ser utilizado para o incremento pessoal
e o desenvolvimento dos estudantes ou para ilustrar a dinfimica
Interpessoal ou organizacional de casos ou situagdes especificas
que ocorrem na admnistragdo. Vhrios exercicios foram elabora
dos para Oste estilo de aprendizagem. Vide Nylen, Manual do
Desenvolvimonto do Pessoal e Treinamento das RelaQ6es Humanas
(National Training Laboratories, Washington, D.C., 1967) com
relagio a uma colefo imediatamente disponivel das atividades
que slo adaptfveis hs necessidades dos paises em desenvolvimen
to.
n. Testes e exames. Embora os testes e exames sejam uti
lizados principalmente como esquemas de avaliaglo, servem tam
b6m como m6todo de ensino, visto que estimulam o estudante para
uma atividade desejada caso Olo deseje se sair bem num teste ou
exame. Os testes forgram os estudantes a organizarem seu conhe
cimento numa maneira metbdica e a apresentarem 6ste conhecimen
to de modo claro. 0 teste requer que o estudante domine sua
mat6ria at6 o ponto em que Ole possa transmiti-la ou aplici-la
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em resposta h quest~es que n~o podem ser previstas de modo pre
ciso adiantadamente. Na educago profissional a designaglo de
um exercicio clinico geralmente fornece o melhor conhecimento
obtido na sala de aula ou atrav6s de leitura.
o. Relat6rios de teses ou de pesquisa. Os pap6is de pro
jeto estflo relacionados aos cursos especificos. Um relat6rio
de tese ou de pesquisa 6 frequentemente necessfirio como am su
plemento para o trabalho do curso para fornecer ao estudante
experidncia no mais importante esf~rgo analitico ou de pesquisa.
Os estudantes devem ser estimulados a escolherem os assuntos
corn os quais ainda ndo estfo familiarizados, de modo a expandi
rem seu conhecimento e possibilith-los a aplicar sem prejuizo
os principios que aprenderam num curso com relaglo a uma deter
minada situagfto. Os assuntos dos pap6is e teses tanto podem
ser priticos como te6ricos, mas a maloria dos centros insiste
numa combinago dos dois elementos para mfxirma utilidade dos
administradores pfiblicos tanto atuals como latentes. Enquanto
o estudo pode inicialmente contar com as fontes secundhrias,
esta esperanga 6 muito menos significativa do que o trabalho de
campo para se coletar os primeiros dados. Um modo de so execu
tar tal objetivo 6 designar os estudantes para observarem uma
organizagfo ou programa e para a anflise de sua administraqao
nos termos que Oles haviam sido ensinados. Uma supervislo mi
nuciosa do estudante na preparaggo de um Importante documento
assegura que gle esth seguindo boas medidas e est& obtendo para
si o melhor beneficio da experi~ncia. Os documentos de teses
ou de pesquisa podem sor um requisito para a graduago ou mes
trado. A forma mais di.pendiosa e exaustiva de documento usado
como um instrumento educacional 6, naturalmente, a dissertagao
doutoral.
p. Internamentos. Os internamentos siao de especial bene
ficio para os estudantes que n~o tiveram experi~ncia prftica
anterior. 0 objetivo de um internamento 6 capacitar tal estu
dante a obter discernimento das atualidades da administrag~o.
gle pode obter 6stes discernimentos atrav6s de observag6es, por
meio de pesquisa no campo que involva entrevistas e exame de
registros, ou atrav6s da realizagfto efetiva das fung6es adminis
trativas. Os internamentos requerem uma preparago antecipada
e uma estreita colaborayio entre os centros e os escrit6rios
operacionais para assegurar que o internado receba o mriximo
beneficio de sua experiencia. H& o perigo de um funcionfrio
considerar um interno mais jovem tanto como um transt6rno quan
to como um auxiliar pronto para os trabalhos de rotinw;t.
Uma
atribuiglo bem sucedida requer que um funcionfrio esteja inte
ressado em fornecer ao interno uma experi~ncia criativa.
6.

Auxilios do Ensino

As facilidades fisicas utilizadas no ensino, inclusive ma
teriais de aula, so fat~res importantes para se obter sucesso
na instruggo.
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a. InstalaQ8es das salas de aula. As salas requerem sa
las que sejam confortaveisbem iluminadas, adequadamente aqueci
das, refrigeradas ou ven'%Aladas, atrativamente decoradas e sos
segadas. Um mobilia ccnfortfivel, durivel e funcional, notada
mente cadeiras e mesas, ajuda em muito a conduggo de uma sesslo.
Alm dos quadros-negros, cartazes, ca
b. Equipamento.
e outros equipamentos padr~o, al
filme
de
valetes, projetores
desenvolvidos requerem
recentemente
guns dos m6todos de ensino
instrumentos de
projetores,
e
novos tipos de mfquinas visuais
de dados,
processamento
ensino, equipamento automrntico para
e equi
recep9fo
computadores, ampliadores, traduggo simultfinea,
pamento de video e televisdo em circuito fechado. Alguns equi
pamentos podem ser muito caros para o que se espera deles, mes
mo se se dispuser dos recursos. Um estudo completo do tipo e
duragao provivel do tempo de uso 6, n~ste caso, indicado quando
da compra de um equipamento caro.
c. Manutenefio do mesmo padrflo. Necessita-se de um es
f~r9o especial para se manter o mesmo padrdo de desenvolvimento
nos m6todos de ensino e na utilizagfo de tipos de auxilios ins
trutivos. Um dos m6todos 6 designar um membro do quadro de pes
soal para revisar com especial interdsse jornais e livros nos
quais sffo reportados tais assuntos, e fazer circular as infor
mag5es por todos os instrutores. Reunides de funcionkrios s8
bre m6todos de instrugo fornecem outras oportunidades. A as
sistdncia na preparag&o de cartazes, slides e fotografias
transparentes e outros eqv2tpamentos para as salas de aula tanto
estimulam como tornam exequivel o uso d~stes auxilios.
ManutenqRo. Os equipamentos caros frequentemente per
d.
manecem ociosos por falta de pegas sobressalentes ou de conhe
cimento a c~rca de como concerth-los. De forma a assegurar ope
ragdo e manuteng~o especializadas, 6 prudente conseguir quo um
ou mais membros da equipe de trabalho seja instruido de forma
compl9ta a c~rca da construgfo e dos asp6ctos t6cnicos da mfiqui
na. E necesshrio desenvolver-se um plano para um envio mais
rhpido das pegas sobressalentes bem como para um competente set
vigo de manutengflo.
e. Centro residencial. Para certos tipos de instrugflo,
t especialmente
td-tamente desejado.
um centro residencial
vontade de into
uma
hh
se
e
intensivo
6til se o curso 6 muito
comunidade de
numa
faculdade
grar tanto os estudantes como a
eficaz.
ensino
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Capitulo IV.

ADMINISTRAgAO DE UM PROGRAMA ACAD2MICO

Ese capitulo leva em considergrio as virias ta
ObJetivo.
refas vinculaCas na administraglo de programas acadgmicos que
normalmente conduzem h dipLomagao ou graduagtgo. Abrange a dis
siminaggo de informa9ges a respoito dos curriculos do centro;
organizaoro de trabalho acad(mico; recrutamento e desenvolvi
mento de instrutores; formulaqao de listas de cursos e condugfo
dos mesmos; recrutamento, adminisslo e colocario dos estudantes;
e avaliaggo das compet~ncias de ensino e realizaggo do curso.
1. Boletin Descritivo
Um boletim, prospecto, calend(rio ou catflogo que descreva
os programas acaddmicos de um centro serve a muitos prop6sitos.
Forga o pessoal do centro a considerar e resolver as publica
9des de regulamento e arranjos. Responde a muitas perguntas
que os estudantes em perspectiva precisaim saber. Fornece in
formag6es importantes a respeito do centro hs instituig6es edu
cacionais, funcionhrios do gov~rno e pessoas que desejam apoio
financeiro ou qualquor outro. 0 intercAmbio de tais documentos
corn os centros em outros paises e as rt@gncias de assistOncia
internacioual, estimula num Ambito universal o aperfeigoamento
na operagdo dos centros.
Os centros seguem priticas
a. Multiplicidade dc nroticas.
Em ailguas e-colas ou institutos, o boletim
bastante diversas.
6 um documento muito formal e informativo de 50 a 100 pfginas
impressas. Outros centros podem publicar um folheto pequeno de
2 ou 4 pfginas cu umn prospecto que consista de 12 p[ginas mimio
grafadas.
Algvj.. contros nifo publicam documento algum, mas con
tam corn seu reLut6rio anual ou ura notifica9fto formal no Inicio
de cada programa.
b. Contefdo minimo. Qualquer programa que merega ser pos
to em prftica merece ser publicado. No minimo, um boletim ou
notificagffo deve descrever os objetivos de cada programa, as ca
racteristicas gerais, campos de ostudo, e as graduaqges concedi
das. Pelo menos os titulos dos cursos e descriq6es breves deven
preferencialmente, ser incluidas, bem como as qualificagaes para
admissfo e os procedimentos para so Puer una petiqfo. Devem
ser delineados os reouisitos para o timino bern sucedido do es
Os estudantes em
tudo ou a concessio de diploma ou gradayio.
perspectiva precisam de informaOes s6bre o calendirio acad~ri
co, m6todo de aplicaq.ao, despesas, arranjos para moradia e pos
sivel assistCncia financeira.
c.
Distribuip o.
0 boletim fornece um meio de se apre
sentar o centro e seus programas h vkrios povos, e portanto deve
ser acompanhando do cartas introdut6rias adaptadas hs diferentes
categorias de recebedores. As escolas secundirias, col~gios,
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ag~ncias do gov~rno, organizag6es de assistOncia t6cnica a fun
dagoes aptas a patrocinarem os estudos dos estudantes devem ser
informadas no sentido de ajudarem na canalizaglo dos estudantes
talentosos para o centro.
2.

Responsabllidade pelo Prorania de Instrugflo

Para se conduzir um programa acad6mico formal, o centro
deve ser autorizado atrav6s de carta, lngislao ou outro ins
trumento de legitimidade, para dedicar-se a educaggo que conduza ao fornecimento de gradua9o. Esta autoridade pode consis
tir de uma relagao de concessao de grau com a universidade. Se
o centro 6 uma parte constituinte de uma universidade, a assem
blia, o cons~lho, o vice-chanceler, o chanceler, o reitor e
outras juntas ou pessoal d.iLgentos podem autorizar a realiza
gao de programas e a concessdo de diplomas.
Os corpos docentes das
a. Organizrogo da Instrugo.
instituigaes aZ;hciimicas sao orgaiiizados em unidades identifica
das de vfirios modos como col6gios, escolas, departamentos, di
vis6es e faculdAdes. A natureza desta organizagffo difere gran
demente, dependedo de se segue o padr~o Britgnico, um modulo
Europeu continental, um dos variados arranjos empregados nos
Estados Unidos, ou algum plv::-o desenvolvido localmente. Em
muitos paises, o termo "faculdade" significa a major unidade
organizacional na qual 6 u;.a universidade sub-dividida, por6m
em outros 6 um t~rmo genrico para identificar o pessoal acadO
mico em confronto com os demais empre.ados.
b. Dirigentes acadOmicos. Os coi6gios, escolas, departa
mentas ou faculdades sto chefiados por dirigentes acaddmicos
com v~rios titulos tais como preposto, defo, diretor, principal
e presidente. Em muitas situaq6es, estes dirigentes slo elei
tos por seus pares. Os principais dos departamentos, por exem
plo, podem eleger o reitor de uma escola, faculdade ou col6gio;
e os reitores, por sua vez, podem eleger o diretor ou chanceler.
Nas instituig6es dingmicas, onde os eficazes processos democrh
ticos estffo ligados a fortes liderancas, os dirigentes acadOmi
cos sfo apontados pelos dirigentes superiores ap6s consulta e
consentimento informal ou formal dada pelo corpo docente.
Uin centro deve ser
Autoridade para , c'-rr!culos.
c.
us curriculos e pela determi
responsavel pela preparaT..o de
naglo dos requisitos minimos, sujeitos a padroes gerais e nor
mas emitidas pela autoridade acad6mica superior da forma que se
lhe forem aplicadtLs. Se um determinado curriculo requer apro
vago por parte de um senado ou conselho universitArio, a apro
vaqffo deve se relacionar aos conceitos, cobertura e requisitos
gerais, mas n"o a cursos especificos. Ndo hh m6rito em se ter
pessoal acad6mico de campos de estudo importantes e largamente
diferentes, a julgar o contefido dos cursos com os quais nao es
teja familiarizado. 0 corpo docente de um centro deve consul
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tar muitas 'pessoas e r::uros ciuando do descenvoivimento do curri
culos, e dove receber co I-om Fracdo ciual.scluer suf'est~es o criti
do cursos
cas de nualriic:' frinta, cuaificar~a ns -t cornposi.
espocificr'cz eve so:? Ca respon.-a'-:lidarle dIo corpo clocente o
esteja mais elirotanent-D involvido. So tais errupos propuserem
cursos quo nf~a sojan, satisfattrins, r"e pioc.,o ptonte, hA sonpre
lcr'amua recrcnsietezago.
criticas suficiontes Para cc
Razgn 2ara a autonomia. UTia raz~c nc.rciue os proa-raras aca
ddmicos em administraggo pdtlblca e campos de servi(;o pfiblico
afim nfto trn pros-.9ralo om alruns paises 6 par causa do sua su
bordinaggo hs disCi':linas do cigncia politica, eonc-Aa e direi
to. Outra causa 6 c contr~le Oosnocosshric e -Iesp;--ra"'Avl s6bre
o curriculo, dOsenv'JIvi-mento, cotertura e £inancirrientc, I.Isto
em pr~tica par umn ccrrco acad~mico tralicional., co'no n- so-nafc de
uma universiciale. A exporiC-ncia indcica cuo, sob cualnuor condi
glo, urn novo ca:npo 'e ostwlo prnfissional tal coma a ac-ministra
4;g piftblica esth incl.inadc' a sor sul.-.irnidlc. Enllora umn C3eparta
merito tal como o do ciftcia -iclitica, ecoilcria, ou diroito pos
sa decidir a clar iniciro a um. profura:-ia cla administra ;,,e p~i~lica,
a jurisdiqffo o cs intortsos restritos la maicria de sous norn
bros inevitbhvolmente limit ar inj ustificalannte a extensffc- Oc
ernpreondirnonto. Ila ccempetiqf polics ijjyitadas recursos crqa
'otTarta;;1eontoso sentirgo
meflthrios, as olernortcs mais volhr-s no
arneagados e cortar~c cs recursos dispcnivcis Para as carapc)s do
acdministraggo pift!-ica. Da meosma fc-r-na, as dccist~os 'las juntas
go-vernativas doe &-j7ito un±versitftri-n cuasc sernipre favoroccr~to
as prcrranas tradicirtnais, -, manutcnqc lc. ts-tatus c'uo" e a dis
tribuigo lc~s recairsos ipara os prrfanias mais antirns. Em con
sociu~ncia, u-i prorrama neo c Cosccni-uc 4 ric pode ser enfrac',uaci
'!tr~
e umn ponto) do arilio.
do, mosmo se !he fcr porrnitirla a
das univorsidados
facil-a'es
das
nas
'untas
ccri
Urna pr~tica
do Paerffo Inrl~s 6 nutcrizar a votnqffo 'o vualnuer essna cue
ensine nurn pro-rama, permitinida ac~s Jnstrlitcros cle Outras f a
culdlados a hs vezos vencere'.'i cm vc-tos as iinstr'.itcrcs prcofissio
nalmonte r'ualificados 'o u-n ccntrc.
So umn centre ny'ssui uma lidoran
e. Bile-mentos ling-Acc,,.
r~a do ta3.ento e incvativa, livro doe tais constran'irnntos Para
lizantes, urn cor-.-c 'ccente- alerta, ativo, expedito, progressis
sto tipo e'c± nessoal im
ta e influente ned or dee-aiie
p~o continuas coricultas internas, fro 'uontos rounibSos ca facul
dade o devo~fo a-s -b!Det-ivos do contro. Gi-unos consultivos s6
bre as curriculoso cutras mat6rias do r.roFrama podom fornocer
male ap6io h 6ste dinE ilisnc.
3.

Desenvolvimento. dos Iristrutores

!rama acaC!ficc eepende da qualidale
A qualiciadl de urn prn'
dos instrutares o da efic~cia da li 'Iranca acac1grica. Desde
ciuo poucas universilarles, tC-rn prc'Cuzi,7n graduados nos nivois de
mestrado e C2outoraOn em adrinistrafo p'i~lica, ou canmpos pro
fissionais afiri, o fornecimento de instrutores cualificados 6
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sbriamente linitado. Torna-se necesshrio, portanto, segurar as
pessoas com experi~ncia prktica ou que tenham mudado o seu con
ceito primfrio de uma disciplina tai como ciJncias politicas,
economia, sociologia ou dU-:%ito, para adminstragno pfablica.
Os campos de administraglo de emprdsas, sade ptblica, servigo
social, engenharia e educagdo tamb~m fornecem talento potencial.
A menos aue estas pessoas estejam inscritas, um curriculo em
administraggo pqblca pode incluir um pouco mais do que um cur
riculo de ci6ncias politicas, economia ou direito. Portanto,
os critbrios para a selegfo dos instrutores nfo pode ser os mes
mos adotados para as disciplinas acaddmicas tradicionais, mas
devem ser modificados para atender as diferentes demandas de
instruggo. 0 requisito de que tais pessoas possuam o grau de
doutor pode ser posto de lado se os melhores prospectos disponi
veis nfto atendem a 6ste reauisito. A combinaqao, educaglo for
mal e experiencia apropriada, deve ser avaliada como um todo.
a. Multidisciplinar. Desd3 que um programa profissional
deve utilizar todos os relevantes campos de conhecimento - dis
ciplinar e profissional - um centro deve recrutar instrutores
com experidncias variadas. Um centro grande pode ter um auadro
de pessoal tiue represente doze ou mais disciplinas acaddamicas
ou profiss~es. Dcd",e aue o ensino num programa profissional
difere daquele nuna disciplina, torna-se essencial cue todos os
membros sejam orientados para uma aproximayto multidisciplinar
e submetidos a uria focalizaqfo aplicada ou operacional.
Em alguns pal
Desenvolvimento do potencial de ensino.
b.
ses poucas pessoas no momento disp~em de uma combinaiglo adeouada
de educagao (instruqfto e experi~ncia) para que assumam as res
ponsabilidades de ensinar em administraqgo pblica. 0 conheci
mento de ura mat~ria, por si s6, nfo produz um born instrutor.
As vezes quanto maior o conhecimento menos hhbil pode ser um
instrutor na anflise conceitual e no deoenvolvimento e exame das
hipbteses ou generaliza9Oes. A habliuade para ensinar ndo 6
algo que o individuo traz consigo ouando nasce. Requer estudo
e desenvolvimento sistemkticos, justamente como a cirurgia ou
qualquer outra arte profissional estf baseada em treinamento.
Os centros utilizam muitos m6todos para desenvolver estas compe
tOncias de ensino.
(1) Tanto os jovens membros do quadro de pessoal
conio os mais velhos que possuem graduaqfto e
Oue se recentem de uma graduaqo mais avan
gada, slo enviados para universidades locais
ou estrangeiras corn relevantes programas.
pcossoas recebe entlio instruglo
A maioria dest
profissional em administraggo ptblica, adminis
traggo de emprbsas, gov@rno local, desenvolvi
mento econ6mico e social, administra;fo inter
nacional, administrarfto financeira, sa~de
p~blica ou serviqos pfblicos.
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(2) As pessoas recrutadas e Oue possuem conhe
cimentos academicos, notadamente as mais
jovens, se beneficiarno no assessoramento
hs agOncias do gov@rno em pequenas viagens
de trabalho.
(3) Outro m~todo para o pessoal acad~mico sem
experiOncia aprender s8bre os problemas,
estrutura, processos e outras realidades
do govOrno 6 ser designado para servir
em projetos de pesquisa e de consultoria.
(4) Desde que a habilidade para ensinar nflo 6
uma competOncia natural, todos os instru
tores de um centro precisam estudar os m6
todos de ensino para saber como planejar
e conduzir um curso, como desenvolver ma
teriais de ensino, usar auxilios visuais
e meios de avaliar a eficcia do ensino.
Para conseguir isto um centro precisa de
livros e manuais s8bre tais matbrias. 0
HAS publicou dois importantes trabalhos,
"Instruggo em Administraqffo Pcblica: M6
todos e Materials de Ensino" e "Instruglo
para Administraqao de Desenvolvimento",
os quais deven ser estudados por todo mem
bro da ecuipe profissional de um centro.
0 HAS tambni esth preparando manuais s8
bre m6todos especiais de ensino, tal como

o sistema de assembl6ia.

(5) Alguns centros utilizam as reunites de
pessoal como reuni6es ptblicas para se
considerar a aplicabilidade dos virios m6
todos de ensino em seus cursos, e para co
municar as experincias dos instrutores.
(6) Arranjos podem ser feitos para que um ins
trutor especialmente hfbil dirija uma pr&
tica ou reunifo para outros membros do qua
dro de pessoal.
(7) 0 ensino em equipe 6 outro melo de se de
senvolver a habilidade de ensinar pessoas
tanto iniciantes como antigas. Os instruto
res jovens quando incumbidos de sua primel
ra experidncia de ensino, na realizaglo de
cursos, devem estar acompanhados de um instru
tor mais antigo.
(8) Os instrutores devem estar bern famillariza
dos corn os principals livros e materials de
refer~ncia de seus campos de atividade, mas
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o atual alto volume de produgo de tais
materiais torna tal medida um encargo bern
pesado.
(9)

Nlo obstante a ezperifncia prfttica do ins
trutor, 6 semp.e nocesshrio 0uando da ela
borago de um curso e do desenvolvimento
dos materiais de (nsino investigar a natu
reza das responsabilidades, fungdes, pro
blemas e dificuldades corn as auais os es
tudantes se defrontarao em sua exist~ncia
didria. Cs exercicios de soluglo de proble
mas, discusslo de cases e viagens no campo
tamb6m proporcionam experiOncia educacional
para o instrutor.

c. Qualificap~es acadamicas. Deve ser 5bvio cue deve haver
menos Onfase na posse d um diploma acadgmico obtido num centra
nova do que seria o caso se o centro jh tivesse cinco anos de
estabelecido. Cs centros incorporados ,s universidades encon
tram mais problemas s8bre as qualificag~es acad~micas do que os
centros independentes. Em qualouer centro, a competOncia - n~o
a posse de alguma graduarfto irrelevante - 6 o principal requisi
to. 0 conhecimento, a habilidade, a experiOncia, a aptidlo para
ensinar e o potencial de dosenvolvimento sao os critbrios de
compet~ncia. A conquista do mais alto nivel normal de instrug~fo
profissional no campo para o qual o membro do quadro de pessoal
estf. sendo recrutado dove ser inteiramente adequada em qualouer
centro incorporado h uma universidade. Portanto, os crit6rios
acad~micos tradicionais podem precisar de modificagfo. Nfto 6
realistico se requerer um doutoramento, por exemplo, caso as
universidades ndo tenham fornecido instrugo no nivel de douto
rado para o campo no qual o raci:ro ter&oue operar.
d.
Pessoal interino.
A assist8ncia das agdncias bilate
rais e muitilaterisais de cooperaggo t6cnica, frecuentemente in
clue a designagno de instrutores estrangeiros no rz-uardo do de-'
senvolvimento do ne'soal permanente. Anuelas pessoas de um de
terminado pais nue estfo regressando de algum treinumento reali
zado no exterior podem trabalhar sob a orienta4;go de tal pessoal
interino para obter experidncia na preparaqgo, ensino e pesauisa
de um curso.
e.
Utilizayto dos funcionhrios do gov~rno coma instrutores
A maloria dos centros fut7 usa, de forma consider~vel, de
administradores ou funcion"4ros do govdrno como instrutores em
horas extraordinhrias. Os cintros dizem que, em conjunto, estes
instrutores contribuem de forma muito valiosa, embora deva se
ter cuidado de empregar s5 as pessoas a'ue possuem aptidfo para
ensinar. Os administradores de carreira tendem a contar com
descriggo, incidentes e anedotas, ao inv~s de ensinar em termos
conceituals, e tendem a fazer preleg9es ao inv6s de aplicar uma
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variedade de m6todos de ensino. Um centro, portanto, deve in
cluir seus instrutores de tempo extraordinfrio nas reuni~es de
pessoal levadas a efeito para ampliar as capacidades de ensino.
4.

Planejamento de Cursos para Incluir um Programa

Os cursos num curriculo devem ser organizados na forma de
um programa de estudo para o estudante.
Isto requer um nfmero
de decis~es administrativas.
a. Calendfrio acad~mico. A forma e o contedo da maioria
dos calendfrios acadmicos slo o resultado de uma casualidade
hist6rica. Numa situagio colonial, os professores da metr6pole
conduziam seu calendfrio tradicional para a dependencia, frequen
temente modificado para dar ao educador colonial longos periodos
de f6rias em sua regifto natal. Em alguns paises as f6rias lon
gas permitiram que os estudantes ajudassem seus pais no trabalho
da fazenda, durante as estagoes de plantio e safra. 0 resultado
6 nue a maioria dos calendfrios acad~micos 6 inaplichvel ks con
dig6es e necessidades modernas. Recomenda-se um grande volume
de experiOncia para se conseguir uma mfxima utilizaqfo do ano
para as ocupagbes acad~micas. Se um periodo longo de f6rias 6
inevitovel, os estudantes podem ser designados para internamen
tos ou outro trabalho, tanto para que os mesmos ganhem experidn
cia como para capaciti-los a ganhar algum dinheiro para ajudar
os seus estudos. Em alguns paises, os calendhrios acadOmicgs
podem ser t~o curtos oue atingem s6 23 semanas de um ano. Este
periodo de menos da metade de um ano 6 curto demais para utili
zar eficientemente o tempo e a energia de um estudante, e pro
porciona trabalho insuficiente para os instrutores.
um des
perdicio de esf~rgo humano e de instalagOes, e nenhum pals, n~o
importa aufto rico Ole seja, pode se dar ao luxo de realizi-lo.
b. Propagacgo dos cursos entre os termos.
Cutra pritica
transplantada pelos educadores coloniais para os paises em de
senvolvimento 6 a no9fto a respeito deo uantos t6rmos um s6 cur
so pode cobrir, quantas sessaes de aula por semana, a duraggo
das aulas, o tamanho das classes, a relaglo de tutoriais com a
instrugo formal e a esc8lha do momento para os exames. Nlo
existem guias aue possam ser dados que sejam universalmente
aplichveis, exceto o cons~lho que diz ser preciso grande quanti
dade de experiOncia e inovaglo.
c. Ncmero de termos. Se o ano acaddmico deve ser dividido
em dois, trs ou quatro tbrmos, depende das circunst~ncias. o'
Uma programagio de mais de tr~s termos apresenta um consiierh
vel trabalho administrativo e frequentes interrupg6es no ensino.
TrOs termos podem ser programados de tal forma que a mpior par
te do ano seja utilizada. Um ano acaddmico de dois termos usu
almente cobre nunca mais do que oito ou nove meses. Um calen
dfrio de tres termos 6 provhveimente preferivel, particularmen
te se as f6rias longas podem ser reduzidas.
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d. Duragfo dos cursos. Se um curso deve ser ensinado den
tro de um tirmo ou estendido atb dois ou tr~s, depende do curso,
sua localizaac, no cu-riculo e das uul-s do conhecimento.
A
6nica nogo a ser desprezada 6 a de oue todos os cursos devem
cobrir um ano acaddmico completo. Num curriculo profissional,
serfto preciso mais mat6rias do cue permitiria a necessidade de
um curso anual padr~o. A16m do mais, um termo pode dispor de
tanto tempo quanto seria permitido para algumas mat6rias.
e. Simultlnea ou seguencialmente. Se um centro oferecen
do um programa de es'udo muito especifico no qual um grupo de
estudantes tem que tomar o mesmo curso, pode ser vantajoso en
sinar ura mat6ria de cada vez, ao inv6s de matricular os estu
dantes em virios cursos. 0 dominlo do conhecimento pode ser
acelerado por melo da concetraq-o numa mat6ria, num processo
sucessivo. 0 tempo devotado a cada mat6ria pode variar consi
derlivelmente, e pode ser progressivamente aumentado ou diminui
do a medida aue a classe sai de um trabalho bfsico para um mais
adiantado. Contudo, se os estudantes tiverem a vantagem das
opq6es, e especialmente se um variado curriculo 0 oferecido,
que permita os estudantes se especializarem, 6 necessArio ofe
recer cursos de um modo que permita o estudante fazer seleces.
Em tal prograa, alguns dos cursos programados serdo necess&
rios, alguns podom ser recowendados e alguns podem ser puramen
te opcionais. Experimentar pontos at6 uma experidncia de apren
dizagem mais eficaz se o estudante estiver limitado a trOs ou
mais cursos, ao inv6s de a cinco ou seis, durante um termo.
f. Trabalhos acadgmicos e gradua ,,o. A obtenqfto de uma
graduaqRo ou diploma requer a complemneitaqfto satisfat6ria de
um especificado programa de estudo. Se o desempenho de um es
tudante, em qualauer segmento do programa, estiver no nivel de
defici~ncia ou, no melhor dos casos, insatisfat6rio, o centro
deve estabelecer os padrdes e normas para (1) sun exoneragno,
(2) solicitar aue Ole repita as por 0es aue nao silo satisfat6
rias, ou (3) se tomar qualquer outra medida apropriada.
Os
estudantes que possuem qualificaqes limitadas quando de sua
entrada no centro, podem ser solicitados a realizarem um trei
namento adicional.
Por outro lado, os candidatos para admisslo
que j& possuem experidncia qualificada em trabalho acad~mico ou
relativo, podem ser admitidos numa posigao avangada, reduzindo
dOsse modo a quantidade de trabalho acaddmico necessArio. Al6m
dos estudantes passarem nos cur'sots especificados, ou realizarem
o n~mero minimo de trabalhoj acadamicos (creditos) ou requisi
tos de residgncia, uma media gradual minima para o programa to
tal tamb6m pode ser estabelecida. Um exame compreensivo ou
projeto clinico pec:e ser utilizado como ura t6cnica avaliativa
no t6rmino do programa.
5.

Realizaggo dos Cursos

Enquanto o instrutor, durante um curso, deve ter grande
discrego na determinagno da cobertura precisa, m6todos de en
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sino e reauisites necessirios, existem certas condig6es necess&
rias a serem observadas para todos os cursos.
Um roteiro deve ser preparado e dado a cada
a.
Roteiro.
estudante num curso, para infornig.-lo do objetivo, esc8po, rnto
dos e requisitos do curso, 0 Anexo D cont6m um exemplo de um
roteiro para um curso adiantado de p6s-graduaggo.
Materials de texto. 0 instrutor pode apontar um ou
b.
dois livros textos bAsicos e fornecer uma bibliografia de ou
tros documentos e leituras necesskrias ou recomendadas para os
estudantes. Todavia, grande parte do material ctll n~o esti
contida em livrosi mas 6 encontrada em relatbrios do govgrno,
pesquisas, mon6grafos e artigos. Tal material e anfilises espe
ciais ou sumhrios preparados pelo instrutor podem ser reproduzi
dos e distribuidos aos estudantes em forma de apostilas.
c. Esb8qos da aula. A realizagfio de cursos, especialmente
aqueles de nfvef adiantado, 6 grandemente favorecida pela prepa
raglo dos esb8 os das aulas ou guias para focalizar a atenglo
dos estudantes nas quest5es e resultados mais importantes, e pa
ra fornecer um meio para a indicaqfo de leituras, preparaq~fo de
documentos, projetos especiais, relatbrlos orals, etc. 0 Anexo
E cont6m ura ilustraglo de um guia de discussfio de uma aula.
Um instrutor bern preparado plane
d. Guia de instrutor.
ja de antemfo precisamente coma Ole tenciona realizar sua aula
durante qualquer periodo de instrugio. As classes mais adianta
das requerem programas e normas mais cuidadosamente planejados.
Isto assegura cue o tempo seja distribuldo para cada notiflcagfgo
ou t6pico e aquele tempo 6 dividldo de modo eficaz entre as dis
cuss6es tebricas, as situag6es de problemas, os relatbrios orais,
a revislo dos projetos escritos e outras utilizaq~es de tempo.
Al6m de determinar quais as simulag6es, casos, ilustraq;es e
trabalhos apontados terao cue ser utilizados, a preparagdo de
um guia do instrutor estimula o planejamento para utilizaqgo de
grtfilcos, filmes, slides, quadros-negros e outros auxilios vi
suals, come descritos no Capitulo III. Depois da aula, o ins
trutor pode anotar no seu guia, coma darna Ole a aula da prbxi
ma vez. Dsse modo desenvolve-se uma excelente cuantidade de
m6todos e materlais de ens . o.
6.

Servigos e Processamento do Estudante.

Paralelamente h formulaggo de planos e normas para instru
9no, um centro dove criar a organizago e normas para o recru
tamento, admissao, registro, aconselhamento, assisLOncla e colo
caglo dos astudantes.
a. Encargos do pessoal. As responsabilidades para algumas
das atividades de servlo dOstes estudantes podem ser divididas
entre diferentes pessoas, mas todas as atividades devem ser pos
tas em prtica sob a supervisglo de um diretor assistente, secr6
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tirio para administrago, decano ou diretor dos servigos estu
dantis, da forma cue permitirem as condiges locais. 0 elemento
bhsico de recebimento e manipulagno das petiq6es e manuseio dos
registros deve ser um funcionfrio s6 que trabalha em estreita
coliga~fto com o pessoal acadOmico.
b. Exigncias para admisslo. Os estudantes em perspecti
va, as aggncias que indicam os estudantes e o pessoal do centro
responshvel pela manipulagno das petiq6es devem ter uma idbia
clara do tipo de estudantes que desejam, dos pr6-requisitos edu
cacionais e outras qualidades desejadas. A definiggo das exi
g~ncias deve ser suficientemente flexivel para permitir admis
sflo, talvez numa base provis6ria, de pessoas invulgarmente qua
lificadas, cue carecem de credenciais educacionais especificas.
Podem ser utilizados testes especiais ou projetos escritos.
c. Programa de diploma ou de certificado.
Se a quantida
de de formados em escola secundfria, bem qualificados, 6 limita
da, os candidatos que nao disp6em de credenciais escolares com
pletas podem ser admitidos num programa para concesslo de diplo
ma ou certificado que cubra ura porglo dos anos de estudo neces
shrios para uma graduago. Se o estudante admitido para o pro
grama de diplomago demonstra que tem capacidade para realizar
um trabalho de graduaglo, Ole pode ser transferido para o pro
grama de graduago, mas se Ole 6 marginal pode ser graduado no
nivel de diploma ou de certificado.
d. Ano concessional. Um outro dispositivo para compensar
a falta de candidatos corn pr6-requisitos educacionais completos
6 admiti-los num ano preliminar ou preparat6rio para remover as
deficidncias nas artes comunicativas, matemtica, estudos soci
ais ou outras mat6rias bAsicas.
e. Norma de recrutamento. 0 nmero e nualidade de candi
datos ou indicagSes para um programa acadgmico depende de um
recrutamento expedito e persistente.
Cs centros t~m descoberto
que pode hayer muito mais pessoas qualificadas dispniiveis do
que as apresentadas nas estatisticas dos graduados na escola
secundfria ou os aue possuem o primeiro ano, para os programas
de mestrado. Al6m do mais, os centros devem superar a falta de
conhecimento ou convicqdo entre os professores das escolas se
cundirias, professores das universidades e funcionkrios do go
vOrno, a respeito do valor do estudo nos campos de administra
91o pdblica. Consevuentemente, sfo necessfrios imensos esfor
9os para se explicar as caracteristicas, valor e oportunidades
de se matricular nos programas do centro. Esta explicaglo 6
necess~ria sem se levar em considerago se os estudantes em po
tencial sfo recrutados de escolas secundhrias, universidades ou
de departamentos do govdrno. Por causa de suas caracteristicas
distintivas, um centro deve por em prftica seu pr~prio programa
para recrutar seus estudantes para os campos acaddmicos aplic
veis a seus interdsses e qualificag6es, bern como para atender
as prioridades estabelecidas para as virias categorias de pes
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soal operacional.
Entre as medidas que podem
Medidas de recrutamento.
f.
ser utilizadas encontran-se as seguintes:
(1)

Ampla disseminaco do boletim do centro
ou outros meios de propagar os programas.

(2)

Envio de cartas, artigos e relatbrios para
pessoas das quais os centros dependem para
a indicagfto de novos estudantes e para uma
orientaglo s6bre o desenvolvimento do pro

grama.
(3)

ReuniOes para eXplicar o trabalho educacio
nal do centre a funcionArios nacionais, re
gionais e locais, bern coma a outros grupos
interessados.

(4)

Visitas a escolas e col~gios para conversar
com professores e estudantes em perspectiva.

(5)

Preparagdo de formulkrios, de cartas e mate
riais respostas a solicita96es e candidatos,
inclusive empaos em branco para matriculas
formais para a,.missfto.

(6)

Visitas programadas ao centro de candidatos
em perspectiva.

(7)

Contatos continuos corn funcionfrios do go
vfrno para se descobrir no servigo p~blico
estudantes em perspectiva cue sejam excep
cionalmente promissores.

(8) Bolsas, intercmbios de estudantes entre
col~gios, e outras formas de ajuda ao estu
dante, para dar assistencia aos estudantes
que n~o disp6em de bastante recursos financei
ros ou de quem patrocine os seus estudos.
g. Normaspara admi:.o. A finalidade das admisstes 6 ma
tricular (1) candidatos de-YJfa cualidade, antes de serem admi
tidos, que demonstrem poder atender satisfatbramente as neces
sidades do gov~rno, (2) nomeados de alta qualidade, que jft tra
balham, que dispbem de um born potencial para progredirem no ser
vigo ou (3) uma cormbina9fto de ambos.
(1)

Candidatos dos servigos pfblicos indicados
pelos govdrnos devem ser Inspecionados de
modo completo, embora os critfrios, al6m da
concluso educacional, tenham importftncia
especial.
64

(2)

Como foi indicado, existem vantagens da varie
dade do conhecimento e experifncia acadl~icos
dos estue-antes.

(3)

A maicria dos governos empenha-se em forne
cor igual oportunidade hs mulheres, de for
ma aue elas sejam representadas de maneira
apropriada.

(4)

Alguns paises precisam de medidas especi
ais para garantir ura distribuilgo equili
brada dos estudantes entre as Areas geo
gr~ficas; grupos religiosos ou 6tnicos o
niveis econfmicos. Deve-se evitar a se
logffo eo um limitado setor privilegiado
da socieda'de.

h. Normas Zara selero. Um importante objetivo nas nor
mas de admssgo 6e7 ?senvolver padr es e neios vhlidos de se ava
A16m dos fat~res acima descritos, deve
as nualificayLos.
liar
cue o grau brute reportado em repro
lnmbranga
na
so conservar
crit6rio insuficiente, e, hs vezes,
um
ug9f 6 tido comc senclo
inseFur¢.
Um sistena de acdmiesses p~sto em prtica per um funcion&
rio d6ste setor e per um comitS do instrutores, cont6m os so
ruintes elementos:
(1)

Podido do matricula. Submeter h apreciagfo
per um estu
urn )edido Cio matricula feito
dante em perspectiva, utilizando-se ura forma
ciue exija dotalhes completes dos seus conhe
Os pedidos de matricula
cimontos ante.'iores.
frenuentcmente fornecem urn indicio s~bre par
aue o candidato ceseja matricuar-se, s~lbre
seus inter~ssos ou objotivos d'e carroira e
s~bre outros assuntos cue indicam dlscorni
mentos sttre Cle come urea pessoa.

(2)

Reprocwup;s. Revisgo das reprodug6es cue
mostram es trabalhos do curse e os graus
do candidate em suas atividados educacio
nais anteriores, notadamonte qualauer evi
06ncia do uma melhor atividade durante es
fitimos tC~rmos.

(3)

Obton9po e avaliaggo dos relat6
Roforncias.
rios roferncia proparados per pessoas de con
A verifi
fianca ehue conhecem os candidatos.
caqAe das refor~ncias feita pessoalmente
ou per tolefono sgo mais de confianga do
quo as feitas per escritc. 0 objetivo
devo ser encentrar limitareos e deficidncias
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e n~o s6 as qualidades favoriveis.
(4) Testes. 0 uso de testes padronizados para
avaliar a habilidade verbal de um candida
to, comrnzeens-1o, e sua habilidade em uti
lizar ccnceiLos e mftodcs puantitativos.
(Tais tc-tes acham-se cisponiveis em agn
cias educacionais e de pesauisa.)
(5)

Entrevista. Os cv.d.datos devem r en
trevistados ;. ci!carregado da a.."aissfto
ou pelos mera. .'os da faculdade, qu0,ndo em
visita a escoias ou ag~ncias do gov~rno
ou dua-ante as visitas dos candidatos ao
centro. Alguns centros convidam um gru
po de candidatos selecionados para par
ticipa., durante dois ou trds dias, de
uma. sesso de teste e avaliaggo, para
possibilitar tanto ao centro ouanto ao
candidato a determinar se a matricula do

candidato no centro seria mutuamente de
sejAvel.
(6) Notificarlo.

Cada candidate que obtivesse

sucesso seria notificado de imediato e re
ceberia informag6es completas s~bre o aue
deve fazer. Algum atrito 6 inevitfvel por
que circunst~ncias imprevistas fargo com
que pessoas jA admitidas ndo se matriculem.
Ddsse modo, a admissdo de mais pessoas do
cue realmente 6 necess~rio, torna-se necess&
ria para assegurar que a matricula fique
completa. Fornecendo uma lista de leitura
bfsica aos estudantes recmn-admitidos, Oles
podem tornar-se melhor ecuipados para o
estudo formal.
essenvial P adloqo do ua -;i-Etema de regis
Registro.
i.
2ste
ra.inipUla4go dos estudantes.
para
formais
e
normas
tros
e
importantes
documentos
os
contendo
urna
pasta
sistema inclue
estu
cada
s6bre
dezenvblvidas
acbes
das
um registro completo
dante, carttes quo registram sua matricula nos cursos, seus
graus nos cursos e outras informaqges bfsicas a seu respelto.
Um arquivo do esl:udante incluir& ura programag"o oiie Ole desen
volve com seu consultor indicando o prcgrama de estudo proposto
total e os cursos especificos a serem tomados em cada t:rmo.
7.

Progresso Acaddmico

Os estudantes precisam de assistOncia continua de v~rias
esp~cies.
a.

Aconselhamento.

Suplementando a assistdncia cue um
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estudante recebe de um oficial de registro ou encarregado das
admiss6es, orientago continua deve ser fornecida a cada estu
dante por um consultor acad~mico, sabre o docorrer de seus estu
dos e o progresso acaddrmico. 0 estudante planeja o seu programa
do curso em consulta direta corn um consultor, reunindo-se corn
Ole numa base programada para revisai problemas, garantir consd
ihos e especialmente para descobriL meios para superar deficign
cias acadgmicas.
b. Consultas pessoais. Um progresso acaddmico deficiente
6 frequentemente o resultado de preocupa 6es pessoais e o pro
blema de adaptaggo a um n~vo ambiente. Estes problemas incluem
puest~es de alojamento, finangas, dcen(a, mal ajustamento pes
soal, atritos entre os colegas, n~o aceitaggo par parte de ou
tros colegas, tenslo sabre o progresso acadgmico e problemas de
participacfo em atividades e organizages estudantis. As con
sultas sIbre tais questoes feitas por um conselheiro estudantil,
defo de estudantes, supervisor de refeitbrio 6 portanto ura me
dida importante para cualauer programa acaddmico.
Os graus sno normalmente concedidos a ca
c. Graduaqo
da estudante para cada curso, com o estudante sendo informado
do grau recebido, dando-lhe desta forma uma avaliaglo feita par
seu instrutor da cualidade de seu desempenho acaddmico. Os
graus devem se basear am todos as relevantes eviddncias de qua
lidade de desempenho, ineluindo os exames feitos durante e no
fim de um curso, relat6rios de projeto ou de pesuisa, documen
tos de termo e relat6rios orais. Um exame e tese gerais podem
s vezes sgo utili
ser preciso no fir de um programa completo.
zados examinadores cue nao fazem parte do quadro de pessoal do
centro, para revisar cs exames do curso, teses e meios finais
para assegurar padr~es altos. Os graus do curso requerem uma
escrituragno formal nos registros do contre. Seo centra esth
relacionado h universidade tais registros slo enviados para o
registrador central para inclusgo nos registros oficiais da uni
versidade.
d. Padr~es acadgmicos. Surgem in6meros problemas nos pro
gramas acadR icos, con :elaqo ao desempenho do estudante. Estes
problemas incluem ura falha do estudante em manter uma m6dia
adequada de grau acaddmico, publicago de embustes e plfgios
no desempenho de suas fung6es, aus~ncia, e deficidncias atri
Um comitd de padr~es acaddmicos, for
buiveis aos instrutores.
da faculdade, 6 dtil na soluglo de
superiores
mado de membros
problemas ddste tipo.
Cada centre deve desenvolver
e. Padr5es internacionais.
os padr6es que melhor so adaptem hs suas condig8es. Em algumas
col8nias, a mat6ria e os exames relacionados a administragfo
pfiblica nfo sfo apropriados porque se baseiam na mat6ria e nos
exames planejados para uma situaggo contrfria. Se libertados
de tal tutela, os prcgramas de administragno pfblica nos palses
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novos e nos em desenvolvimento podem ser mais desenvolvidos do
que nas antigas metrbpoles. Nos primeiros anos de um novo pro
grama acaddmico, os padr~es acadgmicos nao Dodem ser altos, m s
podem vir a alcangar um nive. mais alto a medida que a selegfo
e instrugto do estudante slo aprimoradas.
f.
Fornecimento de Gra.s.
Cs centros descobriram ser fitil
a encenago das cerirninias nas cuais sno concedidos os graus e
diplomas. Se o centro 6 parte da universidade, Oste aconteci
mento nffo s6 da participagfgo integral da cerim~nia da universi
dade, pode ser suplementado por um jantar ou recepgao especial
para os estudantes do centro que estao recebendo os seus diplo
mas e certificados.

8. Desenvolvimento de Carroira
Durante o periodo no aual o estudante esth atarefado corn
seus estudos acadgmicos, bem como depois, um centro pode ser
lhe de grande ajuda no seu desenvolvimento profissional. 0 con
tato corn funcionArios e bolsistas em visita pode ser facilitado
tanto atrav~s de uma unifo-. de estudantes como de uma associa
91o de p6s-graduados.
a. Viagens de campo. As visitas ao campo, inspe96es aos
projetos de desenvolvimento e as reunibes especiais realizadas
nas sedes dos govdrnos local, regional e nacional, ajudam os
estudantes a se familiarizarem com o mundo real do servigo pd
blico e da aplicagao da teoria hs situag6es prfiticas.
b. Visitantes ilustres. Uma unido estudantil ativa e a
faculdade de um centro tem muitas oportunidades de programarem
conferencias e debates especiais mediante convites a altos fun
cionfirios e a visitantes estrangeiros.
c. Colocaplo. Outras fungdes de consultoria e informaglo
para os estudantes incluem (1) conseguir projetos de pesquisa ou
de tese nas agdncias do govdrno; (2) descobrir posigOes ou in
ternamentos temporfirios durante longas f6rias, quando os estu
dantes fizerem alusho hs mesmas; e (3) ajudar a conseguir o me
lhor emprego permanente para os que se graduarem no centro.
Alguns centros dfo ajuda ao estudante na preparaggo de uma de
claragfo biogrAfica ou cartas de pedido de e;mprggo, no modo de
como garantir as cartas de referdncia e na preparaglo para uma
entrevista para empr~go.
Os estudantes em posig6es permanentes que se acham licen
ciados dos estudos normalmente nao precisam de assistOncia d~s
te tipo, ao contrhrio dos graduados nfo anteriormente emprega
dos. Todavia, um escrit6rio de coloca9fto em um centro pode ser
de ajuda tanto para o govOrno como para seus graduados, mantendo
o mesmo passo em seu progresso e pondo-se alerta quanto ks re
ferdncias de pessoas prontas para assumir encargos mats altos.
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d. Associaq3.o de p6s-graduados. Todo centro deve manter
contato corn seus graduados no sentido de enviar-lhes informa
96es s8bre os acontecimentos do centro, para angariar sua ajuda
no recrutamento e avaliaqo de es .udantes e para informs-los
s6bre novos desenvolvimentos em seu campo de atividade, como
parte de um continuo processo educativo. Alguns centros criam
organizag6es formais de seus graduados, com reunides peridicas
em locals convenientes. 2stes grupos de pbs-graduados frequen
temente formam o ncleo de uma sociedade profissional em admi
nistraggo e um canal para participaglo nas atividades da Socie
dade para o Desenvolvimento Internacional e da IIA8.
9. Avaliap§o. Como foi sugerido no Capitulo II, os resultados
dos programas acaddmicos, o desempenho dos instrutores e a rea
liza;fto dos estudantes, devem ser peribdicamente avaliados.
a. Revisfo do curriculo.
De vez em quando, os instruto
res no centro devon revisar os desenvolvimentos do curriculo em
outros centros e fazer consultas a visitantes que possuem expe
rigncia s~bre as mat6rias dos curriculos adotados em outras
partes. Uma av;aliayio critica e recomendaqOes formais para Mo
dificago pode-i sor uma parte d~ste processo de modernizaglo e
melhoria do curriculo.
b. Avalingao do curso. Os funcion~rios acaddmicos devem
sempre estar alertas cuan-L a cualquer eviddncia de uma instru
go ineficaz ou deficiente. Uma revislo dos roteiros, exerci
cios de aula e mbtodos de instruclo podem fornecer indicios.
Embora a avaliagdo feita pelos estudantes tenham limitag6es no
que se refere a dles poderem julgar os cursos s6 por inter~sse
ou por valor prAtico, sendo ela apropriadamente elaborada, pode
ser de grande ajuda. 0 Anexo G ilustra um tipo de esquema que
tem provado ser eficaz. Todas as avaliagoes devem ser andni
mas.
c. Do desempenho do estudante. As avaliagdes do desem
penho acadgmico do estudante atr-a-s dos graus do curso dado,
exame compreensivo ou de fim de ano, e teses, devem ser suple
mentados corn ura tributaqffo peri6dica feita por seus consulto
res ou comit.s examinadores. 0 consultor acad~mico deve arqui
var para cada estudante uma declara9fo formal da avaliaco que
pode ser utilizada para in'orwar (1) seus super'Jores se Ole se
encontra em licenga para i-,,Ldar ou (2) seus empregadores em
perspectiva a quem Ole de';o estar se oferecendo para trabalhar.
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Capitulo, V.

ADI~nISTRAVAO DR? TRJEINAMENTO
SEi'M

FORNICIM5ENTC DE DIPLhOMA

Objetivo. Bsto capitul.o ostuda as taref as espociais do uit
centro, nii ccn~cugnc .( cursos .-l t -oinaziento som fornocimonto do
diploma, serninftmics o confor~ncins. Estas atividades inclucin
cursos de tempo integral a parcial, reunin5es do Oebato con muito
cont~cdh prfitico, ccnfor~ncias cspeciais e Peri~ftcas, proj-Ietos
A izvaioria d,.les sfo rnanticdos
o outros esfor~os do t-reinaieonto.
a!Frufls sfto ropotidcs re
por~m
i.rro~ular,
cu
numa 'base "' hoc"
Este treatalhc do treina-montr. ex.-cutive o profissio
uularrnento.
na]., em serviqc a son fornecirnonto -Iodiploma, pode sor deigna
eo como urn, co].ric dO funcion~.rioz.
1.

Projotos e Mtoc'cs fIc Treinarnento

a. iEscollia de -altc-ativas . INurerosas alpternativas estqo
h 'Iisposictio cdo un ceiitx', na eleterrminaqfto rdas esp6cies 'Icpro
Jeto do treinarnento (cuo inoihor preenchani urna necessidlade especi
fica. Por exemlo:.
(1)

Umn curso ospecial, oferociclo ap6 s as horas
dle traT.baiho, h parte dIc curricuco acad3Oricc
normal, para atonder a funcionh.rios do~ Co
v~rno.

(2)

Umn curso 0.- tempo interral, corn coflcessff
do cortificad c cu diploma, corn uns poucos
moses ou at6 ceois anos de 'uraqlo, para
prove"-% 1r.ia ai-r"3a !baso or' ntmninstra-ffo
Ta].
pL'Lica c/ou cm~ campos ccrrelatos.
simila
curse ter, nitas caracteristicar,
res hqualasd u-,, proE.ravia dIo f-raduaqfo.

A dosir-naqfo le urn iemloro dlo cc.rc do ins
trutcros do~ umn centre, parn u~ia a[,Oricia, a
titulo do em-rfstino tempor~ric o para dar
assistfncia a sous prouraraas ee treinamento
,,u para fazcr uraa palc-ztxa ce:-.i una confer~fl
-stc arran~jo
cia patrccinad'a t'elo centro.
e pes
(.i~a~
r rt.ucopela
s~o
h
nssJ?*.t~ncia
rar
parn
soal -!a m,,6ncia,
instruqc ('I- contre.
(A-) Umn curto curse do tepo interral, ccm a
'Iura~o o uma a duas semarras ou tr~s meses,
corn c fimi do prover- proparoc adbministrativo
inteonsivo para uma Arov. lirnitarla 'Ia adminis
traqfc, ou para urn [vrupo ospocializadlo do
eninrrz~jad.cc dIo Cov-5mnc ou tdo-cmpq.-rCsa.
ou orion
(5) Rouniios cde (lebate slll:re t6cnicn,
T
tadne para a sclurfo doe pxro 'lmas, corn a du
ra~fto do v~rios dias n urnas poucas sernanas,

(3)
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a fim de desenvolver conhecimentos especl
ficos e recuisitos em alguns aspectos da
administraqo, LA'?nnistraqfto de programa,
ou procedir., . .
(6)

Alternadamente, a consecugo dos objeti
vos de treinamento numa base de meio tempo,
ati'av6s da conduo de aulas te6ricas
urna, duas ou trds tardes ou noites por se
nMl ia, ou um dia inteiro em cada semana.

(7)

Seminirios de nive! de graduaqfto, para al
tos funcionrios administrativos, legisl&-%..-.
dores, funcion~rios da justiga, gerentes
de emprfsa, al'ministradores de educago,
engenheiros de obras ptblicas, ou outros
grupos homog,:-neos, a fim de tornh-los
atualizados corn os novos conceitos da ad

ministra9o, requisitos adiministrativos
para o desenvolvimento stcio-econfmico,
estrat~gia de melhoramento administrativo
e reforma, relag~es legislativo-judicial
administrativa, ou outros assuntos impor-"
tantes.
grupos
meio
s~bre
e para

(3)

Confer~ncias de treinamento, para
de empregados, e coin a duragao de
dia ou mais, a fir, de orienth-los
novas idbias, sistemas ou m~todos
estimular a aplicaqdo dos mesmos.

(9)

Conferdncia:3 ,rofissionais, corn o fim
de prover uma reuniao pOblica para pessoas
com inter~sses profissonais em comum,
tais como as mantidas por ,hefes admi
n1LArativos, engenheiros, especialistas
ezi desenvolvimen'o do comunidade, agen
t2s de extensgo agricola, gerentes de
emprisa, chefes de finanqas, e escritu
rhrios de tribunais, capacitrndo-os a
trocar expcriinci~s, obter novos concei
tos, ton:r coiliecimento de realiaqg6es

significativas por meio de m6todos novos,
e promover padrOes mais elevados de coin
portamento profissional.

b.

Escolha dos mtodos de instruco.

0 mtodo de instru

q0to mais efetivo para um curso especifico, varia de ac8rdo corn
a esp~cie de projeto de treinamento, seu objetivo preciso, e
sua clientela. 0 Capitulo III descreve alguns dos principais
m6todos de instrugno.

71

(M

Os m~todcs utt L--a-ls em treinamento
som fornecimeiito de fliplomna devem
acentuar aspectos apJlicadcs, tais
corno: come' rcincicna.- a tecria, os
prceo vos e as t6cnicas corn situag?'es
Pr-fticas.

(2)

A 6nfarje do cursc deve ser dada ao
proparo antecipaeo, para maicr respon
sab;iliclace ae.rinistrativa e aggo.
()A mencs c'ue c objetivo do curso ou
seminAric seja onsinar sbmente as t~c
nicas Cu osrnecializaqes, a maior par
te da instruqy.o dove ser or-ientacda pa
Os problemas
ra a solugfto doa problemas.
devem ser relacionaclos corn as ncrmas,
fates imtmortantes do ipro~-rama, or~ani
zagno, ndrinistragofo, Cu uso ee novas
tecnolcgias.

(4)

Esta orientayfio indica ciue o instrutor
deve ter muita confianga nlos problemas
apresentadAos polos particlipantes, usu
almonto ac'u~1es ciue surf-erii em suas pr6
prias arC3ncias, born come em simulages
especialmente edesenlvvtcms, casos,
descrignes de probloma, etc.

(5)

Os materiais r c i.n.,trugft cievern ser re
levantes nara a situaqfo ambiente e
tarn~mprinciTpalrnontc, para as orraniza9U~os dos participantes.

(6)

Mftcdccs Icz instrurlc participes sfto usu
a1lmento essenciais. Dove-se evitar pro
legCes exctensas, atirar indiretas aos
participantes, Cu si Jencift-los, discussgo
Veneaaizada, olal-oraefo do materials
descritivcs, e memorizarfo doa infcrnag~es
por parte dos estudantes.

(7)

Assim, o uso do probler-as simulados,
drarnatizagr~o, jogeepe'cccs,
estudo
de Casos, anftilso critica dlo incidentes,
e outras t~cnicas para analirzar a clesenvol
ver solugnes para prclbIernas reais doevom
so" es principais rn6tc'clIcs utilJizados.
Por6m, tolcos Ostes instrumiontos e t~cni
cas dc-vein set cuidacoamr~ente selocionados,
hhbilrnento utilizarl'cs, e adaptados ao
cursc a cJlientela.
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(1) Os projetos para chefes de alto nivel

raramente devem incluir t.einamento de
especializafo t6cnica, em vez do re
puisitcs a~lhinistrativos, exceto para
demonstrar o nivel do conhecimento neces
shrio a seus empregados. Por outro lado,
Os curses para funcionWros dos niveis
mais baixcs, emi campos t~cnicos, frequen

temente acent~am o desenvolvimento de espe
cializaqfo. Estes fltimos cursos n~o
slo usualmente uma fun;fo prbpria de um

centre de administraqfo pblica.
2.

Crit6rios para projetos do Treinamento

a. Relag6es coin os reouisitos de pessoal. Se o centro
tem estado trabaihando Intimamente com o gov~rno em planejamen
to ce mgo-de-obra, para as v~rias categorias de pessoal do ser
vigo pblico e de empr~sa, bem come em prioridades para treina
mento em servigo, deverA haver pelo menos uma concorddncia ge
ral s~bre o car~ter e extensfo dos projetos de treinamento ne
cesshrios. Os recursos e a compot~ncia do centro slo geralmen
te fat~res limitantes.
b. Levantamentos de necessidades de treinamento. Se um
projeto de treinamento deve ser bem sucedido, as ag~ncias das

quais os participantes vrm cevem dar-lhe um alto valor, e dies
devem ver no projeto uma oportunidade de fazer progredir os ob
jetivos de sua pr6pria organizag~o. No 6 bastante que a agdn
cia esteja consciente das falhas administrativas e das deficidn
cias de seus empregados. Treinamento n~o 6 uma panac6ia para
uma administraggo ruim. Aiguns empregados, albm disso, nfo
possuem bastante conhecimento ou motiva9go que autorizem um
treinamento mais avan-ado. Assim, t6da ag~ncia necessita de um
programa de melhoramento administrativo, recrutamento eficien
te, desenvolvimento e remoqfo de emrpregados inadequados, e uma
estrat6gia do treinamento para favorecer ambos os esforgos.
Isto exige um levantamento muito ample das necessidades de trei
namento. De outro modeo, uma ag~ncia estarh sbmente fazendo is
peculag6es s6bre a aguo a ser tomada e as prioridades a serem
estabelecidas. Um centre pode frequentemente ajudar no plane
jamento e na cenduc~o de tais levantamentos.
c. Respondendo a solicitac6es "ad hoc". Por terem poucas
agdncias do govdrno desenvolvido planos de treinamento bem pen
sados, ou por terem muito conhecimento s6bre o papel do treina
mento, um centro estarh usualmente em posiglo de responder a
solicita96es "ad hoc" ou a inicih-las. Os funcionArios da
agencia podem descobrir-cue um elemento de suas operag6es est&
ma administrado. 0 problema pode ser causado pela execugfo
ineficiente dos proJetos de desenvolVimento, fracasso na obten
qfo de material e equipamento que esteja disponivel, quando
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necesshrio, procer'imentos o:'9amenthrios inadequados, mr adminis
traqfo em emprdsas ptblicas, ou qualcnuer outra dificuldade co
mum. De mode similar, uma agdncia sob nova lideran9a pode deci
dir melhorar sua administragfo e ontao descobrir cue & essencial
prover treintwiento adicional parr o sou pessoal. Ou ura asso
ciaggo de municipalidados pode concluir cue certo pessoal admi
nistrativo dos departamcntos municipais dove receber curses in
tensivos em planejamento e imp!emntaqffo de programa.
d. Crit6rios. Depois cue um contre tiver demonstrado sua
bern sucedida habilidade Dara conduzir proetos de treinamento,
Ole pode ser solicitado a prover treinamento considerhvel, n~o
projetado em seu programa de trabalho.
(1)

Por example, um centro deve determinar
cue esp6cies do treinamento melhor pre
encheriam uma necessiclade doterminada,
auer tenha capacidade para empreonder o
trabalho, quor d.e potisa ser feito sem
s6ria interfer~ncia nos projetos praora
madcs; bern coma determinar cuais os re
sultaecs nrevistos vue poefm comparar-se
con aqules do empreendimentos alternativos.

(2)

Em a2gunas situaqyos, es centros devem
exercor g :ande atividade parr conseruir
interessar o fovdrno em treinamento e
parr obter ap(io para os projetos sugeri
dos.
Chefos dIe treinamonto alertas man
torgo intimo contacto corn as afrncias do
govtrno e promover, o cs projetos oue apre
sontam porspectivas especiais.

(3)

A ccntribuiyeo potencial da prcposta para

melhoramonto dos servigos pblicos e

-c

empre.sas d pals, o para acelerar seu de
senvolvLmento econ~mico e social, 6um fa
tcr importante.
(4)

f-ospeci.almente desej~vel trabalhar corn urma
agncia cuo seja proressista
o nue esteja
pronta a dar um.i impulso maior ao molhora
mento Ia administrarto piblica.

(5)

Tambft de importncia 6 a cuestfo de como
a prcz2csta se rolaciona corn o programa total
do centrc, capacidade e recursos finvnceiros.

3. Folheto de Projetc
A assencial para cada projeto do troinamento uma explana
gno ou folheto cue descreva, em tdrmos claros e especificos, o
seu objetivo, escopo, m6todo, condig6es de admisso, arranjos,
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obrigag~es e outros fatos
parado de modo atraente.

.f.prtantes.0 folheto deve ser pre

a. Uso no conseguimento de ac&r'do. 0 folheto 6 indispen
shvel para o esta.elecimento de compreensfo, da parte do gov~r
no, participantes e pessoal do centro, s~bre os objetivos e as
obrigag6es das partes envolvidas. Isto prov uma base para a
aprovagdo do pro-eto per qualquer autoridade superior.
b. Use no recrutamento. A reproduqlo d~ste folheto, ou
uma vers~o popular do mesmo, prove um panfloto para distribui
91o entre os funcionArios responshveis pela seleqfo dos parti
cipantes do treinamento, e para distribuiglo, tamb~m, entre
participantes em perspectiva. Se o gov~rno aceita total res
ponsabilidade pela nominaggo dos participantes, a tarefa de re
crutamento do centre 6 grandemente recuzida. Se o centro quer
dar publicidade ao curso e registrar as inscriq6es feitas dire
tamente pelos participantes, pode ser necesshrio que o folheto
seja amplamente distribuido.
Muitos esforgos de treina
c. Clareza de perspectivas.
mento desencadeiam cZitica por falta do clareza com relaggo ao
contefido do curse, seu valor potencial para os participantes,
ou com respeito a sua relaqfo com o desempenho no local de tra
balho, no govdrno., 0 folheto deve evitar generalizag6es, tais
coma tmelhorando a capacidade administrativ-".
(1) Par exemplo, um semjn.trio de I Is dias,
para chefes de div-lsdo, pode 'er como
objetivo a "apreciaq~o ela programaqffo e
do processo de orgamento, para conseguir
melhor compreensao de seu uso potencial
em planejamento e finanqas, e no contr~le
Similarmente, uma reunito
do operaZes".
de debate, para chefes de orqamento, pode
concent&-ar-se nos "requisitos de um sistema
de pogramaqfo-orcamento, no preparo de um
orgamento programa, m6todo de instalagfo,
e melhoramento das operaqles de orramento".
(2) 0 folheto deve identificar claramente o
nivel da mater-a, para permitir que se
faca a seleqdo de participantes com os
mesmos conhecimentos e para reduzir ao
minimo a ansiedade com relaqfo h capa
cidade de ser bem sucedido no curso.
(3) 0 folheto tambbin deve explicar claramen
te a ocasigo, lugar, e duraqfo do curso,
quem 6 qualificado, como arquivar um pe

dido de admisslo, e detalhes s8bre custos.
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4.

Seleggo de Participantes

Esf~rgo continuo e desenvoltura para inscrever um grupo ho
mogdneo de participantes contribuirgo grandemente para o sucesso
de um projeto de treinamento.
a. Orientando os putrocinadores. De um modo ideal, o trei
namento deve comegar com funcionfrios do govOrno e altos funclo
n~rios administrativos (1) para dar-ihes uma compreensgo clara
do valor do treinamento e do que o mesmo pode ou n~o realizar
para seus empregados e (2) tranquilizar tais empregados, dizen
do-Ihes que o treinamento no os oprimirh, n~o se refletirk em
seu nivel de conhecimento, ou por& em risco sua situaggo futura.
Entretanto, dado que o treinamento nos niveis mais altos pode
n~o ser vifvel, inicialmente, outros meios sergo usualmente re
queridos para criar corpreenslo e certeza s8bre o treinamento,
tal como:
(1)

Identificando o treinamento como um instru
mento para realizar com sucesso compromissos
de desenvolvimento, objetivos do programa e
execuggo do projeto, atrav6s do melhoramento
administrativo. Os funcionhrios do gov~rno
n~o estlo capacitados a reconhecer a impor
tfincia do treinamento para seus compromissos.

(2)

Ajustando a hora do treinamento, de modo a
reduzir ao minimo a interferencia corn os de
veres oficiais ou aus~ncia da repartiglo.
Esta esp6ci, de ajuste pode obter o ap8io
dos altos funcionkrios, para u designaggo
de funcionfrios graduados e de nivel m6dio
que, de outra maneira, n~o seriam ou n~o po
deriam ser liberados para treinamento.

(3)

Informando os altos funcionirics s6bre pro
gramas de treinamento bem sucedidos em outros
paises e por gles considerados como de pres
tiglo.

(4)

Se o centro pode demonstrar como a ausencia
de priticas administrativas modernas dificul
ta a consecuqo dos objetivos, os funcionkrios
do govgrno e funcionArios administrativos po
dem compreender que seu pessoal n~o possue o
conhecimento e os renuisitos necesshrios, e
que o treinamento se faz necesshrio. Algumas
v~zes, um centro ter& de convencer tais fun
cion~rios de Que um projeto proposto nao
igual hs tentativas passadas de treinamento,
que falharam por causa de defici~ncias no
planejamento, instru9lo, importfncia ou qua
lidade dos participantes.
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(5)

Deve-se evitar a designaglo, como parti
cipante, de pessoas consideradas como sen
do bhsicamente incompetentes ou sup6rfluas,
e cue poOem portanto ser mais fTcilmente
dispenbaas.

(6)

Aqudles que foravn designados para treina
de cue a sua
mento devem est., t:a"-.seleglo 6 resultanive Oe suas oualificaq6es
superiores, indis',*ensabilidade e potencial
futuro. Sbmente seus supervisores e chefes
da agdncia pode. dar-!hes esta seguranga, e
faze: Ca seleq(o para treinamento um ato de
boa f6 e elevado prestigio.

b. Reconhecimento de progresso na carreira. Embora a pro
moqao dos membros Oo ouadro de funcionhrios ou sua major remune
rago n~o devam acontecer em t6das as ocasi6es, o sistema de
pessoal deve reconhecer que a conclusfo bem sucedida dos princi
pais empreendirentos de trtAnamento sno importantes para progres
so na carreira. Os empregados devem saber que o tbrmino do trei
namento com sucesso, 6 um fator valioso na distribuiglo das ta
refas futuras, em uma ag~ncia.
Quanto mais tre'nados
c. Profissionalizando o servico.
de
e imbuldos de ideiais profissionais estao os membros do corpo
funcionhrios administrat±vos, maior sua infludncia no melhora
mento total dos departamentos e ag~ncias. As pessoas que ocupam
cargos de nivel rvadio servirao de estimulo para o melhoramento
da prtica nos niveis inferiore0. - uma qualidade que indicar&
alguns dales para prcmocfo. SeminArios e ftncion~rios gradua
dos, confer~nci.as e outros contatos dos membros do auadro de
funcionhrios do centro, com altos funcionhrios do gov~rno, auxi
liardo a iniciar o processo de profissionalizaqo, de cima para
baixo. Este 6 um esf6rco a lonso prazo, no qual o centro pode
desempenhar um papel signiificativo.
d. Indicaqfo de part1cipantes. Mesmo com um sincero com
promisso da parte .c governo, o centro deve usualmonte devotar
muito tempo e esfo&"o para tomar providcncias quanto h indicaggo
de participantes. Al6m da ampla circulaqfo dos candidatos em
perspectiva, arranjos devem ser feitos para:
(1)

Cada organizaqlo que esteja indicando
participantes possuir um oficial de li
gagio ou comitd, para propor o nome das
pessoas a serem designadas.

(2)

Emisslo de diretivas pelo chefe executivo,
outro chefe central, Cu por chefes de agOn
cia, aos diretores de 1epartamentos, bureaus,
divis~es e outras unidades que estlo deter
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minando quais sao as quotas e condig6es
necessfrias para fazer as indicag6es.

m
(3)

Designar.o de um oficial de ligagIo, pe
lo centro, para faze-& consultas corn as
pessoas que nominam os participantes, a
fir de assegurar que 6stes 61timos pre
encham os padrdes minimos do aualifica
9o e sejam relativamente iguais corn re
laglo a responsabilidades oficiais, ma
turidade, conhecimentos e requisitos.

e. Aprovaggo por parte do centro. 0 grau de liberdade de
a~lo do centro, com relaglo a admissibilidade de candidatos pa
ra treinamento, variar de ac6rdd corn a situagfo. Por exemplo:
(1)

Em um seminrio para chefes que desem
penham cargos similares, qualquer um ddles
em tal cargo estf autoenaticamente auali
ficado como participante.

(2)

Por outro lado, se o centro 6 responsAvel
polo recrutamento de participantes, consi
derando o inter@sse entre muitos candida
tos, Ole terh responsabilidade total para
selecionar e para induzir os funcionfrios
apropriados a garantir a permissao neces
s'ria, a fim de que os escolhidos tomem
parte no treinamento.

f. Nimero de participantes. As quotas minimas e mAximas
de participantes, por classe, tamb6m rec'uerem ac8rdo conjunto
entre o patrocinador do participante e o centro. 0 nfimero de
participantes que se pode sonseguir varia de ac6rdo com o fim
e nivel do projeto, e corn os rbtodos de ensino empregados.
Quinze ou vinte e cinco inscritos 6 uma variaq~o vi&vel e efetiVa. Uma classe de vinte e cinco, quando muito, 6 o mfximo que
se pode conseguir em um projeto de treinarento que dO dnfase a
metodologias participes. Em uma classe de funcionArios de nivel
superior ou em qualcuer projeto avanqado que requer um alto grau
de participagdo, o nfimero n~o deve ordinhriamente exceder a
Se o progragna deve ser primhriamente do tipo de divul
quinze.
gaglo de informaqfto, utilizando prinCipalmente o m6todo de pa
lestra, cinquenta ou mais pessoLts podem ser inscritas em um 6niCo curso.
5.

Organizaglo de Projeto

Cada projeto de treinamento requer
a.
Diretor do Projeto.
um diretor, preforivelinente uma pessoa que tenha participado no
planejamento do projeto, desde o seu inicio. Frequentemente,
entretanto, o diretor nffo pode ser designado ou recrutado, senEo
Seus deveres
depois que a proposta tiver sido autorizada.
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normalmente abrangem:
(1) Desenvolvimento do plano de trabalho.
roteiro, e materials de ensino.

(2) Mobilizagno e treinamento de instruto
res.
(3)

Aprovago de participantes e contato
preparatbrio corn os mesmoc.

(4) Administraglo da empr~sa.
Nestes assuntos Ole usualmente trabalha sob a supervislo
geral do chefe de treinamento do centro, conforme descrito no
Capitulo X.
b. Mediador especial. Algumas v~zes pode ser preferivel
utilizar uma pessoa especialmente competente no assunto do pro
jeto, para planejar e coordenar o prograna de Instrugo; ou po
de-se convidar para presidi-lo uma pessoa especializada em pre
sidir cursos de treinamento ou confer~ncias.
c. Chefe ou assistente de Projeto. Muitas provid~ncias
detalhadas slo necessfrias em qualauer projeto de treinamento,
no qual o diretor necessita de ajuda de tempo integral da parte
de um chefe ou assistente de projeto. A ajuda de um artista de
hudio-visual e/ou de "layout" 6 tamb6m frequentemente importan
te. Tais pessoas serfo nornialmente recrutadas entre o pessoal
da divislo de treinamento do centro. bbviamente, o diretor tam
b6m deve receber ap8io de servigos de escritbrio adequados, e
em tempo oportuno.
6. ConduQo do Projeto
A seguir, algumas das principais tarefas, na administragfto
de projetos de treinamento.
a.

Piano de trabalho.

Um piano detalhado de trabalho ou

manual de operag6es deve descrever as fases preparatbrias do

1rojeto, procedimentos, sistema, designag6es e outras tarefas.
ste piano serve como guia fundamental para todos os que t~m um
papel no proJeto.
b. Roteiro. 0 roteiro descreve o curriculo, isto 6, a
distribuigo d~stes assuntos em cada subdivisgo principal do
projeto. Ele mostra a distribuiqo de materiais e instrutores,
frequentemente com o estabelecimento de hor~rio. 0 Anexo G 6
um exemplo disto. Dentro de cada mat6ria ou t6pico, o instrutor
designado prepara seu sub-roteiro ou plano de instruglo, indi
cando os m~todos e materials a serem utilizados. 0 Capitulo III
oferece normas s~bre a preparaqffo do tal material.
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C.

Material para participantes.

Os materials ou apostilas

a serem fornecidas aos participantes, antes do inicio do projeto
ou depois, podem ser reunidos em uma esp~cie de classificador de
f8lhas soltas, con indices adequados e etiquetas. Como exemplo
de seu contefido, n6s encontramos:
(1)

Informag9es descritivas s8bre o projeto

(2)

Roteiro, horhrios dirios, bibliografia,
designag6es, instrugbes, casos e projetos.

(3)

InfOrma9es biogrficas s~bre cada instrutor

(4)

Informagaes s8bre o centro, tais como sis
temas habitacionais, contr~le de corres
ponddncia, chainadas telef8nicas, ausOncias,
recursos recreacionais, mapa da Area, e
instalag6es de biblioteca.

(5)

Apostilas de materials de instrug9o, lel
tura, reproduyo e outros documentos de
refeLOncia.

(6)

Sub-roteiro, guias difrios de discusslo,
e materiais especializados de instruglo,
distribuldos ap6s o inicio do curso, e que
podem ser insertdos nos classificadores de
f6lhas soltas, quando forem recebidos.

d. Instru~lo. As seguintes sugest6es, com respeito h ins
truglo, normalmente representam melhor prhtica:
(1)

Em um projeto de treinamento muito curto
ou parcial, o diretor do projeto ou ins
trutor-chefe pode tar a maior parte da
instruglo.

(2)

Em projeto de major duraglo ou de maior
diversidade de assuntos, ser& necessario
utilizar numerosos instrutores, recruta
dos dntro do corpo do pessoal do centro
e fo:'a -Io centro. Quanto mais especiali
zado f6r o currlculo, major o uso de pes
soas entendidas nas matrias.

(3)

Os instrutores devem ser selecionados bern
antes do iniclo do projeto, de modo a per
mitir que se tornem completamente familia
rizados com todo o curriculo, que examinem
os conhecimentos anteriores dos participan
tes, e que preparem seus sub-roteiros e ma
teriais de distribuiggo.
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(4)

Cada instrutor deve ser assistido e
encorajado, se necesshrio, a usar ma
teriais audio-visuais e outros auxilios
de ensino, tais como filmes, slides,
grkficos, transpardncias para un" projetor
opaco, mapas, materiais para flanelbgrafo,
gravadores e toca-discos. gle necessitarh
procurar conseguir filmes relevantes para
o seu curso, os cuais se encontram disponi
veis atravbs do centro ou de outro modo
qualquer.

(5)

Em semin&rios de nivel superior, os par
ticipantes trazem uma riqueza de experiencia
e conhecimento, de cue um instrutor alerta
se pode valer nas discussdes em classe.
ExplicagOes descritivas e problemas de
caso, preparados pelos participantes e
entregues aos instrutores, podem auxiliar
a relacionar as sessoes de classe com os
interdsses dos participantes.

(6) 'Amedida vue o curso prossegue, cada novo
instrutor deve ser inteiramente informado,
quando de sua chegada, s8bre o material
dado por seus predecessores. Se o instru
tor-chefe nao pode estar presente hs aulas,
Ole deve tomar providdncias para conseguir
que um subsituto comparega e auxilie a
completh-!as.
Um novo instrutor deve revi
sar seus planos com seus predecessores
para evitar duplicagno e para estar seguro
de aue seu material esth totalmente coor
denado com o curso como um todo. 0 instru
tor-chefe deve programar as sessOes de
classe para completar as v~rias partes do
curriculo. Apresentagoes deaarticuladas,
nas quais os participantes nao podem prever
como os seus elementos se interrelacionam,
devem ser evitadas.
(7) Freauentemente, 6 necessfirio que haja urea
"rmudanga de ritmo", em sess~es que se exten
dem por vhrias horas durante o dia.
Uso
variado de m~todos de ensino, introdugno
de novos problemas, exercicio para preparo
de rclatbrios individuais ou de grupo, e
uso de filmes ou outros materiais visuais
ajudam a manter o inte.dsse.
Um horArio
programado para a leitura de apostilas e
trabalho em projetos indivilduais ou de
grupo pode prover a necessfria mudanga.

(8) Os participantes nocessita estar
contlnuamento alertas, interessados
e ter percepq~o ria import~ncia do
Ui 7:c.-1Instrutcr imprime
projeto.
perscnalidade a sou ensino e promove
estimulo e intorcg1Ao tais que Cera
vgostar
le dove
urna atitude indacgativa.
dos estudantes e ver a si mesmo come
um catalizador do aprenclizado, da livre
comunicago o boa vontade.
a. Pontualidaclo a frocu~ncia. Usi politica firme de fre
recozeonrvel e um requisito a ser acen
aufncia e pontualCtadeo
As entradas tardias c o absen
tuado na sessfo de apresentagfo.
tismo de alguns mem.-ros da classe ouctram a continuidade, preju
dicam a moral, o sto rerturbadoras e descortezes. Um artificio
para reduzir o absentisino consists em programar horrios estabe

lecidos.
f. Visitas de can po. E-m urn curso de mais e urna semana
ou duas, visitas do carpo a projoatos pertinentes, a instalag6es
ou aLncias do govgrno poIci;.i ter valor substancial. NecessAric

so faz tomar proviA'Oncias corn antecipaqo, para assegurar que os
participantes seja:1 instruidos nos assuntes de maior boneficio
0 n6tcdo de paga
para dles pr6pr-i.s nfo indo apenas passear.
mento per transp-r'te, alimenta9qo e alojamento dove ser planeja
do antecipadamente.
7.

Confer~ncias

Um programa efetivo de confergncias, exige um diretor para
planej&-lo, prograrar e controlar. Conforme Indicado na Sec9fo
1 d~ste capitulo, as conferncLas servem a vArios fins e clien

tes.
a. Um instr'u:ento de treinanonto. Una conferdncia 6 ura
forma do troina: onto, e muitos dos requisitos dos projetos de
treinamento a ela so aplicam. 0 prop6sito, assunto, bem como
oradores e instrutores, devem ser planejados cuidadosamente.
Em t6das, excoto am poc'uenas confer~ncias tipo semin~rio, o m.1
todo de palestra ten-'s a ser ezcessivamanto utilizado. Usa de
periodos para discussfo, pain6is, pr~ftica de resoluqfo do proble
mas, e desmeombrmonto em subgrutos ofrocom v~rios meios para
Auxilios visuais
a participagfo dcc meow:.ros da conforfncia.
tamnb6m tem urn important's papel.
b. Presidento do Confor~ncia. Um presidente bem infor
mado e incentivador poce estabelecer o ritmo corroto do uma
conforgncia, injetando humor o bonevolfncla nos mementos cru
ciais. A escolha do lideres de sessoto eficientes 6 igualmente
importanto para o sucesso do uma conferdncia
c.

Confer~ncias regulares.
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Alguns tipos do conferdncia,

especialmente anuelas pai-a grupos profissionais, podem ser con
duzidas produtivamente numa base anual. Um comitO para cada
tipo de conferdncia regular- , e que trabalhe com o diretor de
conferdncia do cent!o, provd um meio qficiente de compartilhar
Ostes encargos.
e.

Provid~ncias de Manutenlo

Instalag6es fisicas e de servigo so importantes na deter
minagno do sucesso de um projeto de treinamento:
a. Localizac!lo. A encena9lo de um curso, semrnfrio ou
conferdncia, nas instalag6es do centro ou instalagdes universi
thrias adjacentes, d(-lhes um aspcto intelectual e integra os
participantes na vida e nos objetivos do centro.
Isto pede sa
las de recepqlo e de reunifo bem mobiliadas. Um centro com ins
talaq6es para conferdncia, incluindo-se instalag6es de aloja
mento e refeitbrio, 6 melhor. A contribuiglo cue instalagoes
d~ste porte para conferdncias trazem para o desenvolvimento do
pais, garante contribuig~es do govOrno para a sua manutenglo.
b. Alojamento.
Alojamentos residenciais slo importantes
para o sucesso de projetos de treinamento de tempo integral.
Eles slo importantes at6 mesmo para os participantes que vivem
I pouca distfncia, porque se Oles continuarem a viver em seus
lares, as demandas de seus escrit6rios e familias pertrbam'o
programa, o estudo de apostilas, trabaiho em exercicios de prov.
blema, e utilizaqlo da biblioteca.
Reuni6es noturnas se tornam
muito mais dificeis de p'oramar, e as vantagens das refeigoes
em grupo ficam perdidas. Una possivel alternativa consiste em
transferir o projeto, da cidade para instalag6es mais isoladas,
onde as distragSes s~o reduzidas ao minimo.
c. Hospitalidade. Vfrias providcncias devem ser tomadas
para prover uma recepqfo amistosa e integrar os participantes
num grupo coeso. Ura reunilo informal de participantes e ins
trutores, no com~go do curso, ajuda na consecugfto dste objetivo.
Pausas para o chft ou caf6, e outras oportunidades de interaglo
informal, contribuem para cue isto ocorra, tanto socialmente
como substantivamente. Um banquete Cu jantar de graduaglo ou de
confraternizaqo provd um bom encerramento. Um orador importan
te pode ser a principal atraqAo do banquete, bem como, a conces
slo de certificados. Se a distfncia nao f~r um obsthculo, a oca
silo pode ser utilizada para convidar e envoiver supervisores,
parentes e amigos dos participantes. Pode-se dar publicidade ao
acontecimento, atravbs dos jornais.
d. Instalages da sala de reunilo. Os diretores e assis
tentes do projeto devem ser sensiveis k importfncia de requisi
tos tais como:

(1) Bca ventilaglo, luz, aus~ncia de ruidos
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perturbadorestemperatura e c8res agra

dhveis e repousantes nas paredes.
(2)

InstalaqSes de assentos cue facilitem
a discussao de grupo. Prequenas mesas
que permitam aos part.!cipantes sentar-se
no perimetro dco uin retngulo ou circulo

e cue possam ser a:-iustadas fhcilmente ao
tamanho do grupo. Em peauenos grupos,
ninguen deve ficar atrhs de outra pessoa.
Em gvupos maiores, talvez seja necesshrio
arrumar os assentos em ovais concntricos.
(3)

As cadeiras devem sor confortiveis e um
tanto alcochoadas - nao tao f6fas para

induzir ao sono e nao tao duras que dis
traiam a atenqc.
(4)

T~da sala do treinamento requer um auadro
negro que cubra grande parto de urna parede
e un segundo quadro-ncgro pr~so ou mrvel.

Un cavalete para auxilios visuais e f6.has
soltas do papel em branco (con marcadores
coloridos), projetores do slide e do filme,
e telas sno itens adicionais do oquipamento
padrao.
(5) 0 assistente do projeto ou chefe de progra
maqfo se assegura do ciue todas estas provi
d~ncias sejam tomradas e cle que tudo est-ja
em bea ordem diltriamente.
9.

Ligaqes e acompanhamento

Coordenagno corn ar ncias 1i- rov~rno e cuporiscres dos par
ticipantes, bern cemo accoz:paha,-nto sfc essc.-ciaios na fase de
plane, amentn, du-'ante o p.'o:;to, e apbs a sua avaliaqao.
As se
fruintes sufgest~es cs.o pe.ti.nentes:
a. DesdXe qe -,s projec-ts de trei--ar ernto sno parte do pla
nojarnento de mr) -oT , a o desenrolviriento rle ura sociodade, um
centro deve man-c:- 1'.arlo corn os escrit6rios do plane.iamontcs
bern come coy

,-s fTuncicnfrios alhninistrativos centrais e de de

part anentos.
b.
AIi do scrom cc.rsul.ta.'los stbre o preparo do folhoto e
r' roteiro, os funcionhri.s
rnvVrn,
ty
devom ser informafos s6
bre o progrosso Ao prov ra-z, ter epo- tu-.rlaceo dO participar nos
acontecimentcs

sup-orieos na Seccao

'",

o ser informa.,'cs sibre os

resultados do pro-et.
Cs pontos dc v,.stan -iforern corn relaco
a se uma avallaqa. escrita (o clesoetpenho 'o ca<ra participante
deve ser fcvnocida a seu supervis?r. Dc c'ualquoz maneira, c
centro deve ter urn registro s6bre cada participante, incuindoP4

so avaliaqos fe±tas "rseus

instrutores.

c. Os superiores dos participantes requereni atenggo em so
parado, Para conseguir apeio favor~veJ. ao esf~rgo do treinamento
e Para encoraj 4 ar os pa~ticinantes E, mplicar scus novas conheci
mentas o esipocializag~fes. Este cloet ivo pode ser facilitada,
provendo-se os supervisores corn o rctoi~o e a foiheto, antes que
o cursa comece, e i-.iantencla reuniL'5os coletivas~ corn a ciretor, pa
ra estudar o projetc, c que 'evc 6le realizar, e ca conte~do do
de tre-'namento Para Cs
curso.
iste tine do rounifft toir1r
superiares. So utna reuniftc. -.Tr coxeriuivel, pofe ser necesshrio
Urn re
manter cansultas caoi as surorvisores, inclividua..rente.
suma escrita, ac t6rinino cdo projeto, padle ser encaidnhado acs
superi ores.
d. Os contros O'escabriran ser 6ti consultar os superiores,
cOrca do nave rieses ap6s 3 firn do projeto, coma parte da avalia
99o do resultades e Para encorajar a iniciativa supervisbrial a
firn do conseguir um,olevado desempenho da parte dos participan
co
Este pracedirnento desecmpan~mmonto e& Onfase h neces
sidade de prover projetos de troinamento em todaa as nivois:
superior, adrinist-rao interrnediftia, inferior, supervis6rio,
o do servigas proffissionais especializaeos.

10.

Avaliacgo.

0 projoto clove ser avaliaclo por cacla participante durante,
ac firn, e vfrics ineses ap6s c.t6rriino doc sou trc-inaraento.

a. Avaliaeffoijnic-±al. Umn au dois dias ap6s a inicia do
urn curso cle umv. ou cluas sernanas, ou ao.:)s a prirneira sernana de
urn curso mais lonro, iv-a avaliaqfo clevc ser foita sklbre as rea
Nos curscs cuc utilizan umn ntmrero cnn
9 5es dos participantos.
sider.vo1 doa instrutores, uma avalia,fc poft ser faita s~bre
cacla mat6ria. Urna IL1iia dO vorifica~fo ancnimia, indlicando as
utilizada jpar oa'n-ja partici
elemontos significativos, '-roscr
ef'itas cam. nivel de
tesao
panto, Para mostrar so as a.r
masiado alcvadoc, so sfto edo acdia .-piclas, var-arcsas, to6ricas
ou pr~ticas, etc. As fC!1nas podern inclicar-. seo s instrutores
poclor ser ouvi.clos, so as instalaqeks aCIsicas sdo rdaoquadas" e
dar informaq~es s,- ... outras quest~es i:-ancrtantc-s.
b. Tralb)allic cocrito. Cs exercicios escritas, tine resolu
qfLo de pr.obiema, usandc~ siraulacs, cnif-imas ou relat6rios, e
exercicios sirnilar"cs farnocen uraa prcveitcsa eviddncia do pr-
cresso. A raainria tloc esforgos eo treinanento orran par nho
exigirrn bastante t-ra'7:alhc cscrit'o clos participantes.
c. Avaliaggo substarntiva. Umna aprecia~fo dec todo a proje
to, feita an~nirme:nte Poleos participantes, na conclusgo d~c
Ut'Llizando as cquestion~rics
treinanento, 6 uina prftica-pacdrff.
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do f8lhas de verificagno, os participantes sno encorajados a ex
pressar seus pontos lo vista sincoros s bre os aspectos favor&
veis o IosfavorAveis c.o curso. 0 espago existente no auestionh
rio, para comentMrios arlicionais e sugest~es :Ie me.horamento,
faz com quo a avaliaqfto seja especialmente ben6fica para o pre
pare e condugno de novos projetos.
e,. Relat6rio s8bre avaliag.o. 0 diretor e os instratores
do projeto devem preparar um relat6ric bem amplo, incluindo os
pontos de vista Ios participantes e suas pr6prias sugestoes sa
bre o melhoramento futuro do projeto.
e. Apreciagfo das apresentag7es. A f~lha de avaliagfo
feita polo participante, com relacfo a cada matbria e instrutor,
ajuda os instrutores a melhorar seus respectivos desempenhos.
0 Anexo H 6 urea ilustrafo
o]e ura f~lha 'Ie avaliaifo utilizada
para projotos dle treinamento bastante avanqado.
Estas avalia
g~es nfo l'evem ser mostraclas a ningu6m polo diretor, a nflo ser
ao instrutor interessa-"o. 2ste processo 6 importante no desen
volvimento do ensino do boa cualidade.
f.

Apreciagno do acompanhamento.

Trds a nove meses ap6s

o t~rino"do p-'ollet-,uma revisdo do acompanhamento pode sor

feita, para doterminar c sou impacto. So um ouestionfrio de
lista
de vorificagIo foi utiliza-o para saber quais os elementos
do curse quo fcram consid;]erI-ccos polas participantes como tendo
valcr sipnificativo, ap6s c sou rect~rno ao servi9o ativo, Oste
cuestionhrio devo ser anrovA"o polos chofes superiores, pcroue
algubm pode ficar rossentic -Ia intrusfo em seu trabalho ou uen
tir-so ameaqaric ccrn isto. Ura inquirigac podia ser feita aos
superviscres, a fim le ccrhecer seus pontes de vista s~bre se
os participantes se beneficiaram com o treinamento cu nfto.
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Capitulo VI - PLANEJAMWTO R CONDUPXO DE

UH PROGRAMIA DE PESCQUISA
Objetivo. Um centro educacional, tal come uma escola ou
instituto de administraggo pblica, se engaja em pesquisa para
desenvolver seus programas e seu quadro do pessoal, bem come pa
ra contribuir corn conhecimentos de valor pars o govdrno e pov
do pals.
A pesauisa tanb~m 6 essencial, para tornar os progra

mas de treinamento apropriados hs condigqes e necessidades lo
cais. 0 prop6sito ddste capitulo 6 examinar as esp6cies de pes

quisa mais apropriadas para um centro, bom como
sou uso.
Procura tambIm saber coma um centro pode melhor utilzar
e or
ganizar seu possoal para engajar-se em pesquisa, e quais os m6
todos utilizados para planejar e administrar projetos de pesqulSao
1.

Esp6cies de Pesoulsa
a. Prop6sito da pesquisa. 0 nfimero do hreas interessantes
e fteis para a roalizago de pesquisa relevante 6 virtualmente
infind~vel. Os vrios campos do servigo pblico, desenvolvimen

to econ8mico e social, o assuntos urbanos estgo repletos do

oportunidades para uma investigaggo construtiva. HA tanLbem mul
tas categorias do consumidores de pesrtuisa - afncias do Fovor
no, instituiV6es oducacionais, emprdsas comerciais, organizages
voluntfrlas, organisrics internacionals e col6gios profissionais
e sociedades. 0 papel de um centro na pesum.sa deve ser limita

do e coerente, em tgrmos 4e assunto e clientela. Um centro ti
pico empreende a pesquisa pelas seguintes razdes:
(1) Desenvolvimento do mhteriais de onsino
para seu programa de instruggo.
(2) Provimento de informag~es sabre operag6es
do gov~rno e condig6es necesshrias para a
anklise a soluggo de problemas administrati

vos a de desenvelvimento.
(3) Treinamento de estudantes em t6cnicas de

posruisa e do um modo cientifico discipli

nado,
(4) Desenvolvimento dos conliccimontos e da com
pet~ncia dos instrutores.
(5)

Promogfto de conhecimento geral sabre pro
blemas do gov~rno e da administrago.

b. Materiaisce enadno. Materiais de referdncia e de
amostra, precisos e atualizados, s~o osscnciais ao ensino em

urm campo profissional nualquer. 2stes materials podem ser til
ambiciosos como um livro que descreva as operag6es de urm govdrno
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ou tfo pequenos como uma apostila de estudo com duas pfglnas,
s8bre qualquer pritica administrativa. Tais materials devem
(1) refletir o contexto politico, econ8mico e social especifico
no qual a administraggo pblica 6 praticada; e (2) mostrar a si
tuaggo atual de desenvolvimento das instituig5es administrativas
ou dos processos em estudo, especialmente no que se relaciona
com o progresso econ8mico e social. A pesquisa para o desenvol
vimento de materials de ensino geralmente 6 compreendida pelos
governos e fhcilmente explicada aos mesmos. Tal trabalho fre
quentemente leva ao estabelcimento de relag6es proveitosas pa
ra as atividades do centro em outras Areas.
c. Pesauisa de servigo . A pesquisa de carter operacio
nal ou de servigo inclue a desenvolvimento e divulgafo de con
hecimentos s8bre os problemas, organizagSes e prIticas nos di
versos niveis de gov~rno, e em v~rios setores de valor para o
planejamento, elaboragao de normas, melhoramento da administra
gno e operag8es dihrias.
Conforme indicado no Capitulo II, a diferenga entre pes
quisa de servigo e servigos de consultoria ou consulta 6 fre
quentemente obscura. A pesquisa de servigo cobre assuntos de
inter~sse geral e amplo, na qual as descobertas serdo de utili
dade para numerosas ag~ncias e individuos. Pode ser uma conse
qudncia dos esforgos para desenvolver material de ensino, e con
tribuirh usualmente para satisfazer as necessidades de ensno.
Nfto 6 infrequente que, a partir do momento em que um centro se
declara pronto para empreender projetos de pesquisa, dais anos
se passem antes do recebimento da primeira solicitaglo substan
cial da parte do govrno, para a realizaglo de tal pesquisa.
d. Desenvolvimento dos estudantes. A habilidade para
empreender estudos, coletar dados e informar s8bre os resulta
dos 6 um requisito importante para um administrador. A utiliza
91o dos estudantes de um centro em entrevistas, exame de dados
prinmirios, e redago de minutas de relat6rios, lhes di uma
boa
experi~ncia de treinamento. 0 conhecimento dos m6todos de pes
qulsa e capacidade de redacfo objetiva serfto de grande valia
para o estudante em sua carreira. Um pequeno curso sdbre meto
dologia de pesquisa pode ser concedido aos estudantes.
e.
Desenvolvimento do .:uadro depressoal.
Os membros do
quadro de funcion~rios de um centro que t~m sbmente encargos de
ensino ou deveres administrativos internos ficam estagnados e
se divorciam do mundo real do profissional. Membros mais novos
e outros menos experientes do quadro de pessoal tamb6m necessi
tam ampliar seu conhecimento pr~tico e disciplinar seu pensamen
to s8bre a teoria e a prAtica. C envolvimento em pesquisa 6
uma maneira importante de fazer isto. Contudo, qualquer membro
capaz do quadro de funcion~rios ou administrador deve ser um es
tudante perp6tuo de seu campo de interdsse.
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f. Contribuiqfo aoconhecimento. A pesquisa que contri
bue para o conhecimento bfsico dateoria e da prhtica 6 essen
cial para o desenvolvimento de um campo, em seus aspectos cien
tificos e profisslonais. A menos que um centro seja parte de
uma universidade, e bem financiado, 6 muito raro que Ole esteja
em posigAo de conduzir muitas pesquisas desta esp6cie. Entre
tanto, os membros do corpo de pessoal podem produzir jornais e
artigos correlatos de grande significaggo para o conhecimento
bfsico. Tais esforgos, feitos individualmente pelos membros do
quadro de pessoal, devem ser encorajados.
2.

Selefto de Projetos de pesquisa.

Uma revislo dos estudos empreendidos pelos centros spresen
ta uma grande diversificagfgo na selego dos assuntos.
a. Manuais e anuirios. Muitos centros iniciam suas ativi
Tilando um manual da organizaqfto e fung8es
iiudades de pesqf~i7
do gov~rno. 2ste tipo de projeto 6 uma parte importante da pes
quisa e pode tomar a maior parte do tempo de uma pessioa de nivel
inais graduado e virios assistentes de pesquisa subordinados, du
rante um ano ou mais. Sua utilidade, como fonte de referOnciL
e ensino, 6 universalmente reconhecida. Usualmente, a pesquisa
pode ser empreendida por iniciativa do centro. Virias compila
0es e relat6rios estatisticos podem atender hs necessidades de
um vasto pfblico.
b. Administratfto de uma funefo ou sistea. Ordinriamente,
os centros nao se engajam em projetos de melhoramento da adminis
tragfo ou de organizagno e m6todos (0 & M), como parte de seus
prograas de pesquisa. Se esta esp6cie de estudo f8r realizada,
isto deve ser considerado como um serviqo de consultoria ou de
consultoria ou de consulta, conforme descrito no Capitulo VII.
Entretanto, muito valor pode derivar-se de estudos gerais ou
relat6rios s8bre como o govdrno conduz atividades especificas
tais como compras, sistema de registro e de arquivo, sistema de
comunicagSes, impresslo, uso de autombveis, e outras prfticas
comuns. Tais relatbrios slo de utilidade para o ensino e fre
quentemente, trazem beneficios diretos para o govOrno. Estudos
desta natureza algumas vdzes podem ser usados em um anuhrio,
como urna suplementago para dados mais gerais.
c. An~lise de um programa ou de um setor. Cs centros que
treinam pessoas para mninisterios especificos, departamentos ou
setores necessitam ter informag6es prhticas s8bre os problemas
e operag6es daquele setor. Estudos da administraggo do setor
de transporte, de educaggo ou de administragno urbana, sflo ilus
trativos. Os estudos de "administraggo de desenvolvimentd" po
dem explorar a politica sbcio-econ8mica e problemas de implemen
taqao relacionados com um prograa ou setor.
d. Mfo-de-obra e pessoal. Os centros tOm grande interOsse
nos requisitos do pessoal de seus paises, prhticas de possoal,
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programas de treinamento e padr6es de administraglo em virias
agncias. Estudos do pessoal e dos requisitos de mlo-de-obra
compreendem assim importantes Areas para pesnuisa.
e. Orgamento e finan~as. 2ste 6 um campo bastante produ
tivo do pesouisa, a um campo usualmonte apreciado polo gov~rno.
Os estudos de orgamonto, contabiliade e tributago, por exemplo,

provdm materiais do base para muitos fins.

Compilag6es do dados

s~bre renda e despesa podem servir a muitos interdsses.
f. Estudos comparativos. Os centros estlo em boa posiglo
para coletar, entro os ministLrios e gevdrnos regionais e locais,
informag6es comparativas de prAticas. Estudos comparativos de
pr~ticas podem ser feitos com outros paises, em colaboraglo com
o Grupo HAS do Escolas e Institutos, com as Nag6es Unidas ou
outros organismos intornacionais.
g. Estudos de caso. Quanto mais sofisticado 6 um estudo
de caso, e cuanto mais amplo f~r o uso que se pretende dar ao
mesmo, mais a pescuisa so torna um importante requisito em sou
desonvolvimento. Estudos de caso usualmente descrevem um pro
cesso de decislo especifico, s6ries de decis6es ou ag6es adminis
trativas em um Cov~rno nacional, regio municipalidade, ou em
um ompr~sa. Os estudos do caso, desta esp&cie, slo 6tes como

un ,meiode melhorar as operag6es, e o ensilno.
3.

Patrocinio da Pesquisa

0 esf~rgo de pesquisa de um contro consiste de (a) pesqui
sa istitucional, isto 6: a pesquisa conduzida como ura funggo
organizada do centro, (b) pesquisa feita individualmente por
mombros do quadro do funcionArios, para satisfazer interdsses
profissionais pessoais, e (c) pesquisa feita por sibios visitan

tes.
a. Pesnuisa institucional. Se a pesouisa f6r o principal
objetivo de um contro, um programa formal deve ser dirigido e
controlado em tdrmos do objetivos institucionais. 0 agregado
dos interdsses individuais de pesquisa dos membros do corpo do
funcionfrios, nao constitue um prcgrwaa. Um programa institu
cional requer:
(1) Uma alocao especifica de fundos orgamenth
rios para pesquisa . Numa base minima, o
orgamanto deve incluir o fornocimento de um
pesquisador experimentado, assistentes,
serviqos do escrit6rio, o fundos para viagem,
comunicaces e suprimontos. Tais recursos
sgo essenciais para a continuidade da pes

quisa, para desenvolver pesquisas anteriores,

e para fazer importante contribuiqdo, tal
como a produglo do um manual ou anuirto

do govdrno.
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(2) Um programa de trabalho e ap8io continuo
por parte dos chefes do centro, notadamente
na fase inicial do desenvolvimento do
centro. 0 programa de pesquisa n~o se de
senvolverk automhticamente, com base em um
programa de treinamento ou em mltiplos
esforgos de nesquisa individual. Os resul
tados de um programa de pesquisa, se bern que
frequentemente sejam grandes, slo usualmente
conseguidos a longo prazo.
(3)

A designago de urna pessoa mais antiga para
assumir a responsabilidade principal 6 um
fator decisivo na pesquisa institucional.
A atribui9fo de tal responsabilidade a vh
rias pessoas, numa base de meio tempo, usu
almente faz corn que se dd urna baixa priori
dade hi pesquisa institucional e a um pro
grama n~o coordenado. Um sistema de tempo
parcial pode suplementar um pessoal de pes
quisa de tempo integral, por6m jamais o su
bstitue. Um programa de pesquisa instituci
onal bem planejado utiliza os esforqos de
muitas pessoas, quer do centro quer fora do
mesino.

(4)

A prioridade dada por um centro h pesquisa
se reflete nos incentivos dados para as ati
vidades de p-squisa. Isto 6, os funcion&
rios que devutaa esforcos substanciais h
pesquisa institucional, t~m direito a horas
de ensino reduzidas, promog.o e aumento de
sal~rio.

b. Pesciuisa individual. Todo instrutor tem o dever de per
manecer a par de seus campos de ensino principais, a fim de de
senvolver material de ensino para a sua aula, e para promover
seu prbprio desenvolvimento profissional.
(1)

A menos que um centro considere a conduqfo
de uma pesquisa como um requisito padro
de cada instrutor, alguns membros do quadro
de pessoal nfo ligar~o para isto e evitarlo
fazO-lo. A pesquisa exige auto-disciplina
e persist~ncia. Esta Onfase em pesquisa n~o
significa que o n~mero de publicaqOes seja
um reauisito necesshrio para a promoggo do
instrutor.
Muito do que 6 publicado nesta
base 6 de qualidade questionAvel.

(2)

Um centro pode dar algum estimulo h pesquisa
individual, como seja, assistOncia de servigos
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de escrit6rio e publicagdo dos resultados,
se esta contribuir para a consecugo dos
objetivos do centro. Os t6picos de pesqui
sa individual nem sempre se ajustam h es
cala de prioridades do centro, porque os
esforgos individuais sgo frequentemente
dirigidos a uma corporago acadrmica ou

internacional de colegas corn os mesmos
intordsses e nfo hs necessidades imedia
tas do govgrno ou ao prograna de ensino.

(3) Os membros do corpo do funcionfrios, re
crutados no exterior, podem apresentar um
problema, a menos cue haja um claro enten
dcmento com relago aos seus privil6gios de
pesquisa. fles frequentemente acreditam
ter direito pessoal a quaisquer dados que
tenhan coletado, inclusive o direito de le
v&-los consigo, quando se vlo embora do
pais. Ndo sbmente 6 importante que o centro
se boneficie com a pesquisa, por6m tais in
divilducs devem tamb6m ser discretos em sua
ut ilizag go.
(4)

A suscetibilidade politica do um assunto,
ou a falta de tato ou discernimento, da
parte do pescuisador, podem exigir que um
centro restrinja os esforgos de pesculsa
individual.

(5) Membros novos e relativamente jovens do
Cuadro do funcionfrios, algumas vOzes dese
jam estudar t5picos que sao super "acadgmi
cos", politicos ou baseados em id6ias pre
concebidas, n~o especi almente relevantes
para o trabalho do centro. 0 conselho ajul
zado do membros mais Oraduados 6 solicitado
nosto caso, para o qual uma pronta lista de
projetos pesnuishveis pode ser de utilidade.
0 onvolvi.,ento dos membros mais novos do
corpo do funcionfirios em projetos de pesquisa
dOe equipe & um outro meio valioso de auxilih
los a desenvolver raciocinio amadurcido, em
seus pr6prios objetivos de pesquisa.
c. Peritos visitantes. Os peritos do exterior, que dese
jam associar-se ao centro, podem ser auxiliares Steis de seu
pr6prio progra a do pescuisa, por6m eles tamb6m apresentam
problemas.
(1) 0 perito visitante tern usualmente um projeto
definio, tal como uma dissertago ou um es
tudo comparativo, ou estudo cultural cru
zado. 2le deseja associar-se ao centro.
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a fim do utilizar sua boa vontade e
contatos em benoficio de seu pr6prio
ostudo in-'ividual.
0 centro entffo ne
cossita determinar se os pr6sitos e
m6todos do visitante sio compativeis
com os seus inter~sses.
(2)

Se c trabalho esth dentro dos objetivos
do pcsouisa do centro pcde ser que seja
adequado garantir ao perito uma situago
formal do afiliado e fornecer-lhe acomo
dages de escrit6rio ou at mosmo prover
assist~ncia do servigos de escrit6rio e
de processainento de dados.
Nos lugares
em aUo ao perito 6 garantida a condigo
de afiliaeo, dove-so tomar providcncias
antecipadas para estar serfuros de quo o
produto do estudo e, em alguns casos, as
c6pias dos dados brutos sejarn retidos pelo
centro, depois que o perito se for. Sem

levar em conta esta situagO, 6 desejfvel

que pelo menos um relat6ric preliminar do

estudo de um perito estrangeiro seja arqui
vado, antes do sua partida.
4.

Crit6rios para Projetos de Pesquisa

Sem considerar so a pesquisa 6 conduzida numa base Institu
cional ou individual, certos crit6rios
se tornam apropriados:
a.

Adeauabilidade. As perguntas de teste, relativas a

qualquer projeto do pesqjuisa proposto slo: Preenche

le os ob

jotivos e as prioridades de pesquisa do centro? Quais sdo as
implicag6es em t~rmos de fundos, tempo o inter~sse e habiliclade
do pessoal disponivel? Como a condugo dste projeto afetar&

as relaqses principais do centro? Em outras palavras: t Sle
apropriado? P exoquivel? Auxiliar& em vez de atrazar?
b. Viabilidade. Urn centro dove empreender sbmente os pro
jetos do pesquisa, cs quais racionalmonte espera concluir com
sucesso. Esta verdado 6 frequentemente esquecida, em face da
urgdncia de certos projetos do pesquisa, baseados no excessivo
entusiasmo dos membros do auadro do pessoal. t claro que tda
pesquisa envolvo alguns projetos incompletos ou trabalhos de
valor questionfvel.
Por6m, se existemn muitos ddles, um centro
ganha a reputaglo de inoperfincia e irrelevante.
c.

Disponibilidade de recursos.

Os fundos disponiveis li

mitam aquilo que pode ser feito e at6 cue ponto pode sd-lo.

A

capacidade do posquisa 6 limitada tamb~m pela disponibilidade de
assistentes do pesquisa mais novos e pela quantidade e qualidade
do ap~io de servigos do escrit6rio disponiveis.
falsa econo
mia tentar poupar rocursos a esta altura, porquo os resultados
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liquidos de tais tentativas seriam a utilizaglo de pessoal pro
fissional altamente remunerado em tarefas de rotina. Fundos es
peciais, para pesquisa limitada, podem algumas vazes ser conse
guidos para Oste fim.
d. Interesses do pessoal e da agancia. Deve-se dar maior
consideragflo ao inter~sse dos membros do quadro de pessoal, na
sele~fto de projetos, se bern que nffo uma consideragto decisiva.
t tambbm prudente selecionar projetos de pesquisa relacionados
com o trabalho de outras agOncias de pesquisa que procuram atin
gir objetivos iddnticos. A cooperaglo e a assist~ncia ocasional
destas ag~ncias podem ser de grande ajuda para o centro.
e. Evitando a suRerposiqco. A superposiflo ou duplicaqfto
de esforgos de pescuisa ou responsabilidades, corn outras organi
zag6es, deve ser evitada, embora as demais agOncias possam nio
estar executando bern as tarefas.
(1)

Um centro normalmente n~o empreenderia
estudos de pianos de formulhrios, clas
sificagno de cargos, ou procedimentos
fiscais, se houvesse um escritbrio de
melhoramento administrativo (0 Es M) no
govdrno.

(2)

E.le evitaria realizar estudos similares
aos conduzidos por um instituto de pes
quisa econ6mica e social, caso exista
algum.

(2) Qualquer projeto estatistico, tal como
um anu~rio, deve ser estudado em rela
qfto com o trabalho dos escrit6rios de
estatistica do govdrno. De um modo ge
ral, 6 aconselh~vel evitar selecionar
projetos que teriam de ser impostos a um
gov~rno re lut ante.
f. Disponibilidade de requisitos. Requisitos especiais
v experi6§ncia sao necesshrios para muitos projetos de pesquisa.
Estes requisitos nfo estgo sempre prontamente disponiveis. Usu
almente, n~o 6 prudente comprometer um centro para empreender
um projeto que exige requisitos especlais, a menos que Ostes
Oltimos estejam claramente h vista. Pode ser necesshrio um ano
ou mais para recrutar ou treinar um pesquisador mais antigo em
tais requisitos. Se esta pessoa f8r um funcionArio do gov~rno,
hA sempre possibilidade de que seja requisitada para assumir um
encargo corn prioridade imediata mais alta, antes do t6rmino do
projeto.
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Como Organizar urn Programa Formal de Pesquisa.
0 desenvolvimento do um programa de posquisa exige ampla
participiqfo do possoal (o centro, e formalizaq9fo om um piano
definitivo, com!alocago do recursos especificos para Oste fim.
0 Capitulo XI mostra como Isto se torna um elemento principal
do programa de trabalho e do orgamento do um centro.
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a. Comprometimento de recursos. Um programa formal de
pesquisa 6 essencial, na alocago dos limitados recursos de um
Um programa formal estabelece prioridades e recursos
centro.
por um perlodo fixo, por6m o seu desenvolvimento 6 um processo
continuo. 0 procosso pode ser facilitado polo preparo e revisffo
anual do um plano de pesquisa, corn a dura9fo do um ano, suple
mentado por planos do pesquisa projetados para os anos futuros
o integrados no orgamonto anual do contro.
b. Rosponsabilcae polo programa. Uma divisfo do pesqul
ura coisa desojhvel como
sa, dentro da organizagffo do centro,
do pesquisa signifi
esf8rgo
um
um meio do desenvolvor e manter
divisdo, 6 res
esta
cativo. Um diretcr do pesquisa cheflando
ponshvel pelo desenvolvimento do prograrma formal do pesquisa e
pela coordenago da implementaggo daquele programa, bern como
pela concess~o de ap~io generalizado h funqfo de pesquisa, por
todo o centro. Sou trabalho consiste em procurar obter novas
id6ias do outros mombros do quadro de pessoal,dos funcion~rios
do gov~rno, e de outras pessoas intoressadas e instruldas. gle
dove estar a par dos inter~sses do posquisa de todos os membros
do quadro de funciondrios e ser suscetivel aos mosmos.
0 programa de posquisa do um con
InIcio do prograrna.
c.
tro consiste do atividades do cuatro tipos diferentes:
(1) Projotos de pesquisa institucional, finan
ciados polo orgamonto do centrc.
(2)

Projetos institucionais,

financiados por

alocaqc5s especiais do gcv~rno, emprsa,
fundagL'es, ou ag~ncias do assistdncia
externa.
(3) Pesquisa individual, quo os membros de um
centro conduzom como um olomento secundl
rio do suus deveres.
(4)

Pescuisa lnividual subsidiada por uma fon
te qualquer, o que pormite c,pagamento de
parte ou do total do salrio de um membro
do quadro do funcionhrios, reduzindo sua

carga rogular do trabaiho.
Na formulacfo do um piano do trabalho, d-se considerag~o
h identificago dos assuntos ou problemas em que a pesquisa
demonstra que serh do valor, aos recursos financeiros que possa
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estar disponiveis e aos interOsses dos funcion~rios.
d. Ado2fo.de proLama. Ao formular e terminar
de pesquisa, o chefe do pesquisa do centro descobririum programa
ser espe
cialmente vantajosa a constituiclo de um comitO
de
coordenaglo
de pesquisa, conforme descrito abaixo. 0 diretor
do centro de
ve tomar a decislo final, h luz das prioridades
de
outro progra
ma, e do sucesso na obtenqfto de requisitos
de
orgamento.
Sb
mente se as apropriag6es ou as disponibilidades
de fundos forem
conhecidas 6 que 6 possivel concluir o programa.
e. Assist~ncia por parte do chefe de pesquisa.
Depois
cue um programa formal tiver sido aprovado,
o chefe de pesquisa
procura ap8io para aqu~le programa, incluindo
do pessoal do centro, assentimento e ajuda do o comprometimento
gov~rno e de ou
tras agdncias e, em algumas circunstfincias,
ap8io financeiro
especial atrav6s de propostas feitas a fundag8es
e agdncias de
assistdncia.
(1) Neste esfrco, o chefe de pesquisa exerce
supervisgo geral s~bre o programa de pes
quisa, tendo responsabilidade administra
tiva total s6bre todos os projetos de pes
quisa institucional. Em alguns casos, Ole
age como diretor de projeto.
(2) 0 envolvimento do chefe de pesquisa em
pro.
jetos de pesquisa individual 6 aquOle de
ap~io. Ele se poe k disposigfto para assis
tir no desenvolvimento da metodologia apro
priada, no planejamento e distribuiggo de
questionkrios, no preparo de t6cnicas de
entrevista, na an.lise de dados, e na re
daqao e publicaqfo de resultados.
(3) 0 ap~io do chefe de pesquisa, aos projetos
indlividuais de pesquisa, 6 normalmente da
do sbmente por solicitagfto e a seu crit6rio.
Em outras palavras, o chefe de pesquisa nao
deve programar pesquisa individual que nifo
a sua prbpria, por6m Ole pode dar conselhos
e oferecer assistgncia. Sua programagno
direta e requisitos de supervislo t~m maior
relevAncia em projetos de pesquisa de equi
pes majores, corn carhter de pesquisa institu
cional.
f. Utilizacno de umcomitd de pesquisa. Um
comitO de coor
dena9fto de pesquisa, composto de um grupo representativo
de vh
rios niveis do pessoal de um centro pode prover
julgamento
cole
tivo e ap8io que assegure um programa substancial
de
pesquisa
institucional, enquanto estimula tamb6m os esforgos
individuais
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Muitas pessoas necessitam ser incentivadas por seus pares, para
superar a indoldncia ou preocupag6es menores. Um bom comitd,
reunindo-se frequentemente, pode:
(1) Legitimar o programa de pesquisa de um
centro e proporcionar-lhe objetivo e
comprometimento. Incluidos estgo o de
senvolvimento dos objetivos de pesquisa
e o estabelecimento de prioridades, que
se transformam eva indicadores pelos quais
o comitd assegura a relevAncia e a proprie
dade das atividades de pesquisa.
(2)

Correlacionar as recomendagoes de pesquisa,
feitas pelo chefe de pesquisa, com estas
prioridades e com o julgamento coletivo
dos membros do centro.

(3)

Avaliar projetos por meio de perguntas
tais como: Qufo critica 6 a necessidade?
Que recursos de pessoal estgo disponiveis?
Quais slo os interesses e responsabilidades
dos membros do quadro de funcionhrios?
Que oportunidades h& para pesquisa efetiva?.

(4)

Recomendar a incluslo, no programa formal
de pesquisa, de projetos que preenchan
seus crit~rios e que assim ajudem a conse
guir assistdncia financeira e outros

ap8ios essenciais.
(5)

Revisar e recomendar a dlstribuigfo de
propostas para a concessfo dos fundos
disponlveis para deserb~lso sob a forma
de alocagdes ou doag6es, para Oste fim ou

para internamento de estudantes, no vergo,
ou trabalhos de pesquisa.
g. Comrits de Projeto. Em grandes projetos de pesquisa
institucional pode-se descobrir ser fitil para o diretor do cen
tro designar um comitd de projeto "ad hoc", para aconselhar e
dar assistOncia. Tais cornit~s slo usualmente formados por duas
ou trds pessoas interessadas no projeto, e mais uma ou duas ou
tras do govOrno ou das universidades.
6.

Planejamento e Administracfo do Projeto

Os projetos de pesquisa se originam de virias maneiras,
tratam de assuntos diversos, e requerem diferentes processos
de coleta de fatos e m~todos analiticos. Alguinas propostas,
quando apresentadas pelo chefe de pesquisa ao comit@ de coorde
nagffo de pesquisa, mostram ter sido planejadas com riqueza de
detalhes, enquanto outras podem ser favorhvelmente recomendadas
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por aqu~le comltd, embora sem muito trabalho preparatbrio. Ex
ceto por Ostes fat6±-es, o processo de planejamento e administra
glo de projetos 6 essencialmente o mesmo.
a. C0 palno de trabalho do projeo. Em todos os casos o
problema a ser pesquisado deve ser definido, os recursos progra
mados, horkrios elaborados, responsabilidades atribuidas, fundos
comprometidos, alvos estabelecidos, contr8les planejados, e li
beragdo obtida. Cada projeto comega corn um reconhecimento, no
qual o problema 6 delineado, e os fatos anteriores slo coletados
era fontes prontamente disponiveis. Depois do reconhecimento,
pode-se elaborar um piano de ago. 0 plano de ago, desenvolvi
do antes que qualquor projeto de pesquisa seja realmente comega
do, deve incluir os seguintes elementos:
(1)

Um descritfto dos objetivos do estudo

(2)

Uma delineago do problema, fatos e fases
do estudo
Um esb8go dos procedimentos a sorem empre
gados, como por exemplo: os dados ou in
formag6es a serem procuradas, como coleth
los, e os mtodos analiticos a serem utili
zados, isto 6, o planejamento da pesquisa.

(3)

(4)

Uma programaiRo do tempo aproximado, dando
as datas do t6rmino para cada fase principal
do projeto. 0 preparo de fluxograma, por
meio da T~cnica de Revisao e Avaliagao do
ProgrA-ama (PERT), pode ser especialmonte til
no planejamento das fases do piano de trabalho.

(5)

Atribuigo de responsabilidades indentifi
cando o pesquisador principal, e o elemento
de ligagno do gov~rno

(6)

Uma lista
que tomato
cada ura,
shrios, e
de dados.

(7)

Uma deterrminaco da assist~ncia externa
requerida, caso haja, e a nocessidade de
coordenaqo com organismo de fora.

relacionando t8das as pessoas
parte no projeto, os deveres de
os seeviqos de escrit6rio neces
os requisitos de processamento

(0) Pianos para publicaro, incluindo-se as
liberag6es requeridas.
(9) Procedimentos que est~o sendo seguidos,
para conseguir que 9 estudo seja inteira
mente legitimado. E usualmente essencial
que funcionfrios apropriados do govdrno
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tenham conhecimento de um estudo que afeta
suas respectivas &reas e o que o aprovem,
antes quo 8ste seja iniciado. Uma carta
de um funcionhrio responshvel e bastante
fttil, para assegurar a sua legitimidade
e indentificar os membros do quadro de
pessoal do projeto.
b. Condugo e contr~le do projeto. Um sistema de informa
95es s8bre o progresso Te um projet6 recomendado, a despeito
do fato de que os pesquisadores usualmente n1o gostam de escre
ver relat6rios provisbrios. Se os hor~rios e datas de atingi
mento do objetivo tiverem sido estabelecidos antecipadamente, c
acompanhamento pode tomar uma forma relativamente simples de ve
rificago, ao t6rmino de fases definidas do projeto, em ocasi~es
pr6-programadas. Um simples calendfrio de mesa, no qual se fa
zem as anotag6es apropriadas, 6 um meio de contr8le bastante
Atil para dste fim. Corn o piano do projeto completo, conforme
evidenciado pela aceitaggo de todos os objetivos a serem atin
gidos, 6 possivcl ccm.egar o estudo reunindo, compilando e anali
zando dados, tirando conclus6es das anklises, talvez formulando
solugSes sugeridas para os problemas em estudo e, finalmente,
preparando um relat6rio ou relat6rios s8bre as descobertas fel
tas, conclusbes tiradas e propostas, caso haja.
c. Assist~ncia institucional de projetos individuas. No
caso de atividades individuais de pesquisa, o centro tem um pa
A assistdncia pode ser
pel auxiliar e nio um papel diretivo.
apresentem uma pro
pessoas
as
que
solicitando-se
formalizada,
em sonsideragno
levado
ser
possa
dle
que
antes
projeto,
posta de
incluir, em
deve
proposta
Esta
uisa.
pesc
para o programa de
solicitaglo
completa
uma
acima,
adigfo aos itens relacionados
para ser ope
detalhada
escrita de assistdncia, suficientemente
Um
exemplo:
Por
racionalmente 6til para o chefe de pesquisa.
solicita
membro do corpo de funcion&rios deve fazer a seguinte
9fo do chefe de pesquisa: "duzentos questionfrios (aproximada
mente oito paginas) a serem datilografados, mimeografados e
enderegados pelo chefe de pesouisa, em julho do 1969. A minuta
Corn mui
do auestionfrio estarh pronta a 15 de abril de 1969".
ta frequ~ncia um membro do corpo de funcionirios declara mera
monte, "solicita-se ap6io de servico de escrit6rio". Um formu
lirio-padrlo para facilitar a solicitagno pode ser planejado
polo chofe de pesquisa. Prhticamente, o Onico contr8le disponi
vel s8bre projetos individuais 6 a crenga pessoal.
d. Divulgaqfo de resultados de 2esquisa. A pesquisa tom
valor sbmonte se os resultados forem coniecidos e utilizados,
por6m frequentemente os resultados slo apresentados em uma for
Do momento em quo um projeto
comunicaqgo.
ma quo no & de fcil
de pesquisa 6 planejado, deve-se pensar s8bre como os resultados
podem ser postos h disposiggo do maior n6mero de pessoas quo so
podem beneficiar com os mesmos. Dar informag8es s8bre pesquisas
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em progresso e completadas, na carta informativa ou no Jornal do
centro, & o primeiro passo e o mais 6bvio.
(I)

Os resultados de muitas pesquisas se perdem
porque o tempo programado para a apresenta
9fo dos resultados sob a forma de artigo ou
monografia n~o 6 adequado. Corn muita frequdn
cia, os materiais silo coletados, especialmen
te para uso em sala de aula, utilizados com
sucesso, por&m jamais slo redigidos de forma
apropriada para divulgaglo, simplesmente
porqug nfo passaram de simples anotag6es
pessoais. Pode ser que o esf8rco extra
necessirio nfo seja grande, por~m exige
incentivo adicional para o preparo do ma
terial.

(2)

A perspectiva de publicaglo 6 frequentemen
te um incentivo efetivo. Conforme discuti
do no Capitulo VIII, o programa de publica
96es de um centro frec'uentemente pode forne
cer un meio eficaz de atingir funciontrios
e colegas acaddmicos. Um namero de jornais,
com ampla civculaglo internacional, publicam
artigos de relev~ncia para administradores
profissionais, tais como o Jornal da Socie
dade para o Desenvolvimento Internacional,
C Jornal Dri[tanico de Administraglo Alm-

Mar, a Revis4a Internaciona! do HAS, e a
Revista de Administraglo Piblica dos Esta
dos Unidos. As principais firmas editoras
estlo ficando cada vez mais interessadas
na produqto de materials de instruglo.
(3)

Se os problemas de suscetibilidade tornam
impossivel a publicaqfo dos resultados, um
centro tem usualmente liberdade de colocar
os resultados em sua biblioteca, com con
tr~le apropriado de acesso aos mesmos.

(4)

Outro mitodo informal de tornar os resulta

dos conhecidos, consiste em encenar um se
minrio para o pessoal do centro, outros
grupos educacionais e profissionais, e
funcionkrios do govdrno. Neste seminfrio,
aqules que desempenham um papel principal
no projeto, informaria das suas descober
tas e conclus6es e orientariam a discusslo.

(5) Uma palestra anunciada no Centro, reunies
de uma Sociedade de Administraggo Pblica
ou ura conferdncia internacional provdm
outros tipos de reunido pfiblica atrav~s dos
100

quais se compartilha os resultados
conseguidos.
(G)

C.estabelecimento do -6sto por um novo
programa de treinamento, pesquisa adi
cional ou projeto de consulta pode ser
um resultado proveitoo.

e.
Armrazenager de dados. Alm da divulgago de relat6rios
escritosi a armazenagen de dados brutas, para assegurar que im
portantes pegas de informag1o nfo se percam, constitue ura inI
portante parte do projeto.
Se possivel, os questionfrios preen
chidas e outros documentos pertinentes devem ser bem identifica
dos e mantidos em lugares protegidos. Se o centro tem um equi
pamento de processamento de dados eletr8nicos, os cart8es perfu
rados e a fita magntica s6o Citeis para a armazenagem de certas
esp6cies de dados portm, 6 uecesE.&rio ter
uma '5rea livre de po
eira e com ar condicionado. Muita pesquisa pode ser simplifica
dada, se houver um simples registro contendo uma lista de todos
os dados disponiveis no centro, tal como um arquivo de cart~es,
na sesslo de pesquisa. Alguns centros t.mb~m cooperam com as
carteiras de coan.nsaqao de pesquisa, que mant~m um registro dos
projetos de pesquisa em tadas as Areas de interdsse para os mes
moB."
7.

Algumas Precau6es

a. Coordenacao. C mecanismo regular de consulta entre um
centro e outras agincias de coleta de dados, trabalhando na mes
ma Area, pode evitar muito embarago. Em um projeto de pesquisa
de qualquer tamanho o diretor de pesquisa ou pesquisador princi
pal, ao considerar o estudo, deve fazer conthtos informais com
os funcion~rios do outras agOncias, para conseguir a sua coope
ra9fto e reduzir ao tinimo a possibilidade de conflito posterior
e afronta n~o intencional.
b. Entrevista. '7s pescuisadlo-es devem evitar aproveitar-se
da boa vontade do govdrno, e devem lenibrar-se de que os funcio
nfrios-chefes do govdrno sno homens ocupados. Qualquer pessoa
que esteja ent:ovistando um funciontrio do govdrno deve prepa
rar antecipadamento a entrevista cue vai realizar. fle deve:
(1)

Manter claramente em mente os objetivos do
projeto.

(2)

Saber o que 6 desejado

(3)

Escrever ou marcar um encontro

(4)

Ser polido

(5)

Reunir quaisquer dados que estejam dispo
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niveis, e deixa-lcs en o'dem.
(6)

Nao ir falar corn os funcionfirios, para
obter informages fhcilmente disponiveis
em outros lugares.

(7)

Cbter os dados primeiro e, depois falar
com os funcionArios, para confirm&-los
e ampliA-los.

( )

Evitar coletar fatos hs ceogas. f1e deve
se recordar do que a informago 6 sbmente
um meio para atingir um fim, que a coleta
de informac6es desnecessfrias 6 infitil,
o que tamthm resulta em um complicado pro
blema de anhlise.

c. Desenvolvimento de confiana. As relag~es do centro
com o govdrno crialn limntag6es s6bre o que e como a pesquisa
pode set conduzida. Urni centro que 6 funcionarlmente parte do
gov~rno deve set especialmente cuidadoso com relagno a criticas
hs normas do gov~rno. Por outro lado, so um chefe de pesquisa
espera ser transferido para o minist6rio que Ole esth estudando,
sua critica pode ser indevidamente limitada. Um centro relacio
nado com o gov~rno pode conseguir acesso mais prontamente a do
cumentos classificados, do aue um centro mais independente, po
r6m pode-se esperar aue mesmo os centros altamente indenpenden
tes desenvolvain uma intima relafto com o gov~rno e consigam
acesso a dados delicados, quando necesshrio. E importante pro
teger Oste privil6gio cuidadosamente, porque uma traifto de con
fianga, por parte do uma pessoa, pode frustar todas as relag6es

futuras.
d. Restriq6es em proniessas. Um pesquisador deve evitar
fazer promessas implicitas que nao podem ser cumpridas.
le
fala pelo centro, e a que diz s6bre treinamento ou possivel su
primento de pessoal de operafo pode ser interpretado como a
politica e o objetivo do centro. Ao se procurar obter informa
96co,
h& uma tend~ncia natural para prometer ao respondente o
quo Ole deseja em troca, por6m se as promessas nfo so cumpri
das, muita mh vontade pode ocasionar.
e. Tomada de anotagdes. Cs posquisadores devem desenvol
ver o hAbito de faer
anotaq6es de entrevistas, t1o logo seja
possivel. Por ser a membria falivel, ura entrevista que nao
seja registrada dent"o de uma poucas horas ap6s ter sido reali
zada, transforma-se em nada mais que uma conversagao agradAvel
(ou desagrad~vel) e sua validade efetiva se torna questiontvel.
C.

Treinamonto do Pessoal, em Pesquisa

Um centro pode ter poucos membros do seu corpo de funcio
nfrios que sejam pesquisadores treinadop. T6cnicas bfsicas

de pesquisa, tais como as entrevistas, slao decepcionantes, por
que parecem ser ffceis de usar. Em realidade, por6m, elas
querem um tratanonto bastanto sofisticado. A eficiOncia na re
pes
quisa exige consideriveis conhecimentos s~bre aspectos importn
tes dos campos a serem estudados, bem como s8bre os m6todos do
coleta de dados e anilise.
a. Treinamento no trabalho. 0 treinamento em metodologia
do pesqui'sa deve ser uma mistura de trabalho pritico e te6rico.
Um ne6fito deve ler alguns dos excelentes materiais agora dis
poniveis s8bre pescquisa administrativa. Mperidncia em um pro
jeto significativo, sob a supervisRo de um pesquisador mais an
tigo, 6 um dos m6todos melhores e mais ripidos de desenvolver
requisitos de pesquisa. As reuni~es de pessoal, devotadas a
problemas especificos de pesquisa, tais como o planejamento de
um estudo especifico, elabora9fto de questionkrio, ou processa
mento de dados, podem ser levados em consideragflo, especialmente
no contexto de projetos especificos de pesauisa. Pesquisadores
visitantes podem ser solicitados a minter encntro corn o pessoal
do centro e comentar s~bre a sua metodologfae conteddo.
b. Treinamento formal Ocasionalmente, pequenos cursos em
servigo ou conferdncias s6bre m6todos de pesquisa podem ser le
vados em considera~go, para fireas especificas de inter~sse ge
ral para os membros do corpo de pessoal, tais como anfilise de
organizagno e m6todos, anflise de sistemas, e programagfo de
computador. Se os membros do corpo de funcion&rios nifo sfo
enviados para treinamento adicional em uma instituitAo acadOmi
ca, especialmente ao nivel de p6s-graduaglo, especial atengdo
deve ser dada ao componente de pescuisa daquele treinamento.
Todo centro deve ter pelo menos duas ou trds pessoas com trabaTho graduado avangado, no qual a pcsquisa 6 apresentada em teo
ria e prhtica.
c. Informacdes adicionais. Victor Mamphey, de Gana, esth
,preparando um manual para o IIAS, s~bre conduqIo\de pesquisa,
com nfase no campo de administraggo do desenvolV~mento.
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Capitulo VII
ObJetivo:

-

A COI.UDUAO DE SERVI OS DE CONSULTORIA

Este capitulo descreve as virias esp cies de

servigos de consultoria e do consulta cue um centro pode prestar
hs agdncias do Gv-rno, sugere crit&rios para decis~es s~bre
quais os servicos a sorem prestados, esboga as fases e os impre
vistos na condug~o de projetos, e prove normas para o preparo

de relat6rios.
1.

Virias Esp6cies de Servi~os
A esp~cie de servigo solicitada pelas ag~ncias do Govdrno
pode variar do ura siniples lnvestiga.o, que pode ser respondida
atrav&s do materiais existentes na biblioteca do centro, at
o
desenvolvimento e instalago de um plano de reorganizago ou
sistema administrativo para todo o govdrno. Entre dstes exem
plos, encontra-se ura variedade de projetos de pesquisa ou con
sulta, requerendo ccleta intensiva do fatos, anflise, a prepare
do relat6rios.
a. ServiQos do informaglo. A atividade de informa9fo do
tipo "pergunta e resposta" 6 a esp6cie mais fdcil de servigo de
consultoria a oferecer. Qualauer centro com uma boa reputaggo
e biblioteca 6 solicitado a dar informa9os s8bre multos assun
tos. Os programas de pesquisa e publica~es do um centro (vide
Capitulos VI e VII) podem "institucionalizar" o preparo de re
lat6rios por meio de publicaq~o de listas de enderOgos, relat6
rios estatisticos e outras compilaqes. Conforme descrito no
Capitulo IX, um biblictechrio competente responde as solicita
9es de informag6es r~pidas, como uma parte normal de seu dever
profissional.
b. Questtes envolvendo julgamento. Se a resposta h soli
citaglo de infcrmaq.?3os n.o exige aprecia9os s~bre preferdncia,
a informago pode ser provida como trabalho de rotina. Se um
funcionfrio solicita urea bibliografia slihre orgamento, um rela
t6rio sabre as tendncias populacionais, ou informac es sabre
os escrit6rios de desenvolvimonto nacional, em paises solecio
nados, o centro necessita estar interessado sbmente em que a
informalo esteja disponivel e cue a resposta seja pronta, acu
rada, e bem organizada. Se o funcionrio porgunta so a unidade
do orgamento nacional deve ser localizada no escrit6rio do che
fe executivo do pals cu no Minist&rio clas Finangas, ou Ouais as
medidas de contr~le de populaqfo cue sfo eficazes, ou quais as
fungies que o escrit6rio do esenvolvimento deve desempenhar
uma situago inteiramente diferente so cria, porque o Centro
enfrenta a Ouestfo de saber at6 quo ponto dove ir na prestagIo
do consulta requerendo fatos comple2tos de opinifto e n~o infor
magdes.
c. Relat6rios informativos formais. A solicitagdo de in
formai6es podo n~o rcquerer problemas de politica ou docisdo
operacional, por~m pode exigir muito trabalho do pessoal, so a
informaglo ndo estiver disponivel na biblioteca do Centro ou se
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por outro lado, ela n9o purer sor prontamento obtida. A solici
tagao do informages comparativas s~bre as fung9es dos escrit6
rios de desenvolvimento, ptr exomolo, pode exigir corrosponddn
cia com possoas 0o outrcs paines ou com ag~ncias internacionais,

tais come a HAS ou a Divisfo de Administraio PWblica das Na
96es Unidas. Os centros usualmente Ono bom acolhimento a tais
invostigages, por6m dies dovem tor rocursos adequa'cs de pes
soal, e os relat6rios exigem cuidadosa rovisao, feita pelo che
fe do Centro ou por um mernbro competente do corpo de funclonh
rios.

d. Solicitaoes de consulta. A solicitagao de ajuda do
centro pode encerrar, implcita senao explIcitamente, opinifo
s~bre o quo dove ser mudado - o cue deve ser feito para melho
rar a politica, programa, organizae, cu procedimentos. 0
funcionhrio pocde nac desejar obter um levantamento formal ou re
latbrio porrn sbMente conselho imediatc: juntamente, talvez, com
uma recomendag~o informal. Os centros podem prestar assict~ncia
muito valiosa nesta Area, so em seus quadros de pessoal possuem
pessoas capazes do fornecnr tal ajuIda. Entretanto, um membro
do quadro do funcionArios nfo suscetivel hs implicaq~es politi
cas da recomenaqo, e inadverticd de sua pr6pria irnorfncia,
pode involunthriamento colocar c contre em que trabalha em si
tuag6es desairosas 1-u emrbaraccsas. Da mesma maneira, um centra
roquor politicas c m6todos que ropulem os conthtos cue os mem
bros de seu corpo do pessoal mantSm corn Cs funcionhrios.
e. Assist~ncia indiviun! versus institucional. Qualquer
que seja o carfter da solicita¢cc, :ieverh havr entendimento
antecipado com rele9to a so a ass'.st ncia serh prestada por um
membro do corpo de funcionrics, assumindo responsabilidade ni
ca pela sua execugyo, ou se serA urn projeto "institucicnalizado".
Nas Universidades, os profoss6ros comumente fornecem assist~n
cia de consulta em bases possoais.
Concuanto relag5os infor
mais desta esp&c.e pcssam ser encorajadas, um contrea ue ofere
ce assist~ncia ±nstitucional necossitarh normalmente controlar
toda a assist~ncia nfo cbstanto prestada. Em qualquer case, a
quantidade de assist~ncia necessita refletir-se no programa de
trabalho do cada membro dc cuadro do funcionkrios.
f. Conselho sem rcomenaqo. Urn diretor bastante esperi
mestado diz quo, so um centro desefa ter uma norma para "nfo
fornecer recomentiaco", Ole poee continuar por muito tempo for
necendo recomendag~es, conquanto insistin-fl que n~o o est fa
zendo. Dandc informaqCes, apresentan'o alternativas, informando
come outras ag ncias ou palses resclveram o problema, o discu
tindo os fatos, um mombro expedite do corpo do funcionhrios po
de mostrar qual podo ser a finica sclu9c prftica. Se o assunto
6 controvertido cu tem suscotibilidade politica, 6 avisado evi
tar recomenda6es pcr oscrito. Estudos de natureza "sec-reta"
n~o sfo apropriados para cs centros.
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g. Levantamentos formats. Se a solicitagfto requer reco
mendagaes s~bre um compleiro problema ou programa administrativo,
6 necessfrio fazer urna intcr.za coleta do fatos e anklise, isto
6, por meio de um levantaicnto formal e relat6rio. C diretor
do Centro e os membros mais antigos do corpo de funcionfrios,
devem ser acessiveis aos funcion~rios do Govarno,para discutir
tais questoes con Oles e para fazer recomendagbes formais.
um bom ouvinte e amparo seguro para os funciontrios com seus Ser
problemas 6, em si pr6prio, um papel Oitil. Al6m disso, & des
tas discuss6es que as solicitag6es para levantamentos formais
normalmente se originam. Os levantamentos requerem
dade de pessoal cualificado e, portanto, as decis6es disponibill
para empre
ender tais projetos nfo podem ser tomadas casualmente.
h. Relacqo com a pesouisa. No Capitulo VI, a necessidade
do que urn centro se engaje em pescuisa, para manter-se a par
do
conhecimentos importantes, 6 acentuada. Tal pesnuisa frequente
mente cobre assuntos de inter~sse para os funcionirios do govdr
no, e pode ter o carfiter de relat6rio informativo formal. Assim,
as politicas e decis6es relativas h pesquisa e ao desempenho
de
servigos de consultoria sLo inter-relacionados, e os dois podem
ser conduzidos como uin elemento administrativo cnico de um
cen
tro.
2.

Relev~ncia dos Servios de Consultoria
para os Objetivos de um Centro

0 envolvimento do pessoal de um.centro em trabalhos de con
sulta traz muitos resultados secundfrios bon6ficos para os pro
gramas educacionais do centro. Ambos, o centro e o gov~rno,
po
dem tirar muito proveito disto, por6m hi tamb6m perigos a enfren

tar.

a. Manutenco de contactos com func.onfrios . A condugfto
dos programas educacionais de um centro recuer Intima colabora
91o com funcionfirios aos niveis central, regional e local.
Quanto mais o centro atende hs necessidades dos funcionhrios,
mais ficil 6 recrutar cooperago, nos programas educacionais
graduago e sem fornecimento do diploma. Assim, um sistema de
de
relag6es que levem h conduggo de servigos de consultoria contri
bue para apoar os programas educacionais.
b. Acessibilidade dos canals de pesouisa. Os proj'tos de
pesouisa, para desenvolver conhecimentos e informag6es de valor
geral, bern como para o aperfeigoamento dos nembros do corpo
de
funcionfrios, frequentemente requerem acessibilidade a informa
q6es e experi~ncia que sb podem ser conseguidos nos escrit6rios
do govOrno. As relagses estabelecidas pelas respostas a solici
tag6es de informag6es e assist@ncia de consultoria auxillam
a
abrir caminho para projetos de pesquisa. Os interesses de pes
quisa do centro e a necessidade de assistOncia dos funcionkrios
podem ser frequentemente combinados para beneficjo de ambos.
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c. Contribuigito ao ensino. Um instrutor eficiente em
treinamento profissional, pr6-servigo e no servigo, deve estar
familiarizado con as leis, organizaqo, procedimentos, proble
mas, e opinifo do servigo pfiblico. Nifo existe melhor m6todo
para obter conhocimentos s~bre administragdo p~blica e s8bre os
problemas e pontos do vista do govdrno, do cue engajando-se em
servigos de consultoria, especialmente na conduglo de levanta
mentos. Nao existe melhor lugar para co letar ilustrag6es rea
listicas e pr~ticas para o ensino, do que atrav6s da participa
91o, em casos de resoluglo de problema, com os departamentos do
govOrno.
d. Materiais do instrugo. Levantamentos e outras formas
de assistn-'cii-e consulta tornam acessiveis inestimhveis re
cursos instrucionais. Bm adiggo aos dados coletados e relat6
rios aue emanam de tais projetos, Oles prov~m oportunidade para
o preparo de casos a ser utilizados nas salas de aula. Cs in
ter~sses de pesnuisa e servigo entlo se combinam.
e.
Aumento do nivel de conhecimentos do pessoal. De todas
as experinc-ias, nenhuma se iguala h consulta para provimento
do conhecimentos e requisitos s6bre a teoria de administraglo
e sua aplicagno. Os trabaihos de consulta provdm assim uma
oportunidade excepcional de ampliar a compet~ncia do corpo de
funcionfirios de um centro, para ensino e pesquisa. Entretanto,
hh muitos periros n~ste trabalho de "experiancia criativa",
porque um membro do quadro de pessoal pode ser um fracasso para
o gov~rno e um embarago para o centro.
para estudantes. Projetos de infor
f. Trabalho do ca: ,qo
magbes e levantamento f':rquentemente oferecem oportunidaie para
que os estudantes ganhem experidncia na colcta de fatos, anili
se, e redaglo de relatbrio. Esta esp6cie da trabalho prtico
de campo 6 de grande valor, se puder ser incluido no programa
acadgmico do estudante, tal como durante os periodos de f6rias
escolares ou num periodo de estfgio torninal do estagi~rio,
antes de sua nomeaqao oficial. A utilizagno de ex-alunos que
estgo comeqanco sua carreira no servigo pblico, ou o empr~go
de pessoal adinistrativo subordinado que esth sendo preparado
para responsabilidades maiores, slo outras maneiras de preen
cher simultlneamente os objetivos de consultoria e de treina
ment o.
g. Valor para o Govrno. Estes beneficios de treinamento
slo secundhrios, 6 claro, para o objetivo primrnrio dos servigos
de consultoria. Um corpo de peritos de um centro, desembaraga
dos de tarefas di~rias como administradores, podem devotar tem
po suficiente para coletar e analisar dados s6bre problemas,
desenvolver e testar medidas corretivas, e examinar objetiva
mente a estrutura, pr~ticas e procodimentos. Tamb6m desenvolve
habilidades analiticas e conhecimentos t6cnicos, que os profis
sionais sobrecarregados de trabalho sto incapazes de adquirir.
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Um centro assim provido de pessoal pode prestar servigo multo
significativo para o Gov~rno.
h.

Relacdo camocpessoal do

nelho.amento administrativo.

Qual deve ser a politica de um centro em relagfo ao pessoal
de
gerOncia administrativa, organizagnc e m6todos (0 & M), ou outro
pessoal indicado, dentro do gov:no encarroeado do melhoramonto
administrativo como ura resp'onsabilidade continua?
(1)

Tais unidados devem ser reconhecidas come
de Urande valor para o melhoramento de
sistoemas, procedimentos, atribuiq6es de
tratalho, prticas administrativas, e orCanizagdo.

(2)

Um centre n.o deve duplicar o trabalho
dessas unjdades de melhoramento adminis
trativo por~m dove, preferlvelmente,
dar-lhes ap~io, notadamente auxiliando-as
a treinar sou pessoal.

(3)

Uns poucos centros, foram designados pelos
governos para servir come 6rglos oficiais
do melhoramento administrativo.
Isto pode

ser, nc melhor dos cases, um arranjo tempo
r~rio, desde que um centre engajado em trei
namento extensivo do Cracduaqo e sem forne
cimento de diploma, difIcilmente pode assu
mir total responsahilidade per tais servigos

para o escrit6rio do chere executivo, minis
trios c emprdsas pblicas, sem ficar sobre

carregado.

(0) Se um centre tiver um pessoal oualificado,
haver nmis solicitagles de serviqos do
que os Iue le podo prover, em suplementa
g~o a "unlidades intornas de molhoramento
administrative".
(5)

Um centro esth cm boa posicgo para forne

cer um ponto do vista eWtremaeo e engajar-se
em estudws que requerem extensiva coleta

do

ocumentaglo e coleta de fates comparativos
e andlises. Relat6rics informativos e vastos
levantamentos sdo especialmente adequados
para un centre. As unidades de molhoramento
administrativo usualmente sifo sobrecarregadas
corn tarefas imodiatas.

(6) Alruns centros servem de secretaria para
cemiss~es parlamentares ou do estudo espe
cial. Eles slo algumas vQzos comissionados
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para desonvelver documentos do pescuisa
de dados anteriores ou para preparar re
lat6rios Pormais em conoxfc! corn tais
corpos do investiaqo.
3.

Fat~res oe onchigos eia Politica

Um nfrnoro do fatCros imnv-ortantos de politica e condiciona
monte dove ser enfrentado per um centro que est. estabelecendo
um serviqc ce consulta.
a. Um programa planojado.
Qualquer cue seja a politica
referonto a ser'vicos do consultoria, ela so dove refletir no
prograa de trabalho d'o centre.
0 'ue, cuando, onde, auanto e
per cuem, sgo as perguntas a seren respondidas ac se desenvolver
pontos do vista relatives a serviqo do consultoria do programas
anuais e a ion-o prazo. Nas primeiras fases do 'esenvolvinente
do um cantre, servigrs elementaras eo informag~o podorm ser tudo
c cue 6 exeoiulvel. At6 cue c pessoal do um contra possua con
hecimanto t6cnico o reouisitcs analiticos, podcerh haver pouca
demanda do assist6ncia para problonas ac.ministrativos. 0 pri
meiro passe consiste em engajar-se em trabalho do pesquisa e de
publicag~es, bem come desenvelvor a ccnfianga atrav6s do ensino
eficiente. Measo depois oue um centre 6 eauipado com pessoal
capaz c prestar assist~ncia do consulta, 6lo dove criar e ali
mentar nos funcionhrios pcblicos ura sensago ce confian9a em
sua habilidade, am sua prontido em fazer trabalho adouado e
em seu crit6rio.
b. Financiamenta do servigos.
necesshArio provisfo
orgamenthria para serviqos do consultoria, bem come para qual
quer -utro eJemonto do programa de um centre. Mesmo os servigos
informativos nqc podam sor considerados seoundrtos para o pro
grama institucelonal.
As cuatro atividades relacionadas do (1)
services le re-ierdncia da biblioteca, (2) servieos informativos
(3) pesquisa, e (4) servigcs do consultoria devem sgr programa
dos e orgamentades corme elomentes comlernentares.
E prcvoitoso
a pA.htica de fazor corn clue os dopartamentos do govdrno paguem
per servigos es'eciais cu mais importantes, por6m Cles Oevem
tar rocursos orgament6-r-os dispcniveis. Os funcionrics deo
mais valcr h assistncia nue
ols pagam, e c centre quo lhes dA
assist~ncia obtnm um incentive especial, se f6r pago per seus
serviqos. Entrotanto, os funcionftrios quo controlam os recur
sos nfo estfo sonpro consciontes do valor dos servigos de con
sultoria em admnnistrae ptillica, a os recursos podem neo es
tar disponiveis quanrc necessaries, a mneos quo sejam espocifi
camente destinados para Cste fir.
c.
qualificaes
do ressnal.
Conduzir levantamentos admi
nistrativos o fornecer assist~ncia consultiva seo as tarefas
mais dificeis oue um contra c osempenha. Elas requerem conheci
mentos e sofistica, 7, ben come diverses requisitos adicionais
comparAveis hqueles necessarios ass administradcres do Fnvdrno.
Um consultor administrativo eficiente dove ser (1) completamente
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fundamentado na teoria e pr~tica de administragflo poblica; (2)
perito em coleta de fatos e trabalho analitico requerido na so
1U9o de probieras; (3) capaz de desenvolver, testar e imprimir
mudangas na organizacao e procedimentos; (4) eficiente em nego
ciacaes; (5) suscetivel k politica, mas nfo pollticamente moti
vado; (6) comprometido a dar o cr6dito dos melhoramentos aos
funcion~rios, permanecendo 61e mesmo nos bastidores; e (7) de
dicado ao servico p~blico e seu melhoramento.
d. Desenvolvimento de possoal.
As pessoas com os requisi
tos acinia s-o raras, posslvelmente sbmente umas poucas em todo
o pals, e podem nflo estar disponiveis.
Assim, um programa de
liberado de recrutarento e treinamento 6 exigido.
Felizmente,
6 prov~vel que as pessoas corn aptid~o para ensino efetivo em
admnistrago pfiblica ap.resentem um alto potencial para trabalho
de pesquisa e consulta, ainda cue alguns inspirados professores
possam demonstrar nfo serem praticos em situag6es administrati
vas. Em geral, instrutores bem fundamentados em administraqlo
pfblica tdm muito a oferecer, e se desenvolvem rhpidamente corn
treinamento e experidncia. Pessoas inexperientes, empregadas
pelo centro por seus conhecimentos acaddmicos, podem servir co
mo aprendizes de funcionfrios mais antigos, em projetos de con
sultoria. Um outro m6todo ccnslste em enviar o funcionfrio pa
ra uma escola profissional de administracqo pcblica, onde uma
boa dose do pesquisa, ger~ncia administrativa, e metodologias
de 0 & M 6 provilda. Se u contro inclue tais mat6rias em seu
curriculo ou conduz projetos de treinamento para os chefes de
0 & M, Ole pode osgotar seus pr~prios recursos no desenvolvi
mento do pessoal.
n igualmG.nte de importdncia prover treinamen
to e experidncia supervisionada a membros do corpo de funcion&
rios, recrutados em cargos administrativos. Embora possam ter
a vantagem do amplo contacto corn a administraio e "falem a
mesma lingua" que os profissionais, dles sio propensos a negli
genciar a coleta de fatos e an~lise, para chegar a ura conclu
s!o prematura, e para aplicar solug6es tradicionais. Se ambos
os tipos de pessoa, quor o profissional quer o acaddmico, tra
balharem juntos em projetos, cada um desenvolve novos conheci
mentos.
e. Materials de referncia . Uma quantidade consider.
vol de material te sido escrito s8bre a condugflo de projetos
de melhoramento administrativo e levantamentos. A biblioteca
do centro deve fazer um esf8rgo especial para adquirir em vh
rias ag~ncias e paises relat6rios de levantamento, estudos
contendo procedimentos recomendados, e outros documentos, para
referencia em ambos, nos programas de instrugflo e no trabalho
de servigo do consultoria.
Nafo sbmente tais estudos incluern
alguns dos mais ricos materials de ensino, por~m os pianos de
trabalho, arquivos de projeto, e outros documentos desenvolvi
dos na prestagfto de servigos de consultoria tamb6m se transfor
mare numa parte valiosa dos materiais de referdncia da consulto
ria do centro.
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f. Sigilo . As pessoas do corpo de pessoal que estdo
engajadas em servigos de consultoria devem ser preparadas para
mantor em sigilo os funci onhrios aiue compartilham informag6es
s~bre defici@ncias de pessoal e inadequabilidade de procedimen
tos. Fichh.rios permanentes a acessiveis n9o devem conter tais
informagoes. Se os funcionArios descob-em que podem discutir
problemRas delicac'os com o diretor e como pessoal de um centro,
sem medo de quo abusen de sua confianga, a infludncia do centro
6 grandemonte aumentada.
g.
Publicag6es de relat6rios.
Os centros usualmente de
sejam publicar o resultado de seus trabalhos e utilizh-los no
ensino. Nos projetos de consulta, uma decisfo com rela9so a
se os relat6rios de lovantamento e outros documentos s8bre des
cobertas e recomendacoos podem ser divulgados deve ser feita
polo "fregu~s". De outro modo, nenhuma relaglo inteiramente
cooperativa pode prevalocor. Em alguns casos, o passar do
tempo pode permitir a publica9fo e distribuigo de um relat6rio,
sem repercussfo adversa. Pode ser vihvel alter&-lo para uso
no ensino, a fir de preservar a anonimia ou para remover ele
mentos delicados.
0 principio bfisico deve ser que, se a agdn
cia que solicita servigos de consultoria deseja preservar o
sigilo do material produzido, ou mesmo esconder o fato, de cue
procurou conselho, o centro deve respeitar estrita o conscien
ciosamento estas restrigdes.
h. Agdncias servidas . As normas de um contro indicarfo
quais as agncias rue deeja servir e cujas solicitages acei
tar&. De modo ideal, um centro deve responder hs solicitag6es
de informac6es ou assist6ncia de consultoria da parte de todos
os Minist~rios, e agncias, inclusive emprsas pfblicas.
0s
governos regionais locais frequentemente t~m maior necessidade,
po'Uque nfto possuem recursos alternativos. Em suas primeiras
fases, o centro pode achar um mio de limitar seus servios
hqueles solicitados at-'av~s do um escrit6rio central do Chefe
Executivo.
Se o centre tern un ponto de ligago central no go
vdrno,
Ole pode resolver o pro-lema consultando apudle escri
tbrio. 0 centro pode tanb-m achar ftil
ter um comitd consulti
vo, fovrnado por pessoal do govdrno, e com o qual fazer consul
tas rolativas a solicitages especificas de assistdncia.
i.
Solicdtacto de Chofes
Solicitag6es de informaggo
podem ser atendidas riesmo quo vindas de chefes subordinados,
porLm quanto mais ampo 6 o serviqo cue esth sendo procurado,
mais formal e autorizada devo ser a solicitago. C centro pode
achar proveitoso desenvolver regras bfsicas com relagdo ao sis
tema do recebimento de solicitag6es oficiais.

j. Autoridado dentro do Centro. Similarmente, sfo neces
shrias rogras b sicas s6bro quem pode comprometor um centro em
um projeto do consultoria. Solicitagdes informais feitas aos
,nembros do cuadro do pessoal, individualmente, pedindo conselho

ill

nio devem ser aceitas sem consultar o diretor ou chefe da divi
sfo de servigos do consulta, para melhorar o aconselhamento q
assegurar cons4stdncia razohvel. Solicitagdes para assist~ncia
material devem ser tratadas como projetos institucionais, sujei
tos a negociagoes e acrdos formais.
1. Publicic'ade. A mollior put;licidade, para os servigos
do consulto-ia, 6--fama do execuyfo bern sucedida.
Se um con
tro tem reputago de conhecimento em ensino e do responder bem
s solicitagOes de informago, isto resultarh em convites para
a prestagno de servigos mais amplos. A iniciagfgo de ufif progra
ma de consulta pode ser divulgado atrav6s de uma proclamaIo pu
panfleto, descrevendo os servigos oferecidos. 0 novo servigo
pode ser explicado informalmente, em ocasi~es apropriadas, a
maioria das vOzes acidentalmente, em contactos corn funcion~rios.
Por outro lado, a publicidade s8bre projetos especificos
deve ser usualmente evitada, pelo menos at cue o projeto esteJa completado. nualquer publicidade deve emanar do govgrno, e
nffo do Centro. Se os funcion~rios desejam dar publicidade ao
projoto, ou liberar c6pias ,1 e relatbrios para a imprensa, radio
ou televisao, o centro pode ajudar no preparo de uma liberafo
de noticia o na participago em quaisquer apresentag6es. A
iniciativa e qualcuer cr6dito de tal publicidade pertencom aos
funcionhrios resr cnsveis.
4.

InIcio de um Projoto

0 conhecimento do conio planejar, organizar e conduzir pro
jetos de coneultoria, 6 parte dos requisitos essenciais a tal
trabalho.
a.
Adeauabilidade do Projeto: nuando uma tarefa proposta
de consultoria 6 inTiiCalmejie abordada, um centro dove decidir,
depois de estudh-la adequadamente, se ela preenche crit6rios de
elegibilidade, tais como:
(1)

Competdncia do pessoal

(2)

Disponibilidade de pessoal

(3)

Viabilieade do projeto

(4)

flitmo adecuado de trabalho

(5) Possibilidade do financiamento
(6)

Acessibilidade a documentos e InformagOes relevan
tes

(7)

Sincerildade dos funcionfrios solicitantes

(8)

Aceitaggo politica do projeto
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(9)

Po::-,:-ctivas de resultados construtivos

(10) Perspectivas de completar o projeto dentro dos
li-ites
de tenpo
(11) Contribuigno de proposta para o ensino e Inter~sse
de pesquisa do centro.
b. Reconhocinento .
Se q proposta parece ser proveitosa,
o pr6ximo passo consiste em definir o esc8po do problema e os
recursos requeridos. Pnra Oste fin, um "reconhecimento" da
proposta 6 feito, para determinar o esc~po das tarefas, conforme
mostrada no Anexo B, "ModdIo para a Solugo de Problema Adminis
trativo".
0 objetivo do reconhecinento 6 aprender bastante s8
bre o carlter e esc8po do problema, de modo que se possa prepa
rar um plano de trabalho que seja bhsico par.. un ac~rdo ou memo
rando de entendimento entre a agdncia solicitante e o centro.

Usualmente, un reconhecimento consiste de discuss~es com os fun

cionfiios fundamentalmente interessados,

revisfto dos documentos

apropriados, exame preliminar de organizaqgo ou procedimentos,
e a melhor estimativa do cue pode ser feito, como, por quem, e
qual o tempo requerido. De dois dias a duas semanas podem ser
despendidos proflcuamente no reconlhecimento, por~m se o projeto
6 simples ou curto, o reconhecimento pode consistir sbmente de
discuss~es con os funcionlrios que o iniciaram.
c.
Plano de trabalho do projeto . Se o reconhecimento
confirma a vibiidade e a possibilidade de aceitar o projeto,
um plano de trabalho escrito deve ser preparado cca detalhes me
ticulosos, embora o seu preparo na forma preliminar seja tamb6m
urna parte integral do reconhecimento e das negociag6es.
0 pla
no de trabalho deve:
(1)

Estabelecer os objetivos

(2)

Definir o c.arAter e o esc8po do trabalho
a ser feito.

(3)

Descrever os r6todos de coleta de fatos
e como Oles seriam conduzidos.

(4)

Indicar quem seria o chefe do projeto, e
quais os funcionirios que seriam designa
dos e para que perlodos.

(5)

Dizer qual o chefe geral e mais graduado
do centro, caso outro quo nto o diretor,
que exerceria contr8le geral s~bre o pro
jeto e aprovaria as recomendag6es e relat6rios

formals
(6)

"

Anotar quem no govdrno seria designado para
trabalhar no projeto, .quem seria responsivel
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polas provic1~ncias e decisies, e como
(-.ra~:ds
afotados serian Informados,
(7) Prcocrav-, o~ proft final.em t~rinos de
mcrnc.Lanf1 0, re lat6ri os, procedirnent os, ro
rulamontos, prograrnag~o, instalag6os, ou o
q'uo ruer q~uo soja essoncial para terminar
o projetc.
(.Incluir umn hor~rio detalhaclo para a condu

99o das v~'ias tarefas onvoividas.

(0) Estimar cs custos e cieclarar cono, o projeto
seri-'a financiacio.
(10)

Surerir como c projeto traria contribuigffo
para co px'o(ramas do ensino, pesquisa e dle
Apubl1l.cago5s do centro,

Note-so ctue o piano de tratiaiho nara urn projeto de con
su).toria ten muita soraolhanga corn umn projeto de posciuisa insti
tucional, conform doscrito no Capitulo VI.
d.
Ac6rdo nor oscritc,. As descclbertas do reconhocirnento
o o piano !d"o traiaTrh~o forncor informaq os para umn ac~rdo por
oscriVtc ou memorancda do enelmno
ontre a centro e a aggn
cia Io (7ov~rnc ri'uc soicita assist~ncia.
As negociaqes de tal
rdeclara,..4ff sfo oseencl;ais para urn clarca enten4limentc do ambas
as partos, corn rolacf.Q ?io
h x-spctivas e obrigaqes nifituas.
A acessibii1a('o a rer-I~tro3 o arquivos ccn.'id~nc iais e a i
bordadie do falha' com;
:r.oac
quo nossuem infarnag~es ou opi
nirje3 itois seria 'cicacias.
rQuaisciuer tiucst~5es sab~re a sipi1o
e as restriq~cs las pu'-lI-cn~c(5os ou Oriais usas Ias informa9es
coletaflas dovem so-, re .oclvilas-; nn aci rlo. As cbrigaro
e s
ponsa7.Ailirladals firarimei-4ras para Aroa ele trabaiho, assist~ncia
rea sorviy-'s do eciriroproclu9,acb
ciocuncritos, e publici
dade dovorn ser claranente lofin-Idas. Para consultas limitadas,
urna troca do cartas 6 usualmrnnto su"-iciento.
e.
Iniciago depje~to. Depois do ac~rdo escrito, o
chefe do proj etc dove clesenvolver umn piano Oe trabaiho final
e cietaihaloc.
Cada mnrmntro do corpo de funcion~rios, a oxcessffo
do consultor, ou estulante participante do projeto, deve roce
bor tima c~pipa rio piano, jurntamento cam uwia dociarar.1o ospocifica
da naturc-za rrecisa do sou papel. Virtualmente, tabo projeto,
doa rais simplcs -c rnals cs-mploxo, p)Cro ser dividido ainda em
tarefas au oporaqc5os. Claro para todos dove ser a naturoza des
tas tarafas, born coma quanc, por ciuern, e como elas devorn ser
realizacias.
Umn prcr.,rana apresentanda a duraggo de cada urna,
comc parte do umn horfirio principal provC uma base para relat6
rio do pro.-resso o cantr~lo do projoto. As inadopcuabilidades
no planoJamento o na progranmagfo sffo grandernente responshveis
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pelo fato de (1) a maloria das consultas n~o serem completadas
em tempo, (2) muitos dados desnecesshrios serem coletados, e
(3) informacdes importantes serem omntidas quando necessfrias.
f. InformaRo aosornprt"ak'; eia Agncia. Cs empregados,
em todos os niveis, afota, j pelo projeto devem. conhecer o mes
Se informados com antecipagdo s~bre rumores do cue uma in
ma.
o realizada, receios e suspeitas podem ser
vostigagno esth sen
0
acalmados. A conduggo bem sucedida do levantamentos e, especi
almente, o estabelocimento de mudanas na organizaCfo e nos pro
cedimentos depenom da participaqfto de muitos empregados. Me
didas oportunas para rocrutar coopGrago incluem:
(1)

Convito ao diretor do projeto, para par
ticipar em uma reunite do funcionrios
da ag~ncia na cqual o projeto 6 discutido.

(2)

Distribuigto, a todos os empregados, de um
memorando ou lembr~te (escrovendo o pro
jeto a quem esth n~lo envolvido. Indicarh
come os objetivos do projeto s.o vantajo
sos para os empregados, born coma para o
pfiblico.

(3)

Visitas feitas polo pessoal do projeto a
todos os funcion'arios-chave, o mais breve
possivel, para desenvolver relag6es, re
crutar ajuda e diminuir os receios.

(4)

Runiaes do grupos do ei-.pregados corn seus
supervisores podem ser indicadas em alguns
projetos, para obtenqfto do pontos de vista
s~bre solug8es alternativas ou para trei
nh-los em novos procedimentos.

Quanto mais os emprepados de aualnuer agncia so sentem
associados ao projcto e participam da decisdo s8bre seu cursa,
major 6 a probabilidade de sucesso do mesmo. Nenhuma proposta
mudando a organizagfo, m6todos ou pr-ocedimentos encontrar& acel
taggfo, se os empregados nfo compreendem ou se Cles a sobotarem.
Qualquer tempo poupado pela eliminaqfo dessas fases prelimina
res de um projeto, pode ser perdido muitas vdzes em falsos inl
cios, malentendidos, obstrucdes, trabalhc desnecesshrio, e a
necessidade de justificativas, durante as 6Itimas fases.
S.

Coleta de fatos, Anlise,

Conclus6os, e Recomendages

A tarefa do pessoal do projeto consiste em obedecer o pro
cedimento apresentado no "Moddlo para Posolugfto de Problemas",
isto 6, determinando precisamente a natureza dos problemas, o
que os provoca, tirando conclus5es s~bre a situaqfo, formulando
solu96es, e selecionando a soluqffo ou medida corretiva que te
ria 6tima chance de sucesso. Pste 6 um processo cientifico,
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universalmente aplichvel.
a.
Conhecimento dos fates.
C oleriento bfsico no processc
analitico consiste em se tornar inteiramente a par do tclas as
informa9ges rolevantos. Ac so tornar totalmente informado s6
bre as vrias t&cnicas do coleta de fates, pocde-se recorrer a
artipos, livros e rmonografins s~hre pesquisa, coleta de fates,
e mdtoclos analiticos rouniclos pelo centre. Os clocumentos quo
tdm direta aplicagfo nus problemas a serem resolvidos atrav~s
do projeto tamb6m nocessitarlo ser coligidos. As t6cnicas es
senciais de coleta de fatos incluem:
(1)

Estudc de leis
relevantes, relat6rios,
e outros documentos cue trazem alruma
luz ao problema.

(2)

Exame dos relat6rios sdre
ruaisouor
estudcs ou levantanento pr~vio corre
late.

(3)

Coleta o anhlise de todos os formulfrios
de reeistro e flwo de transag6es ou do

cumentos.
(4)

Rovisto-a-mostra de arquivos,

dossiers,

cases, etc.
(5)

Uso de cuostionhrios

(C)

Estuc'os estatisticos

(7)

Entrevistas corn pessoas Clue podem dar
inforrnagos stbre fates, procedimentos,
estranrgulamentos, defici@ncias, mal
desempenho, necessidacles, mclhoramentos
possiveis, etc.

(C)

Estabolecirmento de atriIhuiq6es de trabalho,
estrutura, processes.

(9)

Avaliagfc do trabalho e indices de realiZag O.

b.
Coleta do infcrmap les irrelovantes.
Um consultor hibl
referiu-se ura vez h colcta de fates em um levantamento, come

similar h coleta Oe volupo e lixo.

A bobagem coletar o material

a menos quo haja u, q mei-o do mosria ser r.uardado.

Um analista
exporimontalo ec-,nomiza o tempo para a identificaqfo dos fates
e problemas, no rec-nhucimento, determinando assira quais os fa
tos quo slo essenciais a ccro desenvclvd-los. 0 conhecimento de
erperidncias em outras agdncias ou rovcrnos auxiliarh a orientar
sua linha de investi~agno.
Obv-amente, novos problemas e ,uias
para a obtonqc de dados Gteis slo descobertos 
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no decurso da investigaggo,pr6m um membro capaz do corpo de
funcionkrios separa essas coisas rhpidamente e estabelece sua
signific~ncia e relevatncia para as conclusaes e recomondag5es
do projeto.
c. Anflise e conclus6es. A anAlise t uma parte distinta
e contudo inseparhvel da coleta de fatos. Quanto menos experi
onto 6 o analista, mais essencial 6 aue Ole colete os fatos im
portantes, antes do interpretar e tirar conclus6es. Quanto
mais informado e hhbil 6 o analista e quanto mais familiarizado
Ole estiver corn o probloma que esth sendo apresentado, mais rh
pido Ole pode chegar a descobertas v lidas e hs solug6es pro
postas. Se anotag§es forem feitas e classificadas, indicando
a relevfncia dos v~rios dados e sugest~es que afetam as conclu
sdes e medidas corretivas, a tarefa do anflise de fatos 6 ace
lerada. Durante 6ste processo de an~lise, solug5es alternati
vas ou fat~res nu t~m influ~ncia na adequabilidade das solu
g6es devem ser considerados e preparados por escrito. Memoran
dos e esb6gos do relat6rio podem ser comegados com material
apropriado, organizado por Area de importftncia ou por Area pro
blema.
d. Formulaggo e t este de r.ecomenda9Os. A medida quo o
trabalho progride, cada soluyfo 6tima em potencial, ou medida
corretiva, dove ser elaborada, apresontando argumentos a favor
Atrav6s
e contra, baseados na anliso do fatos relevantes.
d~sse processo a pola avaniaqfo dos m6ritos de cada solugno, u
uma recomendagfe preferencial pode tornar-so evidente ou solu
95es altornativas poder tc- substancial rerite para permitir a
apresentagao de :uas cu mais alternativas para aprovaqfo dos
Atrav6s de consultas com os funcio
funcien6rios c.a agncia.
nkrios, durante o levantamento, acordos preliminares podem ser
conseguirlos, reduzinlo assim a tarefa h descriqfo convincente
0 pro
das mudanqas propostas, para facilitar a implementagao.
jete ideal, por6m raramenta realizaio, 6 aqu~lo no qual as de
cisses sfo tomadas e imnlerientadas durante c levantamento, com
um rolat6rio final moramento registrando aCue foi realizado.
Se as fases do um pro.jeto sfo separ.veis, o desenvolvimento das
solugLes propostas para cada fase pade levar a decis~es e ins
Entretanto, so o problema 6 cnico, tal
talacfo indepondentes.
ccmo um novo sisteia de orgamonto, reorganizagno do um minis
t6rio, estabelocimento rio um escrit6rio central do ger~ncia
administrativa (0 & ), od planejamonto e administragao de pro
jetos do dosenvolvimento, deccis~es ao mais alto nivel podem ser
necesshrias. So as recomendag~es rocuerem recursos adicionais
ou um aumento, redugno ou rodistribuigfo do pessoal, as propos
tas formais podem oxigir revisfa, em diversos niveis adminis
trativos.
6.

Apresentaggo Oe Recorendan3es
0 principal objetivo de um projeto de consultoria 6 resol
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ver um problema administrativo ou de proFrama. Alguns acaddmi
cos d~o Onfase h compila9fto de relat6rios, em vez de outros m6
todos de resolugo ee problema.
a. Rolat6rios ,Ioprogresso. Um m6todo utilizado para
obter a concorddncia continua dos funcionhrios do govOrno, du
rante o desenvolvimento de descobertas e formulago de recomen
dag~es, consiste no preparo de relat6rios do progresso. Estes
relat6rios sno essenciais tamb6rn para o contr6le do projeto.
bbviamente, algumas descobertas e propostas consideradas n~o
devem ser feitas por escrito nesta fase, por~m sbmente ap6s sua
discussfo com os funcionhrios apropriados.
b. M~toIo do apresontago. As recomendag6es podem tomar
a forma d6 apresenta9go oral, corn ura agenda, trhficos de v~rios
tipos, projetos do lei ou regulamentos, minuta de comp~ndio ou
manual, memorandos, cartas, relat6rios especlais, e um ou mais
ralat6rios formais, inclusive relat6rios de avaliaggo do acom
Cs m6todos adequados para o projeto devem ser es
panhamento.
pecificados no plano do trabalho e receber muita atengno, h me-.
dida cue o trabaiho prcrride.
0 valor da discussfo das re
c.
Consultas preliminares.
comendag6es com os funciontrics responshveis por decis~es, an
tes das aprosentaqCes para aprovaSi o, nfo pode ser super-acen
tuado.
A tais funcionhrics so pode mostrar as minutas prelimi
As recomendaqges
nares eos rolat6r-ios cu outros docuientos.
s6bre alguns projetos pc-ori ser estudadas item por item por6m.
do assunto recuor urn rolat6rio substa.cial
em outros, o carter
Se born cue nem sempre se
e estudo cuidadoso de to-:! o assunto.
ja apropriadc 'liscutir cs relat6rios propcstos corn empregados
subordinadcs ou ete classe intermediftria, quantc mais os empre
gados sentem cue nuas sugestbes estno sendo aceitas, dando-se
lhes cr6dito onde pessivel, mais provhvol serh consoguir un re
sultado favcr6vel.
Ent,.,etanto, as descobertas e rMcomondaqes
nfo devem ser distcrcidas nos relat6rios formais, para concor
dar con os pontes de vista dos funcionhrios, so cs fates e a
anhliso nfo o justificam.
d. Rolatftrics formais. 0 prepare de relat6rios efetivos
6 uma arto cue reuer u3ibcs, pericia e osf~rqo. bbviamonte, os
relat6rios devon ser concisos, claros, legiveis, compreonsiveis,
Una leitura atenta do cual
e convertiveis em decisio e acfo.
quer coler.o rmostra our muitos levantarientos ou relat6rics do
Embcra os rolat6rios devam dife
consultoria sao ma. escritos.
rir em m6todo, estilo, o tratanonto, para ajustar-se a assuntos
e situag es diferontes, os soguintos crit6rios peralmente se
aplicam acs relat6rios principais ou substanciais.
(1) Ura carta de tramita~o, assinada pelo ei
rotor do centre cu possIvelmonte pelo su
pervisor ou chefe do projetc, dove apresen
tar um resumo s~bre a origem e s6bro o ob
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jotivo c-, projeto, nr,ruc fr-i realizac'o,
Os trncns cperais roe referdncia, quern
pa.t icip.u c, ga~cimn~
pola assis
t~ncia recobiria .-, par-toc. o
Crnc-.
Roiattmics antc-1inres, apresentafos
aprovaqtr-. so',- o projetc, poclem sor tamn
b6rn ro'.ncicrnados.
As provicd~ncias futu
ras e G clesojo do Olar assi.st~ncia aclicio
nal seriam normalhiento aiudidas.

(2)

0 prirnin,

(3)

So n resunc f~r COloCaclo no fjrn, o pri
mai.rc cap t ulo clovo o :rlinhri arante consis
tir '10 ura exposiqfo 7ctaihada dos cbjeti
vos, r:':rafatos
: dOscobertas do le
vantamnmt'.
Esto sistona tram ao rcl1att
ric ccntcstaqfto e intcr~ssa.

(4)

As seq!cs que se scrueiri desonvolvem os
princii ais prol1emas -.
)u tPato-s, e prop~em
soluge5as.
A nfase deve ser dada h nature
za c'a 'fcla
parn sollucionh-los, senclo
o rnaton,%,a 1 . Icscritivo cu Iiisttricc', utili
zado sbinertQ coralo infc. mar as d'e ap~io,
para o,,.I.-car jior cue as rccornendaq6es s~o
as mais accuac'as, sol-, tais circuiistfincias.

(5)

Dando fnfase- no que deve sor mudadc' e cao
as inudangas pnoeii sor ofetuaclas ou insta
laclas, c,reJlatbrio se transfo±rma num manual
cle aqI.%.,

ou o fitiic: capitulo ou sociftc,
tleve ser usualmonte uina exposigdo cdos proIbornas o fat os, coi umn vosurac. das riesccier
tas ou c-nclus6es e recomeneIaccles.

(6) 0 ofeito das recomcnklacl9cs scLbre urn aumen
to cu roc '-uqto nns rociuisitos dJe orgamento;
s3bro urn auinento ou c.rer'ufo de pessoal;
sI.TIh-rc novt.. ecui-painentc. a ser comprado c
Area do escrit6rio, ciovo ser declaraclo.
(7)

As vanta-aons ou resultalc',s clue so eoniva
r~o Ola acl :go cOas rcccrnoindaqos poclern ser
rencironnac'-s na sessfrir-resuno, ou dosenvol
viclos ow urnia scass'.o ow. separaclo. As sess~5es,
an. cad-. faseou problomra, citariam as re
sultalos -uc, sQ espora c'.:ter das propostas,
corno(i
:'t o arfruninto para a sua adoglo.

G~)

Urn foranto o capa atraentes, corn titulo
aclequaclo, :Ido digniclaie o carhcter ao rola
te'ric..
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(9)

Bastante c6pias de relat6rios devem
ser reproduzidas, para atender a todos
o fins ap: opriadcs., Mui frequentemente
as c6pias se esgotam, antes qme as ne
cessidades sejam satisfeitas.

e; Acompmihamento. Esta fase da consulta inclue a envio
de cartas de agradecimento pela cooper-aggo prestada e sugest~es
apresentadas; distribuigno de cbpias do relat6rio final, con
forme apropriado; colaboragfo com funcionhrios na resoluggo de
fates e na implementagfo do medidas; informages s8bre proble
mas adicionais necessitando de atengne; e descobertas feitas
durante o projeto.
f. Irmplemer.taqfto. Muitos levantamentos deixam de produzir
resultaclos efetivos, embora as recormondag6es sejam aprovadas,
per causa do falhas na implementagfo. Se o gov~rno 6 incapas
de designar chefos, mui aprcpriadamonte requisitados rie unicda
des do gerdncia administrativa, para supervisionar a instalaggo
da nova organizagao, procedimentos e rodesignacges, isto pode
exifir um projeto adicional de consultoria a ser realizado polo
contro.
Este projeto tamb6m requer ura nova exposigno de ob
jetivos, piano do trabalho, ac~rdo, etc.
7.

Avaliacfo

Depois quo um tomno adequado so tenha escoado - talvez um
ano, no case de pesnuisas maigros - um esf~rgo deve ser feito
para avaliar os resultados. Este esf6r9o inclue a determinaq.o
da extensdo a aue os o!:jet i'vcs foram realizados, melhoramentos
feitos, economias efetualas, melhores servigos prestados, e ou
tros crit6rics eobeneficio. Tentativas para avaliar resulta
dos sfo dificeis em mitos casos e, freouentemente, nfo podem
ser ouantifica.as.
Eas devem, contudo, ser tfc vflidas cuanto
possivol. As descobortas do tais avaliaqnos devem ser compar
tilhadas corn os funcionhrios Craduadcs e utilizaias especial
mente para julgar o cIesempenho do centre e para planejar melho
res m6todos do conduzir os projetos subsequentes.
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Captulb VIII.

Objetivo.,,

,di

FORMULAQAO DE l PROGRAM
DE PUBLICA OES

rlo de publicaqOes

importMnte do prograitia de qualquer centro. constitue urea parte
VII registram comao os projetos de pesquisa Os Capitulos VI e
quentemente produzen materl.al publidvel. e consultoria freEm um centro pequeno,
a variedade e quantidade do publica6Oes
pode ser totalmente li
mitada. Em um grande centro, o programa
de publicagdes pode
ser uma operagno de grande porte, envolvendo
soas. 0 prop6sito d~ste capitulo 6 descrever um nfimero de pes
as vrias esp6
cies de publicag6es que um centro pode
achar
proveitoso
publi
car; sugerir urn crit6rio para sua preparaqao
e prover diretri
zes para um progrania ben sucedido.
1.

Vrias esp6cies de publicagdes

Ao formular um programa de publicagOes,
consiste em identificar os diversos objetivos o primeiro passo
e usos das publi
cagOes. Analisando a contribuigao que
cada
esp~cie
pode dar
hs operag6es de um centro, os diretores
ridades e um plano de a9fto, dentro dos podem estabelecer prio
recursos disponiveis.
a. Folheto descritivoo
A publica9fo mais elementar e
necessfria do un centre hToh,follvito ou
panfloto, descrevendo
o prop6sito, fungOes,, or
ac:
e dando outras informagdes
pertinentes ao centre, 0 wolhato pode
ser urna simples fOlha
avulsa ou um documento de vdrias plginas,
coya ilustraaOes. Ai
guns centros usa, znbos. Os folhetos
agem como relag6es ptbli
cas para dar hs .soas servidas pelo centro,
ou cujo apdio 6
necessfrio, informac':es s6bre o mesmo,
de
modo
a produzir uma
reagao favor~vel., Bles podem ser usados
para
tornar
os funcio
nfrios e estagiarios ew perspectiva, ou
estudantes,
familiari
zados comos curriculos e requisitos do
centro, se bem que um
boletim ou notificagoes especiais, como descrito
nos Capitulos
IV e V, possam ser utilizados para aqudle
fim.
b. Notificag,6es ecirculares. Todo centro
expede notifi
ca9Oes de cursos especiais.- -onferncias,
reuniOes
e outros
acontecimentos. Estas podem variar de
una pdgina mimeografada,
declaraOes impressas ou convites, a um
catdlogo ou boletim
descrevendo o curriculo e os seus requisitos,
de forma conside
rbvelmente detaliada, Tal informagao
6 especialmente apropria
da para publica9go em jornais, atrav6s
dos quais ela atinge un
pdblico bastante numeroso.
c. Carta informativa. Una carta informativa
6 um meio
ideal para dilgar, peribdicamente,
informa9Oes s6bre o centro,
desenvolvi;entn no govOrno, acontecimentos
de interdsse geral,
e novas id~ias e conceitos. 0 carAter
da carta informativa 6
determinado, sabendo-se se ela se destina
ciondrios pfiblicos, estudantes ou pessoas primbriamente a fun
formadas pelo Centre,
ao pfblico em geral ou a qualquer combinaglo
daqudles jA
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mericionados. Diz-se quo as cartas infcrrativas sno as mais in
teressantes publicagnes feitas peics centrcs, e as mais ampla
rne-lte lidas.
d.
Jc'rnais Pro~fissioaais.
nalI, cc.ntoi41.i
cij iT&o

Muitos centrcspublicam urn jcr
e rnateriais de valor Para a

crient-agno prc'fissicnal dos funcitcn~ric.s.
'Xcnfcrne descrito a
baxc, a publicargr. de um1 jcrnal do alta qualidade 6 umn erpreen
dimento necess~ri~o e dispe.wldicso;, o nflo deve ser empreendido des
proccupadamonte.
Alguns centros publicam; urma ccumbinagno die car
ta ncrntv
e .jcrnal.
'3sta ecrnbinagno d&i efls~jc h publicagno
do~ arti:7cs fletIioscs di-ncs de nota e i;-fcrmrnaCes, por~m evita
a c..crr§Yncin de dificuldades inerentes a umn jcrnal destinado a
art igc s de qiia ii dte
ac'ad(rnca.
e.

Mererandos do Jiforrnap ou relattrics. Se urn -entrc.
dc gov4r
,c',aes ar f uiorics
ih
ss viurn sJ-Y
prc~no, exi-forne
vieaci.onadc, flS2
iucs
VI e VII, tle tiecessitaria
pla:neJar urn forrnatc pan'2r:c Para sous relat6rics.
Umn cabeydlhc.
siniples e . US(' de uiii ;-.ibtcc baratc. do raprodurno The prcpcrcio
naria mwicrandos brevTes, ele ui:Is pcucas p&!g.i nas, cu um. dc, umentc
rnais extenso, comr doze cu *'iinte p~gizns.
Al-uns centres prepa
rani o di stribuen urn ccnsiderfi- el niirnerc, de relattrics inforrnati
yes,
!Vbre assu-1itos que ccnszidernn de grande inter~sse dv pfibli
zc sel~ecionadc.
f.
Relattrios de pesquisn o cncgraftas.
As pesquisas
i nd i clu.a1 e niifttuciu:~
-'recluente.rneufc prc duzori material sig
nifi 2atil-rc e dignc. de pu))*±-'_-at.
Ubi !aecrandc inform~al cu re
lat6ri&. pt-de ser usarc pnra sumiarizar o-s resultados de urn estu
doc de pesquisa ,-u prcij-Lc le consuilter,.a.
3e ur. trrttanentc cc-m
pletc dlo estude cu repro_'M9!c. do relattriz: b~s--co f6r de valcr
Para c pals e para ceivtri.s e n":,Oncins f6ra -..c iresm.c, apccnselha
se
prepare cle umn docuunt'- niais formal.
Tahi's relat6rics 7u
incncgrafias pecdem ser publicadc's ema fcornatc-padrao, cuc~re parte
de ut-,ra s6ri-e conti-iu.
.Reln-rirs
do asSesria
e censu].tcria.
Um centro que
faz tiurierrsc
ostiuic c~tf -::(.n~lu serri,).cs e cunsutoria a ccn vi
te cle m;Onuias dc. g. vOr-,x, aer:essitm pJlar'ej ar ur!ia .'apa e fcrniato
Para seuis reoawk:rics.
'rsses relat(.ric's pcclem ser datilografados
cu restriti~ir-rs ha reprt.d-rigac de urnas pcucn~s ctpias de urt~a !!orsac.
So aprcpri-adc parn a:op].a d:'.stribuigac, c- ralat!-ric seria publi
cado emn urtin s6ri-e de re1.t_
itC3c-s, rx-nfrri-.i d;;scritc em (' ) cu
Mf acirna, dle f4-r;;a resumd.cda, rncdificada c(.u rnesnC' Original.

Aniri.s mau-t
isa
eodr~-,
Ccnforme su
geridc' nc Capituic IIl, ui -cs iier-vi(cs nai~s qteis do rcentrc 6 a
expedigac, de anu~rics, ccrpilaqes estatisticis de inter~sse do

gr.vdrnc e dc. pciblic(,

Jistas d~e ender~gos e cutros dadcs.
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(1) Tais dccv.rentcs tem enorme valor na
divulga§ o de informaqbes b~sicas
s6bre o govt:xno,dentro dos circulos
6 especialmente ver
63.:
oficiais.
dadeiro ao n . el municipal, onde uma
municipalidade pode beneficiar-se com
a experidncia de outra. lesmo em um
gov~rno nacional, ua poder pode nAo
saber o que os demais estao fazendo.
(2) Um manual descrevendo organizagoes do

govtrnc, funqees e escrit6rics, pode
ter ampla vendagem.
(3) Os anu~rios podem compilar atividades,
dados de servigo, impostos e despesas,
ou progresso na consecuqno de objeti
vos.de desenvclvimento. Os anu~rios,
cobrindo fatos e atividades dos govtr
nos locais, sao especialmente pcpula
res.
( ) Tais rmanuais ou anuirios sflo geral
me*.ite importantes realizagoes de pes
quisa e exigem considerSvel avaliagno
profissional e habilidade editorial.
i. Material de iustrugfo. Todos os centros que conduzem
programas acadfnicos ou sem concessfno de diploma, reunem e re
produzem materials de instru.fo. Casos, simulagoes, e material
descritivo sno especialmente necessfirios nos primeiros anos do
centro, e devem ser progresoivamente melhorados com a experion
Um tanto ddsse material & preparado pelo pessoal do cen
cia.
tro. Outros materiais sno extraidos ou reproduzidos de publica
q6es existentes, frequentemente de origem estrangeira, para os
quais se deve obter permissno para reprodugfto. Um sistema pa
drao de reprodugao que traga prestigio para tais materials, 6
necessfrio. Resumos para cursos, guias de debate em classe, e
bibliografias sao outro tipo de material de instrugao que deve
ser preparado e reproduzido de acOrdo corn as especificaOes pa
drao. 0 preparo de livros de tdxto, ou a tradugao e reproduqfo
de tOxtos e outros escritos histbricamente significativos podem
servir a fins variados.
j. Artigos e livros. Um progrania de publicag6es de um
centro pode encorajar a redagno de artigos para jornais interna
cionais ou revistas editadas em outros paises. Em tais circuns
tfncias, o tratamento do artigo deve ser feito de conformidade
com as especificag6es e o carfiter do jornal para o qual Ole foi
escrito. Ocasionalmente, ura membro do corpo de funcionrios de
um centro produz um livro profissional para uso de estudantes,
bolsistas e funcion~rios. E'usualmente vantajoso fazer com que
um publicista comercial, uma editora universitAria ou departa
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mento de impressic do govrno imprima e distribua tratados de
talhados.
1. Publioaqo de p'oeyes e documentos. Convites para
fa~aNi. prelegaes, frequentemnente pro
que funconros es--os
v~m materiais que podew ser editados sob a forma de documentos
especiais e enviados hs pessoas que tom especial interOsse na
mat6ria. Se o conferencista nno preparou un manuscrito, pode
se fazer uma gravayto da palestra e transcrevo la. As confe
rtncias e preleq~es transcritas, usualmente fornecem material de
leitura de baixa qualidade, porbm a experi~ncia mostra que, se
as mnesmas forem devolvidas h pessoa que falou, esta as reescre
verA completamente (algurtas razes com ajuda de outros), fazendo
com cue uima boa publicaqao se torne disponivel . As conferdn
cias quase sempre produze uya grande coiheita de manuscritos
publinAveis, especialmente se pedirmos aos conferencistas que
preparem documentos adequados para Oste fim. Un confer~ncia
inteira pode set organizada de modo a constituir um livro de mi
nutas.
2.

Planejamento do Prograra

0 desejo relativo de incluir cada uma das esp~cies de pu
bllcagao acima wencionadas no prograa de um centro necessita
de cuidadosa avalayalo. 0 zalor, viabilidade e custo de cada
uma tem de ser calculado e pesado.
o Para os objetivos. Obviamente, algumas
a. Contribick
panfletos, notificag~es, cartas informa
como
tais
publicaqOes,
sAo t~o essenciais para as opera
informayto
de
tivas e boletins
probleva se refere h forma
nico
q6es de um centro que o seu
que devem tomar. 0 valor da publicagao de u: jornal profissio
nal, anu~rio, e outras pub2icayOes anbiciosas pode ser anulado
por falta de capacidade e fundos. A edigno de wonografias de
pesquisa e algumas esp~cies de material de instrulao oferecem
um dos ieios mais efetivos de atingir os objetivos primordiais
de um centro. A perspectiva de ter um docurmento publicado 6
uma atraqao para un membro do corpo de funciontrios ou para uma
pessoa de fora do centro, e faz co:." que os mes .os dediquem horas
extras para produzir um estudo, caso, ou artigc digno de crbdi
to.
b. Viabilidade. Jornais profissionais, mpnografias, ma
nuals e anu~rios nao devem ser tentados, a menos que o centro
tenha un editor experimentado e um corpo de funcion~rios cola
boradores. Muitos empreendimentos dignos de nota tom aprensen
tado dificuldades, quer por falta de pessoal qualificado, quer
pela preocupaqao cowi outras tarefas de prioridade mais alta ou
de mais urg~ncia. A capacidade de pesquisa e redagao do corpo
de funcionrios de um centro pode ser inicialmente testada,atra
v~s dR publicaqao de seu trabalho sob a forma de carta informa
tiva ou em um jornal de fora.
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C.
Recursos orgamentfries. Os centros frequentemente se
envclvem em publicagaes serf se aperceberem de seus custes e cem
falsas esperangas de obter lucro com as Suas vendau-. 0 Programa
de publicag6es se transforma assim nuni escoadouro deg limitadod
recursos necessarios a tarefas mais urgentes. Fazer propaganda
atrav6s de companhias editeras e fonteS similaresb podem prover
uma renda que suplemente a das vendas, Assim, antes de incluir
um jornal, uma monografia, um anuArio, livro de tOzto ou outros
documentos dispendiosos em um programa , deve-se fazer uma ava
liagao com base no seu custo efetivo e outros crit6rios de bene
ficio-custo.

d. Prioridades para publicagOes de pesquisa. A estima
tiva do mercado potencial e o valor das publicagoes ajudam a
resolver quais as prioridades de pesquisa. Desde que o prop6si
to dos artigos de pesquisa, monografias e relat6rios 6 prover o
conhecirnento essencial para melhorar o servigo pfiblico e contri
buir para o desenvolvimentc nacional, todo projeto deve ser tes
tado com base neste fator. De outro modo, alguns membros do
corpo de funcionfrios tenderao a seguir suas pr6prias intuig6es
e preparar documentos descritivos, legais ou doutrinArios, de
pouco valor para aqutles que procuram melhorar os sistemas admi
nistrativos do pals e os esforgos de desenvolvivaento.
e. Formula~ao do programa. Quando estas possibilidades
e fatOres s~o avaliados, pode-se entao desenvolver um programa
formal de publicagOes, para aprovagno final por parte do diretor
do centro, junta governativa, ou quem quer que tenha responsab!
lidade final s6bre o oramento. De prefertncia, o programa deve
mostrar as especificag~es de cada publicagao, seu objetivo, mer
cado, distribui9fo antecipada, custo estimado de preparo, m6todo
do reprodu;Ao, distribuigftc, renda estimada prcveniente das ven
das, caso haja, fonte e quantidade de subvengfto, caso haja, e
evidtncia da necessidade de documento e dos beneficios que dale
advirao. Lsta avaliagno exige estimativa e ccntr~le do tempo
do pessoal empregado no projeto, nao se considerando os servigos
individuais como urn recurso gratuito. A edi Ao de alguns docu
mentcs pode ser urgente e nao deve ser protelada, na dependancia
do desenvolvimento de urn prograwa. Mesmo depois que um progra
ma tiver sido adotado, novas possibilidades e prioridades que o
centre pode querer levar em consideraq9o, se tornam evidentes.
f. Comecar con wodera5flo. Devido a rauitos imprevistos no
preparo de publica' es satisfat6rias, 6 aconselhAvel plsnejar
urm programa modesto, atb que a competencia seja estabelecida. Um
bom documento 6 melhor do que vfrios documentos ruins. A im
pressno que a maioria das pessoas tam da compet~ncia e importan
cia do centro 6 obtida atrav6s do material ddle recebido. Um
centre que "comega cow o p6 direito", corl! publica90es oportunas
e atrativas, esth em vias de estabelecer uma boa reputajAo.
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3. Designoylo de Atribulques
E'to importante definir responsabilildades no preparoediQ9o, reproduySo , distribu:Wno, estocagem e contr6le orgament
rio das publica9ges, quant
ucidir o que publicar.
a. Publicagles infor.ais ou s:..Iples. Um escritor-editor
h~bil 6 essencial para um centre, qualquer que seja c seu
tawanho. Em pequenas crganizaqos, tal pessoa pode auxiliar
tamb6m nos cases administrativos, nas negociaq~es, ensino, re
gistro ou nos arranjos de conferdncias. 0 diretor usualmente
necessitarA assumir a principal responsabilidade pelo preparo
dc fclhetc ou panfleto que lessreve o centre. A preparaq~o de
uma cu mais notificaqes 6 crdinbriamente uma funq o relacio
nada com o planejamento de um acontecimento, porbm a atribuiq~o
e com talento parn desenho pode
desta tarefa a um editor hbil
contribuir grandemento para sua atratiqidade e efic~cia. A res
ponsabilidade pela publi.aglo de uma earta informativa pode
ser atribuida a tal editor, assistente administrativc, protoco
lista ou a um instrutar, dopondendo de quen tam inter~sse, com
petOncia e persistincia pora fazO-lo. 0 preparo de materiais
do instruyso - que podem wnriar da produpc de um livro t~xto,
ou elaboray~o de probleas de case, a um trnbalho de "recorte
e nalagem" - deve geral~ente ficar a cargo do instrutor.
b. Publicaco's HMifceis. Se um centre decide editar un
jornal profissicnal, mcnografias, anurios e empreendimentos
ambiciosos similares, 6 necessArio que se tomem provid~ncias
mais detalhadas. Simonte un diretor de publicaq6es, de tempo
integral e tcnicamente competente, ou um editor mais antigo,
podem desenvolver um programa extensivc de publicaqCes e dar
atenqlo permanente e a ccntinuidade que Oste trabalho requer.
Wm adiqno, outras pesscas Cc corpo do pessoa necessitam assu
mir Cs principais pap6is na redaQo de artigos, produqlo de
t~xtos aceitveis parnmonografias cu relat6rios de pesquisa,
e na coleta e coimpilago de dados para mnnuais, anurios ou
listas de enderqos. Se um pals posAue diversos centros, Ostes
podem colaborar na publicallo de docurentcs desta esp6cie.
c. Mantendo-se informado. Para tirar proveito total das
oportunidades de publicayto, o chefe de publicaqo necessita
ter inteiro conhecimento do que o centre ost6 tentando realizar
em todcs os departamentos, e necessita ter fAcil acesso a auto
res em potencial, dentro e f6ra do centre. Isto requer a sua
participaqao em reunites do funcion~rics e cnnfer~ncias, em dis

cussCes do programa de trabalho do centre, em sessees de plane
jamento de pesquisa e em atividades de camro.
4.

Reproduquo e Distribuicno
Todo centre requer um equipamento de reprodugAo.
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a. Processo "ditto".
A mdquina mais simples 6 a "ditto"
(reprodugno a alcool), que produz at6 c6rca de 100 c6pias razoh
velmente legiveis de um escrito datilografado. Esta mfquina for
nece o m6todo mais barato e mais rdpido de produzir material in
formal, notadamente para uso interno, minutas de trabalho, e ma
teriais de curso. Um dos usos convenientes e econOmicos d~ste
processo, o qual produz um original iddntico ao datilografado com
fita c6mum e numerosas c6pias, consiste em inserir uma matriz
"ditto" na mdquina de escrever, como se faz com as c6pias em car
bonoo Esta matriz pode ser usada para reproduzir quantas c6pias
se fizerem necessfrias.
b. Mime6grafo e imrnressfto "offset". Para notifica4oescar
tas informativas, boletins c relat6rios formais, necessfrios em
grande quantidade, quer o processo mimeogrffico quer o de impres
sao em "offset" slto essenciais. No minimo, cada centro devia
possuir equipamento mimeogrfico. A maloria dos centros consi
dera de grande conveniOncia possuir ou dispor fhcilmente de um
equipamento de "offsett". A impressno em "offsett" tem vantagem
s6bre a impressao em mime6grafo, no que diz respeito h reprodu
qo legivel de tdxtos datilografados, em quantidade e em pouco
tempo, bem como no que se refere h pronta reprodugao de desenhos,
grfficos e fotografias. Documentos bem atrativos e legiveis
podem ser planejados e reproduzidos por Oste processo. Capas
impressas em "offsett" favorecem muito uma publica9ao profissio
nal.
c. Impressfo. Panfletos, convites formais e livros ge
ralmente exigem impresso. ConcorrOncias competitivas entre
os fornecedores particu7'es3 de tal servico, ou o uso de um de
partamento de impressfto do gov~rno ou da universidade, sao m6to
dos comuns de obter Ostos servigos. Bons resultados dependem da
competencia de um editor para especificar o formato e o estilo
de tipo, bem como para pOr os manuscritos na forma correta para
composigo.
d. Nfimero de c6 ias. Os centros frequentemente esgotam
seu suprimento de um determinado documento rhpidamente, mesmo
que possa haver quantidade em excesso de outros tipos de docu
mentos. Geralmente, a razao para ambas as situag6es jaz em de
cis~es impulsivas s~bre o mercado e na falta de um plano de dis
tribuigfo. Uma estimativa cuidadosa do ncimero de c6pias requeri
das para satisfazer necessidados a longo prazo, bem como Yivces
sidades imediatas, 6 uma decisao impnrtante e, frequi,:tcniznte,
determina o tipo de processo de reprodugfto a ser utiiizada.
e. Listas de expediio. A adequabilidade do sistoma de
listas de expedi9fo, cobrindo as vfri4s categorias do pessoas
ou do ptiblico com que o centro se deve coidanicar, determina se
o documento chegard hs maos da possoa detorminada e se o centre
possue capacidade para publicar acontecimentos e convocar reu
nites°
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(1) Tal sistema permite a selego do qual
quer combinago de sublistas, as quais
se destinarfto a um fim especifico. A
menos que as listas de expedigao sejam

mantidas em condioss atualizadas, os
convites, notificagdes e documentos
nfo chegarno hs pessoas a que se desti
nam.

(2) Todos os membros do corpo de funcionA
rios de un centro devem estar alertas
e se responsabilizar pela adiggo de
nomes e corregto de cartas e enddregos
das pessoas constantes da lista de ex
pedigao.
(3) A supressao peri6dica de coisas sup6r
fluas, existentes nas listas, tamb6m
6 essencial pois, de outro modo, muita
coisa insitil ficarA acumulada.
(4) Embora muitas pessoas contribuam para
manter as listas atualizadas, uma pes
soa expedita c persistente deve ser
responsfvel y la manuteng~to e utili
za:1o das mesi-uas.
(5) Se as subscrig6es forem pagas, os no
mes dos assinantes devem ser pronta
mente cancelados quando os pagamentos
de renovagfo nao tiverem sido feitos
pois, de outro modo, os destinatfrios
ficarno sabendo que podem conseguir

c6pias sem despesas e, eventualmente,
nenhum d~les pagarfi para obter a pu
blicagao.
(6) Caso as listas sejam usadas frequente
mente, tempo e dcspea poderao ser eco
nomizados com a utilizagao de equiva
mento autoiatLco para enderegar as pu
blicagOes.
5,

Sugest~es Utois

a. AvaLia.r:o do mercado. Ao decidir o quo publicar, un
centro deve assegurar-se de que a publicagfo 6 genuinamente
necessfria, que aumentarA o trabalho do centro e que tem uma
"mensagem" a transmitir ao destinatfirio a que se pretende en
viaLla. Uma boa publicagao se harmoniza como ambiente cultu
ral, social, politico e administrativo e que se aplica. Os
funcionArios locais, bem como as pessoas oriundas de outras cul
turas, frequentemente produzem materials irrelevantes ou sem
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sentido para a situagao local.
b. Crit6rios. Ao tonar uma decisao s6bre a publicarao de
um 0documento, o centro deve considerar at6 que ponto Ole:
(1)

Divulgarh conhecimentos tteis e infor
magoes s~bre a administragno pfiblica e
o serviqo pblico, contribuindo assim
para uma melhr pritica.

(2)

InformarA os leitores s6bre o trabalho
significatiqo que o centro vem fazendo,
promovendo assim participagno e ap~io
para o mesmo.

(3)

Promoverh uma ligao tangivel entre
as pessoas ou agncias atendidas e
os funcionfrios do centro.

(A)

Contribuir& para o desenvolvimento da
capacidade de um centro, pelo melhora
mento da qualidade redacional de seus
funcionfrios.

(5)

Reunir&, deforma organizada, conheci
mentos e experi~ncia sObre administra
gao pfiblica, para uso de estudantes,

bolsistas e profissionais, no pals e
no exterior.
(6)

ProduzirA renda, no caso de publica
qoes vendfveis, e auxiliarA, por seu
turno, nos esforgos do centro para con
seguir recursos orgamentfrios.

c. Formato e estilo. Uma publicagno atrativa e de fAcil
leitura d-utia impressio favorvel. Um documento mal. escrito e
de qualidade inferior pode causar imais dano do que bem. Deje-se
evitar um estilo enfadonlao e pedante de escrever, o qual nao 6
adequado nen interessante para funcionfrios ocupados. Uma cla
ra e simples exposiqao dos fatos 6 uma arte e um reflexo da
verdadeira sabedoria. Distinoue-se fhciJmente de esfor4os para
impressionar os outros com pseudo-aprendizado.
d. Reularidade.

Se houver um compromisso para publicar

um jornal ou carta infornhatira peri6dica, & -i'portaitte manter
se fiel hs datas de publicagao. Tal fidelidade estrita viantbm
as noticias na ocasiAo oportuna, preenche as expectativas dos
leitores, evidenia a honestidade de prop6sitos e bom desempenho
na implementagao, e "conserva os funcionArios em atividade."
Os prazos para as publicarpes de,,em ser cumpridos tao rigorosa
mente quanto hs sessoes do aurso ou outros acontecimentos pro
gramados.
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e.
3tLbeleciiento de hordrio. E'tac necesshrio ter ho
rArio de trabalho detalhado ou planes de trabalho para as publi
cagOes, como para a condug9o de pesquisas ou servigos de consul
toria. Quer a publica91
s<.o u. j,.rnal peri6icC, uma monogra
fia ou um conjunto de materiais de instru.c,, iauitas fases pre
parat6rias sao necess~rias durantes as primeiras etapas seo do
cumento deve estar pronto para reprodug~fl
no tempoc certo. Os
pro*cessos de solicitaqo
cle artigos, re-escrita, edig9o, verifi
cagno de fatos, 1iberaqces de propriedade ou autc-rizagno do ma
terial produzido ou reimpresso, financiamento, negclagOes para
repr.;dugao, e ui.a s~rie de provid~ncias cutras serarte levam mais
tempo do que o rrevisto.
A pessoa responsAvel per qualquer pu
blicagno deve ser um mestre no assunto, com autoridade para agir.
f. Suscetibilidade oficial e pessoal. Embaragcs sno fA
ceis de conseguir, por se fazer refer~ncias em noticiArios ou
artigos que sno inacurados r. u considerados come depreciativos
por algu~m. Precisno pas informag'es
c objetivo a ser atin
gidc per qualquer publicagno.
(1)

Todos os materials deveni ser verifica
dos para se estar seguro de quo nada 6
de mau gosto, de que as personalidades
nfo sfo tratadas de modo adverse ou ba
julaturio, cu que Oles nftc constituem
uma eCdiqo rrewatura ou desautorizada
de informagnes privilegiadas.

(2)

ZToti.cirios, artigrcs cu mcnografias ba
seadas em relatt.rios preparadcs para o
gcvCrno, inf.rmaqnes obtidas atrav6s dos
registrcs cficiais, e entrevlstas confi
denciais
icnoarovagfc o e onord1ncia
com relagac a- quo pode ser publicado.

(3)

A ublicnqfo do informaqaes envolvendo
j:.ropustas de politica ou fatos exigem

colabcrafo nc.s mais altos niveis, espe
cialmente se a ag~ncia interessada dese
ja utilizar ou reprcduzir o relat6rio
para fins oficiais.
(4)

0 requisito de atribuigfo cu cr6dite
deve ser esurupulosamente observado.

(5)

Publicagces que revelam inadequabili
dade ou que tem necessidade de mudanga
podem causar ressentimentos era funcionA
rios tradicionalmente orientados.
las
podem ser criticadas com relagrio ac
trabalho de t~cnices ou do pesscas
que no tom prtica e nfo compreendem
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as realidades de trabalho. Por outro
lade, putlicaq6es cuidadosamente pre
paradas poden fortalecer a unito dos
defonscros da reforma administrativa,
econOmica o social. Se as publica
96es s~o cuidadosamente preparadas
para elininar dogmatismos, generali
zagOes nno apoladas, arrogfncia na ex
pressg ou critica desnecossria e,
especia!mente, se est~o preparadas pa
ra ccntra-antecipar argumentos com gra
qa, uma publicaq o inocente cu mesmo
ing~nua pcde ser elaborada com o fim
de evitar prover meios para os oposi
tores da icdrnizaqo.
g. Arranjos rociprocos. Um programa de publicag6es re
quer ULA plano do interclubic com outros centros, com agdncias
internacionais do assistdncia tMcnica o cow organizag~es esco
lares quo editaw documentos. ita troca permito que o centro
at±nia uma boa clientola e que, por seu turnc, traga para o cen
tre un fluxo seguro doe material para usc em seu pr~prio progra
Veja no Capitulo IX um comzont rio sabre
&,a do publicaqes.
trocas, come um meio de adquirir materiais de biblioteca e de
refer~ncia. Notici~rics ou artigcs sdbre como os demais palses
estno solucionando um prcblema siMiar, para u;i empr~sa local,
sffo sevipre estimulantes e 6teis. As trocas oxigem negociag6es
e contrCle continue, do contrArio up centre pode oncontrar-se
na situa9go do fornecedor de informaqOes. Para economizar
selos e evitar o extravo d c6pias, um centre pode informar as
demais ag~ncias s6bre docupientos que se encontram disponiveis
atrav~s de encomendas.
h. Solicitaqto do manuscritos. A aquisig~o de noticias,
artigos e outros materiais escritos requer solicitaqno especi
fica e concord~ncia. Poucas pessoas respondem a uma circular
geral pedindo contribuiqCes. Na solicitagAo, o pedido deve ser
especifico com relango ao assunto, cobertura, extensac, data de
apresenta9go, data proposta para a publicagao, e remunerag o,
se fOr c caso. Quanto mais formal fOr o artigo, monografia cu
relat6rio de pesquisa, mais detalhado deve ser c ac~rdo.
Remunerayno. Noticirios, artigos e cutros materi
i.
ais instrutivos sao usualmente redigidos sem remunerag~o, come
uma obrigagno dos funcicn~rios e bolsistas. A remuneraqfo 6
geralmente apropriada, quando f6r sclicitado um relat6rio espe
cial, estudo do pesquisa, cantribuiq9o para um simp6sio formal,
ou livrc do tOxto, cs quais requerem bastante desvio de tempo
do autcr. A aceitag~c constitue um contrato, quo o autcr res
peita, apresentando c manuscrito ccmo fo ccmbinado, e o centre
cumpre o prcmetido atrav~s do pronta rer:uneragno e publicag~o,
seo material fdr da qualidade desejada. A utilizag~o de auto
res e pesquisadores de confianga evita situaqges desagradAvois
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e imprcficuas, resultantes da apresentagno de materials de qua

lidade infericr.
j.* Iniciafto cde uri jornal. Uma prttica comum, no lan9a
mento 6o um jornal profissional, consiste 0m1 convidar autores
de reputagno internacional para contribuir cor artigos. Esta
prLtica pode resultar era uma priweira edi9go irvpressiva, segui
da Co retarclamento das ediq~es subsequentes ou de urna deprecia
9!o aguda do seu contefido.
Se bera que sea
desej.vel iniciar
bern upi jornal, a formulago le planos e c comprorietimento de au
tores para diversas edi qes sfo aconselh~vois, antes do com~go
da publica9fto.
Uma junta editorial 6 ura ajurfla valiosa no pla
nejay.ento do um jornal, especialmente nas decisOes sabre o que
deve ser publica-o.
U. editor necessita ser capaz de informar
a urn autor que uua junta "concluiu ser meljhor que seu artigo
fosse publicado em outrO jcrnal."
6.

Desontrolviviantc cia Capacidade de Zscrever
e-CIO ?ulicaqfft

Como se pocIe ver, o planejanentc e a implementagfc de um
programa do publicag~os nfo pode ser deixado em mtos de amado
res. Isto exige especialistas para supe:.',isionar as tarefas
principals, ben. como requer que os meiimbros do corpo de funcio
nArics de um centro estejar.a prentos para dar ap~io e auxiliar
na redaqfo real da publicagao.
a. Treinarmento ce eritores. Os supervisores de publica
9fo e editores sao treina,'-os erm suns tarefas respectivas. Eles
aprendei no trabaiho, p r6r. muitcs erros pcdern ser evitados se
lhes f om fcrneci(as C-pertunidades de treinawento mais formal.
As possibililades inclue :
(1)

Aquisig'o c usC de livros e artigos
s~bre reda9fo, ediggo e puolicaggo.

(2)

Exame do publicaeges de outros cen
trcs, para ver o que 6 de boa quali
dade e o quo deve ser evitado.

(3)

Visitas A outros escrit6rios do pu
blicaylo e editoras quo publicam esp6
cies similares de
ou que
oateri.i,
utilizam o mesmo processo.

(4)

Comunica9zos com os centros'e w'iditas
aos mesmos err outros paises, para
aprenrier atrav6s de sun experiancia
e trocar id6ias.

(5)

Inscrigno em cursos de relevdncia.
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(6)

Estudo de materiais irnportantes emi
adninistraq~o pfiblica, para desen
volver o cconhiecirmento daquilo que 6
digno tle ncota e cos requisitcs neces
s6Lri.ls para -.cuf~ar-se profissional
mente neste carmrpo.

(7) Consulta continua, coni outros membros
do corpo de func~icutrics do centr,,
sibre planejam~ent,: de prograza, deci
sOos s~bre 1-Actici~rios e namuscrite:s,
e padroes do me ihormentc.
Nao sbmente Cs
b. Imorfnci-a da capacidade cle reigi.
chefes de publicn.ftc e cs editores necL-ssitai:- rea2.rente ter ca
pacidade redacie~nal, porft a capacidade de rrUIigir 6 uma quali
ficagac importante para instrutores, posquisac ,rse outros
Bntretant0 , se o diretor
memn)ros do cc-ri-o do funcicn-&rics.
nftc possue padrnes polcs quais dove julgar a qualidacle dos ma
teriais, be,-i coic. para p.re-parar e publicar dIocumnentos quo ema
pro7gramza do. publicaos sofrerA
nam de seu escrit6rio., toc
corn isto. Umn dos deveres dsinstrutt.res 6 auxiliar os alunos
a cjesenvcolver capacidacde ror~cicnal no pror-arr de jornais, re
lattrics de projeto e c&L..runcac,"es cficiais.
Desenvc2.virnento da cajricida-le de redigir. Tcdo cen
tro deve ter un~ prt-.grana para cdesenivolver urna avaliagno s~bre
o que 6 redarga. of iciento or, adroi.. istragao piblica, comec orga
nizar e redigir relautrics do posquisa e consuitcria, e conic
produzir documeintos cfici"-is, cascis e rateriais do t~xta..
Abaixo, algumas das manoeiras el"-s quais so pedoe fazer isto.
C.

(1) Devctanc a-Oste assuntc. rouni~les
espocificas do funcionrios.
(2) li'dquir'Indo e distribuindc manuais
s~bre redpaqtk-- do relatfrics e cutros
artigos pertia.-intes.
(3) Chaniancdo atonftc dos nmernbrcs flc corpo
de funcicn~ri: -s pra publicay..es bern
escritas e mal escritas, exkjlicando as
raz;' s desta diferenga.
(4) Trazendc peritos no centre, para cc-ndu
zir reunioes ou para fazer palestras
sa-bre redlaqfc e preparo rle relat6rio.
(5)

Tcigindo. que os membrcs dc. c.-.rpo dcj
funcicnftics ccnsultem corn c editor-
chef e do contro ou que se assegurrn
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de receber assistencia de sua
parte, procedimento Oste que en
volve relayOes delicadas.
(6)

Enviando minutas de materiais
para serem revisadas por peritos.

(7)

Fazendo recomendao para prepa
ro e publicaqac de materiais de
qualidade.

d. Sensibilidades importantes. Muito mais do que compe
t~ncia no uso da lingua e nc planejamento de uma publicaqao
atraente, se exige de um bom editor ou diretor de publicaqlo.
Conhecixentos essenciais e sensibilidade ao impacto da publicaqao, sAo desej.veis. Se um editor taLbK tem habilidade de pes
quisa, especialmente nos m6todos de hip6tese-teste, muitas fa
lhas em artigos, monografias, e relat6rios de pesquisa podem
ser evitadas, especialmente proposigoes nlo justificadas, con
clusOes e embargos.
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fZapiLtuic

UX.

SERVIW~S BIBLIOTECARIOS
E~ DE RUERNCIA

Prcp~sitc.
Mesmc que uma escola cu Institute seja parte
do urna un
rTa
e teniia acesso ix biblicteca principal, Oles
de~en ter sua pr6pr,.a c,-Jo~fc de Accurnentc.s e serviqcs, para
atender hs suas nocessidacles cspeciais.
De outro mcic, seus
prcgramas de grau a.adnicc, treinanento a murtc prazo, pesqui
sa, e servioos de ronsultcria so ressentirl- la falta de cic.cu

ientagno o assist~ncia especializada quo tal trabaiho exige.
0 proptsitc d~ste capituic 6 l1escreirer CS requisites de
uxna biblioteca administrativa especializada e prc';er ncrrnas
st'bre :'mc- estCabelecer e cperar tal biblicteca.
1.

Pieqtisitos Bt~sios

n..
Necessi.Thde "e bil-licteca.
A fornaipc de iima celel!C.
l~e .-ck::unientces requer c esfC'rqc ccrperatiwi Cle umn bibJlictoc.tric,
prcfissicnal o a inir~iatiia 1rs furncicmbtio~is cia instituigli,
parri 3nf'.Ioriar si~bre vilafs c-s ciccumentcs que Vic necess~rics e
quais na
tidl
nc pais cu ema r-utrc lui7ar qiialquur, que
prc-hr-'ilriodte prccduz;.ra.c materinais -"ali,,scs3. Muitc-s i-rs d.-cu
irnent.-s cC nsitir&,-: rie relat'."ric s cfi(iai.s, red at~ri' s de 1wvan-
t1aaret- , assuntss
crfi
oi.s
utras mcnor-crafias (. meic.
ran-1c s q'ue flu-..Ca snL arr1c J
s nocs
scas
da~ or.trras. Dar
tal rosp.-rinaildfdade hb u;am u. rersiclaIde . eral .-,u biblicteca
P.i bj.C.,
tercliferofe-r5e
ii.tor~sses e a'.c.ssacias per pressees
clas :?aculdades tradir -ic1anis, seria paral-fza-ite.
b.
Fu~rs
Unia biblicteca cie traballc efetivc 6 a
llinteli'ln-Aa"l ou c ce.-,-trc :ner-vcsiG de uvvja esocla c-u institutc.,
Os instrutores necess-iar- lespcnder cc-isi-derfivel temnpo na bi
bJlicteca, dosenioclvien.-l- rc. tei rcs, letertaniuande exercic ics (le
leitura, prccuravrlo refe ',On cias 'ficiais e estudcs die easc., e
1,erifica-,ido a n(!equabiliciad,'e cia docuiaentaqf.' om carapx s espoc-i
ficcs. C's estuclantos o ve
rocurnr ccnt~nua.-,ento pcer materi
ai#s quje tenhiam uso nas matl-ri.as c~cursc c. na preparac,
do pro
jetCes e jrias
bem cc'
eterminadas leituras.
C biblicteeb
ric
6 c. cc nsuJlter o siplificador
(iestas t1-arefas.
aol
-,
'I
cg.1.
O
suos
dru pesquisa e servi~cs
de ccnsulteria l~epenlew ina -.c-eta e estucfie ,'e tlC-Cumentcs do in
ter~sse para a rnatftivi especifica Sc-b.'in-.estigaqac.
0 biblic
techinic- procura cs iiateriais, faz refer-Incia de fa.tces para cs
membrcs de ce~rpo de furncicn~rics, ncs campos fle seus interts
ses, e serve conic assc-c.*, nc prc'grama tctal dn irlstituigac.
ci.Recuistr

s r amen t~rios. Obvi*aontje, so umn centre

vai manter talWbibLceca,? -l de
trum crqamentc para a bi
blioteca, umn hiblictec~ric prcfissional qualificadc, e espago
o equipamento adoquadcs. Estimcu-se que, para servi9c adequado,
urn centre dove ter ctrca de 5% dc orgamentc
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anual destinado

pera fins de biblioteca. 0 investimento inicial seria, & claro,
considerhvrelmente mais alto. Os requisitos de orgamento sno
afetados pelo alcance do pro-ravsa de instrugo do centro. Pro
gramas acadfmicos avangado-l e Co'.ferentes exigem muito mais re
cursos de biblioteca e seri.9os co que cursos de treinamento de
curta duragno, psra funcionirios graduados. Um programa exten
sivo do pesquisa igualmente exige urn programa major do biblio
teca.
Se uma biblioteca geral 6 totalmente accessivel, a biblio
teca do adininistraqao nao necessita estocar assuntos gerais sO
bre economia, hist6ria, Direito e outras disciplinas acadomicas
ou trabalhos dispendiosos do referen-ia que nao estejam em uso
continuo.

e.

Pessoal profissional.

Se um bibliotecirio profissio

nalmente qualificado nao estl
disponivel, uma solugno satisfa
t6ria 6 algumas v~zes encontrada, selecionando-se uma pessoa
com excelentes qualidades possoais e forne.endo-lhe treinnmeto
profissional no exterior, so necesstirio. As provid~ncias para
tal trei~namento de.rem:- incluir um acOrdo contratual. no qual a
pessoa se cornpromete a trabalhar parn o centro pelo menos duran
to um n(imero ninimo de anos, ap6s o t6rmino do seu treinamento,
Deve-se dar no bibliotec~rio a situngno profiss'onal, por6m Ole
deve pelo menos cortiparecer hs reunioes do corpo doconte para
que poss coordenar os serj':.os da biblioteca coi-i as atividades
do centro.
f. Um perito auxilia a iniciar a biblioteca. 0 estabele
cimento defurea nova *--.ioteca exige coneiniento espeial e ex
peri~ncia que nao sWIo encontrados e, um, bibliotecfirio rec6m
treinado ou tradicicnal.
Un arranrjo frequente consiste em re
crutar os serviq's do ur. b.I
ctecbrio experiente, por um con
trato de tempo limitado, pa'n or-anizar a biblictecn enquanto
o bibliotec~rio permanento es.t receberidC treJ nainCto formal na
escola prof issional.
Apts ccmpletar o trei-armen;tc, c bibliote
crio
rectrm-gradmnuc trabalha por um curto periocd sob a dire
gno do bibliotecSri- ocntratado, antes de assurir t(ctal respon
sabilidade administratiiia pela biblicteca.
Um substitutc ra
zo&'el para Oste 6,ltic ratcdo cosiste de um per~odo prhtico
do treinamente dO dis
a quatrc n'-ses, emh urea biblioteca do ad-
ministraqno bern estabel:.-da, seguido imediatamente de treina
mentc; profissiouial.
g. AssistOncia de seriqos burncrticos. 0 tamanhc
exatc do quao do funcic1..x.urcs e a prc'porio de pessoal profis
sional para c nao prc-fissic.l.-al dependem dO tamanho cia bibliote
ca e de suas atividades, pcr6m urn pccuc de assist~ncia de ser
vieos burocrticcs e de secretaria serA -:ecuss&ric, tVc. Icg(! um
biblictechric. tenha side designado.
Um rentro nic garante o
ret'rno total de seus investimentcs, so exige que c biblictect
rio profissicnal desempenhe cs servigos burccr~ticos e fungtes
do secretaria.
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h. Anulajao de fianya. Uma pr~tica desastrosa de biblio
teca, em muitas-pRprTFes-do-- iundo,consiste em exisir que o biblio
techrio apresente fianqa.
3sta prAtica pode nao ser il6gica se
a biblioteca functonar principalmente como um museu. Se f~r uma
biblioteca de traba1 o, da espbcie aqui descrita, a fianga deve
ser eliminada. Nao 6 possifel pedir a um individuo que seja
pessoalmente responshvel pela perda de qualquer livro, para en
corajar os estudantes a utilizar a biblioteca. Se a fianga 6
exigida por lei, o sentro deie providenciar um meio de assumir
esta responsabilidade e caucionar o bibliotec~rio, contra res
ponsabilidade pessoal.
i. Espa
e equipamento.
.3,muitos centros os serviqos
bibliotec~rios sao dficultados por instalagoes e equipamentos
ruins. Se utilizado o espago disponivel existente, Oste deve
ser disposto de maneira a acomodar as operagoes e uso da biblio
teca. Se o centro fOr afortunado e capaz de construir um no vo
edificio para a biblioteca, ou um edificio no qual a biblioteca
possa ser instalada, um oonsultor de edificio de biblioteca,
trabalhando com um biblioteshrio profissional, pode evitar enga
nos dispendiosos.
j. Comit~s de biblioteca. 0 centro deve estabelecer um
comitO de biblioteca, ou um comitO de biblioteca e publicaqoes,
do qual o bibliotechrio deve ser membro. Deve estimular solici
tagOes de adesno, revisar as normas da biblioteca, fazer reco
mendagoes e promover por outros modos o uso das instalaqoes da
biblioteca.
2.

Instalagoes da Biblioteca

a. Acomodnroes planejadas. Quer a biblioteca ocupe acomo
dagoes novas ou adoatdas, a experi~ncia mostra que uma bibliote

ca funciona corn bern mats sucesso em acomodagOes planejadas e
arranjadas especialmente para Oste fir. HA wuitos fatores que
podem e devem lerar em ouisideraqao a aecessidade de adaptar
acomodagoes substitutas. Per exemplo, um impertante aspecto
disto 6 uma (nic:a entrada e saida combinadas, disponivel para
todos os usuhrios da biblieteca. Sste aspecto permite que a bi
blioteca seja mantida aber t a durante periodos nao muito atiros,
com sbmente um membro do corpo de funcionArios de serviqo, para
aconselhar as pessoas que entram na bilbioteca e observar os
usuhrios h sua saida. Se um c6digo de iic ndio exige saidas de
emerg~ncia, elas de.rem ser equipadas com uma "barra de alarme"
que abre uma porta fechada e simultAneamente faz soar o alarme.
h medida que o corpo de funvionArios e a biblioteca se expandem,
torna-se cada vez mais desejhvel prover uma entrada de serviqo
para os funcionArios e entrega de mala postal, reduzindo assim
o trAfego atrais de Areas de refer~ncia, leitura e estudo. Para
um estudo compreensi o dos problemas arquiteturais da bibliote
ca, vide "Planejando 3dificio de Biblioteca Acad~mica e de Pes
quisa,, de Keyes D. Metoalf, publicado em 1936 pela "McGraw

Hill,330 West 42 Street, New York, New York."
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b. Proteao de documentos. Os documentos necessitaa de
protegao contra r s-nimigos principals do pape]: (1) luz do
sol, (2) humidade, e (3) insetos. 0 primeiro pode ser evitado
fhcilmente pelo uso de um desenho estrutural que proveja prote
qao contra o sol. Ili zoaas temperadas os edificios sao algumas
vezes construidos com grandes ldminas de vidro para efeito ar
quitetOnico, criando assim um problema para os bibliotecArios.
Isto nao quer dizer que as janelas necessitam ser eliminadas,
por6m elas devem ser limitadas e protegidas pelo lado de f6ra por
gelosias ou outros artificios.
c. Ar condicionado. A humidade tropical e os insetos
podem ser igualmente destrutivos e sao melhor controlados pelo
ar condicionado, o que tamb6m tem a vantagem 6bvia de melhorar
as condiges de trabalho para ambos, os usuhrios e os funcionA
rios da biblioteca.
d. Mobilia. Na 2uropa e na Am6rica do Norte 6 possivel
selecionar uma variedade de equipamento e mobilia especificamen
te planejadadas para bibliotecas. As entregas podem ser feitas
em qualquer lugar no mundo, por6m nem todos os centros podem ar
car com tais importaqoes. A mobilia localmente produzida nao 6
mais econ6mica, por6m tamb6m pode ser mais durAvel do que as im
portadas. Os artesaos locais devem ser capazes de proteger a
madeira contra insetos e, o metal. contra a corrosao. 0 que Oles
nao podem fazer 6 prever a necessidade de prateleiras ajustiveis
para a biblioteca, cabines individuais e a multiplicidade de re
quisitos que os fabricantes de equipamento de biblioteca:s se es
pecializam em preencher. *o forem dadas especifica Ses adequa
das, pode-se fazer una aproximativa de alguns dos aspectos dese
jfveis dos equipamentos.
rombinando a pericia dos artesnoslocais
com a sabedoria de um consultor profisslonal de biblioteca, un
centro pode descobrir so]uqOes efetivas. Para fazer um estudo
dos problemas de biblioteca, peculiares dos tr6picos, vide "Mobi
lia e .3quipamentos ema BibliotecasTropicals" , de Wilfred Plumbe,

no Boletim para Biblictecas, da UNESCO, Vol. 15, n9 5, pAginas
271-276.
e. Acessibilidade. 0 problema da colocaggo de pratelei
ras envolve uma consideragao bfsica - fAcil acessibilidade dos
documentos, para os funcionArios, estudantes e outros usuArios
legitimos da biblioteca. Nao hA alternativa aceitAvel para pra
teleiras abertas, disponiveis para t6das as pessoas autorizadas.
Nenhum catAlogo de assuntos 6 um substituto satisfat6rio para
acesso a livros e outros documentos arranjados por 6rdem de as
sunto, em prateleiras abertas, Desde que sempre hA alguma perda
de documentos, sob tal sistema, o livre acesso de outras pessoas
que nao os funcionArios da escola ou instituto pode nao ser exe
quivel, se se pede que o bibliotecArio seja caucionado e pessoal
mente responsAvel por tais perdas.
f. .Npa o para trabalho. Um dos recursos comumente ne
gligencados--o que diz respeito a uma Area adequada de
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trabalho para'os funcion~rios.

Al6m de espago para carteiras

deve incluir
e prateleiras, a Area de trabalho dos funcionfrios
de em
mesas de trabalho para empacotamento e desempacotamento
acessivel. Um
brulhos, seleggo, colagem e uma pia fhcilmentouma
visfto da entra
com
e
pequeno escrit6rio fechado com vidros,
telefone
datilografia,
de
da e da saida, permite que o tr,*>alho
perturbar
sem
realizados
mas e conversag6es de neg~cios s~jam
do uso
os leitores, facilitando ao mesmo tempo a fiscalizagno
da biblioteca.

3.

AssistOncia Pos UsuArios da Biblioteca

provi
A quantidade e variedade de servigos ou assist~ncia
da
programas
dos
dos pelos funciondrios da biblioteca dependem
instituigio.
institui
a. Instrurfo s6bre o uso da biblioteca. Se a
dstes
academico,
grau
de
gao increve estudantes em programas
e t6c
instrumentos
recursos,
devem familiarizar-se com todos os
outras
e
servidoreslcivis
nicas de pesquisa da biblioteca. Cs
duraqfo,devem
pessoas maduras inscritas em curses de pequena
podem obter e
que
tomar conhecimento das esp6cies de servivos
nfo seria
ser encorajadas a ler algumas pfginas de livro, por6m m6todos de
dos
lucrativo para dles utilizar seu -tempo no estudo
refer~ncia e bibliografia da biblioteca.

devem ser ori
b. Orientag~o ara servigos. Os servigos
as necessidades
entados, tanto quanto possivel, para preencher
devem ser pro
orientagao
de
Excurs~es breves
dos estudantes.
a fim do
chega,
que
gramadas para cada grupo de estudantes
hordrios,
biblioteca,
da
recursos
tornh-los familiariLados com os
Depois
elenentares.
fatos
regulamentos de empr6stimo, e outros
tiver
ustudante
o
e
que as primeiras aulas tivevrm sido dadas
qua dle se espe
uma concepgdo de qual o trah..1bo de bibliotaca
;Io pode ser
orienta
de
ra, uma segunda e mais int-...:iva reunito
incluindo

realizada, para discutir a organizagao da biblioteca,
de pes
se a disponibilidade e uso dos materiais especializados
quisa.
c. Publl qoes da biblioteca. A maioria dos estudantes
a fim de
necessita de encorajamento consider vel e orienta9fo,
por6m tambhm 6
fazer uso bastante eficiente de uma biblioteca, encorajar e
vantajoso para os estudantes e para a bibliotecaprfticas de esti
facilitar a auto-ajuda. Uma das maneiras mais
bem es
mular a auto-ajuda 6 preparar um manual de biblioteca,
bibliotecas
As
crito, para distribuigao aos rec6m-chegados.
resumos anali
dos centros podem tamb6m publicar peribdicamente similares.
ticos, boletins bibliogrfificos e outros materiais
0 bibli
d. Envolvimento dos funconArios da instituifo.
ou
quadro de pessoal
otecrio deve mostrar a cada novo membro do
Uma visita indivi
biblioteca.
da
do corpo docente os recursos

dos
dual lhes dA uma oportunidade para saber qual o escopo
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materials all existentes a sua localizagno, dando tambfm ao
bibliotecirio meios de se tornar familiarizado com os interns
ses especializados dos membros do quadro de pessoal. Um biblio
tecirio alerta, conhecedor do trabalho de~curso de um funcionA m
rio, inter~sses de pesquisa e outros campos de interesse, pode
chamar sua atengno para novos materiais e auxiliA-lo de muitas
outras maneiras.
e.

Utilizagao por funcionfrios e outras
pessoas. Se uma biblioteca serve a funcionArios
pfiblicost medidas especiais sao necessfrias para tornfA-los fa
miliarizados com o seu uso e auxilifi-los a localizar documentos
para as suas necessidades especificas. Abrir a bibliotecag
para obtengao de informagOes por estranhosp pode ser vantajoso
na promogfo dos objetivos de servigo do centro. Entretanto,
tal atitude deve ser compativel com os objetivos primirios de
instrugao, pesquisa e consultado centro.
f. Ajuda reciproca. Servigos para funcionfirios e es
tudantes de outras instituig6es podem ser dferecidos em troca
dos mesmos serviros. Ordinhriamente, tais crescentes demandas
da biblioteca sno mais do que compensadas pelas vantagens que
traz aos pr6prios usuhrios da biblioteca.
g.

Preparo de materials pare treinamento
em serviqo.
As bibliotecas de alguns centros
produzem emanit msuprimentos de materials para treinamento em
servigo. Tal material so encontra h disposiggo das agOncias
quo estfao engajadas em seu pr6prio treinamento em servigo, com
pouca ou nenhuma ajuda adicional do centro.
h, Segao de Reserva. Os livros e documentos do grande
procura devem ser colocados em uma segao independente# para
assegurar sua mAxima disponibilidade. Sles podem ser retirados
por curtos periodos de tempo sbrnente, e nao se deve permitir
que sejam levados para fora da bibliotecal exceto possivelmen
to durante a noite.
4.

Organizando a Colebao

a. Quatro tarefas. 0 desenvolvimento de uma colegfto do
livros eutros docuentos que efetivamente preencham as neces
sidades de todos os usufrios 6 o principal objetivo do uma bi
blioteca. Quatro tarefas separadas sao necesshrias para desen
volver e manter uma colegao adequada:
(1) Determinagao do que dove ser incluido
na colegfao bfisica.
(2)

Cuidadosa selegno do material corrente°

(3)

Estabelecimento do un sistema de aquigigfto
fetivo.

(4) Zliminafc de materiais que
perderain seu valor corrente
b. Uv empreendimentt" cc', : etivo. Urn bibliotec~rio bern
sucedido onvolver& todos cs r;eLrbios do quadro de funciondrios
profissionais de urn centro na selego de documentc.s. Desde que,

ao estabelecer um.a cole9g.,, a prrieira pricridade 6 dada ao cur
riculo dos progratas de graclua9fo e de curta duraqfc, os membros
do quadro de instrutores sno as principais fontes de ajuda, na
compilaqfo da lista b~sica das publicayres a serel adquiridas.
Zntrotanto, nem todcs os instrutores demonstram o ICsi1c interns
so ou energia no estabelecimento e manutenyc~o de uma cole9fo de
trabalho. E'responsabilidarle do biblioteczrio prover um equili
bric entre o excesso do cuiCtado e c descasc, assegurando que as
publicaq~es mais significativas em ttdas as Areas de instrugno
estejam h disposiqfo dcs interessados.
c. Selegno de documentos btsiccs. 0 que 6 conhecido como
"matertais retrospectives" deve ser adquirido seletivamente, de
acrdo com os antecedentes hist6ricos e para apoiar a pesquisa.
0 seguinte material bibliogrdfico, jA publicado, pode ser de
grande ajuda na identificagao de importantos trabalhos editados
e organizagac da cclegfo bAsica:
Heady,Ferrel. "Comparative Public Admnrinistration; a Selec
tive Annotated Biblicgraphy." 2a.Edigno,
1960, com 00 pdginas. Publicada pelo Instituto de Admi
nistragao Pfiblica da Universidade de Michigan, Ann
Arbor, Michigan, U.S.A.
Mars, David. "Suggested Library in Public Administration:
With 1964 uppenent." 1364, com 203 p,ginas. Publi
cada pela Esccoia (e e'kinistragno Ptblica da Univer
sidade da Calif-rnia Jo Sul, I#.s Angeles, California,

U.S.A.

Seckler-HuCzsun, Catheryn. "Bibliography of
tration, Annotated." 4a. edigfe, 1952,
Publicaca jela Editora (Ia Universidade
versiiade Americana, Washington, D.C.,

Public Adminis
com 131 pdginas.
Americana, Uni
U.S.A.

Naq9es Unidas, "International Bibliography of Public Admi
nistration." H.S.., 1J57. com 101 pkginas. Editada pela
Pfiblica, As 11acOes Unidas,
Iin.3tra9o
Divislo de
Nova York, Nova York.
"Ulrich's Internaticnal Periodicals Directory"; V.2, Artes,
Human4dades, Neg6cios e Ci~ncias Sociais. Publicada
pela Bowker Cc., 1180 Avenida das Amrricas, Nova York,
Nova York.
d. Adijfo de publicagoes cr.entes. Ura vez que a colegno
bdsica esteja reunida, a ais irportante tarefa de continuidade
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a identificagao e seleglo de publicagSes correntes.
A

maioria
dos documentos nao serao !ivros vendidos atrav~s de ancncios

do editor, por~m relat6rics e estudos de vArias esp~cies,
tados em quantidades bastante pequenas, e frequentemente edi
nao
disponiveis logo ap6s sua publicagAo. As seguintes
fontes sAo
excelentes guias de publicaq~es correntes, de inter~sse
inter
nacional:
"Recent Publications on Governmental Problems." Editadas
irregularmente pola Biblioteca de ReferOncia Con
junta, Servi9o de Administragao Pblica, 1313 East
30th Street, Chicago, Illinois, 0337, U.S.A.

"International Review of Administrative Sciences."
Publi
cada trimeostralmente, em ingl~s, francds e espanhol,
pelo Instituto Internacional de Ci~ncias Administra
tivas, 25 rue do la Charit6, Bruxelas, BAgica.
"Public Administration." Uma edig9o trimestral, publicada
pelo Instituto Real de Administragao Pcblica,
24 Park Crescent, Londres, West 1, Inglaterra.
"Revista do Administra9qo P~blica." Uma ediglo bimensal,
publicada pcla Sociedade Aiericana de Administra
gao PMblica, 1329 &ighteenth St., N.W., Washington,

D.C., 200S.
"Municipal Yearbook." Publicado anualmente pela Associa
9no Internacicnal do Administradcres da Cidade,
1140 Connecticut

Ave.,

N.W.,

Washinton,

D.C.,20036.

"PAIS." Servivo e Informagbes dos Neg6cios Plblicos,
11 V. ?Gth St.,Nuw York, N.Y., 10001, U.3.A.
e. Use !istas da refer~ncias. As listas de refer~ncias,
produzidas por impcrtantes bibliotecas, sac tanbrm
tos dteis de solego e sno usualmento distribuidas instrumen
sere
Algumas esco!as de adminstra9c pblicn e bibliotecas despesa.
munici
pals

de referOncia pciduzen listas pori6dicns das
acrescentadas hs suas coleq6es. Em .uitos palses, publicagoes
os centros
editam jornais ou cartas informativas que so referem
a relat6

rios e estudos editadoo es sou pr6prio pals. Astas
listas
fer~ncias s~o frequenteomente o 6nico meio de identificar e re
as pu
blicagoos nao cctvrc.as, que formam a base da colegAo
de tra
balho do um centro.

5.

Aquisiqfo de Documentcs
a.

Decis6es sbre auisigqes.

0 bibliotecArio

saberAem
alguns casos, se um documento que apareco ou 6 mencionado
em
uma destas listas cu em um jornal dove ser adquirido.
Em
muitos
casos, Ole necessitarA recober orientayo dos funcion~rios
do
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centro,interessadoa na mat6ria. Esta orientagao pode ser obtida
atrav6s da eirculagao destas listas entre os membros do quadro
de funcionfrios ou fazerdo-se a entrega das mesmas a um comito
de biblioteca,para verifi'ayIo. Tanb6in, u formulfrio especial
pode ser utilizado para perguntar se un documento especifico de
ve ser adquirido. Coin or4az:entos limitados para a aquisigao de

livros,6 importante adquir4r documentos que apresentem probabili
dade de ser bastante utilizados. "ate fatcr de economia dA Onfa
se h necessidade de conseguir gratuitamente tantos docurnertos
quantos fOr possivel.
b. Responsabil.idade pelas encomendas.A um bibliotecArio
profissional deve ser permitido fazer enc-oiLtendas diretas e esta
belecer contactos pessoais con quaisquer fontes corerciais que
oferecem melhor servio,bem cono usar todos os dermais canais dis
ponileis,para conseguir documentos a preqos melhores. 0 processa
meato de encomendas atrav6s de um escrit6rio institucional de
compras envolve dernoras,processartento duplicado,e falta de contp
bilizagao. A16m disso,nuitas outras maneiras de adquirir documen
tos especializados, cue um escrit6rio central nao pode controlar,
se eacontraw disponiveis.
c. Uso de revendedores. 'Snielhorfazer Cs pedidos de publi
cagoes coiri--ciai.s de rotina a um representante,o qual tanto 6
bent informado quanto eficiente. A maioria das'tfidades principais,
especialmente a capital de uta pals,contarA com mais de um doles.
Revendedores competentes e conscf.enciosos frequentemente tdm di
ficuldades con reyulanentos sObre a raoeda,os quais restrigem a
importa.56. de nercadoria estrangeira, de tal iaodo que o n(mero
de publicaqOes ej6ran-eiras disponiveis 6 extrenanente limitado.
3sta restriqao 6 uma das razOes por que,ew adiaqo ao fato de que
a maioria dos revendedores nao consideram econ~micamente viftvel
operar coin publicaqOes nao comerciais,6 essencial adquirir tan
tos documentos quantcs fdr possivel, solicitando retribuiqoes e
presentes.
d. Aquisi~fto gratuita. Se uma biblioteca deseja obter do
cumentos gratuitarente,de Jutros centros e tambbni de muitas ou

tras agtncias,serA necessfrio ofere.er documentos em troca. Para
Oste fim,cbpias nifiltiplas de uma carta informatilia,anuArios,jor
nais,relat6rios de pesquisa e outras publicagoes de um centro de
ven ser postas I disposigno da biblioteca,para troca com outras
instituioOes. Visto que tOdas as bibliotecas recebem algumas c6
pias em duplicata, de publicaqoes,as quais nao Ihes sao de nenhu
ma utilidadetais publicagoes poden ser postas h disposiao,para
troca. 0 que:quer que esteja disponivel deve ser sistenhticamen
te colocado em uma lista,com urna descriepo bibliogrfifica, e a
lista deve ser anexada hs solicitaqOes feitas por outras insti
tuigoes para a aquisigao de publicagoes pagas. 0 Servigo de In
formagOes dos Estados Unidos frequenternente fornece livros gra
tuitamente.
e. Interc~mbio. Urn arranjo sistemtico de troca pode to
a
forma de troca paga, na qual o valor ronetfrio ou o nfumero
mar
de itens 6 comparado ao seu valor em dinheiro. Nos paises com
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um mercado de livros deficiente, bibliotecas empreendedoras po
dem tirar proveito desta situagffo, adquirindo mfiltiplas c6pias
de docurn3os do govOrno ou quaquer esp6cie do material "ef a
moro", possivelmente at6 ,...,p ywGr compra, c of erecendo os mes
mos por troca a bibliotecas de p~squisa no exterior, as quais
frequentemente consideram ser quase impossivel adquirir tal ma
terial atrav6s de fontes comerciais.
f. Docume-tos oficiais. Material documentrio, tais
anuais, pianos de desenvolvimento, orgamentos,
como relat-rio
estudos de recursos, levantamentos organizacionais, manuais ad
ministrativos, novos estatutos, compilagdes estatisticas, lis
tas de enderCgo e itens similares, que formam a base da colefto
de trabalho, acham-se frequentemente disponiveis para solicita
gao. Cartas-formulfrio, ou cartdes-postais, podem ser usados
na solicitagdo de publicag~es conhecidas ou para pedir materi
ais sObre assuntos especificos. A solicitago dove explicar
claramente que a biblioteca deseja continuar a receber publica
6es, por6m que deve ser antecipadamente notificada, caso haja
pagamento a fazer. Idealmente, as publicag6es ser~o distribui
das automhticamente, h medida que sdo editadas, por6m muitas
agOncias nao mantOm listas de remessa postal, o que significa
que cada relat6rio ou estudo deve ser solicitado individualmen
te. As cartan enviadas em nome do diretor do centro sao bastan
to eficazes. Os membros do corpo de funciondrios devem ser en
corajados a pedir ao bibliotecrio que escreva solicitando pu
blicagoes, mosmo que saibam qual 6 agOncia ou quem 6 o autor
da mesma. Em sua carta, o bibliotecArio podia indicar a fonte
da solicitagao, se tal referOncia acalerasse a aquisigo da pu
blicaggo.
rial instil. E'bbvio que nem tudo
g. Elimina@no de r
o quo estA disponivel atr&v. de distribuio gratuita 6 digno
de ser incluido em uma colego especializada. Nao 6 de todo
6bvio para muitos, que muito do que e acrescentado hs mesmas 6
de menor valor e que deve ser eventualmente rojeitado. Publi
cag6es indteis nas prateleiras custam dinheiro para manter e
embaragam o usudrio, amontoando as prateleiras. 0 problema re
lativo ao que deve ser rejeitado dove ser resolvido com o corpo
de profissionais do centro. 0 problema de coma rejeitar pode
ser mais dificil. Um procedimento planejado e formalmente
aprovado 6 essencial.
h. Contr6le de invcnt~rio. Exige-se que as bibliotecas
mantidas pelo govdrno, em alguns paises, fagam uma lista e nu
merem consecutivamente cada item acrescentado h colego, em
livro encadernado, como um registro pormanente das propriedades
da biblioteca. Supce-se que o conteodo d~ste livro ou lista de
aquisigAo corresponda exatamente a um invet~rio das proprieda
des da'biblioteca, quando examinado pelo auditor do gov~rno.
Se a eliminagao do registro de aquisi9fo for ilegal, entao o ma
terial relacionado inicialmente dove estar em bases seletivas,
omitindo o que os bibliotechrios se referem como "effmero".
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Em qualquer caso, deve ser possivel tomar providOncias para fa
zer anulag0es do registro e para rejeitar ou utilizar, para
fins do troca, publicag6es que nao tdm mais valor.
6.

Catalogagffo da Colecfo.

0 sistema de cataloga9ao e localizagao de documentos 6
excessivamente importante, porque determina a habilidade que o
usuirio da biblioteca ten de (1) identificar e localizar os do
cumentos e (2) examinar publicagdes disponivois, sObre assuntos
especificos. 0 registro da 6rdem de recebimento dos documentos
e sua colocaglo nas prateleiras, naquela 6rdem - uma pritica
ainda seguida em muitas bibliotecas inadequadas - nao te valor
no preenchimento de qualquer dessas duas necessidades.
a. Identificaqao de trabalhos especficos. Um sistema
efetivo de catalogagao torna possivel que o usuario da biblio
teca procure o que lhe interessa nos fichirios de indices por
autor ou 0ttulo, e depois chegue at6 uma prateleira especifica
na biblioteca, para procurar o documento que deseja. Este m6
todo 6 chamado de "catalogagfo descritiva" e deve ser relativa
mente simples na biblioteca de um centro. A informaggo biblio
grifica mais importante, do ponto de vista do leitor, 6 aquela
que aparece na pfgina-titulo. Esta informagAo deve constituir
a base do "registro" ,com refer~ncias cruzadas apropriadas.
b. Localizacfo do spsunto. 0 sistema de catalogagfo por
assunto e localizaro e T:abalhos relativos a cada um ddles,
em prateleiras identificAveis, nao 6 tao fhcilmente determinado
para uma colegfo especia3'x;da, mesmo de tamanho limitado.
Dois m6todos podem ser ulAlizados, independentemento ou em con

junto, e envolvem (1) arranjo da cole9fto e (2) provimento de um
indice para a mesma.
c. Seleqfo do sistema. Um nfumero de escdlhas e combina
96es de sistemas de cataloga$ao se encontram disponiveis:
(1) A classificagio por assunto, imaginada
e publicada para bibliotecas de adminis

traq.5o pfiblica, conjuntamente pelo Ser
viqo de Administragno Pblica (PAS) e a
Associarao Americana do Bibliotecas
(ALA), estf agora um tanto desatualizada,
porrm 6 bhsicamente bem elaborada e fh
cilmonte expandida. Este trabalho, inti
tulado "!Tha C]assificagao de Biblioteca
para Administrag1o Pfiblica", foi prepa
rado por Sophia Glidden, em 1942 (512
pdginas), e podia ser anteriormonte con
seguido atrav6s do Servigo de Administra
gao Pfiblica, 1313 East 60tji Street,
Chicago, Illinois, 60637, U.S.A., por6m
agora provhvelmente 6 obtido sbmente
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atrav6s de um servigo tal como o
provido peli Microfilmes Univer
sitdrios. Sua principl fraqueza

nto 6 a sua antiguitace, rias sim
sua completa omissz',o de assuntos
antes considerados como n'io relaci
onados com a administraqao pfiblica,
tais como psicologia e matemitica.
Esta omissfo significa, bbviamente,
que unia biblioteca que adote esta
classificagfo necessitarf superim
por secg6es de outra clavsificagfo,
nas dreas de certos assuntos.
(2) A maioria das boas qualidades da
classificaq~o PAZ/AA e poucas de
suas fraqur 'as sso combinadaz em
uma adaptac'to da ClassificaLo De
cimal Universal, publicada especifi
camente para colec6es de administra
A.o pfiblica. Foi preparada em 1949,
por A. Bucqu6, e traz o titulo:
"O0 sistema DECASEPEL; manual para
organizaggo e empr~go de uma docu
mentagAo atual e retrospectiva,
concebida segundo a Classificagao
Decimal Universal, como sistema
de fichas em uso na administragao
pfblica." Sepeli & Co.,(185 pgi
nas).Pode ser obtido ntrav6s da
Sepeli & Co., Ghent, B61gica.
Esta adaptaglo estA disponivel sbmente em franc6s, por6m o ori
ginal UDC foi publicado am diversas ljinguas.
(.) A Classificaggo Decimal Dewey, na qual a
Classific~gfo Decimal Universal 6 base
ada, 6 tida em alta conta para classifi
caqfo geral de biblioteca, por6m 6 mais
dificil de aplicar do que a classifica
qfo PAS/ALA. E'bem inferior ao UDC, no
tratamento que d& aos problemas peculi
ares h admin±stra-fo pciblica., A 17a.
edic.o, com d is volumes, intitulada
"Classificat'do Decimal Dewey e Indice
Relativo" pode ser obtida na Forest
Press, Lake Placid, Nova York, U.S.A.
(4) A classificaggo da Biblioteca do Con
gresso 6 provhvblmente a melhor existon
te para grandes bibliotecas de pesquisa.
Um nfimero de bibliotecas de centro, nos
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paises em desenvolvimento, tamb6m a
consideram bastante satisfat6ria.
Eles acham que 6 especialmente pro
veitoso adquirir os cartOes impres
ses da Biblioteca do Congresso, sim
plificando assim grandemente seus
problemas de catalogagao. Sua lista
trimestral de "Adic6es e Mudangas" 6
tamb6m de bastante ajuda.
d. Documentos de assunto mCitiplo. Mesmo a melhor classi
fucc.a-qpor assV1ot5o -% ncapaz de arranjar a colegAo de maneira
tal que situe um documento especifico sob mais de um assunto.
por
Por esta razao, 6 importante fazer um indice da colegao,classi
catdlogo
Um
palavra ou simbolo, ou por meio de ambos.
ficado apresenta um indice da colegao, por meio de uma classifi
cagno por assunto, id~ntica hquelas descritas acima. A vanta
gem do catdlogo 6 que um finico item pode ser relacionado sob
qualquer nmero de assuntos. Tamb6m, o catfilogo estfi sempre
disponivel para consulta, se bem que os livros em si mesmo pos
sam estar emprestados ou temporhriamente relocalizados. HA
outra 7antagem para as bibliotecas que atendem a leitores com
diversos antecedentes linguistiscos, a saber: um sistema 16gico,
utilizando simbolos, 6 muito mais fAcil de ser compreendido e
dominado por um especialista da mat6ria do que um indice con
vencional, de palavras ou frases em umz lingua estrangeira.


e. Recuperaqfo eleonica. Os recentes desenvolvimen
tos no processamento aut.'tico de dados sugerem que a recupe
ragao mecfnica ou eletrrtica de informa6Ses pode ser possivel
e eoonmicamente exequivel, em escala limitada. Um ncmero de
bibliotecas tdm experimentado com bastante sucesso equipamento
pcsto h sua disposiqfo, livre ou quase livre de despesas, em
campos de ascunto especializado. Poderia parecer que aqu~les
sistemas recentemente desenvolvidos n~o sao econ6micamente van
tajosos em relagao aos in6todos manuais, por6m les slo capazes
de desempenhar muitas tarefas quo, do outro modo, nao seriam
exequiveis. Nao so recomenda que um centro adquira equipamento
eletr6nico dispendioso, por~m ele deve tirar vantagem do equi
pamento institucional que possa estar disponivel e do qualquer
perito em processamento do dados que se encontre h disposigao
em seu quadro de funcionfirios.
7.

Biblioteca e Filmes.

A biblioteca de um centro 6 o lugar natural para servir
como deposit6rio e ponto de despacho de filmes, slides, micro
filmes, gravadores, toca-discos, e auxilios diditicos similares,
juntamente com equipamento de projo ao.
a. Cataloragno. A cooperaggo entre o bibliotecArio e os
instrutoros pode resultar no desenvolvimento de listas detalha
das de filmes e slides, para fins de ensino. Catelogando de
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acOrdo com o assuluio, uso e disponibilidade, os instrutores
que estao planejando um curso acaddmico ou sem fornecimento do
diploma, podem f.zer seleg6es. Um nfimero de organizag6es edu
cacionais, publi.Jcitas e companhico cincmatrogrificas fornecem
os catAlogos dt. fCi2s dieponiveis para aluguel, compra ou uso
gratuito.
b. Colecao do filmes. Alguns filmes justificam o seu
uso repetido e davem ser Ldquiridcs e estocados pela biblioteca.
Muitos filmes podem ser conseguidos gratuitamente atrav6s de
esforgos hfbeis.
c. Contr~le de equipamento do prgjcfto. Os assistontes
do biblioteca podem ser fhcilmente ensinados a operar um proje
tor de filme sonoro e, assim, evitar o dano resultante do sua
utilizagao por operadores inexperientes.
d.

Microfilmeso

So forem utilizados microfilmes, tamb6m

6 necessirio possuir equipamentos de leitura e impressao.
8.

Arquivos de Curso.

Alguns centros atribuem responsabilidade a seus bibliote
cArios, para a manutengfo de fichdrio-mestre confidencial dos
materiais do curso. Sob 6sti sistema, cada instrutor fornece
ao bibliotecfrio um completo c,.un'to de re :ws, bi.bliografias,
guias de discussao do cursu exocicios de problemas, apostilas
Estes materials stio ar-,uivados por titulo de curso
" exames.
o conservados fechados athave. Sbmente os instrutores autori
zados podem consultar os arquivos, cujo proposito 8 manter in
formag6es s6bre o que foi dado durante um curso. Como o pes
soal muda, Oste r;icio provd uma fonte de refer~ncia extre
mamente valiosa, Cs novos instrutores podo beneficiar-se do
planejamento e expori~ncia dos instrutores anteriores.
9.

Assist~ncia Dcterna.

Fontes de ajuda externa podem ser encontradas onde quer
que existam bibliotecas bem organizadas se, por ajuda, se quer
dizer recomendagao e comproens~o simpatizante. Algumas vOzes,
tamb6m, assist~ncia financeirai para bibliotecas se encontra dis
ponivel. Pode ser incluida como parte do uma doaggo ou subsi
Conforme enfatizado muitos filmes podem
dio institucional.
ser conseguidos atrav~s de pedido. 0 diretor de um centro tem
a responsabilidade de assegurar que as despesas da biblioteca
sejam levadas em consideracfo, na estimativa das despesas do
programa e dos custos gerais de todos os projetos. 0 bibliote
cArio poderia achar do muita utilidade afiliar-se h Associagao
do Bibliotecas Americanas.
a. Assist~ncia do IIAS. 0 Instituto Internacional de
CiOncias Administrativas (IIAS) fornece informag6es bibliogrA
ficas sObre fatos atuais na administrago de desenvolvimento,
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aos membros de seus grupos de trabalho das Escolas e Institutos
de Administragao. Resumos de literatura especialmente signifi
cativa tamb6m sao distribuidos em ingls, frances e espanhol.
b. Assistdncia h formaqo de instituigo. As bibliotecas
de numerosos centros foram desenvolvidas ou expandidas como par
to de assist~ncia das Naq6es Unidas, Ag~ncia Norteamericana para
o Desenvolvimento Internacional, Minist6rio Britanico de Desen
volvimento no A16m-Mar, Minist6rio Frances de Cooperagao, Fun
dagao Ford e outras organizagSes de cooperaqao t6cnica. Um
nfimero de bibliotecfrios profissionais foram cedidos pelo Corpo
da Paz dos Estados Unidos, para dar consulta ou foram designa
dos para bibliotecas existentes naqueles paises em que o Corpo
da Paz opera. Com a crescente atengo mundial voltada para o
desenvolvimento das capacidades de desenvolvimento administra
tivo, tal assist~ncia deve tornar-se cada vez mais disponivel
para as bibliotecas de administragao pfiblica.
c. Assist~ncia da UNESCO. Uma significativa ajuda para
servigos de biblioteca na Asia, Africa e Am6rica Latina 6 for
necida pela UNESCO, sob a forma de consultores, seminfirios e
conferdncias. A UNESCO tem patrocinado bibliotecas-moddlo e es
colas-bibliotoca, por~m a sua principal preocupafo so relacio
na com o servi;o da biblioteca nacional, dando atengAo secundA
ria hs bibliotecas especializadas.
d. Consultor regional do Mediterr~neo Oriental. No Medi
terrftneo Oriental, os cont-'os podem se beneficiar com a recen
te designaqfo, feita pela Fundafo Ford, de um Consultor Regio
nal de Biblioteca para 6-r assistencia hs bibliotecas no Medi
terrdneo Oriental. Em auril de 1967, a Fundaqfo patrocinou uma
Conferdncia de Biblioteca do Administrag~o Pcblica, em Riyadh,
Arfbia Saudita. A Confer(Incia abrangia principalmente a sele
q9,o de materiais polas hibliotecas no Mediterr!neo Oriental, e
foi assistida por representantes dos cinco paises servidos pelo
escrit6rio regional da Fundagao, em Beirut.
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Cp.tUlo Xo

ORGANIZAgAO, PESSOAL
INSTALAgOES E SERVI OS

Prop6sito. ftte car-tulo d scute vdrios sistemas estru
turais para os centros, orgni~zzqa interna para harmonizar as
funi;Oes descritas nos capitulos anteriores, desenvolvimento de
dir'390o e corpo de funciona'rios adequados, instalagOes essen
ciais e servigos comuns.
1.

Padr~es di Orgg.ni zarn

A localizagno organizacional dos centros de adiministra
91o pfblica varia considerhvelmento do pais a pais. Ele podem
ser clatssificados e incluidos em cinco categorias gerais.
a. Un 6rgfo de um ministbrio. 0 tipo de centro mais li
mitado 6 aquU15 organizado por um Unico minist6rio e servindo
sbmente ao passoal do mesmo. Etes centros podem engajar-se
em treinamente pr6-servigo, na entrada de novos mombros do cor
po de funcionrios, imediatamente ap6s a sua designagno, bem
como nas formas comuns de treinamonto em servico, s~bre super
visfto e m6todos e t6cnicru de Lglncia. Os minist6rios do go
vdrno local ou de assuntos interos frequentemente provOm trei
namento ao pessoal do campo de ceu quadro de funciondrios e
para funcion~rios eos gov6rnos locaiso Alguns dos capitulos
deste manual tdw. x-levfncia limitada para dstes cenrtros especi
alizados.
Mais relevantes para o
b. Um 6r1go c...tral do oIrao
jaSiaual Uo os centros ligados ao escrit6rio do
objetivo dktE
priniiro ministro, presi ente, governp.dor, comissao do servigo
civil, agOncia de peasoal ou m:n.aist6rio de filangas, que sgo

considerados coma sendo inc:;rienentos executivos centrals. Os

centros normalmente estfo cii harmonia crni sua a;nplitude e pres
tigio, devido sua localizj .o estrutural. Quanto mais intima
mente fdr o centro identificado com o escritrio do chefe exe
cutivo, maiores as perspectivas do recobri, forte apOio pura am
plos programas educacionais, incluindo-a3 o desenvolvimento
executivo de funcionrdrios de alto n1vel. Se 6les nto forem as
sim Intimamente relacionados, 6 possivel que os contros nao so
jam providos de fundos adequados para pesquisa, ou que sejam
totalmente utilizados para servigos de consultoria.
c. Um 6rgao governamntal se-mi-ant(,iomo. Um centro semi
independente relembra aquOle dscrito no par-gra*o precedente,
com excessno de que Ole tem uma autonrtnia considerhvelmente
maior. Pode ser dirigido por um con3s:l!io ou junta, e seu dire
tor pode ser designado pelo primeiro minibtro do pads ou por
seu presidente. Tal centro ujto 6 um 6rgito administrativo dire
tamente subordinado. As fungOcis do tais contros nifto diferem
significativamente daquela5 dos vinculados a um 6rgfo central
do gov~rno.
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"d. Um &
o autdnomo.
ste tipo de centro
separada
mente proj-tac-o ou estabbeIcido por estatuto e, aspir, investi
do de fungdes educacionais independentes e autorisade. Embora
seja, usualmente, total ou primh~ri t3 mantido 1rav6s de .,
apropriages do govbrno, e cJteja atzc.ndo hs ec ssidades do
govOrno, Ole tem um corpo dirigonte inacpendentelbem coma auto
ridade para conceder diplomas, em adigo a outras fungdes idOn
ticas a de centros muito amplos. B' em essOncia, uma institui
gto projetada para educagfo superior.
e. Um 6rglo constituinte em uma universidade. Este tipo
de centro 4 usualmente denominado Iev-cola'' ou "ins ltuto", fun
cionando como um componente constitutivo da universidade. Dado
hs funiges distintas exocutadas para o govdrno, dste tipo de
contro deve ter um chofe especial e ap~io orgamentdrio em sepa
rado, al6m de participag~o nas aprop:iages gerais da universi
dade. 0 reitor ou diretor de tal centro devi ser designado
pelo administrador-chefe PcWad':nivi da universi1dv'e, e responsi
vel perante Oste 61timo.
2.

Crit6yios Ora.nnivac.lonais Recomendados

Diversos r-quisitos ou critbrios
um centro queirs :son eficiente.

M'o essenciais, caso

a. Una v
Qoyrqeito. A localizagao geral do cen
tro, em relagfo 4o governno ou a uma universidade deve ser tal
que lhe dO prest.gio, influ~ncia e escopo para inovagOes nos
campos a que so dcstina. 0 centro dove ter elevado desenvol
vimento aos olihos das agdncias e pesooas por Ole servidas, e
estar livre de contrOle acadimicos clontlhados, administrativos
e financeiros, que sufocariam sua iniciativa.
b.

Resp'sabilidade do chefe oxzpcitjve, Sob os planos
e-uii'acima, a primeiro .minis'Lro deve ser o porta-voz
final do govdrno, com relagfo hs fungdes e programas quo a con
tro deve executar. Para assisti-lo neste papel, sou represen
"c", "d"

tante, tais coma o socretdrio geral de um primeiro ministro, r
secrettrio do govdrno, chofe do
Wb.neto civil, ou chefe de
possoal, pode ser dcsignado como oficial de liga9go. Visto quo
um centro exige relaqbes efetivas de trabalho com vArias partes
do govdrno, sbmente uma pessoa que fale em nome do executivo

pode conseguir que estas rela9ges sejam estabolecidas e manti
das. Sob o padrao "W", o papel do govarno 6 um tanto reduzido
mas, contudo, significativo.
c. Relaslo do centvo con a Universidade. 0 reitor ou
diretor de um contro de universidade dove prestar contas ao ad
ministrador acadOmico, chofe da universidada. Ble nAo deve ser
administrativamonte subordinado a qualquer outro chefe acad@mi
co ou 6rglo colgiado, exceto no que diz respeito hs fungdes
acadOmicas do cestro, que devem estar do acOrdo com os requisi
tos aplicados h universidade como um todo.
151

d. Conselho ou Junta. Um conselho consultivo ou junta
diretiva do centro dove consistir do pessoal-chave do gov~rno
e outras pessoas de proeminOncia nacional. Tal Junta frequente
mente The di prestigio e apdio, bem como faz uma contribuiggo
substantiva do programa.
e, Chefia do centro. 0 ppsto de diretor ou reitor do
centro deve ser de categoria elevada e investido de ampla auto
ridade s~bre as fungOes e programa de trabalho do centro. Sua
posigno deve ser igual hquela do secretfrio permanente, secre
tirio geral, chefe de gabinete ou reitor, no sentido americano.
Uma designagao por cinco anos parece ser o tempo minimo neces
sfrio para uma realizagno substancial.
f. Autoridade flexivel. 0 mandato do centro deve ser
suficientemente amplo, para permitir que sua chefia e junta
administrativa desenvolvam, em consulta com os funcionArios do
govOrno, seu program e Area de operag0es, conforme as circums

t~ncias e as necessidades o permitam.
g. Papel responsfvel no planejamento de pessoal. As
ag~ncias nacionais de planejamento e pessoal devem recrutar a
assistancia do centro, na conduqao de levantamentos de requisi
tos de pessoal, e formulaqfto de programas educacionais e de
treinamento, para preencher 8stes requisitos. 0 centro tem um
importante papel ao ajudar a estabelecer as aptidOes administra

tivas, essenciais para a implementagao dos pianos e programas
do desenvolvimento e para a execuqao de outras tarefas importan
tes do gov~rno.
h. Autonomia orgamentfria.
Se 6 um 6rgdo do govdrno,
o centro deve operar sob um diferente item do orgamento, dire
tamente controlado pelo escrit6rio do chefe executivo. Se o
centro f6r parte de uma universidade, sua chefia pode ser res
ponsfvel por assuntos de orgamento perante o administrador aca
d~mico principal, e nAo perante uma assembl6ia ou outro 6rgfo
colegiado acaddmico.
3.

Centros Sediados na Universidade

Idealmente, os centrrs com curriculos que conduzem h ob
tengao de diplomas acaddmicos devem ser uma parte constituinte
de uma universidade principal. Infortunadamente, em muitas oca
siOes a incorporaqfto de um centro a uma universidade JA existen
to pode lhe ser fatal e, portanto, o padrao "d", na sec9do 1
acima, pode sugerir uma solugao ajustfvel ao caso. As vanta
gens e desvantagens da ligagAo com a universidade devem ser cui
dadosamente pesadas.
a. Vantagens. Muitas vantagens importantes podem ser ob
tidasp caso se ache exequivel desenvolver o centro como um 6rglo
constituinte, dentro da estrutura do uma universidade.
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(1)

A consideragao acadOmica e o reconhe
cimento da legitimidade de um diploma
sao prontamente conseguidos, se um
centro fOr parte de uma universidade.

(2)

0 centro pode ser capaz de atrair va
liosos recursos de outras escolas e
departamentos, tais como de economia,
ciOncias politicas, direito, e en
genharia.

(3)

0 centro, por seu turno, pode prover
cursos para estudantes de ciOncias so
ciais e para profissionais. Programas
cooperativos com as escolas de engenha
ria, agricultura, educagao, direito; e
siude e medicina podem ser desenvolvi
dos.

(4)

Em resposta hs necessidades atuais,
pode-se realizar uma considerAvel re
estruturagao dos conhecimentos e res
ponsabilidades de ensino da universi
dade, atrav6s de provid~ncias conjun
tas e cooperativas entre as escolas
profissionais de artes e ciencias.
Tais reajustamentos e esforgos colabo
rativos sao dificeis, se os vfrios com
ponentes nao fazem parte de uma Onica
universidade.

(5)

Sbmente em uma universidade muito ampla
6 que os vftrios campos de conhecimento
eos requisitos de ensino e pesquisa
estao disponiveis para resolver proble
mas complexos da sociedade e prover o
grau de educagAo necessfrio ao servigo
pfiblico.

b. Desvantagens. 0 carAter inflexivel das universidades
tradicionais e a confianga no planejamento do colegiado podem
criar muitos obstAculos para um centro que seja um elemento
constitutivo de uma universidade. Algumas destas dificuldades
e incompatibilidades jA foram mais especIficamente comentadas:
(1) Em muitas universidades, as vArias fa
culdades ou escolas sao tao autOnomas
que a colaboragao entre elas se torna
dificil ou impossivel. As vantagens
da colaboragao em assuntou curricula
res, programagao de estudantes, desig
nagOes conjuntas do faculdades, pesqui
sa cooperativa e outros programas nao
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podem ser conseguidos em tais casos.
(2)

Se utaa universidade nao possue um
chefe executivo forte e com respon
sabilidade e autoridade suficientes
para prover uma genuina lideranga, as
juntas de professdres, conselhos e

assembl6jas sao fhcilmente bem sucedi
das no impedimento de mudanga. A prf
tica existente em muitas universida
des, onde os professOres mais antigos
ou os chefes de departamento elegem
os deaos, e Ostes elegem os reitores
ou chanceleres, 6 usualmente uma garan
tla efetiva contra inovagao.

(3) Se o planejamento da junta de profes
sores estA estruturado em tOrmos de
voto sObre assuntos curriculares, cur
sos, designag6es, e promog6es, os
sucessos das facq9es minoritfrias usual
mente podem controlar tais aq6es, e as
pessoas nao favorAveis h inudanca podem
usualmente eviti-la ou retard&-la.
(4) Se um centro depende das decis6es de
um corpo colegiado, constitui~o por
pessoal do instrugao e profiss~es vari
adas, para asprovagno de curriculos,
curaos, dosignagOes e orgamentos, suas
esperangas de sucesso provhvelmente
provarao ser ilus6rias.
c. Necessida4e de modernizapa. Entre as institui9Oes
sociais, as universidados provvelmente estao mais necessitadas
de modernizagao e reorientagfto, para servir a sociedade, do
que qualquer outro empreendimento mantido pelo povo. Em muitos
paises, grandes passos foram dados para fomentar, por um lado,
a lideran.a e a iniciativa e, por outro, os processos consulti
vos ou democrftticos efetivos no planejamento acad~mico. A intro
duqAo ao Simn6sio s6bre Educacao para Administragao Pfiblica,
publicada em 1966 pelo Instituto Internacional de CiOncias
Administrativas, descreve as falhas administrativas das univer
sidades Norteamericanas, Europ6ias, Britfnicas e outras, que
necessitam ser superadas para criar um ambiente compativel com
uma escola ou instituto profissional.
4,

Carta Patente ou Estatuto

Todo centro necessita de autorizagao estatutfria, Esta
autorizagao pode ser um ato especifico da legtlatura, uma
6rdem executiva emanada do chofe executivo, uma carta patente
emitida por um ministro da educaglo, ou uma legislagno
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permitindo a incorporagAo de institui9Oas oducacionasi s0
fins lucrativos. Tal carta patente ou estatuto prove a base
para a exist~ncia do centro e para as condigOes sob as quals
Ole funciona. Tal carta patente ou estatuto normalmente inolue
o seguinte:
a. Cria no de um centro. Estabelece o centro, define
sous objetivos, e prove asnecessidados de um diretor, delo,
conselho consultivo ou outros escrit6rios diretivos.
b. Junta diretiva. As fungOes expressas do um conselho
consultivo ou junta diretiva indicam quais os assuntos quo a
chefia do centro dove apresentar-ihe para instruir ou aprovar.
Uma junta usualmente considera e recomenda programas anuais *
de longo prazo, revisa e aprova solicitag00s do orgamento, 9
aptova ou recomenda a designagAo da chefia e do assistente da
chefia do centro.
c. Implementagao de crit6rios. A carta patente deve
assegurar que os varios crit6rios ou padrOes relacionados na
Secggo 2 acima, sejam adequadamente incorporados h mesma.
d. Meios de financiamento. A maneira pela qual o centre
so responsabiliza pelo apoio orgamentArio dos objetivos capi
tals correntes deve ser prescrita, bem como a autoridade do dl
rotor para fazer negociagOes a fim de obter e utilizar os re
cursos nlo provenientes do govOrno.
5.

Localizaggo do Centro em Estrutura UniversitAria.

As fung6es e atividades de um centro adequado alo tAo
distintas e importantes que, se forem parts de uma universida
do, elas devem abranger uma unidade principal na estrutura da
instituiggo.
a. ComparAvel a outras escolas profissionais. Orgfnica
monte, um centro necessita ter numa universidade uma uituagAo
comparAvel h de uma escola ou faculdade de medicina, direito
ou engenharia. Ele deve ter seu pr6prio corpo docents, deter
minar seus cursos e selecionar seus alunos.
b. EcperiOncia com outros arranjos. As chances de quo
as programas de um centro sejam bem sucedidos, se especificados
coma uma parto constitutiva de uma faculdade de economia, direl
to ou ciOncias politicas, sao muito pequenas, conforms demons
trado por muitos esforgos iguais a Oste. Os programas 9o
usualmente bastante restritos.
ce

Relaqo com as ciOncias sociais.

A cooperaglo entre

um contro e os departamentos de clOncias sociais de uma univer
sidade deve ser bastanto intima. Pode-se dar responsabilidade
conjunta a alguns instrutores do ciOncias sociais no centro e
vice-versa. Os estudantes do centra goVem ser capazes do
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frequentar cursos nas demais Areas.
0 potencial do programas cond. Programas corjuntos.
Juntos ou cooperativost entre um centro e outras escolas pro
fissionais, 6 enorme. Como exempios, pode-se dar aos estudan
tes de engenharia uma opgao em administragno pfiblicas e aos
estudantes de safide e medicina, pode-se oferecer um curriculo
em administragao municipal.
6.

OrganizaSao Interna do Centro

A divisAo do trabalho do centro em departamentos, divisaes,
secg0es ou escrit6rios deve ser feita a crit6rio da chefia do
centro e estar sujeita a (a) revisdo por sua junta diretiva,
(b) aprovagao polo representante apropriado do gov~rno, ou (c)
aprovagao pela chefia da universidade.
a. Baseado em fung6es. A organizagoo interna do centro
depende das fungoes e atividades empreendidas.
Em um pequeno
centro, a organizagao interna pode ser muito simples, por6m, em
um grande centro, pode ser necessArio criar departamentos for
mais e at6 mesmo faculdades, bem como varios escrit6rios admi
nistrativos e servigos.
b. Departamentos acaddmicos. Em um grande centro que
conduza programas de graduago, um esquema padrao e aceitfivel
consiste na organizagdo de varios campos acaddmicos em departa
mentos, isto 6, um departamento de administragao pfiblica, um
departamento de administragno do govOrno local v um departamento
do economia e desenvolvimento da comunidade, etc..
Em um cen
tro menor, Ostes campos acadgmicos podem ser classificados
como "programas" ou "especializagoes", dentro de un departamen
to do estudos acaddmicos.
Membros selecionados do corpo docente d~stes departamen
tos tamb6m podem servir, se as circumst~ncias o permitirem,
como diretores de projeto, instrutores-chefes e instrutores es
peciais em projetos de treinamento a curto prazo e sem forneci
mento de diploma. Eles tamb6m podem ter responsabilidade de
pesquisa, publicagio e consultoria, conforme estipulado pelo
diretor, de tempos em tempos.
c.

Divisfto de Treinamento ou col6gio
de:furvionfrios.
Embora o centro possa valer-se de
seus departamen-cs academicos, a fim de obter considerfvel as
sistOncia na cotiduqo de projetos de treinamento, hA muitas fun
96es na formulaq~ao e implementagao de um amplo programa de
treinamento sem fornecimento de diploma. Eles exigem o estabe
lecimento do um departamento especial, divisfto, col6gio de fun
cionfrios, ou centro de dosenvolvimento de funcionArios, para
planejar, coordenar, e exercer contr6le geral sObre todos os
projetos de treinamento, 0 desenvolvimento de relagOes coope
rativas e provid~ncias "ad hoc", para a condugao de projetos de
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treinamento, nos quais os departamentesacadmicos e as divisOes
de treinamento compartilham, 6 uma das principals tarefas admi
nistrativas do diretor do centro. Sa um centro, uma bombinaglo
do col6gio de funcionfrios e escola de graduagao, tram muitas
vantagens.
d. Divisao de pesquisa. Se programas de pesquisa insti
tucional vao ser formulados e conduzidos? deve hayer uma uni
dade responsfvel de lideranga, planejamento e contrOle finan
ceiro, para esta fungao, encabegada pelo diretor de pesquisa.
A meneira de organizar e administrar tal programa de pesquisa
6 descrita no Capitulo VI. Se nAo forem empreendidos projetos
institucionais, um comitO de professdres pode ser tudo o quo so
necessitarAno que diz respeito h organizagao, para encorajar
a realizaglo de pesquisa por membros individuals.
e. Divisao consultiva. Se un centro se engaja em um pro
grama extensivo do servigos de consultoria, conforme descrito
no Capitulo VII, pode ser que Ole necessite estabelecer uma di
visAo especial, para planejar e supervisionar Oste trabalho,
Algumas vOzes a pesquisa institucional e servigos de consulto
ria se combinam na mesma divisao. No minimo, necessita-se de
um chefe de gerOncia administrativa, qualquer que seja a manei
ra por que Ole seja designado, so qualquer trabalho significa
tivo desta natureza for conduzido.
f. Departamento d3 publicaROes. Conforme sugerido no
Capitulo VIII, o trabaiho de publicagOes pode ser combinado no
departamento de pesquisa ou organizado com uma divislo inde
pendente de publicag6es. Uma outra opgao, onde nao se justi
fica a criagao de uma dlv4s9o, consiste na designaggo de um che
fe de publicagOes, ligado ao escrit6rio do diretor, que di as
sistdncia e facilita as atividades de publicagao de todo o
contro, inclusive o trabalho de reproduggo e distribuigUo.
g, Biblioteca. A biblioteca do centro, ordinhriamente
se equivalerA a um departamento independente, chefiado por un
bibliotecArio-chefe, conforme proposto no Capitulo IX.
h. Servigos administrativos. Os servigos administrati
vos e auxiliares podem ser organizados de vArias maneiras. Uma
delas consiste em providenciar um chefe de administragUo ou seu
equivalente, o qual 6 responsAvel perante o diretor pelo orga
mento, contabilidade, suprimento, edificios e propriedades, e
pela operagao de outros servigos do centro. Uma cutra estrutu
ra usualmente preferida consiste em dividir estas fungOes entre
duas unidades, tendo um diretor assistente para desempenhar as
tarefas que envoilvem o planejamento do programa, orgamento e
pessoal profissional e um chefe administrativo, desempenhando
as fungOes de servigo administrativo.
i. Servigos de estudantes. Conforme ebbogado nos
Capitulos IV e V1 ambos os programas, o de graduagao e o do nao
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gradugao, requerem uma variedade do servigos de estudantein
cluindo recrutamento, admissOes, registro, consulta, coloca
de
gao e relagses com ex-alunos. Algumas vOzes Ostes servigos
administrativo
escrit6rio
do
estudantes sao de responsabilidade
do
geral, por6m so o centro 6 grande, justifica-se a designageo
ser
Pode
estudantes.
de
um deao ou diretor para os serviges
melhor que as oporagoes das instalagOes de refeit6rio, dormit6
rio, livrarias e outros servigos auxiliares fiquem sob a res
es
ponsabilidade do chefe administrativo. As assembl6ias de
ser
dOstes
tudantes ou associagoes frequenteuente operam alguna
vigos.
conceito pro
j. OperasOes extramurais. Deve-so evitar o
organizar
de
tradicionais
valecente em muitas universidades
universit
ambito
do
divis~o
o trabalho nAo acadOmico em uma
rio, chamada de divisco "extramural" ou de "extensLo." Tal
sistema, para campos profissionais tais como medicina, adminis
tragRo pfiblica e agricultura, 6 raramente bem sucedido. Para
depo
que as operagoes sejam bem sucedidas, confian9a dove ser
camrespectivos
sitada em pessoas de elevada reputagao em seus
treinamento,
de
pos profissionais. Em cada campo, as atividades
e
pesquisa e servigo so entrerelacionam com o curso acadOmico
co complementam. Os representantes das ag~ncias governamentais
normalmente desejam cooperar diretamente com os membros do
corpo de funcionfrios, em quem ganharam confianga, do mesmo
modo que os m6dicos profissionais desejam trabalhar com profes
sores em medicina e nfto com departamento extramural dirigido
por um leigo.
7.

Autoridade e Responsabilidade Administrativa

Os m6todos de administraggo e planejamento, nas universi
dades e centros, sofrem atualmente severa critica. Ambos, os
estudantes • os membros do corpo docente, est~o pedindo para
ter um papel malor e para ter direito a voto em conselhos, comi
tOs, e outras reuni~es pblicas. Em vArios pontos dOste manual
faz-se referOncia a processos de planejamento e administragao
que envolve ampla consulta e participagao. As suposig8es quo
jazem sob estas propostas podem ser resumidas como se segue:
a. Lideranga e responsabilidade. A responsabilidade e
os processos democr~ticos sao aumentados ao mAximo, so a inicia
tiva para desenvolver propostas e negociar decisOes, em consulta
com pessoas afetadas ou capazes de fazer uma contribuigao, fOr
posta em mfos de individuos em vez de sob a responsabilidade do
6rgos colegiados. Assim, o canal principal de autoridade e
responsabilidade flue de ,ima junta administrativa ou adminis
trador-chefe da universid~de para o diretor de un centro, che
fes de divisao ou departamento, e outros chefes e funcionfirios.
0 trabalho, em cada nivel, consiste em requisitar e facilitar
a consulta e a participqgao de instrutoreso funcionArios nao
acadOmicos, estudantes, chefes e outros interessados ou capa
ses de fazer recomendag0es°
158

Okgftos colegiados. As assembl6ias, juntas do profes
b.
de funcionArios podem desempenhar o mais cons
sores, o cOluir3t'
trutivo papel, se servom como reuniOes pfblicas para a troca
de id6ias, defesa da mudanga, resoluc'lo de itens da politica,
e desenvolvimento do espirito cornorativo. Conquanto os assun
tos de administrago e finar.ns uosam ser debatidos, Oles nao
devem ser resolvidos em tal. rcunl ao pfiblica. Um grupo colegia
do que poda chegar a um ac~rdo po.v grande unanimidade, sem
votagao formal, serA especialmente bom sucedido. A votagao
cria divisno, atritos, disc6rdia. A perda de energias e a dis
sengao causada por grupos de professOres diligonclando conse
guir votos para uma miriada de assuntos administrivos, e fre
quantemente triviais, 6 enorme. Os centros necessitam aplicar
hs suas pr6prias aperagOes os principios de organizagdo e admi
nistragao que acolhem nas salas de aula.
c. Revisivel a um nivel mais alto. A maneira mais efeti
va de manter as agOes responoftveis e democrftticas 6 por meio da
doutrina de que qualquer docisao tomada ou ac6rdo feito a un
nivel inferior - quer por um chefe administrativo ou de progra
magao ou por um corpo docente ou grupo estudantil - 6 revis~vel
a um nivel mais alto. Na prfitica, sob tal sistema, que favo
rece uma participagao responsfvel, a resolugao de itens aos
niveis inferiores permanecerf sem objeqao e, como resultado,
sbmente em poucos assuntos serft levada h reconsideragao. A
compreensAo de que uma recomendagao (decisoo) pode ser revisada,
baseada no fato de que esth insuficientemente amadurecida ou
coordenada, desencoraja a agao impulsiva. Tamb6m encoraja o
envio des propostas a um nivel mais alto, quando os aspectos da
politica ou jurisdiuo n~o estfto claros.
Processos consultivos. OE chefes de um centro tdm
d.
assim uma maior responsab:tclAdo para desenvolver tanto a poll
tica como o procedimento, a £:fide facilitar a consulta e a par
ticipagao. As medidas dispon-iveis incluem:
(1)

Difusao de informagoes entre funciondrios,
estudantes e outros, permitindo-lhes
caber o que esti a-ontecendo ou o que
estd sendo proposto.

(2)

Encenagao de reunioes de pessoal, corpo
docente, estudantes e outros tipos de
reuni~es pblcas, para a consideragUo
de assuntos de amplo interOsse.

(3)

Difusto de minutas de despachos adminis
trativos, procedimentos sugeridos, bole
tins e outras propostas, para revisfto o
comentdrios, ou talvem para discusslo
numa reunifo de cologiado.
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(4)

Favorecimento de reunies do grupos
do corpo docente e de estudantes que
possuem problemas em comum,

(5)

Participagao do representantes estudan
tis em 6rgaos do corpo docente e comi
t6s do funciondrios.

(6)

Manutengao do uma politica accessivell
quo encoraje os membros do corpo de
funcionArios e estudantes a fazer suges
toes ou registrar queixas aos chefes do
departamento e divisao e ao diretor.

. NegociagOes. Quse'tbdas as decisoes que um centro
necessita tomarsro administrativas e ndo estatutfrias, em
carAter. Elas exigem um bom trabalho dos funcionArios para
desenvolver solugSes prAticas e vilidas. Elas exigem negocia
90es com vArias pessoas e grupos, usualmente requerendo modifi
cagao e acOrdo, k medida que novos pontos de vista sAo fixados
e as consequ~ncias identificadas. A maneira menos efetiva do
conseguir decisOes racionais consiste em aprensentar despa
chos, som aviso, a uma junta de professOres ou associagAo do
estudantes e exigir uma votagUo, A apresenta9fo de uma politi
ca ou designagao proposta a um grupo colegiado pode ser desejA
vel9 por6m 6 o passo final em uma s6rie de negociagoes, e nao
o primeiro. Por exemplo, uma prAtica bastante primitiva e fre
quentemente desastrosa, comum em alguns sistemas universitA
rios, consiste em dar aos membros do corpo docente autoridade
final para marcar uma reunino e, sem Oste processo de inicia
tiva e negociagao por parte dos chefes superiores, preparar
uma eleigno do um chefe do departamento ou deao.
f. Integrao multinacional. Muitos centros, con fun
cionArios de vArioantecedentes nacionaisg t~m um problema es
pecial na formaggo de uma equipe compativel. Diferentes tradi
95es, suposigOes e valores devem ser acomodados e integrados.
0 diretor e cdda pessoa do corpo de funcionArios t~m a respona
sabilidade de estudar as diferengas culturais e a essenciali
dade de assimilar todos os membros no novo grupo do centro.
A consideragao do objetivos, conceitos, principios, responsabi
lidade, autoridade, formagao de politica, e processos de deci
sbo se tornam questOes importantes para reuni~es de funcionA
rios e discussOes informais.
8.

Deesenvolvimento de un Quadro de Pessoal Adequado

Por ser o sucesso de um centro amplamente determinado
pela qualidade de seu quadro do funcionfirios, tempo substancial
de seu diretor deve ser devotado ao recrutamento e treinamento
de pessoal.
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a.

Diretor.

0 chofe do um centro, quer snja chamado

dego, diret.o, arretor exocutivo, ou por outro titulo qualquer,
deve possuir uma combinagno e.cepcional de perspiccia intelec
tual, compot~ncia adminis.;rativa- hrbailid'ade promocional, com
promisso com o servio pfiblico, e oco de humor. Felizmente,
tal pessoa pcde ser encontrada com qualificagoes acaddmicas
superiores, mas uma possoa sem um grau do estudo avangado, mas
possuindo as demais qualifica6oe, ocorA muito melhor do quo tuna
pessoa acaddmica que ntto pozsua qualidades importantes.
T)cio centro dove ter un vice
b. Diretor assistento.
diretor, diretor associado e diretor assistente para trabalhar
com o diretor no desempenho de suas muitas tarofas. Em grandes
centros, dois ou mais assistentes podem ser necesFrios. Visto
que o assistente-chefe desempenhar& as fungOes om nome do dire
tor, na aus ncia dsLe, sua designagno dove ser aprovada pela
autoridadeedirigente. As mesmas qualidades exigidas para o
diretor, prr6m do maneira complementar, sao necessArias ao.

Assistente.
c. Chefes de departanonto e de divisgo. Estas pessoas
necessitam sor especialist,.: em seus respectivos campos, por6m
com lideranga e aptidOes rclevantes para o seu trabalho. Um
espirito de inovacao 6 bastante desej.vol, porque tudo o que um
centro faz deve sar inovador, caso se queira adaptA-lo hs neces
sidades de desenvolvimento do paic. O: chefes de departamento
devem ser designados pelo diretor e servir a crit6rio do mesmo.
Na designagfo dos chefes dos departamentos acad~micos, 6 espe
cialmente dosejfvel que o diretor consulte longamente com os
membros do corpo docente do departamento. Deve-se evitar, como
a uma praga, qualquer sistcma no qual uma junta de professdres
elege o chefe do dcpartamento ou defto. 0 recrutamento dos me
ihores candidatos em perspectiva 6 um ato da mais alta signifi
cagao administrativ" e exige procura e negociagOes extensivas,
para descobrir uma possoa que seja tan o excepcionalmonte qua
lificada quanto aceitdvel para tddas ou quase tOdas as pessoas
interessadas.
d. Quadro de pessoal grattdo profissional. Os membros
do quadro de pessoal graduado profissional normalmente empres
tam prestiglo ao novo centro, dno-lhe a sabedoria do sua expe
riOncia e atraeni a clientela inicial necessfiria h obrevivOncia
do centro. Ent-etanto, hi sempre porigo de quo os altos educa
dores e administradores estejam pr~sos a tradides, e sua pre
senga no centro pode ter um efeito ridiculo em seus programas.
Conforme proposto no Capitulo IV, m6todos expeditos e flexiveis
devem ser usados no recrutamento do pessoas para cargos profis
sionais superiores.
e. Corlo de pessoal profissional subordinado. Os mem
bros do quadro do pessoal profissional subordinado tem a solu
95o para o estabelecimento viAvel de uma instituigao. Sles
devem ser selecionados com grande cuidado e providos com o
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melhor dos treinamentos, no pals e no exterior, para desempe
nhar os pap6is que Ihes serao designados e, enquanto assumem
seus pap6is no centro, devem receber assistOncia e ap8io dos
membros do quadro de pessoal graduado. 0 aeu potencial promis
sor serA totalmente desenvolvido sbmente se continuarem compro
metidos em mma carreira de trabalho no centro, a despeito da
oposigao de alguns funcionfrios graduados que, algumas vOzes,
so sentem ameagados por subordinados melhor instruildos e a des
peito da seduqAo de oportunidades atraentes que a Oles se apre
sentam por tOda parte.
f.

Membros do quadro de pessoal administrativo
burcrafilco e d custOdia. Pessoas capazes, em todos
os cargos administrativos, burocrAticos e de cust6dia, sao
igualmente importantes na operagno efetiva de um centro. 0 va
lor do treinamento e recomendagao de um centro 6 julgado, polo
menos em parte, pela imagem que Ole reflete de ser bem adminis
trado. A manutengao de edificios, propriedades e equipamento;
qualidade dos servigos de alimentagno e de dormit6rio; precisAo
e rapidez na manuten9ao dos registros oficiais e produgao de
relat6rios; nivel dos servigos de biblioteca; operaSfo do sis
tema telefdnico; e outras atividades criam uma profunda e dura
doura impressno quer de eficiOncia quer de uma pseudo-operafo
HA sempre dcivida s~bre a proporgao do orgamento a ser gasto com
estas operagoes nao educativas e de pesquisa e, assim, elas
recebem inevithvelmente o primeiro abalo, causado por recursos
reduzidos. As prAticas com respeito a funcionfrios de secreta
ria e burocrAticos, na proporgao de 1/4 do pessoal profissional,
seria suficiente, Um nfimoro um tanto menor 6 favorAvel h per"
centagem del'2.:. Umas poucas ins':itui9Oes sfLo a favor de uma
percentagem malor do quo 1/2, por6m nenhuma, menos de 1/4. Um
centro engajado em pesquisa extensiva, servigo e trabalhos de
publicagao necessitarA de uma percentagem mais alta do que um
que se dedique sbmente ao ensino.
g. DeficiOncia de pessoal gualificado. Por t6da a parte,
os centros registram deficiOncias de pessoal e dificuldade em
achar pessoas qualificadas para estas tarefas variadas. Esta
deficiOncia de instrutores existe mesmo nos paises mais econdmi
camente desenvolvidos, com os mais extensivos programas de gra
duagao em administragao pfiblica e campos correlatos do servigo
pfblico. Os paises nos quais as universidades jamais apresen
taram pessoas diplomadas quo tivessem educa9fto profissional ou
de p6s-graduagao, nos campos exigidos, devem tomar medidas ex
cepcionais para descobrir e desenvolver um quadro de pessoal
com preparo r~levante. A maioria das pessoas que um centro
procura estarA tamb6m em grande demanda para ocupar cargos do
govOrno e outros, E'6bvio que para preencher oa requisitos de
pessoal, as instituiq6os devem designar principalmente indivi
duos com menos qualificagOes que as desejadas, por6m que apre
sentem a melhor combinagfo de educagoo, experiOncia, aptidao e
qualidades pessoais.
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h. Estimulo par emprego. U nfimero de pr6-condigOes slo
essenciais, se um centro quizer competir efetivamente por pes
soal escasso.
(1) Um centro necessita ter estabelecido a si
pr6prio como uma instituigno digna de res
peito e da confianqa do govtrno,organismos
educacionais e outrns agOncias.
(2) Deve ter lideranya efetiva. A qualidade do
diretor e dos chefes de departamentos deter
mina, mais que qualquer outro fato, a capa
cidade de um centro para atrair mais pessoas
talentosas.
(3) Dave ser bem organizado e administrado,ser
vindo como um mod~lo das priticas adminis
trativas que Ole adota.
(4) Oportunidade de carreira, com progresso ba
seado em desempenho, 6 um outro requisito.

(5) Os niveis de salirios devem ser comparveis
hqueles que a pessoa pode ccnseguir no govOr
no ou em outro empragc. Vistc que c trabalho
de um instrutor, pesquisadcr ou perito con
suitor em campos avanados exige, no todo,
qualificaq~es ~mais amplas dc que c trabalho
administrativo no govarnc, ccorre entAo que
os sa!Arios de um centro devem ser mais ele
vados do que aqueles do gcv~rno.
(5) 0 sistena formal do administraqao de pessoal
evidencia o fato de que um centro leva a sW
rio suns prticas profissicnais. Sste siste
ma determina a classificayao de cargos, um
plano de sal~rio, natodos de nomeaqo e pro
mog~o, contrCle de ressentimentos, discipli
na e transfercia, e aposentadoria e outrcs
beneficics.
.
Cargas do trabalho. Um nflmero de fat~res cniccs gover
nam o estabelecientc de cargas de trabalho equitativas, para os
funcicnhrios do centra. Toe cargo 6 diferente e requer uma com
binaqno especial do tarefas, dependfndo da compet~ncia da pessoa,
experi~ncia e habilidnCe pars corresponder ts necessidades do cen
tro. Um instrutcr formadc; pcde aplicar retade de seu tempo na con
dug~o do projetos sem fcrnecimentc de diploma, um quarto de tem
po em instruqac acad~rica, e o restante de seu tempo em pesquisa
e consulta, ccm horas extras pars a administragno. Um outrc pode
ser adapthvel smente ao casino acadrmico e trabalho preceptori
al. Este aspecto do trabalhc do centro torna inaplic~vel as f6r
mulas tradicionais de carga de curse ou hcras de instruqfo te6ri
ca e preceptorial, que aigumas universidades so empenham em impor
acs centros. A solugc 6 requerer que cada instrutor ou outros
membros do quadrc de pessoal preparem um programa de trabalho in
dividual ,no qual mcstrem suns atividades e periodos para o ano
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inteiro. Esta pritica facilita a equalizagfo das cargas de traba
lho. Os membros do quadro de pessoal dos centros sofrem muito o

mais demanda de seu tempo do que os instrutores nos campos traqi
cionais.

J. Recrutamento.

A descobertaavalia9fo e obtengAo de

;uncionArios exigern tempo e esforgos excessivos. Nao hA qualsquer
m6todos rApidos, visto que nfo existe um suprimento natural de
candidatos. Pretendentes podem ser encontrados no gov~rno, nas
universidades, agOncias privadas, designados no exterior e,algu
mas v~zes, entre pessoas que estfo procurando empr~go°

(1) Tanto quanto possivel, as vagas devem ser
preenchidas atrav6s de recrutamento vali

do, aberto e competitivo, com exames, se
exequivel. Aigumas v~zes o problema con
siste em descrobrir at6 mesmo uma pessoa
que preencha as especificagdes minimas.

VerificagSes das refer~ncias e resumo dos
desempenhos anteriores sAo inestimfveis.
Um convite feito a um pretendente, para
que Ole faga uhia palestra ou mantenha uma
discussao com o corpo docente e alunos, 6
um meio fAcil de avalia9fo.

(2) Provhvelmente, a maioria dos cargos 6 pre
enchido como resultado de solicitagSes
feitas pelo diretor do centro a pessoas
que possam conhecer prov~veis pretendentes.
0 diretor necessita estar em contacto com
tantas pessoas quanto possivel, as quais
provhvelmente conhecerto candidatos provA
veis para cargos especificos. A propaganda
6 um outro meio efetivo. Um informe
descrevend3 o cargo, deveres, tarefas e
as qualificaSCes desejadas deve ser prepa
rado e distribuido.
(3) Conseguir que urn membro do quadro de pes
soal seja pOsto h disposiqflo pelo govtrno,
por um periodo temporfrio de um ano ou
dois, 6 una nmaneira importante de desenvol
ver recursos. Se o govarno pode continuar
a pagar o salArio desta pessoa durante Oste
periodo, alguns problemas de pagamento e
orgamento sfto evitados. De outro modo, o
centro deve pagar-lhe o mesmo salArio que
o gov~rno ihe pagava.
(4) Na ausencia de um pretendente inteiramente
qualificado, um cargo pode ser considerado
como temporArio ou ser preenchido por um
periodo de tempo de uM ano ou dois. As de
signagOes acadOmicas iniciais sao usual
mente feitas para um certo periodo de tempo.
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(5)

Ocasionalmente, 6 possivel descobrir
algu6m no gov~rno que jA tenha atingi
do a idade para aposentadoria e que
possua ambas, a flexibilidade da juven
tude e a necessAria familiarizagao com
os desenvolvimentos administrativos mais
recentes. Tais pessoas podem ser desig
nadas -a base de ano-a-ano.

(6)

A maioria dos centros so ap~ia demasi
adamente em instrutores de tempo par
cial, consistindo de funcionfirios cujas
agOncias lhes permite engajar-se neste
tipo de atividade extra. 0 nfmero de
instrutores de tempo parcial varia de

sbmente uns poucos, em alguns casos, a
sessenta em um instituto. " As escolas
do administragao" tam-se inclinado a

confiar grandemente neste m6todo. Diz-se
que estas designagOes sAo bem sucedidas,
se a pessoa possue um bom antecedente
acad~mico e habilidades de ensino. Um
centro deve ser livre para demitir um
instrutor quo nao satisfaz, e procurar
contInuamente por pessoas mais compe
tentes.
1. Plano a longo prazo. Para seu quadro bdgico de pes
soal, um centro Obviamente necessita de algumas pessoas quo
tenham compromisso continuo com Ole. Pode-se levar un periodo
de tempo considerhvel para recrutar e desenvolver estas possoas.
Consequentemente, a possivel necessidade de uma forte confianga
temporfiria em designagOes a curto prazo, uso do pessoas de ou
tros paises, e de empregados postos h disposigao ou de meio
tempo,
(1) Um plano a longo prazo para recrutar
mento e desenvolvimento do funcionA
rios 6 essencial, a fim de trabalhar
sistemhticamente para produzir um
corpo de funcionArios que daqui a cinco
anos seja capaz do assumir maiores res

ponsabilidades profissionais. 0 Capitulo
IV sugere aigumas maneiras para desen
volver aptidOes em instrugao.
(2) Na dependOncia da aquisi ao de funcio
nArios permanentes, um centro pode con
fiar na assistOncia externa quer para
manter designaOes temporArias quer
para auxiliar no desenvolvimento dos
funcionArios.
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(3)

Inevithvelminte, muitas das qualifi
cagoes e muito do conhecimento reque-
rJdo pelos instrutores e outros mem

bros do quadro de ,:i dovem ser
conseguidos no ti.aiialho. 0 plano do
rebrutamento a longo prazo dove incluir
um sistema para o desonvolvimento do

nivel de conhecimontos de todo o quadro
de pessoal a curto prazo, de tempo in
tegral e permanente.

(4) Dado que uma ou mais pessoas devem sem
pre estar em treinamento em uma univer
sidade ou instituto, un centro exige
mais pessoas do que as que dispOe em
suas listas do cargos permanentes.
(5)

9.

ExcursOes de observagfto e comparecimen
to a conferOncias apropriadas podem ser
t5da a exten~ro de treinamento formal
que 6 exequivel, no caso do diretores,
c!iofos de departamento, e membros mais
graduados do quadro de pessoal profis
sional, por6m os demais membros do
corpo de funcion~rios de um centro re
querem treinamento especifico. Deve
se oferecer aos funcionArios adminis
trativos, burocrAticos e de cust6dia,
treinamento formal para melhorar seu
desempenho, adquirir novos conhecimen
tos e qualificar-se para promogfo. Os
membros subordinados do corpo de fun
cionArios, que normalmente deviam pos
suir seus certificados do curso cole
gial, quando selecionados, devem ser
encorajados a empreender estudos adicio
nais em suas Areas em particular.

Instalaq6es e Fciuipamento

S6mente qualquer edificio antigo ou instalagfo nao plane
jada nao sao suficientes para um centro. E'tao importante para
um centro possuir acomodagOes adequadas hs suas fung0es como
o 6 para a estrutura de um govOrno ou emprdsa comercial.
a. Localizagfo. HA um nfimero de vantagens e algumas des
vantagens na localizagao de um centro bem perto da sede do
govOrno°
(1)

Se os programas de um centro acentuam
treinamento em servigo ou no trabalho,
ambos, os estudantes e os instrutores
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de tempo parcial,devem ser capazes
de se locomoverem livremente de
casa para o escrit6rio e para o
centro.

(2) Nao obstante a maioria dos empregados
do govnrno nac!onal e local - estar
estacionada fora da capital, suas
necessidades de treinamento nao devem
ser negligenciadas.
(3) Se um centro tem ura grande corpo de
estudantes residentes, quer gradua
dos quer nao graduados, hA muito pou
cas distra95es se o centro estiver
localizado longe docentro da capital
ou de outra cidade principal.
(4) Deve-se evitar um lugar na Area rural,
distante dos beneficios da infraestru
tura existente, facilidades de habita
9Ao, de compras, e culturais. Tem-se
incorrido ew despesas pesadas desne

cessArias e inconvenientes pela cons
trugno de universidades e institutos
em Areas rciotas. Alrm disso, os
funcionwrios de tais institui6es
necessitam estar relacionados com o
mundo real, e nao relegad.s a iiver em
una t~rre do marfin social e intelec
tual.
(5) Se um centro fOr parte dc una universi
dade, ou wesmo que nao o seja, hA muitas
oportunidades favorfveis de ser locali
zado na Area principal da universidade
ou adjacente h mesi~a. Se a universidade
nao f~r accessivel h clientela do cen
tro, dste necessitarA ter terreno pr6
prio.
(6) Estes fatOres de custo de construgfto,
facilidade de acesso para aqudles que
utilizam o centro, adequabilidade de
espago, incluindo-se Area _tara expan
sao subsequente, conveni~ncia dos fun
cionArios e a aquisigao de um equipa
mento atraente e aproveitAvel, tudo
necessita ser considerado.
b. jdificios. 0 tamanho das instalagOes requeridas,
bbviamente depende do escopo e escala de operagOes.

167

(1)

i centro pequeno, sern prograrnas
Para residentes, pode achar sufic5
eiite um~ edi:?icio de born tamanho ou
cicis ou tr6s3 ecifici as mais pecue
nos.

(2)

Urn centro p:!-'ncipall conduzindo as
funges cdes-rit as nos capitulos ante
riores Poce exigir urna cdizia de edi
ficios ou wiais : esc-rit6rios do car
p0 docente, salas de ens~.no e de
rouniffos audit6rio, a:,ojaiientos de
estudantes, resid~nci-as de funcionA
rios, edificio Para a acunnstragflo,
bi;)lioteca, centro Para con.2er~nci~as,
ediffcioa e Area Para o:?i--.nas, insta
lagoes recx'eacionais e outras astru
turns.

(3)

0 piano dos edificio3 dove assegurar
pronta acassibilidade, relagOes fun
cionais adequadas, hoiiogeneidade e
desenho atrativjo. Os ira6veis devem
ser pro-letafos por planejadores e ar
qui tetos pcaritos, corio 6 :'re-_'to em
qalquer c'G-rawe'ovirentc ur;)no.

(4)

Cad"a edifcio, igualtnente, deve ser
jpIar'.-jado Para preencher ovas :.Ines
especificas. Elste proce'cso cow..o~a corn
o C!C3env~oliimento do espec"7.ca~oes,
feito pe.o diretor e funczf.ondrios do
cent~co. 17'es devern deterrninnZ' o catA
ter, ta:a~anho, nlinero e reln-Cas entre
as depon62Thcias, o que r,ro 6 :I"cnrgao de
urn arquf.a-.o.
Gs eiexrento.'s espocifico3
do Piano cf?
;terinarp se u~asala irA
servir oea para urpa dada Ci-7uno de enl
si-no, portrni a maicria cdas atreas Para
serlrios, palestras e aeunigo parece
ter oido planejada por Pessoa3 que ,,a
mais usara--n tais instlageo,

(5)

Ao plane.jaT novos edific.o, a cdiretor
deve *uiS:.tLar outrns estruturas siinila
res, pa-,.,a saber quais as suas vantagens
ou Oc--,-antagens.

(6)

Nos Clinas frios, aquecifnento central
adequado 6 essencial. U~ aprendizado nao
tern sucesso se os estudantes estiveren
corn as rD-noo e as p~s frios. 3-iird-armente

nos cWizAs tropicais, os edificios
podeow ser pianejados para provor uwa
protegeo contra o sol.
&uipai..ento
do ventilagno e, se as circumstincias
o permitirem, ar condicionado, poderi
ser um requisito padrEo. As coleg6es
da biblicteca exigew preteq~o especial
contra os efeitos dos elementos e do
ar condicionado.
(7)

Se forem coiguns as interrupgOes na
fOrya el~trica, poderA ser aconselhA
vel instalar geradores auxiliares,para
operar conc ap~io em ocasi~es de emer
gdncia. Aiguas vdzes 6 necess~rio ter
instala9os de tratamento d'Agua e bom
beamentc.

()

Se o centre fdr instalado em edificios
originalmente planejados para outros
fins, a necessidade de renova9go e adap
taq9o hs novas funqOes deve ser prenmente.
NAo 6 econdmico incorrer em grandes des
pesas operacionais, para prograwas difi
cultados por acomodaqaes inapropriadas.

c. Habitaglo. Muitos centros podem descobrir que o prin
cipal elemento de suas instala9ges fisicas deve consistir de
habitagOes. 0 tamanho da habita9to especial depende da natu
reza da comunidade na qua! c centro estK localizado.
(1)

A menos que o centro soja localizado em
uma comunidade urbana ou adjacente h
mesma, dle pode necessitar prover moradia
para a waioria dor Lormbros de seu pessoal
profissional, ou para todos O!es. As mora
dias deiem consistir de casas para soltei
ros, e duplexes para as fazilias maiores
ou para w~ais de um merbro do corpo de fun
cionrios graduados, e apartawentos para
unidades fawiliares mencres e rmembros
subalterncs.

(2)

&,pregados adwinistrativos, burocrti
cos e de cust6dia podem usuakmente en
contrar alojamento nas Areas circun-'
vizinhas, por6m uns poucos dWies neces
sitam estar disponiveis para servigos
de energ~ncia e, sendo assin, devem ser
alojados dentro da propriedade dc centro.

(3)

Todos ou a waior parte dos estudantes
graduados de tempo integral s~o
ISO

nori-,ahnente alcJ ades em c,rmit6rios
para eiotuz-Lantes ou saloes para re
sidentoes. 0 centro pode p.-over alo
jaiaentc., copeCia'. pm:a os estuetantes
casadccr. Uiua insperno rcegular das
instalag~es estudantis 6 easencial,
para assegurar que as mrnias sej am
manticlas dle ac~rdo co.~ Os padr~es
prescritos.
(4)

Treinanmento a curto prazo, corn a
duraqfc do ui. a semiana a vtrio3 rneses,
6 grandei;mento vantajoso, se o parti
cipante pode sor alojado e a1li.entado
no centro. Tais arranics 3fc eispeci
almente -ritveis para um centro, se os
quartos podem ser ocupado durante a
i1;aicr p.-rte do ano pcr grupco sucesSivos dO pma-ticipantes.

Finalmente, hti instalaqes ha'x)-4ta
cionais par.- pessoas estri.tariente
transitWrias, na duraqgc do sua per
vz.n6ncia nzo centro, a sn~e-r: h6spe
des cficia-.s- Cu peSSoas ciue cor;.pare
ce;'., a confer~ncias corn a duragao fl"o
rnaicr Co quo sete dias. Para 6ste fc~i
instv.2sa~os para hC-spodes, (.:u m:~
centrc do -cmn:erfncia, sn D idea5.s.
Uml contrez necessita de uma
~~rto.
d. ~~iaet
variedade do oquiJp"--.-.antcs especiais para suas salas de aula,
oficinas e outras instalaqes 4nstrucicnai~s.
(5)

()Confc:x%-:.e -indicadc na secqac0 V, pequenas
ruisas. .vois e cac:eira-s confcrt~veis
sno necesstrd1.2o para treina. entc avan
4;ado eizarnic e para prc~zm ...a de
desenvolvi;,entc e.:ocutivc.
(2)

Prc vismc orcm.ent",4ria tarb6m 55reaue
rifta para p,.'cjetores, cavaletes, te2.as,
visuais.
quae..c-negros e outrcs atxiiis
00o caclculadores e, polo zr..ncs, um~ peque
no ccr.putador, sfto de r.uita necessidade.

(3) Umia biX:Aizteca 6 urin granci consur.idora
do equipa.iento especial e docurnentos.
(4)

Squipamiento -'e reproduggo e copiadora
s500 neceos~efics para preparar CS rmate

rinis do curso e para suprir as
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necessidades de publicagAo, descri
tas no Capitulo VII. 0 moderno
equipamento de fotoc6pia 6 agora bas
tante satisfat6rio.

10.

(5)

0 sistema de comp:ras de um centro
dove facilitar o desenvolvimento de
especificag6es adequadas e a identi
ficagao de fornecedores que possam
prover Ostes itens especiais de pro
grama e servigos subsequentes de
reparo e manutengao.

(6)

A localizagao de alguns centros lhes
exige suprir servigos de transporte
regular ou ocasional. Um certo acesso
a transporte nao comercial pode ser
requerido pelos funclonirios engajados
em pesquisa de campo e servigos de
consultoria

InstalasOes e Servigos de Estudantes

Servigos de alimentagao. Os servigos de alimentagao
a.
variam do lanchonetes a salas de refeigao formais. A menos que
de
a comunidade circumvizinha possa prover o servia9, os salOes os
todos
a
refeig6es
fornecer
para
refeiggo devem ser adequados
estudantes que vivem nos dorrnit6rios, e talvez, tamb6m, para a
outras pessoas. As acomodar6es transit6rias para visitantes en
curto prazo podem incluir refeit6rios para o seu uso e para
ser
tretenimento dos funcionArios. A alimentagno tamb6m pode
importan
constituen
servida em lanchonetes, as quais usualmente
tes lugares de reuniao social. Se as lojas comerciais retalhis
para a
tas sno inadequadas, o centro pode prover uma cantina
es
organizag6es
venda de alimentos bAsicos. Em alguns centros,
estudantesp
tudantis operam lanchonetes e servigos de alu6do de
obter
a fim de prover refeig6es a baixo custo e talvez para
es
Llgum lucro para financiar atividades para o bem-estar dos
tudantes.
InstalaYoes recreacionais e de educago fisica. 0 ta
b.
neces
manho das instalag6es recreacionais e de educago fisica
pro
seus
de
natureza
da
sfrias a um centro depende grandemente
un
minimo,
No
gramas e de suas relagOes com a universidade.
e funcentro deve prover depend~ncias sociais para seus alunos elabo
bastante
ou
cionfirios. Elas podem ser bastante simples,
um clube
radas, tais como um edificio de unino de estudantes ou de tempo
de profess6res. Se houver um programa para residentesde jogos,
integral, o centro dove levar em consideragao campos
instaquadras de t~nis, quadras de futebol americano e outras 6 uma
lages especializadas. En um clima quente, uma piscina para
suplementago bem cowum, tanto para os estudantes quanto
os funcionfrios.
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c. Servi~os de sa~de.
As instalagoes para postos do
sadde podem variar desde uma sala de primeiros socorros, ser
da por uma enfermeira com tempo parcial de trabalho, at8 um
hospitalberm equipado, adequadamente atendido por medicos, s,
o centro fOr parte de un sistema universitfrio. Um grade c.
tro residencial deve ter, no minimo, uma onfermeira de tempo
integral e una sala de curativos, mais un ou dois leitos para
pacientes temporhriamente internados. Em adiggo ao tratamento
de primeiros socorros, os servigos de safide devem incluir ino"
culagOes e vacinagOes.
d. InstalagSes religiosas. Se o centro fdr do cariter
residencial e so a comunidade ou universidade nib provO insta,
lagOes adequadas para o culto religioso, deve-se reservar salaq
ou uma estrutura em separado, autorizada por subscrigAo privada,
para fins de adoragno. Se a comunidade te diversos grupos re
ligiosos, pode ser necessfirio apoiar o desenvolvimento de ins
talag6es para o culto religioso ou para preces, como por exem
plo, para mugulmanos e para cristios. 0 papel apropriado do
pessoal de um centro, em servigos religiosos, varia necesshria
mente com a moral da sociedade.
e. Livros, suprimentos e artigos pessoais. Especial
mente se forem oferecidos programas acaddmicos, A pritica comum
em um centro ou na universidade da qual Ole faz parte, operar
una livraria e loja de suprimentos. Isto prove os estudantes
e os funcionArios com meios convenientes de adquirir livros de
tOxto, suprimentos de sala de aula, artigos pessoais tais como
artigos de toilete, alimentos, refrigerantes, artigos de con
fec~no e at6 mesmo artigos maiores, tais como equipamenuos para
esporte, roupas ou rfdios.
11.

Atividades Ectracurriculares dos Estudantes

As atividades sociais de pequeno'porte contribuem para a
eficficia de programas a curto prazo, sem fornecimento de diplo
ma e conferdncias. Os estudantes residentes, de tempo integral,
requerem uma varidade muito mais ampla de atividade alum do
trabalho formal de seus programas.
a. Recreagno. A educaqfto fisica, jogos, e competigUes
t~m valor educacional e taLib6m contribuem para a safide fisica.
b. Gov~rno estudantil. Os estudantes em programas do
gradua9flo normalmente sentem necessidade de possuir tuna associ
a9go do auto-govdrno, ou unifto estudantil, Tal organizagao
abrange todos os estudantes interessados, que adotam leis se
cundfrias, elegem chefes e desenvolvem programas. 0 gov~rno
estudantil pode lidar com acontecimentos socials e vrios casoa
estudantis, operar alguns servigos estudantis e representar
junto hs autoridades do centro s~bre certos itens do regulamen
to. Atrav6s de tal associa9io ou unifo, os chefes administra
tivos do centro podem tomar providencias para a participaqio
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do estudantes no desenvolvimento do curriculo, procedimentos
acad~micos, servilos estudantis, selegoo para a admissno, e reu
niOes com grupos de profesores, s6bre inter~sses acadOmicos em
comum

c. Grupos sociais e de intersse.

Os estudantes tamb6m

so podem organizar em sociodades menores, que sao primhriamente
grupos sociais, provendo companhei.zismo entre os membros do

grupo, e patrocinando acontecimentos taiS come dangas, festas,
picnics, ou competiqOes de atletismo. Eles podem estabelecer
grupos especiais de interdsse, baseados em Areas de estudo, in

terOsses intelectuals especiais, ou servicos comunithrios.
Podem tamb6m formar uma associaqo de debate ou uma associagfo
musical, organizaq6es de honra ou sociedades profissionais podem

ser iniciadas.

U centro deve exercer sbmente tal contrOle e

fiscalizaq~o sObre as organizag~es estudantis quanto seja neces
sirio para assegurar que suas atividades sejam compativeis com
seus fins.
d.

Acontecimentos estpclantis.

Trabalhando atrav6s de

grupos socials e de inter ,s, ou de outro modo qualquer, os
estudantes podem participay :ia vrios acontecimentos que Oles
mesmo iniciam ou que slo prcvidos pelo centro. Estes incluem
debates pcblicos, dirigidos por :radores de fora, produg6es

dramiticas, aprese:,taq6cs musicais, jantares, recepgoes para vi
sitantes distinto, debates inter-grupo e compotiqges atl6ticas.
Tais atividades ,.dem ser parte do um wrograma de Imbito univer
sitkrio ou concoutrados dentro do cent o. Em muitos ddles, os
membros do cozpo de pessoal do centre odem participar com os
estudantes, em p de igualdade.
e. Publicag6es estudanti.s. Qs publicagoos estudantis
podem tomar umma variedade no foxmas. Mais Intimamente relacio
nada com os programas formais de um contre 6 a publlcagao de

documentos e artigos de estuantes, quer para limitada produg~o
dentro do centro quer a titulo de njuda para conseguir aceita
90 e publicaqo sm jornais profinsionais de circulaqfo mals
ampla. Os estudantes, em un centro: pcdem participar da edigfo
do um jornal estudantil de ambito universitirio. Mais estreita
mente orientados, Oles podem editar uma carta informativa con
tendo acontecimentos atuais, sbmente de inter~swo especial para
Oles mesmos ou para o campo da administra;Ao pdblica; ou Oles
so podem envolver na publicagao de um jornal formal de adminis
tragle ptblica. 0 programa total de publicag6es de um centro
6 considerado no Capitulo VIII.
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C;.tI1u7.o XI.

ADMINISTRAqAO ORQAMENTARIA
E FINANCEIRA

Prop6s3to, Vste cauitulo descreve or~nmento como sendo
un meio de planejar, negociar e at;inistrar o uso de recursos
financeiros, para atingir os objetivos de un centro. Ble faz
distingno entre fundos provenientes de fontes variadas, para
fins gerais e restritos (fundo especial), e entre o objetivo do
capital (instalag6es e equipamentos) e as operagoes atuais. 0
papel da contabilidade, informarao e auditoria, para contrOle fi
nanceiro e administragao, 6 esbogado.
1.

Elementos da Administrablo de Oroamento
e da Administraclo Financeira. Planejar e administrar os
recursos de um centro requerem uma s6rie de processos interati
vos e reconhocimento des fins distintos dos vtirios fundos.
a. Principais fases financeiras. As seguintes sno algu
mas das principais rases para as quais procedimentos cuidadosa
mente desenvolvidos sfo essenciais: a despeito do tamanho do
centro.
(1) Preparo de um plano financeiro a longo
prazo, para 'c,':envolvimento do centro,
cobrindo quor lunCos circulantes quer

fundos de cnpital.
(2) 1c'ontificagao de t~das as fontes de fun
dc3

e outros recursos a serem usados no

finarnciamento do centro e de seus pro
avx',ias,
(3)

Preparo de um orgamento anualt com or
gamentos correlatoes em separado para
todos os fundos ou recursost inclusive
fundos de capital.

k4)

Revisfo dos programas de despesas, con
forme necessfrio, ~imodiatamente depois
que as apropria9ges e estimativas forem

aprovadas pela autoridade apropriadora,
se menos do que o solicitado.

(5) Planejamento e preparo de relat6rios peri6
dicos para mostrar a quantidade e a pro

porgao das despesas, em relagfto hs apropri
agOes para cada fundo, programa ou projeto.
(6)

Instalaqo de um sistema de contabilidade
para prover as informagdes requeridas para
os relat6rios fPnanceiros e para registra.
e controlar as transagOes financeiras.
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(7)

Estabelecimento do contas bancirias
e sistemas para prever, recebers re
gistrar, depositar e prestar.contas
do dinheiro do centro.

(8)

Utilizagao de formulArios e de pro
cedimentos definidos para designagOes
de pessoal, requisigOes, 6rdens de
comprap contratosv despesas e outras
transqqOes para incorrer, controlar,
prestar contas e examinar as obriga
9Oes e as despesas.

(9)

Preparo de relat6rios de contabili
dade e declaragOes financeiras, co
brindo quantias devidas e recebidas,
despesas comprometidas e pagas, e
ativo e passivo.

(10)

Registrar inspegfo de contas.

b. Responsabilidades financeiras. Se o contro fOr uma
unidade constitutiva do govdrno ou de una universidade
le
pode ser governado por procedimentos fiscais padrOes. Um es
crit6rio fiscal central pode desempenhar numerosas fungoes fi
nanceiras em favor do centro.
(1) A despeito da estrutura fiscal geral,
o dlretor~do centro, que responde pe
rante um comit@ de finangas e corpo
dirigente, 6 imediatamente responsi
vel por sua administragao orgamentfria
e financeira. As fases de 1 a 4, nas
listas de verificagfo acima menciona
das sao nfo sbmente de sua responsabi
lidade, por6m Ole dove pessoalmente
dedicar parte de seu tempo hs mesmas,
nfto importa quao competente sao os che
fes de orgamentot fiscalizaggo e comer
cial que Ole possa ter.
(2)

Todo centro exige um certo tipo do che
fe administrativo ou comercial e/ou de
finangas para assegurar quo o recebimen
to e contrOle de fundos e o comprometi
mento e aprovaggo das desposas sejam
inteiramente regulares. 0 chefe de fi
nangas pode trabalhar sob a supervisno
de um diretor assistente de administra
qfo ou seu equivalente, se bem que em
assuntos bAsicos o diretor dove ser seu
pr6prio chefs de orgamento. 0 escrit6rio
de finangas do centro nao sbmente auxilia
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nas fases de 1 a 5, por6m tamb6m de
sompenha um papel significativo nas
fases de 5 a 9,
(3)

Em grandos centros a responsabilida
de pela administrocao de programas
e projetos dentro de org.mentos auto
rivzd ns deve ser C.:Iog.da aos chefes

das divisoes de programagno ou hs pes
soas encarrcqadas dos projetcs. Lstas
pessoas deveo.i -rcparar os programas
inicials do trabalho e estimativas de
orgamento.
(4)

Se as contas do centro snlo mantidas
em um escrit6rio central do governo
oa ce uma universidade, o chefe finan
ceiro do centro usualmente necessitarA
preparar relat6rios detalhados de con
tr6le de orcamento, para uso dos che

fes de dep.rtamonto e de divisfo, com
base em info.-pmaq~es de contabilidade,

providas po.'i.

escrit6rio central. Ele

tamb6m deve -- nter arquivos ou regis
tros suficiontes que lhe permitam veri
ficar a precisao das inforJmar6es de
contabilidade, talvez incluindo a manu
teng9o de um conjunto completo de regis
tros de memorando.
c. Fundo bfsico ;erai.
Usuamente, un centro obt6m uma
:parte principal de seu.3 reczrsos de uma apropriaggo ou distri
buiggo diretamonte feita pelo gov~rno ou de parte do orgamento
de uma universidado. Dte elemento de financiamento pode ser
chamado de fundo bfisico geral. 0 centreo pode receber tamb6m
apropriqaes cm separrdo, para fins esp;ciais, e dos quais se
deve prestar contas em separado.
d. Fundos e3peciaiso Os ccntros consepuem fundos empe
ciais atrav6s de doa96es, coanratos ou honorkrios por servigos,
e que usualmente sao restritos a dospesas para fins especificos.
Cada um ddstes fundos, incluindo-se um fundo variado constitui
do de Itens que por,'m ser combinados, exige uma conta em sepa
rado. Um orgament;o definitivo em separado e relat6rios de des
pesa em separado &o exigidos para cada um d~stes fundos.
e. Receitas variadas. Em adigo a apropriaSOes especials,
doa9ges * cont'atos, o centro pode receber honorfrios e pagamen
tos de matricula, especialmente se Ole conduz programas acadd
micos. Se estas receitas sfto retidas pelo centro e utilizadas
como um recurso orsamentfirio ospecial ou depositado como renda
para o gov~rno ou universidame, 6 assunto que afeta grandemente
o grau de flexibilidade de um centro.
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f. HonorArios por servigos. Os hanorArios cobrados por
cursos sem fornecimento de diploma, servios de consultoria,
vendasde publicagos e atividades similares devem ser credita
dos para o centro e utilizados para auxiliar a financiar tal
trabalho. 0 mesmo principio se aplica k operagao de instala
goes de refeit6rio, sa!Oes de resid~ncia, cantinas e outros ser
vigos para estudantes e profess6res. Usualmente o objetivo 6
operar estas instalagoes numa base de auto-financiamento.
g. Assist~ncia em esp6cie. Presentes e doagOes podem
ser feitos 11 em espbcie ", tais como equipamentos de sala de
aula e livros ou pessoal colaborador. Estas formas de assist@qT
cia podem nao aparecer em nenhum registro financeiro, por6m sg
equivalentes h renda, no vordadeiro sentido da palavra. A pro
visno de vfrios servigos atrav6s do assist~ncia t6cnica 6 uma
fonte principal de renda para alguns centros. Se um centro
dove cobrar honorfrios por servigos de consultoria ou projetos
de treinamento, conduzidos pelo pessoal de assistOncia t6cnica,
cujos servigos sno gratuitos para o centro, 6 um fato contest&
vel. Por estarem os centros usualmente carentes de recursos,
Oles necessitam coletar qualquer renda quo seja justificAvel e
legitima.
2.

Preparo de orgamento

Muitos centros apresentam orgamentos que sao uma mistura
do itens de despesa, atividndes, projetos e outros itens hetero
gOneos. As estimativas de despesas frequentemente uno se rela
cionam com o programa e quase sempre cobrem sbmente o fundo bh
sico. Um centro neces'ita bbviamente obedecer o formato geral
prescrito por seu govrno ou universidade. Geralmente os re
quisitos sao suficienterente amplos ou nao especificados para
permitir ao contro desenvolver os detalhes que acha que se adap
tam ao caso. Um orgamento cuidadosamente preparado e bem amplo
provO a fundagao para una administragno eficiente. Um orga
mento que seja convinconte 6 mais provAvel impor confianga do
que un que seja confuso.
a. Orgamento anual de operaq~fo. 0 orgamento anual de
operagao deve ser cuidadosamente coordenado com o programa de
trabalho a longo prazo e plano de desenvolvimento. Consideran
do que os pianos a longo prazo podiam indicar os objetivos a
serem atingidos, em t~rmos gerais, o orgamento anual de opera"
goes deve ser bastante especifico com relag0o hs despesas para
o ano fiscal. Contudo, o plano &- trabalho a longo prazo 6 un
dos documentos mais importantes para provimento do orientagao
de politica hs pessoas que formulam o oraramento de operaoes.
Conforme descrito adiante, o progrrama de despesas de operagac
deve ser coordenado tamb6m com o orgamento de capital, a fim
de entrosar os programas de trabalho com as novas instalaOes,
h medida que se tornam disponiveis.
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b. E!ementoo do programa. En anos recentes, os
progressistas e outras organizagoes abandonaram o velho govOrnos
siste
ma de orgamento coia itens em linha, apresentando cada
item de
despesa ou classificando os itens por artigos, em favor
das es
timativas de custo para os elementos do programa. A
validade
de uma solicitagao de orgamento 6 bem mais evidente,
se o custo
de cada programa, atividade, projeto ou operagao fOr
apresenta
do. Os elementos do programa principal de um centro
tem sido
descritos em capitulos anteriores. Segue-se uma lista
ilustra
tiva:

(1) Instrugao acadOmica
(2)

Programa de treinamento sem fornecimento de di
ploma

(3)

Programa do conferOncias

(4)

Pesquisa individual, estudo do campo e consulta

(5)

Programa institucional de pesquisa

(6)

Programa institucional de servigos de consul
toria

(7)

Programa de publicagoes

(8)

Servigos de biblioteca e de referOncia

(9)

Servigos estudantis

(10)

Servigos de alimentagao e habitalao

(11)

AssistOncia de bOlsas de estudo-estudante

(12)

Operaqao dos edificios e propriedade

(13)

Servigos de administragao e apio

c. Formato de orcamento. No orgamento bfsico, as
des
pesas estimadas para cada alementos do programa devem
ser apre
sentadas em comparagno com a estimativa para o ano
corrente e
a despesa real para o ano anterior, coma se segue:
Estimativa do orgamento para o Ano Fiscal de 1969
Real
para A.F.
1967

Elementos do Programa
Instrugao acadOmica
Treinamento sem for
necimento de diploma,
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Estimativa
para A.F.
1968

Solicitagao
para A.F.
1969

Etimativa de Orgamento para o Ano Fiscal de 1969

Elementos do Programa

Real
Estimativa
para A.F. para A.F.
de 1967
de 1968

Solicitaqfo
para A.F.
do 1969

Instrugao acadOmica
Treinamento sem for
necimento de diploma,

etc.
Cada programa deve ser descrito e as unidades de desempenho
apresentadas. Por exemplo: o nmero de estudantes graduados
(em equivalente de tempo integral) e o custo por estudante pro
v~m comparagOes para os anos cobertos pelas estimativas do orga
mento. Estas unidades de trabalho devem ser cuidadosamente de
senvolvidas para cada elemento do programa. Esta Onfase no
desempenho 6 a razao pela qual Oste tipo de orgamento 6 tamb6m
conhecido como "orgamento de desempenho". Um orgamento do pro
grama 6 inestimAvel para o centro, a fim de auxilil-lo a utili
zar os recursos da maneira mais produtiva possivel, bem como
para demonstrar hs autoridades centrais de orgamento o mbrito
das solicitagoes.
d. Flhas de orqamento. Os detalhes da despesa para
cada programa sno preparados em rascunhos. Se a autoridade
central de orgamento deseJar, Ostes assuntos detalhados de des
pesa podem ser resumidos sob cada programa, como por exemplo:
(1)

Servigos pessoais

(2)

Suprimentos e materlais

(3)

Equipamentos

(4)

Outros custos

e. Randa.estimada. A renda produzida pela atividade do
centro, pode ser cieTf1da ao mesmo, reduzindo assim os fundos
externos requeridos; ou pode ser tratada come renda geral pelo
gov~rno ou universidade, requerendo assim apropriagao de todo
o orgamento b~sico. A primeira alternativa induz os membros do
quadro de pessoal a ser empreendedores. Em qualquer dos casos,
entretanto, o centro deve desenvolver uma programagao da renda
gerada, cobrindo taxas de matricula, honorarios, vendas e cutras
rendas por servigos prestados. Esta lista exclue as receitas
para fundos especlais ou projetos, as quais sno as fontes de
renda para aqueles fundos e devem ser a Oles creditadas. 0 pro
grama do renda do fundo geral deve mostrar as estimativas para
o novo ano orgament~rio, para o corrente ano, e a renda real
mostrada para o ano anterior.
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f. Oriamentos de fundo especial. 0 mesmo programa de
estimativas deve ser feito para as espesas propostas, sob cada
fundo pertencente ao centro. A maloria dos fundos especiais
relacionados com uma (nica atividade ou projeto, como por exem
plo, uma doagao para envio de um membro do corpo de funcion&
rios para treinamento no exterior; um presente para as aquisi
gOes da biblioteca; um projeto de pesquisa ou de consulta; esti
pendios para internato de estudantes durantes as f6rias; ou uma
apropriagao para projeto de treinamento. 0 formulfrio que acom
panha Oste manual ilustra como tais orgamentos especials podem
ser preparados, juntamente com as estimativas de disponibilida
de de renda. Estes orgamentos especials frequentemente reque
rem revisOes durante o seu periodo de execugao.
g. Orqamento geral do centro. 0 orgamento bfsico e o
orgamento especial podem ser consolidados em um programa geral,
conforme ilustrado no Anexo J. Tal programa prove uma visao
das despesas totais planejadas para o centro, com exclusno de
quaisquer despesas de capital fora do orgamento de operagao.
Sua importancia no planejamento e na administragao 6 6bvia.
h. Renda de equilibrio e despesas. Quanto mais fundos
especlais tiver um centro, mais dificil serh sua administragao
financeira. Se um fundo especial temporfirio puder ser absorvi
do pelo orgamento bfsico, as opera95es podem ser expandidas e
evitados os d6ficits orgamenthrios. Entretanto, se a renda que
aflue para os fundos especiais acabar inesperadamente, o centro
pode deparar-se com um nivel de comprometimento que nao pode
reduzir fhcilmente. Deve haver um claro entendimento entre o
centro e a fonte dos fundos gerais, com respeito aos objetivos
a longo prazo e o grau a que as apropriagdes gerais absorverao
os custos inicialmente financiados por doagoes especiais. Um
outro artificio consiste em criar um fundo de reserva para uso
em periodos criticos, talvez derivado de economias acumuladas,
conseguidas atrav6s da hfbil negociagao das doagoes. Muitos
governos e universidades normalmente nao permitem Oste artifi
cio, por6m 6 um arranjo bastante prudente, caso exequivel.
3.

Execuqlo do Orgamento

A principal tarefa administrativa do diretor 6 conduzir o
programa de trabalho efetivamente, dentro dos recursos orgamen
tArios. Esta tarefa requer diversos processos ftnanceiros.
a. Ajuste do orramento aos fundos disponiveis. Duas es
p6cies de revisao sno requeridas, depois que as apropriagoes
ou alocagoes sao finalmente determinadas. Se os fundos dispo
niveis diferem, em quantia, das solicitagoes de orgamento, o
orgamento b~sico exige revisno. As quantias destinadas a cada
elemento do programa se transformam em nmeros de contrOle.
A16m disto, haverf inevithvelmente algumas mudangasnas quantias
dos fundos especiais disponiveis, enquanto os saldcsprecisos
transportados para o novo ano se tornam conhecidos, enquanto
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novos fundos sao negociados ou enquanto ocorrem mudangas na ati
vidade produtora de ronda. Em cada um dos casos, o orgamento
do fundo especial deve ser revisado, caso mudangas sejam indi
cadas. Estes novos nrmeros se transformam nos totais autoriza
dos para escrituragao nas contas do orgamento.
b. Sistema de contas. 0 escrit6rio do contabilidade do
governo ou da universidade pode nao desejar estabelecer sub
contas para cada elemento do programa, caso em que o centro
pode faze-lo. Entretanto, tal distribuigao de encargos finan
ceiros deve ser tentada sbmente se o centro tem um escrit6rio
de finangas bastante capaz, visto que isto requer trabalho do
contabilidade com grande consumo de tempo. Algumas sub-contas
sao essenciais, tais como operagao de instalagoes de refeit6rio
e residencias. Estas operagOes frequentemente sAo creditadas
com pagamentos recebidos e debitadas com as despesas incorridas.
c. Taxag8es para contas. As contas do orgamento sno
taxadas (debitadas) com salttrios e ordenados pagos, mercadorias
adquiridas, e tOdas as demais despesas atribuiveis aos itens
de custo.
(1) As agOes do pessoal.(designagao inicial
ou revisao de documentos de nomeagao)
provdm a base para a taxagao de servigos
de pessoal. Se o membro do quadro de
funcionAvios estA programado para tra
balhar em mais de um elemento do pro
grama, sou salhrio 6 dividido de acOrdo
com a pro;or o de tempo atribuivel a
cada um dles. Se um funcionArio cons
tante da fOlha de pagamento do orgamento
bAsico devota tempo nao alocado a um pro
jeto do fundo especial, tal como um tra
balho de consultoria, Ole deve registrar
o tempo gasto e prover o chefe de finan
gas com uma declaragao mensal, a fim de
que o projeto possa ser debitado e o
fundo bfsico creditado.
(2) As compras feitas atrav6s de requisigoes
e 6rdens do compra sao pr6-revisadas,
quando o conhecimento 6 recebido, para
verificar se as mercndorias ou servios
foram do fato providos. As faturas para
pagamento, cobrindo conhecimentos aprova
dos, provrm os instrumentos para a escri
turagao das despesas. Estas faturas sao
codificadas com o elemento do programa a
ser dobitado. Se a compra nno fOr apro
priada a um programa especifico, ela 6
debitada para administragao ou outra con
ta do despesas gerais. Ao fim de um ano
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fiscal, umd distribuiqao de cUbtoS
para suprimentos gerais e itenb si
milares, utilizados em todos os pko

gramas, podem ser distribuidos entVe
bles atrav6s de ficha para langamento
no difirio.
(3) Alternativa para a prestagno de contas
dos elementos do programa. Se as con
tas nao forem divididas pelos elemen
tos do programa, por6m sbmente por ca
tegorias de apropriagno, hA uma outra
maneira de desenvolver um relat6rio
de fim de ano, s~bre os custos do pro
grama. Cada funcionfirio pode estimar
a percentagem de seu tempo que foi de
votada a cada programa, e o chefe de
finangas pode entao computar o custo
dos servigos pessoais para cada progra
ma. Ele pode usar a quantia do custo
de pessoal ou outro m6todo qualquer,
para estimar a distribuiiBo de outros
custos relacionados com a estimativa do
orgamento original para cada programa.
Tal relat6rio mostraria tamb6m o traba
lho realizado e outros dados sObre de
sempenho.
d. Desemb~lso versus contabilidade de renda. Os centros
que desejam ter controle acurado de contabilidade mantOm suas
contas numa base de rcnda. Este conceito signiVhca que dles
debitam todas as obrigagoes ou comprometimentos nas contas,
quando Ostes sao feito e nao na ocasiao da despesa real ou
desemb6lso. Por excinplo, urna ordem de compra ou contrato de
servigos 6 tratada como uma obrigagao por6m, quando o pagamento
6 feito, a coluna de despesa do livro razao 6 escriturada e a
obrigagao 6 entao liquidada ou reduzida, permitindo que em
qualquer ocasiao o centro saiba qual o seu saldo nao compro
metido, bom como o nao dispendido. Poucas instituigoes empre
gam Oste controle detalhado.
4.

Despesas de Capital

Conforme indicado no Capitulo X, a maioria dos centros
requer edificios e equipamentos mais adequados do que os que
sAo usualmente fornocidos. Se os programas de um centro qui
zerem atrair funcion~rios graduados, Oles devem ser conduzidos
em acomodagaes que permitam operaqles eficientes e imponhhm
respeito. A aquisiyio inicial de terra, construgao de edifi-'
cios e instalagAo de equipamentos sao usualmente de responsabi
lidade do gov~rno ou da universidade, por6m algumas v~zes o
centro tamb6m 6 servido com fundos de capital. No desenvolvi
mento fisico inicial bem como nas edigOes e substituigOes
182

subsequentes o diretor do centro tem um papel principal a de
sempenhar.
a. Terra. Por ser o centro o equivalente a uma universi
dade em mfic-r-osmo, Ole frequentemente requer terra suficiente
para construir alojamentos residenciais para estudantes, campos
de jOgo, oficinas de manutengno, saloes de refeigao, salas de
aula, audit6rio, escrit6rios, e muilas outras instalacoes. Se
fOr localizado numa Area donsamente Prban., os custos de aquisi
Se o ce.- ro P~r loralizado numa
qAo podem ser proibitivot,
Area espagosa da universidade ou adjacente h mesma, haverA
amplo espago para a sua coustru.,o. Qualuer que seja a loca
lizagao, espago para expansno 6 essencial, de acOrdo com o pia
no de desenvolvimento a longo prazo do centro.
b. Construgno de edificios. 0 diretor do centro tem um
importante papel no planejamento e na construgao de edificios.
Al6m de desenhar as especificagoes, o diretor e assistentes de
apropriagao devem inspecionar contlnuamente o progresso das
obras, durante o periodo de construgno. Isto ajudarh a deter
minar falhas no desempenho, antes quo seja muito tarde, e tal
vez a encontrar maneiras de reduzir os seus custos.
c.

Fundos para a construgo de edificios.

Os fundos de

capital, para edificios, podem derivar-se de diversas fontes:
l.Apropriagoes do govOrno, feitas das rendas correntes.
2.Apropriagoes do orgamento de capital do govOrno
3.Inclusao nos fundos de desenvolvimento de capital,
destinados a uma universidade.
4.Fazendo empr6stimos, atrav6s da venda de titulos,
ou ativos caucionados.
5.Doagoes de agoncias de assistOncia t6cnica e econb
mica, bilaterain ou multilaterais.
6.Presentes oferncidos por fundagOes caritativascor
poragOes comerciais e individuais.
d. Fundo para mobill.rio e e uipamento. Os custos para
mobilar e equipar totaJ-rnoni um ed(ilcio devem ser planejados
e financiados juntamente com a construgo. Se tal financiamen
to 6 impossivel, 6 noce~sLrio que se estabeleqa fundos em sepa
rado, extraidov das fontes relacionadas em "c". Cs presentes
em esp6cie sao tamb6m uma possibilidade. Equipar a biblioteca
do centro com livros api-opriados e documentos 6 uma parte dis
pendiosa do prograbia do capital. Se computadores eletrOnicos
tiverem de ser comprados, o centro deve procurar tirar o mAximo
beneficio dos descontos educacionais que alguns fabricantes
dao.
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0.
Procedimentos no financiamento de capital. As despe
sas de capital exigem cuiZt cjiospianejamento a longo prazo, por
que as decisOes se tornam irrevog~veis e um engano pode ser
excessivamente dispendioso. 0 programa de despesa de capital
do centro deve ser coordenado com o programa de trabalho a
longo prazo, do centro. E'do programa de trabalho que o plane
jamento de capital tira informagOes sObre as instalagOes adi
cionais requeridas, em t~rmos de fungao, tamanho, natureza, 6.
terpo. Em oposigao, qualquer programa de trabalho deve refle
tir as instalagOes prontamente disponiveis. Portanto, o progra
ma de trabalho e o programa de capital devem ser ambos conside
rados como varifveis e ser coordenados um com o outro, para se
conseguir uma operagao vifivel.

(1) Os orgamentos de capital sao usual
mente separados dos orgamentos cor
rentes, porque suas fontes de finan
ciamento sao distintas e Oles usual
mente cobrem um periodo de tempo
mais longo, tal como de cinco a seis
anos. Uma certa desposa de capital
pode ser incluida no orgamento anual
do centro, notadamente para equipa
mento, reforma e modificagno de estru
turas. 0 orgamento anual pode ter
de cobrir juros e amortizagao-de d6bito,
se se fizer emprbstimos de fundos.
(2) 0 diretor do centro segue aproximada
mente os mesmos passos , ao submeter
h apreciagao e negociar o orgamento
do capital como um orqamento de opera
qfo. Se o orqamento de capital do
centro for entrelagado com o programa
total de capital de uma universidade
ou de um minist6rio de educagno, Ole
encontrarAi programas competidores e
outros obstculos. Assim, o valor
dado a um centro palo chefe executivo,
pelo cc:po nacional de planejamento e
pelos membros dirigentes da legislatura
serh um fator determinatite no resultado
obtido.
(3) Os procedimentos para despender fundos
de capital, como por exemplo,para a aqui
sigao de terra, assinatura de contratos
e compra de equipamento, sao normalmente
prescritos pelo govOrno. Se forem rece
bidas doagoes provenientes de fundagOes
ou de outras fontes nAo governamentais,
os procedimentos por elas especificados
6 que orientarno estes procedimentos.
1C4

0 escrit6rio central de uma univer
sidade pode conduzir estas operagOes.
Qualquer que seja a fonte ou as res
trigaes de fundos, um centro deve es
tabelecer um procedimento seguro para
salvaguard&-los e assegurar despesas
corretas e produtivas.
(4) A constru~ao de novos edificios usual
mente & melhor feita atrav6s de contra
tos realizados mediante concorrencia
pfiblica. 0 processo inclue desenho de
pl&nos, preparo de especificagoes, edi
tal de concorrencia, recebimento de pro
postas seladas, abertura pfiblica das
propostas, em ocasiao e lugar especifi
cos, e concessao do contrato ao concor
rente que oferecer o prego mais baixo
e que f6r responsAvel e qualificado.
As propostas podem ser acompanhadas por
uma garantia de execuqao, tais como
obrigagoes de desempenho ou cheque vi
sado. Durante a construgao, um sis
tema de inspegao assegura a concor
dancia com as especificagoes. Os paga
mentos peri6dicos sao feitos h medida
que as etapas de construgno sao termi
nadas, sendo o pagamento final retido
at6 que uma inspegno final indique que
o edificio estA construido de modo
totalmente satisfat6rio.
(5) Os fundos de capital sao registrados
em un conjunto distinto de contas de
capital, que nao tsnm limitagoes de ano
fiscal. Se bem que o equipamento ori
ginal, mobilia e equipamento sejam de-,
bitfveis como custo de capital da ins
talagao, a substituigao de tais itens
6 normalmente feita com os orgamentos
de operagao.
(3) Os registros de inventfrios, para asse
gurar o contr~le de todo o equipamento
e mobiliArio, sao verificados anualmente.
5.

Manual de Orqamento e Contabilidade

TOdas as normas sugeridas e os procedimentos acima mencio
nados podem ser escritos em detalhes especificos e incorporados
em um manual.
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a. Guia permanente. Tal manual 6 un guia permanente, su
jeito a constantes revisoes, e define cada fase do procedimento
de orgamento, contabilidade, tesouraria, f6lhas de pagamento,
compra, contratagao e outros procedimentos fiscais; os formul&
rios e relat6rios utilizados, as aprovagoes e autorizagOes ne
necessfrias, e quem 6 responsivel por cada um d~stes aspectos.
b. Participagno. Tal manual seria normalmente preparado
por um chefe administrativo ou de finangas, do centro, e a sua
redagno provis6ria autorizada pelos chefes de programagfto e
diretor. Se os chefes de orgamento e contabilidade do govOrno
central ou da universidade tdm oportunidade de revish-lo, o
sistema se torna conhecido e amplamente apoiado.
6.

Inspeqao de Contas dos Balangos Financeiros

a. Necessidade le inspe~go anual. Os registros de todo
centro devem ser anualzente submetidos a uma completa inspegno
de contas. Uma inspegao de contas determina se os fundos foram
gastos conforme autorizados, se a contabilidade era apropriada
e se os procedimentos financeiros estavam de acOrdo com as me
lhores p iticas.
b. Importncia da inspegao independente. A necessidade
de uma inspeqfto feita per possoas independentes e preenchida
se o escrit6rio de auditoria de um governo faz a inspegao. Sob
Oste sistema, o centro nao pode prescrever a ocasiao da inspe
9fo, sua duragno ou sua natureza. Se estiver livre para esco
lher auditores de fora, o centro deve procurar a mais reputada
firma individual de consultoria que esteja disponivel e recru
tar os seus.qevi4;os anuais. Sbmente uma inspegfo feita por
pessoas qualificadas, sem responsabilidade pelas decisOes finan
ceiras, pode ser verdadeiramente objetiva e acima de suspeita.
c. Destino da inspego. Depois que um relat6rio de ins
pegao 6 recebido, o diretor assume responsabilidade pessoal
pela iniciagao da aqfo apropriada com relagao a t~da critica
feita. Cada chefe financeiro e cada chefe de programagao 6 res
ponsfivel pela sua parte, na agno corretiva. Bles fornecem ao
diretor relat6rios indicando que tal agao estf em progresso ou
j& fot completada. B.r ora o relat6rio de inspegno de contas
nao possa ser justificado no que diz respeito a t~da critica
feita ou recomendagOes, o diretor 6 bem prudente em preparar
uma declaragao par escrito relativa a cada um d~stes pontos,
para apresentar h aprovacao de sua junta ou aos seus chefes su
periores e que serh finalmente arquivada como governo ou es
crit6rio financeiro da universidade.
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Capitulo XII.
Propbsito.

OBTENqAO DE AJUDA PARA AS
ESCOLAS E INSTITUTOS

Conforme evidenciado nos capitulos preceden

tes, as escolas e institutos de administraglo pfiblica tOm gran
de potencial, se lhes 6 concedido apOio adequado, no provimento
de um amplo espectro de educaqao, treinamento, pesquisa, infor
magoes e servigos de consu'tor'ia, indispensiveis ao desenvolvimento e govbrno das nagOes. Desde que os centros geralmente
estao carentes de fundos e seu valor nao 6 totalmente compreen
que um
dido, o prop6sito d~ste capitulo final 6 sugerir medidaF Tal
ati
fontes.
virias
de
centro pode tomar para recrutar ap6io
desenvolvimento
de
vidade 6 frequentemente chamada de trabalho
ou, em um contexto mais limitado, relagOes pblicas ou informa
oes ptiblicas.
1.

Esp6cies de Ap6io Reguerido

a. Pr6-requisitos para ap6io. Confianga ampla em um cen
tro e reconhecimento de que suas fungoes e aptidOes sAo essen
ciais para a consecugao dcs objetivos e normas da sociedade,
sao as bases para ohtengao e apOio e para atrair fundos com os
quais desenvolver os programas e servigos de um centro.
(1) 0 ponto de partida da formaggo de apOio
continuo e substancial consiste em de
senvolver no gov~rno o reconhecimento
de que uma capacidade administrativa
major 6 essencial para a execuqao dos
planos e programas de desenvolvimento
da nagao, e que o treinamento provd os
meios para melhoramento extensivo das
aptidOes dos empregados, nos niveis
m6dio e alto de responsabilidade admi
nistrativa.
(2) Quando os altos funcionfrios do govOrno,

empr~sas pfiblicas e privadas, institui
goes educacionais e outras corporagOes
tomarem a iniciativa de canalizar para o
centro pessoas em periodo de estfgio e
com um altissimo potencial, bem como
funcion~rios em servigo que tOm muita
necessidade de melhorar, a necessidade
de apOio terA sido demonstrada.

(3)

Uma maior apreciagao do valor da pesqui
sa em aspectos substantivos da adminis
tragno pblica ( e de desenvolvimento) 6
necessiria, para prover novos e signifi
cativos conhecimentos para uso dos gov@r
nos e de outras pessoas e para desenvol

ver melhores programas e materiais de
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ensino. Ap6io especial 6 exigido
para projetos individuals bem como
suporte geral de um esf~rgo continuo
de pesquisa, inclusive servigos de
biblioteca, de .refer~ncia e de infor
mag6es.

(4) Os serviges consultivos ou de consul
toria tem decrescido pela falta de
compreensao da import~ncia da assis
t~ncia especializada para o melhora
mento da organizagno governamental,

prfticas administrativas e procedi
mentos. A maioria dos funcionfrios
nao estlo ainda prontos para pagar
os cnstos em dinheiro e esfOrgo para
desenvolver e manter conhecimentos
de consultoria.
b. Dependdncia em ap&jo. Algumas v~zes se afirma que,se
un centro desempenha suas fungoes de maneira superior, Ole de
senvolveri seu prestigio e,como resultado, terk ap6io h sua dis
posilAo. Esta conclusfto nRo 6 necesshriamente correta. Progra
mrni do alta qualidade nao podem ser empreendidos sem uma substan
cial subscrigao financeira para pagamento de pessoal de alta qua
lidade n para outras coisas essenciais. Negando-se aos centros
os recursos necessArios para fazer trabalho de alta qualidade,
t~da i sociedade sofrekA tamb6m. Alguns centros contam com apOio
financeiro adequado e, contudo, operam inbficientemente por Zal
ta de lideranga ou de programas apropriados. A menos que um
centro dO alta prioridade a esforgos para o recrutamento de
ap~io, suas operagSes nfo serao difundidas e, em consequ~ncia,
dimuiRao.
c. Determinagao. Qunlquer programa para a constituigAo
de apOio deve comear com uma identificagno de (1) os pontos de
vista de pessoas e grupos-chave sObre os objetivos e fungoes do
centro e (2) suas avaliagoes de quao bem o centro esth desempe
nhando o seu trabalho.
2.

Organizagao de um Programa do Ap~io

As normas e atividades para recrutar apOio para o desen
volvimento de um centro devem ser cuidadosamente planejadas e as
responsabilidades especificamente atribuidas, como em qualquer
outro elemento do programa de um centra.
a. Atribuigao de tarefas. Em um pequeno centro, o dire
tor pode desempenhar a maioria das tarefas, no planejamento e na
condugao de atividades de ap~io ou desenvolvimento. Nos centros
maiores, um diretor assistente pode dedicar bastante tempo a es
tas tarefas. Alguns centros, bem como universidades, acham van
tajoso utilizar um "chefe de desenvolvimento" para devotar tempo
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integral e dar assistencia ao diretor em tais assuntos. Tal
pessoa trabalha com os chefes dos vArios programas no desenvol
vimento de relagoes efetivas, preparando materials informativos,
agindo como int~rprete e conseguindo apoio. Ele 6 muito mais
do que um chefe de relagoes pciblicas, porque estA diretamente
envolvido no planejamento de programa, negociagao de projeto,
recrutamento do estudantes e outros trabalhos de desenvolvimento.
b. Tarefas de desenvolvimento. A lista que se segue
ilustra as principals esp~cies de tarefas de desenvolvimento e
apOio. 0 chefe de desenvolvimento pode ser primhriamente res
ponsAvel por algumas delas. Em outras, seu papel consiste em
dar assistencia a outros chefes primhriamente responsfiveis pelas
mesmas.
(1)

Preparo de pianos de desenvolvimento
a longo e curto prazo.

(2)

Planejamento e condugno de um progra
ma de relagOes pfiblicas, para informar
os altos funcionArios do govdrno, exe
cutivos do com6rcio e de empresa, mem
bros do corpo docente da universidade,
professOres de escola secundfria, li
deres politicos, chefes de sindicatos
de trabalhadores, e outros grupos
sObre o trabalho do centro e sua con
tribuigao para o progresso s6cio
econ~mico.

(3)

Preparo de boletins, catflogos, pan
fletos e outras notificag6es de progra
mas acadgmicos regulares e projetos es
peciais de treinamento, e sua distri-
buiao hs pessoas apropriadas.

(4)

Visitas..a escolas secundArias e outras,
e a universidades, para explicar os
programas do centro a professdres e es
tudantes.

(5)

Negociagoes com agOncias do govOrno,
emprdas, cooperativas, sindicatos de
trabalhadnres, e outros grupos, no de
sonvolvimonto de projetos especiais de
trein-mento e obtengao de participan
tes de alta qualidade.

(6)

Provid~ncias para internamento e colo
cagao de estudantes e graduados.

(7)

Encenaglo de conferencias e reunioes,
envolvendo funcionArios-chave e outros
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lj(;ares como conferencistas ou orado
res, em ocasioes especialmente arran
jados.
(8)

Condugao de um programa sistemAtico
para manter o centro em contato com
seus ex-alunos, incluindo a distri
buiqao de uma carta informativa e ma
teriais preparados pelo. funcionfrios
do centro, para mant4@-los a passo com
os desenvolvimentos do centro e na
profissao.

(9)

Iniciaqao, em cooperagao com os che
fes dirigentes, de uma sociedade ou
associaqo para a administragao pfi
blica (para servir como uma sec9ao
nacional do Instituto Internacional
de Ci~ncias Administrativas) ou um
6rgao da Sociedade para o Desenvolvi
mento Internacional; e provisao de
serviqos de uecretaria, conforme
apropriado.

(10)

Cultivo de um mercado para as publi
ca.C:es e servigos do centro, encora
jando as agencias e os individuos a
comprA-los.

(11)

Manter as organizagoes internacio
nais, fundagoes e associagSes infor
madas s6bre as atividades e realiza
90es; procurando ap~io, se indicado.

(12)

Obtengao de doagoes de firmas comer
ciais e emprosas.

(13)

Manutenqao de relagOes com a imprensa,
rhdio e televisno.

c. Organizagno da funqo do desenvolvimento. A decisno
sobre como as tarefas acima devem ser divididas entre o dire
tor do centro, diretor assistente, chefes de desenvolvimento,de
publicag8es, de serviqos de estudantes, e de programagao, exige
cuidadoso estudo e completa concordancia. Qualquer que seja o
esc6po dos deveres, o homem de desenvolvimento atua como um che
fe de pessoal para o diretor do centro, e pode ser chamado de
diretor assistente ou assistente do diretor. Se o chefe de um
le
servigo de estudantes 6 competente em relagOes pfiblicas,
pode desempenhar algumas das tarefas desenvolvimentistas. 0 che
fe de desenvolvimento nAo dove ser sobrecarregado com-a edigao
e reprodugao das publicagoes do centro, por6m Ole deve opinar no
planejamento de quantas publicag0es vAo ser editadas e como
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distribul-las, notadamente itens tais como cartas informativh,
jornais, ou panfletos.
d. Efeito da localizagao organizacional do
A po
sigao organizacional do centro afeta suas tarefas decentro.
ap~To, de
vArias maneiras.
(1)

Se o centro for ligado ao escrit6rio
do chefe executivo do govtrno e 6 um
importante instrumento em conexfto
com os esforgos de desenvolvimento

do pais, ele tem uma fonte de apOio h
sua disposigao.

Entretanto, os lide
res do gov~rno mudam e, se nao se

criar interOsse e compreensao nos ni
veis
administrativos mais baixos, o
apOio inicial pode evaporar-se.
(2)

"As escolas nacionais de administragno"

no padrao frances, e que recrutam,

treinam e colocam os funcionArios civis,

estao numa posigao especialmente for
te, porque elas sao uma parte integral

do govdrno e podem exercer infludncia e
ganhar apbio.
(3)

Se o centro 6 uma escola ou instituto,
fazendo parte de uma universidade,dle
deve tomar medidas excepcionais para
desenvolver relagoes de apoio. Ele en
frenta a dificuldade de ter de superar
a oposiyro de professOres que nao sao
simpfticos a 6ste novo campo da educa
gao, bem como mudar a concepgao popular
de que a universidade 6 uma "tOrre de
marfim."

(4)

Os centros organizados em uma situagao
relativamente independente t~m o duplo
problema de conseguir obter o respeito
dos circulos acadrmi~os e persuadir o
govOrno a utilizar os seus servigos.
Quanto mais longe um centro ficar do local em que
encontra o poder almi.nistrativo, mais perseverante deve ser se
piano para conseguir a confianga do govOrno e dependencia emseu

seus servigos.
3.

ApOio Orgamenthrio

Uma preocupagao primAria de todo centro de administragao
pfblica consiste em obter apdio orgamentdrio geral,
de magnitude
suficiente para permitir que Ole preencha os requisitos dos
191

servi§os educarionais, de pesquisa e outros servigos assisten
ciais. Muito poucos centros slo providos de recursos adequa
dos. Com raras excessOes, Oles tem problemas financeiros muito
s6rios, a despeito do fato de que a quantidade de fundos reque

rida 6 uma parte bastante diminuta do orgamento do pals, para
educagao e desenvolvimento.
a.

Importfdncia para o desenvolvimento.

Por ser a falta

de capacidade administrativa o pvincipal obstficulo no desenvol
vimento s6cio-ec6nomico, o principal argumento apresentado para

conseguir ap8io organenthrio 6 o papel do centro no aumento de

tal capacidade. 0 preparo, polo centro, de programas de trabaIho anuais e a longo prazo, planos de desenvolvimento e orga
mento baseados em programas, conforme descrito nos Capitulos
II e XI, deve facilitar a compreensao da con tribuigo potencial
do centro. Entretanto, muito mais 6 necessArio, de acOrdo com
o quo foi sugerido na lista de verificagno das tarefas de de
senvolvimento, em 2b acima. 0 processo se inicia com a parti
cipaglo do centro no planejamento de mno-de-obra, especialmente
no quo se relaciona com as necessidades do govdrno. 0 impor
tante papel do centro 6 revelado pelas deficiencias de pessoal
administrativo, catalogadas no Capitulo II. 0 orgamento do
centro deve ser considerado no contexto do orqamento de desen
volvimento, e nao incluiido em um orgamento educacional. As
falhas na implementagto de programas e na execucao efetiva de
projetos de desenvolvimento, uma ocorr~ncia bem comum, prov~m
raz~es adequdas para a expansfo do programa e do orgamento do
centro.
b. Fonte de apropria$Ses. Um centro cujas apropriagSes
fazem parte daquelas do escritorio do chefe executivo esti em
melhor posigno para obter uma considerag~o favorfivel para suas
solicitagSes de orgamento. A situago seria quase que igual
mente favorfvel, so as apropriagdes fizessem parte do orgamen
to de desenvolvimento. Frequentemente surgem dificuldades, se
o orgamento de um centro f6r aprovado pelas autoridades acadd
micas da universidade e se seus fundos gerais se derivam de
corpos de doagao de uma universidade ou do um minist6rio da
educagao. Os membros do tais corpos podem estar imbuidos de
conceitos educacionais tra LIctonais e reagir hs press~es dos
corpos docentes costumeiros e gxipos educacionais. A menos quo
o centro oferega programa8 que levem h obtengto do diplomas,
nao hA qualquer razlo logitima para processar sou orgamento
atrav6s dos corpos educacionais. Se Ole oferece diplomas e 6
obrigado a conseguir fundos atrav6s d8stes canais, as apropria
90es podem cobrir preferivelmente s6 os programas acad~micos,
deixando para uma solicitagao de orgamento e apropriagao em
separado os servigos sem concessao de diploma, do pesquisa e
outros, prestados diretamente ao governo.
c. Fontes mftips de fundos.
muitas fontes especiais de renda.
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Um centro hAbil4sonda

(1)

,'oJetos de treinamento a curto prazop
solicitados pelo gov~rno e nto inclui
dos no orgamento regular do centro,
devem ser financiados por acOrdos es
peciais de financiamento ou atrav6s
de honorfrios.

(2)

0 custo dos projetos de pesquisa e
consultoria, solicitados por organiza
95es governamentais, e outros nAo pro
gramados sob o orcamento bfsico, deve
ser reembolsado pela ag~ncia beneficiAria.

(3)

A venda de jornais, monografias, livros,
listas de enderdos e outros documentes
importantes produzirh renda. Dar um
prego para tais documentos cria mais
inter~sse e respeito pelos mesmos, doque
se Oles fOssem amplamente distribuidos
gratuitamente.

(4)' Fundos de c.:pital e fundos correntes,
especialmente para bdlsas de estudo e
outras formas de assist~ncia aos estu
dantes, podem ser recrutados de corpo
ra16es privadas e pfiblicas.
(5)

Pode-se chegar a um acdrdo s6bre a norma
para fazer com que os minist6rios e ou
tras agencias utilizem seus recursos para
financiar taxas de matricula, honorArios,
e outros custos relativos h inscrigno de
empregados nos programas do centro.

(6)

Um centro prove neg6cios e individuos
pr6speros com um excelente canal para fi
lantropia, e para ap~io de uma institui
qfto socialmente bengfica.

(7)

A combinaggo de recursos entre dois ou
mais centros e a troca de instrutores
frequentemente tem provado ser financei
ramente vantajoso.

(8)

Muitos centros tem recebido substancial
ajuda de ag~ncias de assistOncia t~cnica
pfiblicas, bilat4rais e multilaterais - e
de fundaj6es. Estas agOncias constituem
uma fonte de fundos muito importante para
a iniciagfo de novas programas, treina
mento de pessoal no exterior, troca de
programas de a~fto, projetos de pesquisa e

193

aquisig6es de biblioteca. Pessoal de

instrugao e outro pessoal do exterior
s~o frequentemente conseguidos atrav6s
d~stes recursos. Uma lista 4.ustrativa
da tais organiza95cs 6 encontrada abaixo,
na secqfo 6.
d. Condiges de ap6io. As agOncias de assist~ncia in
formam que os centros podiam receber ajuda mais pronta e efetiVa, se f~ssem mais hfbeis no preparo e apresentago de propos
tas ou planos para a utilizaco das doagdes. Tais ag~ncias, " ..
por seu turno, exigem pessoal que esteja melhor informadoadbreo
papel e os problemas de centros e mais zelosos em dar ao centro
total oportunidade para apresentar seu caso. Em um compromisso
major de assist~ncia, a exig~ncia de que o gov~rno dd um nivel
especifico de apOio, durante um periodo de cinco ou seis anos,
pode ajudar a construir uma base permanente de suporte. Por
outro lado, 6 necessfrlo ter cautela contra prioridades preju
diciais ou que modifiquem imprbpriameate um importante progra
ma, meramente para conseguir fundos ou para atender algum ca
pricho de um representante de uma agdncia de assist~ncia.
e. Propostas para apdlo. A aquisigno de pericia na re
dagfo de propostas de assistOncia 6 uma coisa essencial para
todo centro. Tais propostas necessitam:
(1)

Explicar claramente a necessidade
ou oportunidade

(2)
(3)

Descrever o piano de agao ou programa
Rplicar como e por quem o programa
seria realizado - dizer a compet~ncia

pela execugAo
(4)

Especificar os custos - quanto se es
pera que a ng~ncia de assistOncia possa
suportar, quanto o centro pode finan
ciar com fundos de outras fontes, e
como o programa seri financiado, quando
a doagao se acabar.

(5)

Definir os resultados ou beneficios que
se derivarAo disto.

4.

Atividades Especiais para Recrutar Ap6io

Diversas atividades desenvolvimentistas e de relagses p6
blicas justificam atengao especial:
a. Envolvimento de estudantes. Talvez o malor recurso
do centroa longo prazo, seja o grupo de funcionArios graduados
que acredita que seu treinamento no centro tem contribuldo
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significativamente para desenvolver suas aptidOes. Tal inter
rdsse 6 formentado atrav6s do provimento de uma oportunidade
para que os estudantes avaliem programas e sugiram melhoramon
tos, conforme proposto nos Capitulos IV e V. As uniOes de es
tudantes e grupos de interisse podem ajudar a estabelecer dia
logo efetivo entre estudantes e funcionfirios, bem como a favo
rocer palestras especiais, desempenhos e acontecimentos sociais.
Atrav6s de tal participagao, os estudantes desenvolvem orgulho
pelo centro e pelos certificados, diplomas e graus quo recebem.
Este orgulho encoraja ap6io continuo, muito depois de sua saida
do centro.
b. Participaq[o do ex-alunos. Os alunos diplomados pe
los centros necessitam do constantes lembretes, s6bre as manei
ras por que Oles podem continuar a ajudar o centro. Por ser o
preparo profissional um processo que dura t6da a vida, os cen
tros tOm a responsabilidade continua de dar assist~ncia ao de
senvolvimento adicional e de ajudar a manter seus graduados a
par dos novos conceitos e id6ias em seus respectivos campos.
Para Oste fim, um centro pode:
(1)

Manter listas atualizadas dos cargos
desempenha&Cs e enderOgos de seus di
plamados.

(2)

Enviar congratulaq6es, sempre que un
de seus diplnmados for designado para
um cargo de mais responsabilidade ou
receber reconhecimento favorfvel.

(3)

Distribuir cartas informativas anuais
ou trimetrais, sobre o centro e ex
alunos.

(4) Organizar um dia de visita aos diplo

mados, apresentando seminArios especiais.
(5) Realizar reuniaes ocasionais em locali
dades regicnais ou Areas urbanas prin
cipais, para discussfto de ex'alunos com
funciondrios visitantes.

(6) Recrutar a assistOncia dos ex-alunos,
na organizagao e manutengffo do uma socie
dade do administra~go pfiblica que pode
servir como uma secqfo nacional do Insti
tuto Internacional de CiOncias Administra
tivas ou da Sociedade para o Desenvolvi
mento Internacional.
(7)

Utilizar diplomados selecionados para
visitar escolas secundArias e outras ins
tituig0es, para estimular a candidatagAo
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e entrevistar candidatos em perspec
tiva.
(8)

Iniciar um plano de contribuiggo dos

ex-alunos, a fim do adquirir fundos
para as necessidades especiais do cen
tro, as quais nao sao prontamente
financiadas por outros meios.

c. Circulacao de materiais. Alguns centros produzem um
considervel impacto na disseminagao de id6ias e na manutengno
de contacto com altos funcionArios, observando os problemas
possd~stes Mltimos e fazendo circular informag6es abrangendo uma
im
produzir
do
efetiva
bastante
veis soluq6es. Uma maneira
junta
pessoal,
nota
uma
enviar
pressao favorAvel consiste em
mente com uma c6pia de um relat6rio, memorando, jornal ou outro
documento, chamando atengo para o item especifico de interOsse.
de
Frequentemente a circulagao de c6pias de correspondncia oupre
0
idias.
Itens recebidos do exterior pode estimular novas
paro e distribuiqao, por parte do centro, de um interessante
relat6rio anual sao comumente tentados.
d. Listas de expedi.cfo. A manutengao de listas de pes
soas a quem u centro deseja influenciar 6 imperativa. Manten
do sublistas para ministros, secretarios permanentes, gerentes
de empr~sa, e outros grupos, os centros podem enviar comunica
9des e materiais, con notas ou cartas de encaminhamento adequadas. Tais listas prov@m um meio pronto para convidar grupos
especiais para reuni6es, palestras, ou conferdncias, servem do
refer~ncia para secretarios, a fin de nssegurar uma correta.
indicagao do destinaUtrio, e para prov:denciar encontros ou ex
pedigbes por parte do pessoal profissional.
e. Reuni6es e eminDrios. 0 envolvimento de todo funcio
nfrio graduado em reunites e sominarios especlais nao stmente
aumenta as competdnciasmas tambbm prov um meio de torn&-lo
familiarizado coin o trabalho do centro. Tais reuni6es podem
representar a participa9fo de algum reconliecido perito interna
rdministragao piblica ou
cional, shbio ou alto funcionfrio, em
possue fundos para
centro
o
em um campo setorial correlato. S&
banquetes e jantares, ou se os altos funcionfirios apoiam fung6es
reunites informais desta es
a serem pagas por cada individuo,
p~cie sao especialmente vanoajosas.
f. Conselho consultivo. Se o centro possue um conselho
dirigente, junta consultiva ou combtO de patrocinadores, forma
do por altos funcionfrios do gov~rno e outras pessoas importan
tes, seus membros podem transformar-se em uma potelite fdr9a
para o recrutamonto de ap6io. Suns ag6es coletivas, com rela
a programas, orgamentos, planos de desenvolvimento e outros
eao
aspectos do centro, frequentemente sAo suplementadas por esfor
9os individuais dos membros que estao em posigao de defender ou
advogar a causa do centro. Mantendo osmnmbros de tal conselho
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bem informados e relacionados com o centro, sea comprometimento
con Ole pode ser fortalecido.
5. Publicidade
Muitas das atividades dos centros sac dignas de nota e apro
priadas para a imprensa, rAdic e televis~o. Se os representan
tes d~stes meios de comunicagno visitaren c centro e forem ge
ralmente bem informadcs, Oles podom reagir compreensivamente,
quando qualquer acontecimentc especial, novo programa cu publi
cagno justificam a publicidade. 0 chefe de desenvolvimento do
centro pode ser de ajuda, preparando t~xtos de liberagno e
"scripts", arranjando entrevistas e prcvendo participantes para
apresonta96es no r~dic e na T.V. Uma tarefa correlata ccnsis
te em assegurar que as nctlcias sabre o centro sejam distribui
das acs jornais e pessoas selecionadas, dentro do pals e inter
nacionalmente. As liberaq.es para a imprensa, frequentemente
tdm enorme valor, se fcrem enviadas diretamente hs pessoas se
lecionadas, constantes da lista de expedigne do centro.
6.

Fcntes de AssistOncia Externa
A seguir, uma lista de algumas organizagoes que estfto aju

dando as centros comn fundos para fins especiais, ou com assis
t~ncia em esp6cie.
a.

Intergovernamentais e profissicnais.

(1) A Divisao rle Adrministragno Pfiblica das
NajOes Unidas prcv acs centros, peri
tos, instrutores e outras esp~cies de
assist~ncia; bClsas de estddc pars mem

bros dc, quadrc de pessoal do centro;
treinamento e problemas adrinistrativos
de interdsse direito para cs centros.
As Ccnmiss~es ScCnomicas das Nag~es Uni
das, na Africa (ECA), Am6rica Latina

(ECLA), e .&ctremc Oriente (ECAPE) estac
trabalhandc Intimamente com os centros.

(2) Ag~ncias Mpecializadas das Nag~es
Unidas: Organizaggo de Educagno Cienti

fica e Cultural das Na,9es Unidas, Banco
Internacional de Reconstrugfo e Desenvol
virnento, Crganiza9go Mundial de Sacide,
Organizagfo do Alimentcs e Agricultura, e
outras ag~ncias relacicnadas com as NagLes
Unidas, algumas vizes assistem os centros
de manoira nais especializada.
(3) Organizagoes dos Etados Americancs: ofe
rece belsas de estudo para os membros do
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quadro de pessoal:dos centros, pro
v8 peritos para prestar assistancia
na organizaeo de centros e preparo
h disposi.o dos
de curricuIcs . 1
mesmos profest*.xio para seus cursos.
0 Centro Interamericano de Capacitagfo

em Administraeao Pfiblica, CICAP, em
Buenos Aires e Caracas, oferece cursos
cm qualquer pals da Am6rica Latina,
para preencher as necessidades nacion
nais especificas de treinamento em admi
nistragfto pfiblica.
(4)

Organizaggo de Cooperaqfo Econbmica e
Desenvolvimento: conduz estudos s~bre
as necessidades de treinamento e pesquisa,
opera projetos de treinamento em coepera
gao com centros, financia a designagao de
membros do corpo de pessoal do centro
para programas de treinamonto avangado, e
encoraja os paises membros para assistir
escolas e institutos, nos paises em desen

volvimento.
(5)

Instituto Internacional de CiOncias
Administrativas: o programa de assist~n
cia ao Grupo Internacional de Escolas e

Institutos 6 descrito na Secq~fo 8 do Capi
tulo I.
(6)

Uniao Internacional do Autoridades Locais:
uma organizipo profissional no campo do
gov~rno local, com associados pelo mundo
inteiro, constituidos de municipalidades,
associag6es de municipalidades, e pessoas
relacionadas com o gov~rno local. Esta
Uiao oferece cursos, organiza conferbn
cins e semin~rios, publica relat6r'ios
peri6dicos e listas bibliogrfificas.

(7)

Sociedade para o Desenvolvimento Interna
cional: promove reuniaes em cada pais,
para a consideragno de problemas de admi
nistragfto de desenvolvimento e edita um
jornal contendo informa96es de valor para
os centros.

(8)

Centros regionais tais como o Instituto
Centroamericano de Administraglo Pfiblida
(ICAP), em Costa Rica (assistido pelos
Estados Unidos), a Escola Interamericana
de Administragdo Pfiblica, no Brasil (assis
tida pelo IADB), o Centro Africano para
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Treinamento e Pesquisa em Administra
9do de Desenvolvimento (CAFRAD), em
Tanger (assistido pela UNESCO), slo
fontos de ajuda, eRi suas respecitivas
regiOes.
b. Ag~ncias internacionais privadas e fundag6es.
(1) 0 Instituto de Educaqfo Internacional:
administra, para estudantes estrangei
ros e dos Estados Unidos, b6lsas de es
tudo patrocinadas pelos gov@rnos estran
geiros e dos Estados Unidos, fundag6es
e corporagdes, e as concede para lideres
e especialistas estadunidenses e estran
geiros. Tamb6m prov servigos fiscais,
de compra e outros servigos administra
tivos a ag~ncias e instituig6es envolvi
das em educaqfto internacional; providen
cia programas de lingua Ingl~sa e de ori
enti~ao para estudantes estrangeiros;
publica e difunde informag6es concernen
t~
Zh troca educacional internacional.
(2) instituto Afro-Americano: tem assistido
centros na Africa, auxi~iando-os em pro
gramas de estudantes, trocas e fundos
para bOlsa de estudo.
(3) Fundagno Ford: prove assistencia substan
cial a centros selecionados, inclusive
nomeagao de pessoal t~crico, b01sas de
estudo, recursos de biblioteca, doaq6es
para desenvolvimento e pesquisa, financi
amento de instalagaes e equipamentos.
(4) A Fundaefo Asiftica: ajuda os centros, fi
nanciando programas de treinamento para
membros do quadro de possoal, aquisigao
de materiais de biblioteca, pesquisa, no
meaggo de instrutores do exterior, e pro
gramas especializados de centros e ins
titutos locais, para treinamento de pessoal
do servigo extcrno, administradores do go
vdrno e pess':al legislativo.
(5) A Fundagno Rockeffeller tem dado ajuda aos
centros, notadamente sob a forma de bdlsas
de estudo.
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c.

Ag~ncias bilaterais.
(1)

AgOncia Norteamericana para o De
senvolvimento Internacional: esta
organizago 6 a Ag~ncia oficial do
Governo dos Estados Unidos para
provimento de assist~ncia t6cnica
e financeira aos centros. Esta
ajuda inclue o financiamento de
contratos inter-universitirios, ins
trutores e consultores, treinamento

de participantes, aquisig0es de bi
blioteca, equipamento, instalagOes e
outras necessidades.
(2) 0 Minist6rio de Desenvolvimento no
Al6m-Mar, do Reino.Unido: esta 6 a
agncia britanica oficial para prover
aos centros assistancia similar hquela
mencionada em (1) acima.
(3) 0 Minist6rio Frances de Cooperagao:
6ste Minist6rio prove esp6cies simi
lares de assistencia hs escolas de
administragao em antigos territ6rios
franceses.
(4) 0 Japao, a AustrAlia, o CanadA, e di
versos membros europeus da Organizacao
para Cooperagao Econ~mica e Desenvolvi
mento provem assistencia aos centros.
(5) 0 Instituto de Estudos Sociais, em
Haia , oferece b6lsas de estudo; que

estAo disponiveis aos membros do quadro
de pessoal dos centros, em diversos cam
pos de direta relevAncia.
(6) Alguns centros, abrangendo o grupo de
escolas e institutos do HAS, tOm exce
lentes instalag6es para treinamento de
funcionArios de outros centros.
(7) Algumas organizag6es privadas tamb6m
prov~m b~lsas de estudo e providenciam
a nomeagao de pessoas para os centros,
a fim de auxiliar no ensino e em outros
deveres.
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ANEXO A
ESCOLA SUPERIOR DE NEGOCIOS PVBLICOS E INTERNACIONAIS
Universidade de Pittsburgh

AS TAREFAS DA ADMINISTRAgAO
Se bem que o t~rmo "administragno" nao seja suscetivel h
definigao precisa, o trabalho total da administragao pode ser
desmembrado em um nfinero de "tarefas" especificas ou deveres que
sAo comuns h fungao de administragao, onde quer que seja execu
tada. A ocasiao e a sequ~ncia na qual a administragao (ou 0
administrador) executa est,.s tarefas nao podem ser especificadas;
nem tao pouco 6 exequivel determinar sua importfncia relativa,
no trabalho total. Desde que a administragao 6 dindmica, deve
se reconhecer quo em quase todos os casos as tarefas relaciona
das abaixo sno levadas a efeito simult~nemente e que elas re
presentam um ciclo de atividade continuo e mutfvel.
Relag0es com o Processo e a Teoria
Esta lista de tarefas difore dos esforgos para descrever
o "processo administrativo" ou formar teorias s6bre o mesmo. Nao
hA esf6r9o para colocar as trefas em relagno sequencial ou para
refletir fases do planejeento. A compreenstlo dessas tarefas
interrelacionadas de administragao auxiliarl no estudo do proces
so e da teoria.
Al6m do mais, esta lista nao pretende responder onde, como
e quem executarf estas tarefas. Ela maamente especifica as ta
refas que devem ser executadas pela administracfo, se uma organi
zagao ou empr~sa quizer funcionar efetiva e eficientemente.
Origem da Lista
Esta lista foi desenvolvida inicialmente por meus funcio
nArios no Bureau de Orgamento dos Estados Unidos, Escrit6rio
Executivo do Presidente, para uso.na conduqto de treinamento de
nivel avangado, para o pessoal administrativo dos departamentos.
Foi modificada e ampliada cv-ruo rtultado de numerosas discussoes.
Eu utilizei a lista mais tarde na Ag~ncia de Administragao
de, Cooperacao EconOmica e Seguranqa Mfitua. Foi analisada em nu
merozos semin rios de Deaos, reunides e cursos na Escola Superior
de Assunt6os Pfblicos e Internacionais. EstA sempre sujeita a
mudanga, h medida que novos conhecimentos sfto fornecidos. Soli
cita-se sugestOe3 para seu melhoramento.

Donald C. Stone

9bS,,o das Tarefas
A fim de administrar, o gerente, administrador ou executi
vo deve desempenhar as seguintes tarefas ou ver que as mesmas
sejam executadas, com a participagRo efetiva e consulta de pes
soas que tOm legitimo interesse ou quo tem uma contribuigno de
perito a fazer.
1. Definir objetivos para a empresa (planejamento da poll
tica):
a. Determinar os amplos objetivos em tOrmos de resul
tados desejados
b.

Estabelecer prioridades para Ostes objetivos

c.

Decidir qual o m6todo geral para atingir Ostes
objetivos, isto 6, refOrgo atrav6s de comunica
99o, participagao, supervisao, educagAo e pros
seguimento

d.

Estabelecer amplos limites de tempo, custo e
qualidade, para Ostes objetivos

2. Planejar programas para executar Ostes ditos objetivos
(Planejamento de programa e orgamento):
a. Determinar as atividades necessArias para
atingir os objetivos
b.

Estabelecer prioridades para estas atividades

c.

Traduzir estas atividades em problemas espe
cificos por meio de:
(1)

Previsno do volume de trabalho, por
atividade e localizagao, grupo de
clientes, unidade de organizaggoetc.

(2)

Determina~ o dos recursos disponiveis,
isto 6t, cnpo, fundos, t6cnicas, etc.

(3)

Identificagno, atrav6s de anftlise e pes
quisa, de fatores ou situagoes especiais
que cond!cionarao o programa.

(4)

Preparo de um piano detalhado de trabalho
para o programa.

(5)

Estabelecimento de programagao (datas
parciais e finais de completagao) para
o programa, como, un todo, e para suas
partes componentes.
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d.
3.

4.

5.

Determinar os custos dos programas

Planejar e formar a estrutura da organizagno, para a
execuqo dos programas:
a.

Examinar e comparar todos as processos do
trabalho bfico, envolvidos na execugao das
atividades do programa da agencia.

b.

Desenvolver a estrutura para organizagao em
linha, para integrar Ostes processos e ati
vidades.

c.

Determinar os recursos de pessoal exigidos
para servir a cada escalao e desenvolver un
piano para as atividades do corpo de funci
onfirios.

Planejar e instalar procedimentos e m~todos: Desenvol
ver rotinas detalhadas, procedimentos e sistemas para
substantivar ou operar as atividades do corpo de fun
cionArios e servigos que dao atengno apropriada a:
a.

Distribuigao e sequ~ncia de trabalho

b.

Programaqao e contrdle de trabalho

c.

M6todos de trabalho

d.

Utilizagao de pericia

e.

Formulfrios, espago, equipamentos, etc.

Conseguir fundos e administrar as finangas:
a.

Traduzir os programas de trabalho pro
jetos, e atividades em requisitos de or
gamento

b.

Desenvolver em recursos, estimativas de
pessoal, equipamento, suprimentos e ser
vigos, por x.riodos de tempo necessfrios
h execurao dos programas
Estimar as receitas e apropria90es neces

c.

sirias
d.
6.

Fazer apropriag6es

Prover o pessoal necessArio
a.

Definir os cargos individuais e o nimero
requerido
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b.

Doterminar e programar prioridades na formar
go do quadro de pessoal

7.

c.

Recrutar e colocar individuos

d,

Treinar o pessoal

Prover a informagao necessAria para a administragao
a.

Determinar que informa96es os vfrios escaloes
da ad;iiinistrago exigirao:
(1)

Avaliar o desempenho

(2) Relacionar o progresso com o plane
jamento do programa
(3)

S.

Verificar a situaggo dos fundos
(isto 6, manter contabilidade),
pessoal, instalagoes, equipamentos
e material

b.

Estabelecer um sistema de avaliagao de traba
lho para produzir os dados requeridos

c.

Desenvolver, onde quer que seja possivel,pa
drbes de custo, qualidade e produgAo, para
operag6es individuals de trabalho.

d.

Estabelecer um sistema de registros e rela
t~rios de contrdle, para coletar e sumarizar
estas informag6es para uso da administragao

e.

Desenvolrer um siteuia de inspeqoes opera
cionais, como um dispositivo continuo de
contrdle

f.

Determinar que informagio 6 necessA-ria
s6Lre os efeitos do programa e providen
ciar sua coleta

g.

Providenciar a coleta de conhecimentos e
informagoes necessArias ao planejamento

Analisar as informagOes fornecidas para a administra
91o
a.

Operag6es do programa:
(1)

Analisar informagOes s~bre o desem
penho, fornecidas por relat6rios e
levantamentos, para determinar:
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(a) Desvio dos padrOes
(b) Progresso em preencher as escalas
do programa
(c) Realizagao de programagbes para a
formaggo do quadro de pessoal, des
pesas e compras.
(2)

b.

Autorizar investigagoes e levantamentos
especiais, para determinar as causas de
desempenho deficiente e a necessAria
agao corretiva.

Objetivos do programa:
(1)

Revisao de informa oes s6bre os efeitos
ou resultados do programa

(2)

Analisar levantamentos externos e dados
s6bre informag8es

(3)

Avaliar a correggo dos objetivos e mejos,
h luz destas informagdes.

9. Ajustar e melhorar as operagSes do programa e seus ob

jetivos
a.

Revisar e melhorar a organizagfto, procedi
mentos e m6todos

b.

Prover recurscs depessoal, mais adequados

c.

Melhorar a qualidade do pessoal e da
supervisao

d.

Alterar os objetivos e atividades do pro
grama, para preencher as condigOes externas.

10. Motivar a oraanizagao:
a. Medir a Yea-ao pessoal da organizagao com
respeito hs normas e objetivos
b. Analisar as f6ras externas e as condigSes
que afetam as 4titudes
c. Doutrinar na organizagao de normas
d. Interpretar e comunicar prontamente as mu

dangas nos objetivos

205

e,

Desenvolver incentivos socials, econb
micos e de outros tipos

11.

12.

13.

f.

Desenvolver e promover os funcionfirios
de ac~rdo com um plano sistemtico

g.

Promover o fluxo mfituo do experiOncia e
opiniao, estimulando a comunicagao e a
troca de informagOes

h.

Desenvolver participagao responsivel e
iniciativa entre os trabalhadores

i.

Utilizar dados s6bre desempenho, para
informar os trabalhadores que estao pro
gredindo.

Prover instalagOes e suprimentos:
a.

Planejar o estabelecimento, manutengao e
uso das instalag6es

b.

Comprar e conservar suprimentos e equipa
mentos.

Manter relaoCes externas com:
a.

Legislatura

b.

Superiores administrativos

c.

Ag~ncias relacionadas

d.

Clientela da ag~ncia

e.

Ptfblico em geral

Ap6s trabalho adequado de pessoal e consulta, emitir
ordens para executar decisOes e normas, e desenvolver
um sistema para o contrOle e distribuigao de publica
95es.
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ANEKO B
MODEWOS PARA A

SOLUQAO

DE
PROBLEMAS

ADMINISTRATIVOS

0 que se segue 6 um modblo de solugao de problema, fitil no
planejamento e condugao de anglises de problemas politicos, de
pkogramas administrativos e operacianais. As fases descritas
refletem o processo cientifico de planejamento, aplicAvel de
forma entrosada ou at& mesmo inconscientemente na tomada de de
cisOes oportunas, bem como na condugao de estudos intensivos ou
extensivos. E'baaica,para o desenvolvimento de competancia na
anilise e desenvolvimento de solugdes para problemas complexos,
uma compreensao das seguintes fases do processo:
1. Determinagao de que existe um problema que neces
sita ser solucionado.
a.

Identificagao do problema

b. Delineagao dos itens
2.

Planejamento de como estudar o problema

3.

Coleta de fatos e informagoes

4. AnAlise de fatos significativos e relevantes
5. Tirar conclusoes sObre causas, efeitos, fatbres,
valores.
6. Formulagao de solugoes alternativas (cursos de

"ao)

a. Definir os cursos alternativos
b. Relacionar o possivel resultado de
cada curso - pr6s e contras
c.

Determinar a probabilidade de cada resultado

d. Determinar o valor, isto 6, a preferencia
por cada resultado.

e.

Escolher a solugao ou aglo que se espera
ter resultado mais favorAvel.

7. Apresentagno de recomendagaes. Neg6ciagno, persuagao,
habilidade de convencer, educagao.
C.

Decisao ao nivel de responsabilidade e dever - decisAo

institucional.
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9.
10.

Implementagao, instalagao, aplicagao
ContrOle sbbre o progresso do projeto; subsequente
avaliagao de resultados.
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ANEXO C
UM MODELO DE CURRICULO ADAPTAVEL 21 ADMINISTRAqAO PUBLICA E
PRIVADA

Com EspecializagOes Opcionais ou ConcentragOes em:
1. Administragno Governamental
2. Desenvolvimento Social e Econdmico (Administra9fo
de Desenvolvimento)
3.

Administragno de Neg6cios e Empr~sas

4.

Administra9fo Municipal (Governo Local)

5.

Administraglo de Assuntos Internacionais

0 que se segue revela, ilustrativamente, coma uma variagao
de cursos pode preencher a estrutura do curriculo e outros cri
t6rios do Capitulo III. Pela seleggo de assuntos apropriados,
o ourriculo podia ser abroviado para um programa de diplomagno,
com dois anos de dura9fto e ao nivel colegial, ou um programa do
nivel colegial, com a dura9fc de tr~s ou quatro anos,combinado
com urn diploma de p6s-graduayfo ou certificado de mestrado, ou
inteiramente estruturado ao nivel de p6s-graduagno. Assim, as
series de formaqfo do curse podem ser combinadas Je muitas ma
neiras, As ofertas do terceiro, quarto e quinto anos podiam
abranger os principais eleiontos de curso de doutorado. Do mesmo
modo, alguns programas de nivel colegial, sem muita Onfase pro
fissional, podiam ser mais relevantes para o mundo de hoje, pela
utilizaggo dos tipos de curso relacicnadcs sob os primeiros dois
ou tr~s anas.
Na relaquo do curso, presume-se que c ano acaddmico seja di
vidido em dois periodos. Os curses sno designados como cobrindo
dois periodos ou um periodo. Se o ano f~sse dividido em trds
perlodos, os cursos seriam designados comc sendo de um, dois ou
trOs periodos. Presume-se, ainda, que os dcis ou tr~s perlodos
agregam at 33 semanas ou mais de cperagOes totals, eliminando
assim o desperdlcio do f~rias longas e excessivas. Entretanto,
uma (nica e longa interrupgfo pode ser usada, para pesquisa de
campo e internato. Se assim nrc far, uma pesquisa principal ou
projeto de tese seriam desejAeis, durante o Iltimo ano do pro
grama.
Presume-se quo c equivalente a oito cursos de um s6 perlodo
seja um programa de estudo do tempo integral, para um ano, sendo
16 horas de aula te6rica porsemana (exclusive os exercicios de
laborat6rio, do sclugao pr~tica de problemas, e tempo de traba
lho de campo) ccnsiderada coma uma carga completa . Normalmente,
quatro cursos seriam feitos simultneamente, porrm os cursos
poderiam decorrer de um mode consecutivo, ou qualquer combinarsto
d~stes dois sistemas.
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Se o programa 6 estruturado para fornecer um diploma antes
de.comegar o servigo oficialmente ou para um diploma de p6s
graduagao ou programa de mestrado, ap6s a conclusao do curso
superior ou como un programa em servigo para funcionfrios expe
rientes, os cursos seriam primhriamente selecionados dentre
aqu~les relacionados para os quarto e quinto anos da universi
dade. Seria necesshrio ajustar o nivel da matbria aos antece

dentes escolares dos estudantes.

Com 60 a 75 estudantes, um

tanto equitativamente divididos entre campos diferentes, seria
necessfrio fazer com que as oportunidades de curso sugeridas
para o quarto e quinto anos f6ssem econbmicamente exequiveis.
Os cursos profissionais requerem consideragno sObre os ele
mentos legais, econ~micos, politicos, sociais e administrativos.
Tais cursos devem ser fortemente orientados para a solugRo de
problemas, baseando-se nos tipos mais novos de mbtodos de ensi
no, descritos na Sec9no 7 do Capitulo III. Alguns cursos sao
chamados de "workshops", para enfatizar seus aspectos aplicados.

Nestas presuposigaes e delineagao de assuntos, o foco se
tem fixado em educagao para as condig6es em mutagao e as neces
sidades dos paises que estao passando por modernizaggo tbcnica
e rApido desenvolvimento. Assim, os curriculos tradicionais e
as prfiticas educacionais, as quais diferem de pals a pals, em
qualquer ocasino, nao foram levados em consideragno. 0 objeti
vo 6 estimular inovagao ftil.

O nfimero de especializagoes ou concentragoes pode ser re
duzido ou expandido, para atender hs necessidades nacionais.
Por exemplo, especializaqoes em sAude e administragno hospita
lar, obras pfiblicas, ou bem estar pfblico, podiam ser fhcilmente
acrescentadas.
Quanto malor a quantidade de especializagao, mais dispen
dioso se torna o programa. Se o nfimero de estudantes 6 insuf1
ciente para prover uma 6tima inscrigao no curso, nos quarto e
quinto anos, entzo cursos mais comuns ou mais divididos sno in
dicados. Os campos abrangidos pelo curriculo ilustrativo sno
de crucial importAncia para um pais, e os fundos necessArios h
instrugAo de boa qualidade merece alta prioridade.
Cursos Ilustrativos
PRIMEIRO ANO

-

UM progrraa comum para todos os estudantes

1. 0 homem e seu ambiente: a origem do homem e sua evolugno,
o homem como um ser psicol6gico e social, reagao humana a
ambientes em mudanga, determinantes ambientais e religio
sos de cultura e caracteristicas sociais, tradigno e mu
danga, efeito da ciencia e da tecnologia no desenvolvimen
to do indivlduo e da comunidade, implicagOes da incustri 
alizagao e da urbanizagao, efeito da ripida mudnga social
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em valores. Dois periodos.
2. Hist6ria do desenvolvimento (de um pals): origem e evolu
9no dos padroes de familia (tribais) e do govOrno local,
principais fases na realizagao da identicdade nacional e
independencia, o crescimento de institui9pes sociais, edu
cacionais e governameatais, fat~res econOmicos e progresso,
estabelecimento de conceitos do pais como um reflexo de
maturidade nacional. Dois periodos.
3. Matem~tica: instrugno bfsica em conceitos matemticos, mi6
todos e problemas; o curso serve como base para os cursos
N9 10 e 11. Dois periodos.
4. ComunicagOes: principios de comunicagno interpessoal; re
dagao, leitura dinAmica, comunicagao oral, compreensao au
ditiva. Dois periodos de aula, mais exercicios extensivos
de laborat6rio ou prfticos. (A maioria dos cursos deve
auxiliar a desenvolver a capacidade de comunicagno dos es
tudantes.)
SEGUNDO ANO - Um programa comum para todcs os estudantes
5. Ci6ncias politicas: um estudo de idbias politicas, siste
mas constitucionais, estruturas e processos governamen
tais, apresentados comparativamente com fnfase especial
no(pais). Um periodo.
S. Economia: conceitos e principios, macro e micro anilises
e aplicagaes, economia di. (pais), exame de problemas eco
nOmicos selecionados. Dois periodos.
7. Lei para administradores:

estrutura legal do gov~rno e
da emprasa, lei estatutAria, regras administrativas e pro
cedimento legal, direitos civis, responsabilidades e res
trigOes pessoais e da agsncia, contratos, delitos, proces
sos juridicos, preparo e uso de documentos legais. Um
periodo.

C. Couceitos de administragao geral: papel da administragno
na sociedade moderna, administragno e politica, relagOes
executivo-legislativas, servigo pblico e fungoes da em
prOsa, organizagao, as tarefas da administragao, burocra
cia e o servigo pfiblico civil, o sistema financeiro, pla
nejamento, comunicagoes, contr6le, responsabilidade admi
nistrativa e dever.
9. Comportamento administrativo: compnrtamento de grupo e
relagOes inter-grupo, relagoes humanas na organizagao,
fat6res sociais e psicol6gicos em administragao, lideran
9a e responsabilidade, incentivos, administragao, recom
pensas e penalidades, 6tica social, valores profissionais,
envolvimento de grupos de subcultura. Um periodo.
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10.

Matemtica e estatistica: principios de investigagno

cientifica, objetivos e usos da estatistica,
m6todos
matemftticos nos processos estatisticos, coleta
de dados
e anflise, problemas e aplicagoes. Primeiro
perlodo.
11.

AnAlise quantitativa: m6todos quantitativos em
adminis
tragao, elementos de anAlise de sistemas, processamento
de dados, uso de computador. Segundo periodo.
TER!2IRO ANO - Cursos comuns requeridos para todos Os campos
12.

Administragao comparativa:
um mod01o para estudo compa
rativo, administragao de empr~sa versus administraqAo
de gov~rno, administragno de emprPsa privada
administragao p~blica, administragao nacional versus
versus
municipal, sistemas administrativos comparativos,
naclo
nal e municipais. Um periodo.

13.

Administragao financeira:
anlilise do sistema financei
ro do pals, requisitos de administragao financeira,
pre
paro e administragao de orgamento, informagOes
financei
ras para fins de administragao e contrOle, papel
da con
tabilidade e auditoria, contrdle financeiro sObre
supri
mentos, equipamentos e operagoes de contrato.
(Nao exi
gido de estudantes de administrago de emprOsas.)
Um periodo.

14.

Administragno de pessoal: anilise das pr~ticas
de pes
soal do servigo ptblico e privado, do pais,
em
relago
aos fundamest6s'dos sistemas modernos de pessoal
- clas
ficaqao , recrutamento, selegao, promogao, treinamento,
remuneragao, condigoes de servigo, e disciplina,
admi
nistragno de pessoal como um aspecto integral
da admi
nistragao executiva, integragao de sub.-culturas
em ser
vigos pblicos e privados.

15.

M6todos de pesquisa de ci~ncias sociais:
um curso de
reuniao de debate, sabre aaplicabil±dade de metodologias
selecionadas de pesquisa de ci~ncias politicas,
socio
logia, economica, e psicologia social para a
politica e
desenvolvimentc de programa e para a solugao
de proble
mas administrativos (Uma extensao dos cursos
Nos. 10 e
11.)
Especializa~o em AdministraqAo Governamental

TERC IRO ANO  uatro periodos de cursos especializados,
a serem
adicinaTs
aos q uatro periodos de
curso Comum
16.

Principios e t6cnicas de contabilidade governamental.
Um periodo.
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17. Finangas pfblicas: a economia das despesas pfiblicas e
privadas, tributago, investimentos de capital, d6bito,
com6rcio, direitos alfandegfrios, balanga de pagamentos,
politica fiscal e monetAria, relagOes fiscais nacional
regional-local. Um periodo.
18. Planejamento e execuqao de programas: examinar o processo
de quao especificos sno os programas do governo, inicia
dos atrav6s de agao administrativa e politica, organiza
da, 3om pessoal, financiada, administrada e avaliada,
isto 6., estudos de casos sObre desenvolvimento do insti
tuigao. Um periodo.
Cursos opcionais (selecionar um periodo)
19. Gov~rno local: administragao local rural, crescimento de
cidades, fungOes municipais, organizagao,mrodernizagao
dos govdrnos rural e municipal. Um periodo.

20. 0 sistema internacional: nagOes-estado e realizagses da
comunidade-internacional, os principais envolvimentos
e problemas internacionais (do pais), formulagno e imple
mentagno da politica externa, participagao em organiza
90es internacionais. Um periodo.
QUARTO ANO - Oito periodos de trabaiho de curso reguerido
21. Processos e estrat6gias do desenvolvimento nacional.
Dois pbriodos.

22. Descentralizagao administrativa: delegagao de responsa
bilidade e autoridade, padrOes e problemas das relaq9es
s6de-campo, desconcentragao para os niveis mais baixos
do govOrno, desenvolvimento de relagoes intergovernamen
tais efetivas. Um periodo.
23. Reunioes de debate em administragao de projeto: o plano,
avaliagao, selegao, programagao, financiamento, direglo,
e contr~le de projetos de desenvolvimento agricola, in
dustrial, obras pblicas, educacional, etc.

Um periodo.

24. ReuniOes de debate w~bre geranria administrativa:soltgo
de problemas administrativos e organizacionais; coleta

de fatos e m6todos analiticos; t6cnicas de 0 & M, levan
tamentos administrativos; reformas governamentais prin
cipais; programas de melhoramento administrativo e re
du'ao de custos. Uois periodos.
Cursos opcionais (selecionar dois periodos.)
16-20. Uma opgao de qualquer curso nao escolhido no terceiro
ano.

Um periodo.
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25. Administragao do er:irisa pablica:
questOes do papel e da
politica, aspectos legais, financiamento,
lotagao de funcionarios, fixagao de custo organizagao,
e prego, res
ponsabilidale e obrigaro, coordenagao.
Uri periodo.
- Qualquer curso do quarto ano, de qualquer
outro campo
que seja relevante, coma per exemplo,
nos. 33, 37, 3,
43, WC, 59, 20, 37, 39. Um periodo.
QUINTO ANO - Exigidos oito

5pe.odos

23. Lideranqa executiva e fungao da administragao.
Um periodo.
27. Requisitos administrativos e organizacionais
para o de
senvolvimento. Um perlodo.
29. Sistemas administrativos comparativos,
da Inglaterra,
Franga, Estados Unidos, Uniao Sovi6tica
e (pals). Um
perlodo.
29. Reunioes de debate s~bre as principais
reformas governa
mentais e administragao

de desenvolvimento.

30. Reunioes de debate s~bre anAlise da politica,
formulagAo
e resolugo;
pap6is administrativo-legislativo; politica
e administra4ao. Um periodo.

31. ReuniOes de debate d6bre adfinistragno
financeira.eora
mentArin. Um periodo.
Cur.-os opcionais (selecionar dois periodos)
32. ReuntOes de "obate no melhoramento
da administra9lo e
operaiOes de ciapr~sa pciblica. Um periodo.
-

Qualquer outro curso do quinto ano, que
seja relevante
pare o progra:a do estudante, come per
exemplo: Nos. 39,
40, 50, 53, 52, 33, 70, 71, and 74.
Nota. Se os longos periodos de f~rias
n~o derem oportuWidide para a reali'tftao de projetos de
pesquisa e inter
nato, recomenda-se cje dois periodo sejam
para Oste fim, reduzindo assim o trabalho programados
do curso regu
lar.

Especializagnao em Desenvolvimento Social
e Econmico
TER'2IRO ANO- qatro periodos de trabalho
de curso esecaliza
o-a serem adicionados a q- -ro perioOs
de curs

13-20. Opgao per dois adstes cursos
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33. Os objetivos e realizag6es econ6micas e soclais do pals.
Um perlodo.
34. Eccnomia de desenvolvimento e politica econdmica. Um pe
riodo.
35. Recursos nacionais, investimento, anflise de insumo-pro
duqAo, contabilidade nacional. Um periodc.
-

Opqo por dois dos cursos Nos. 16-20, ou curso No. 65
(economia internacional).

QUARTO ANO - Oito periodos de trabalho de curso
21. Processos e estrat6gias de desenvolvimento nacional.
36. Planejamento e programaqfo de desenvolvimento nacional.
Um periodo.
37. Reunifo de debate sabre planejamento e programagfto seto
rial (funcional). Um periodo.
23. Reunifto de debate stbre Administrago de Projeto.
Um periodo.
25. Administragfto de emprasa privada. Um periodo.
Cursos Opcionais (selecionar dois periodos)
17. Finangas pblicas. Um periodo.
16. Planejamento e execuggo de programas. Un periodo.
20. 0 sistema internacional. Um periodo.
23. Descentralizagao administrativa. Um periodo.
38

Desenvolvimento de comunidade rural. Um periodo.

68. Comarcio e finangas internacionais. Um perlodo.
QUINTO ANO - Oito periodos de trabalho de curso
27. Requisitos administrativos e organizacionais para o de
senvolvimento. Um jeriodo.
39. Reuniao de debate s.bre implementa9fto de programas seto
riais: campos opcionais da agricultura, indfstria, educa
9fo, sacide e bem-estar, obras pciblicas. Dois periodos.
40. Integragno dos esforgos de desenvolvimento municipal,
regional e nacional. Um periodo.
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CursoS opcionais (selecionar quatro periodos).
24. Reunifo de debate s~bre ger~ncia administrativa. Dois pe
riodos.
23. Lideranga executiva e a fungao da administragao. Um perio
do.
26. Sistemas administrativos comparativos.
30. Reuniao de debate s~bre anAlise da politica, formulagao e
resolugno. Um periodo.
31. Reunino de debate s6bre administragno financeira e orgamen
tAria. Um periodo.
32. Reuniao de debate sdbre melhoramento da administragao e
das operagoes da empr~sa pblica. Um periodo.
50, Politica de neg6cios e empr~sa,

Um periodo,

51. Economia do trabalho e rolagOes humanas. Um perlodo.
62. Planejamento social urbano e desenvolvimento. Um periodo.
74. Reunio de debate sObre operagoes interculturais. Um peri
odo.
Note. Se longos periodos de f6rias nao derem oportunida
de-para a realizaglo de projetos de pesquisa e internato,
recomenda-se que sejam programados dois periodos para Oste
fim, reduzindo-se assim o trabalho de curso regular.
Bpecializagao cm AdministraAo de Neg6cios
e Empresa
TERCEIRO ANO - Seis periodos de trabalho de curso especializado
a serem adicionados a dois periodos de curso comum
41. Economia administratira. Um periodo.
42. Organizagno de empr~sa privada.

Um periodo.

43. Estatistica aplicada e an~lise quantitativa. Um periodo.
44. Principios e prfticas de contabilidade de neg6cios. Dois
periodos.
Cursos opcionais (selecionar um periodo)
Dentre os cursos 13, 17, 33, 34 e 35
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QUARTO ANO - Oito periodos de trabalho de curso

21. Processos e estrat6gias de desenvolvimento nacional. Dois
perlodos.
25. Administragio de empr~sa pblica. Um periodo.
45. Contabilidade administrativa. Primeiro periodo.
45. Administragao financeira de neg6cios. Segundo periodo.
47. ReuniAo de debate sObre administragno de produnflo.Urm
periodo.
43. Reuniao de debate sObre administra9ao de mercado. Um pe
riodo.
Curses opcionais (selecionar um periodo) - Dentre os ,ur

srs 23, 33, 3e, 3", e 33.
QUINTO ANO - Oito periodos de trabalho de curso
49. Finnn~a incorporada,
periodo.
50. Politica de neg6cios
51. Economia do trabalho
52. Dinheiro e cperagces

tributagno e restrigOes legais. Um
e do empresa. Um periodo.
e relagbes de trabalho. Um periodo.
bancfrias. Um periodo.

53. Reuniffo de debate stbre anAl.ise organizacional. Um pericdo.
54. Reunifte de debate sbre administrgnc, financeira.Um periodo.
Cursos opcionais (selecionar dois periodcs)
55. Rounino de debate s~bre pesquisa de mercado. Um periodo.
56. Reunino de debate sCbre metodclogias do pesquisa de opera

.Ces. Um pericdc.
32. Reunino de debate sabre melhoramento da administragao e
das operaqOes de empr~sa pcblica. Um pericdo.
27. Requisites administrativcs e crganizacicnais para o do

senvclvimento. Um pericdo.
Nota. Se Icngos porio-ds do f6rias nno derem oportunidade

para a realizayic de prcjetcs de pesquisa e internato, re
comenda-se que sejam prcgramados dois periodos para Oste
fir., reduzind--se assin, o trabalho de curse regular.

Especializagac: em Adninistraigne Municipal
TIC3IRO ANO -- Ouatr:.- prdos de cursos especializades a serem
adicicn"ds a dais pernlc'Is de curs o e

ccnum

16. Ptincipios e t6cnica de contabilidade. Um periodo.
17.

Finan4as pfiblicas.

Um
8 pericdo.

19. Gov~rno local. Um periodc.
57. rbanizagno e problemas ccncomitantes. Um periodo.
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QUARTO ANO - Oito periodos do trabalho de curso
58. Planejamento urbane e regional. Dois periodos.
59. Reunino de debate sObre administragao financeira governa
mental. Um periodo.
60. Administragno dos servigos pfiblicos Iccais. Um periodo.
22. Descentralizagao administrativa. Um periodc.
18. Planejamento e execugno de prograwas. Um periodo.
Curses opcionais (selecionar dois periodos)
23. Reuniao de debate sCbre administragac de projeto. "Um"
pericdo.
24. Reunin,- de debate sabre gerOncia administrativa. Dois pe
riodoe.
37. Reuninc de debate s~bre planejamento e programagtc secto
rial . Urn periedc.
- Qualquer outro curse de quarto ano que seja relevante
para c programa do estudante.
QUINTO ANO - Citc periodos do trabalho de curso
38. Desenvolvimento do comunidade rural. Ur.perlodo.
40. Integragao de esfc,rqc;s de desenvolvimento municipal, re
gional e nacional.
61. CcrporaqPes municipais e leis administrativas. Um pericdo.

62. Planejamento social urbano e desenv;Ivimente. Um periodo.
33. Reunino de debate sabre prcblemas de contrtle de popula
9fo, pobreza, relagOes intergrupo e direitos humanos.

Um periodo.
64. Aeministragao executiva municipal. Um periodo.
Curses cpcionais (selecionar dois peric~dos)

21. Processes e estrat~gia de desenvolvimento nacional. Dois
peric ..
3os.
30. Reuniao de debate sebre an~lise de pclitica, fcrmula9no
e resclu9gfo. Um periodo.
31. Reunince de debate sCbre administraga
mentdria. Um period.

financeira e orga

- Qualcuer outro curse de quinto ano, que seja relevante
para o programa do estudante.
- Estudo do idioma.
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Nota. Se longos periodos de f~rias nao derem oportunidade
para a realizagao de projetos de pesquisa e internato, re
comenda-se que sejai programados dois periodos para Oste
fim, reduzindo-se assim o trabalho de curso regular.
Especializagno em Administragao de Assuntos Internos
TIRC.EIRO ANO - Quatro periodos de curso especializado a serem
adicionados a quatro periodos de curso comum.
20. 0 sistemainternacional. Um periodo.
65. Economia internacional. Dois periodos.
33. Problemas de politica externa do (pals) . Um periodo.
QUARTO ANO - Oito periodos de trabalho de curso
57. Reuniao de debate sObre a formulagao e implementagao de po
liticas externas. Dois periodos.
6E. Combrcio e finangas internacionais. Um periodo.
69. Papel e potencial de organizagaes internacionais. Um peri
odo.
21. Processos e estrat6gias de desenvolvimento nacional. Dois
periodos.
Cursos opcionais (selecionar dois cursos)
18. Planejamento e execugao de programas. Um periodo.
24. Reuniao de debate s~bre gerOncia administrativa. Dois pe
riodos.
38. Planejamento e programagao do desenvolvimento nacional. Um
periodo.
-

Estudo de idioma.

QUINTO ANO - Oito periodos de trabalho de curso.
28. Sistemas administrativos comparativos. Um periodo.
70. Organizagno nacional para a condugao de assuntos externos.
Um periodo.
71. Organizagno, administragao e mrtodos de ag~ncias interna
cionais. Um periodo.
72. Reuniao de debate sObre diplomacia, negociagOes, e adminis
tragao de confer~ncia. Um periodo.
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73. Politica internacional de comunicag6es e informagno. Um
periodo.
74. Reuniao de debate s6bre operagoes interculturais. Um pern
odo.
Cursos opcionais (selecionar dois periodos)
23. Lideranea executiva e a fungno da administragAo. Um perio
do.
30. Reuniao de debate s~bre anfilise de politica, formulagao e
resolucao. Um periedo.
31. Reuniao de debate s~bre administragao financeira e orgamen
tAria, Um periodo.
33. Reunino de debate s6bre problemas de contrOle de populagao,
pobreza, relagoes intergrupo, e direitos humanos. Um perlo
do.
Nota: Se longos periodos de f6rias nao derem oportunidade
para a realizaao de projetos de pesquisa e internato, re
comenda-se que sejam prograniados dois periodos para Oste
fim, reduzindo-se assim o trabalho de curso regular.
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ANEXO D
ESCOLA SUPERIOR DE ASSUINOS PU3LICOS E INTERNACIONAIS

Universidade de Pittsburgh
Donald C. Stone
Instrutor

Curso CC 360
Periodo da Primavera de 19BG

Roteiro Geral para o Curso
APLICAgAO DA TEORIA E DOS PROC.SSOS ADMINISTRATIVOS

A CAMPOS DE AgAO
Este seminArio e reuniao de debate procuram relacionar os
conceitos da teoria adnmnistrativa e processos de a~Io adminis
trativa com as Areas amblentais que os estudantes escolheram
como seus campos principais de estudo: administragAo pblica,de
senvolvinento econ6mico e social, assuntos internacionais e as
suntos urbanos. Presume-se que os participantes jA tenham adqui
rido os conhecimentos adequados sObre os principais trabalhos em
teoria administrativa e teoria de organizagoes formais, jA estan
do familiarizados com os mesmos. Consequentemente, o seminfrio
focalizar& inicialmente problemas de integragno, relevfncia e a
plicagao.
0 papel do executivo 6 o fator integrativo que facilita o
estudo das fungbes e processos administrativos em diferentes con
textos. Assim, n6s devotaremos a maior parte do curso a casos
prAticos e discussfo sabre como o executivo consegue realizar a
politica e os objetivos do programa. Devemos utilizar casos
prfticos ou simulados, extraidos de organiza96es locais, nacio
nais e internacionais. Eles exigirao anilise da organizagno, pro
gramas, e m6todos executivos e o desenvolvimento das solugOes
propostas.
Espera-se que o m6todo p±'ftico para estudar opera90es admi
nistrativas aumente a capacidade de diagn6stico do estudante,
aumente sua competdncia na execuqfo de importantes tarefas de
pesquisa e consulta, melhore seus m6todos de desempenho em situ
aqOes prAticas, e teste sua habilidade para transferir conheci
mentos e experitncia, do conceito para a aplicarno, e vice-versa.
A formulaqao de politicas e programas, a manipulagao de es
trutras organizacionais, o plano de "instrumentos e ferramentas"
que permitam ao executivo progredir em seu trabalho, e as reco
mendagoes de solugOes para os problemas administrativos sno al
guns dos ca,,ais utilizados para realizar mudanga organizacional
e atingir os objetivos pfiblicos. A investigagno daquelas e de
outras "ferramentas" administrativas serA tentada nos exercicios
priticos.
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Espera-se que os participantes revelem seus conhecimentos
e experiOncia em suas respectivas especialidades, em discussoes
em aula e em grupo. Nos diversos exercicios escritos espera-se

que cada participante demonstre alto nivel de capacidade na ani
lise e desenvolvimento de solugOes, para a resoluglo de proble
mas administrativos - em outras palavras, aplicar o modelo para
solugao de problemaia situag6es concretas° Um guia de discussao
e programa serao distribuidos em cada sesslo, para especificar
a mat6ria e outros requisitos.
.

T6picos de Sessao

Projetos PrAticos

I. Conceitos Administrativos
e Hip6teses a serem Testadas.

A. Preparo de relat6rios de
grupo s6bre a aplicabilida
de da teoria a diferentes
campos do servigo pfiblico.

II. Meios e Processos Utiliza
dos por Executivos para
Atingir os Objectivos
III. Crit6rios.dePolitica Efetiva e Documentos de Programa,

B. Procura de estudantes para
ilustragao de documentos
executivos eficientes

IV. Como um Administrador Progride em um Novo Cargo

C. Caso de assungo do cargo
de diretor do ConsOlho de
Planejamento Nacional de
Progresso

V. Administra9fto de Universidade e Institutos de Administragto.

D. Preparo de programa de tra
balho e orgamento para o
Instituto de Administragdo
de Progresso.

VI. Processos de Planejamento,
na Resolugdo de Programa
de Trabalho e Item de Orqa
mento
VII

Planejamento e Administra9fto de Desenvolvimento

VIII.Papel do Executivo na AdministragAo de Desenvolvimento
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E. DramatizagAo do caso de uma
equipe de AssistGncia T6c-.
nica dasNaq6es Unidas, em
administragao de pessoal
para o Progresso
F. Preparo de um programa para
o desenvolvimento do setor
de obras pfiblicas de Pro
gresso

IX. Programafo e Preparo de
Orgamento coma Instrumon
tos em Administragao de De
senvolvimento
X. Dosenvolvendo Administraqfto Efetiva nas Municipalidades

G. Preparo de un plano para ra
cionalizar o govOrno munici
pal em Progresso

XI. Prop6sito e M6todo dv Pre- H. Levantamento e preparo de re
lat6rio cobrindo a organiza
parar Politicas Urbanas
qo e financiamento de fun
Gerais e Plano Fiscal

96es de dnibito metropolitano
na Regimo do "Greater Pitts
burgh."
XII. Instrumentos Politicos
Administrativos para Inte
grar a Agao do Gov~rno
Federal, Estadual e Local
XIII. Elementos de um Programa
Geral para Melhorar a Administrago Nacional
XXV.

Lideranga e AqAo Ocecutiva em Organizagbes Internacionais

I. Reuniaes para modernizar o
gov~rno municipal de Pro
gresso
J. Preparo de recomendag6es
para a reorg~nizagAo da
Unifto Pan-Americana

XV. Prf-condigaes e Requisitos
Administrativos, para Mo
dernizagno Administrativa
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5. Devem as assembl6ias de professOres ou juntas de profess~res
ter autoridade coletiva final s6bre os programas academicos

e orgamentos, de ac~rdo com a tradifo ingl~sa ? Qual o efei
to disto sobre a inovagno ?
6. Quais as fungaes apropriadas aos dois sistemas paralelos de
organizagno em uma universidade: o sistema de 6rgacscolign
dos de profess6res (corpos docentes departamentais e escola
res, assembl6ias, conselhos, etc.) e o sistema de hierarquia
em cargos acad~micos (presidentes, vice-presidentes, deaos,
chefes de departamentos) ?
7. Porque quase nao existe programa efetivo, a curto ou a longo
prazo, e planejamento financeiro na maioria das universida
des, particularmente naquelas fora dos Estados Unidos ?
8. Presumindo-se que a questfao de liberdade acad~mica tenha
sido resolvida, at6 que ponto o sistema de mandato vitalicio
dos professOres 6 benifico ou prejudicial hs universidades ?
E'equitativo ter um sistema no qual os professdres sem manda
to podem ser tratados caprichosamente pelas universidades,
enquanto que os que t~m mandato sao livres para tratar a uni
versidade caprichosamente ?
9. Como pode a opiniao e participaglo do estudante refletir-se
melhor no planejamento da universidade ?
10. Com excessno de uns popcos paises, nao muitas universidades
levam a efeito programas de educagfto e treinamento sem for
necimento de diploma, e estes sAo considerados academicamen
to inapropriados. Nas universidades de tipo britdnico, tais
programas sno usualmente atribuidos a um departamento extra
mural e fora da responsabilidade das unidades acaddmicas. Um
crescente nfimero de escolas e institutos de administragfo
pfiblica estao comprometidos para um prograna equilibrado de
treinamento sem fornecimento de diploma, pesquisa, servigos
de consultoria e programas academicos. Quais sao os pr6s e
contras d~stes m6todos ?
11. Sob que condig6es, caso haja, deve un instituto ou escola do
administragao separado de uma universidade oferecer diplomas
academicos ?
12. Que perigos hi em colocar um instituto do administragao em
uma universidade ?
13. E'apropriado que um instituto ou escola do administraqfo, em
uma universidade, fornega servigos de consultoria aos gover
nos ?
14. Qual.a diferenga entre educaqfo disciplinar e educaqao pro
flissional, e como estaszerefletem na organizagfo da univer
sidade ?

15.

H uma opiniao generalizada de que os programas acadOmicos
de administragio pfiblica devem ser oferecidos sbmente ao
nivel de p6s-graduagao. Sob que condig6es deve um insti
tuto ou escola oferecer diplomas do bacharel em administra
9ao ?

16.

Quais os campos de administrao #o servigo p(blico# im
portantes nos governos nacional, regional e local, que re
querem pessoal profissionalmente preparado a .que devem
ser levados em consideragao pelas universidades e institu
tos, na formulagao de programas ?

17.

Quais sao os pr6s e contras da inclusao de administragfto
de empresa e administragao pblica no mesmo instituto ou
escola; planejamento de cidade e administraglo pfblica;
trabalho social e administragno pdblica; assuntos internos

e administragao pfiblica ?
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ANEKO F
Avaliato de Semi.Dfrio sObre Aplicaano da Teoria e do
Processo Aaministrativ a Cazpos de A2Ao
1.

Quao relevantes foram para seus interesses e desenvolvimento
os conceitos e problcin'j do curso ?
Muito

Considerhvelmente

Parcialmente

Nao muito

ComentArios;
2.

Foi o tempo dado h anclise inicial de grupo

da relev~ncia

de teoria para sous campos de estudo ?
Muito pouco

Mais ou menos

Demasiado

Nenhuma

opiniAo

Comenthrios:
3.

Quanto o trabalho do curso duplicou a mat6ria e os proble
mas de outros cursos ?
Muito

Um tanto

Muito pouco •_Nada

Relacione outros cursos que:tdupl±caramrnds&.seminfrio
modo indesejAvel.
4.

de

Que partes do curso ou assuntos especificos devem receber
maior atengao ?
Quais os que devem receber menos ?

5.

Um objetivo do curso era envolver o estudante em todos os
campos de interOsse da escola. Para vocO, realizou o curso
Oste objetivo ?
Sim

Nao

6. At6 quo ponto os projetos The forneceram conhecimento fiteis,
especializagOes e confianga para lidar com novos problemas ?
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Muito
Ben6fio

fBn6fico

Um tanto
Ben6fico

Nbo
Ben6fico

A-Relat6rios de grupo s86
bre a aplicagao da teo
ria a campos de estudo

B-Assumindo as Funqoes do
Diretor do Conselho do
Planejamento Nacional

C-Projeto do Instituto de
Administraqbo P~blica

D-AssistOncia T6cnica das
Nag6es Unidas em Admi
nistragao do Pessoal

-...

E-Preparo de Piano de Desen
volvimento para o Setor
--
Pnivado do Progresso

F-Projeto de Progresso do
Governo Municipal Urbano
Z-Criagao de uma Adminis

tracbo de Servigo Pfibli
cos do "Greater Pitts
burgh"
Projeto do Reorganizagbo
da OAS

7. Que assunl;os diferentes do projeto voc8 recomenda para outro
ano ?
8. respendeu vocd mais do que 1/4 do seu trabalho acaddmico no
curso ?

Sim ___Nao

Estime o nfuuero m6dio do horas por semana -_

Foi o esf~rgo requerido em relagao ao seu program total
Demasiado

Muito pouco

Mais ou Menos

9. Qual a sua opiniao sObre a simulaqbo do progresso para exer
cicios prAticos ?
Muito til ___Satisfat6rio ___Nao muito satisfat6rio_
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Comentirios:
10. Marque a coluna apropriada
Demasiado

Bastante

Muito pouco

a. Quantidade do leitura
exigida

b. Quantidade de trabalho de
campo

c. Quantidade de teoria envol
vida

d. Enfase no papel e m6todos
do executivo
e. Enfase em planejamento

-

f. Enfase em programago

--

g. Palestras gerais sObre
as mat6rias
h. Uso de dramatizagno

-.-.

i. Apresentag6es orais de
estudantes
J. Exercicios de projeto in
dividual
K. Exercicios de projeto de
grupo
1. Anflise critica de documen
tos, pelos instrutores

m. Crit6rios de excelbncia, apli
cado no julgamento dos docu
mentos
11. De que modos especificos vocO recomendaria mudar a maneira
pela qual o curso foi conduzido ?
12. Que id6ias especificas, benefLcios, ou especializag6es,
caso tenba havido, voce obteve com o curso ?
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AN9XO 0
ESCOLA SUPERIOR DE AS&'NTOS PUBLICOS E INTERNACIONAIS

Universidade de Pittsburgh
ESBOWO D3 PROGRAMA PARA 0 INSTITUTO DE GER2NCIA
ADMINISTRATIVA PARA 0 DESENVOLVIMENTO
I.

DINAMICA INTERPESSOAL E INTERCULTURAL - 5 dias
A. 0 Processo Social no desenvolvimento
B. Processos de Formagao de Grupo, Relagoes de Papel,
Lideranga, e Autor.dade
C. Diferengas Culturais e Adaptagao Cultural Cruzada
D. Suscetibilidade no Comportamento Interpessoal e de
Grupo

II. PROBLEMAS E TARiFAS DE DESENVOLVIMENTO - 5 dias

A. Aspectos Politicos do Desenvolvimento Nacional
B. ImplicagOes _con6micas
C. Implicaq~es Sociais
D.

Problenas Administratiios e Fequlsito

E. Planejamento e Implementaqfo de Desenvolvimento:
M6todos de Integraqo
F.;. Etrutura da Administragno de Desenvolvimento
III. INSTRUMENTOS ANALITICOS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS
DO DESENVOLVIMENTO - 7 dias

A. AnAlises Macro e Micro-&conOmicas
B. Planejamento Econfmico
C. Planejamento

Administrativo

D. M6todos Quantitativos, Pesquisa de OperagOes,

AnAlises de Sistemas
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3. Pesquisa de GerOncia Administrativa

F. Responsabilidades de ResolugAo de Problema
Administratiio
IV. MELHORAMENTQ D3 PLAIJAMENTO D, PROGRAMA 3 IMPLEMNTAQAU 
10 dias
Programa
de
Planejamento
em
A. Deficiencias Comuns
B. M6todos para Tornar Otimo o Processo de Plane
j amento .3on~gico
Integragao do Planejamento .?,onftico National ccm
as Ag~ncias de Planejamento Regional e Local
D. 0 Sistema Orgamentfrio como um Instrumento de
Aloca9Ao de Racuroos, Programaggo e Coordenagao
40.Avaliaglo e Reviso de Programa

V. FcRTAL.?CIMENT

DAJ CAPACIDAD33 ADMINISTRATIVAS

PARA U DE31NVOLVIM1NM

- 12 dias

A. Melhorando a Administra9go Atrav~s dos Canals ace
..
uti~os e de Jupervisno
B. M6todos para a Implementaglo de Decisoes Adminis
trativas
C. Preparo do Orgamento como um Instrumento da
Administragao
D. Administragao de Pessoal como um Melo de Melhoramento
Administrativo
i. Melhorando a Administragfo dos Minist6rios e Daparta
mentos
F. Malhorando a Adriinistragno da

mprdsa PMblica

G. Organizando no Centro de Govarno
H. Modernizando o Gov~rno Urbano
I. Fortalecendo as Relagaes Administratilas entre
Governos Nacional, Regional e Lo-a!
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os

VI.

KLHORAM

T

DJE PLAN3JAMENTO D

PRC'J:MTO 3 ADMINISTRAgAO
-

10 dias

A. Detervinando a Viabilidade do .roJeto
B. Plano do Projeto, Finangas e Selego
.

rganizarao para a Execuqao do Pros-eto

D. Programando, Alozando e Mobilizando Recursos
A. ROde e Outros Sistemas de Anfilise e Projetos de
Desenqol-vientc
F. Supervisio de Construglo de Projeto, Desenvolvi
mento e Operaw;es
G. Relat6rio de Progresso, Contabilidade e Contrele
de ,'ustos
H. Araliagio do Projeto
V1I.

.±TATWMIAS E PRCGAMAS PARA MUDANgA ADMINISTRATIVA
12 dias
A. 39trat6gias Alternatiras de Desen-rolvimento


B. '3riando as MotivagOes e o Clima Institucional
para Apoiar a Mudanga
Planejando e Produzindo a MAo-de-Obra Administra

tiva para o Desenvolvimento
D. Ajustes Administrativos Necessfrios para a Trans
formagao Governamental - Sivifiacro de ProgressoRegressao
.9.

A Tarefa da Lideranga Politica no Desenvolvimento

F. Responsabilidade .a!ecutiva pela Criagno de Capaci
dades para o Desenvolvimento
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ANEXO H
RELATORIO DE AVALIAgAO DZ PROJETO D3 TREINAWENTO
Para o Periodo

a

Seria de grande ajuda para n6s receber uma aaliago
sua s6bre
as sess~es a que assistiu durante o periodo indicado acima.
A fia, de habilitA-lo a expressar seus sentimentos tAo
livremente
quanto possivel e assegurar o mnxinmo benefiejo, solicitamos
que
n~o se identifique.
PARTE A :

MTERIA DADA DURANTE 0 PERIODO

1. Vocd acha que os t6picos apresentados durante o periodo
foraw relevantes para os fins declarados do Instituto
?
Extremamente relevantes
Muito relevantes
2.

Dificilmente relevan
tes
Nada relevantes

VocO acha que os problemas discutidos eram demasiados
te6
ricos, ou acha que os t6picos discutidos tinham aplicagao
operacional na administragao de desenvolvimento ?
extremamente te6ricos, sem aplicagflo prAtica
te6ricos, por6m carentes de aplicaggo prAtica

suficiente

dificilmente te6ricos, demasiada dnfase em aplica
gao prfitica
completamente faltos de teoria, tda
Qafio prAtica
a.

___

4.

Onfase em apli-

N6s gostariamos de saber qual a sua reagao sObre o nivel
t6cnico da matbria apresentada durante o periodo. Pensa
vocd que conseguiu ter uma vis~o adequada dos iltimos
de
senvolvimentos da cinc.a e das mais recentes t6cnicas
s~bre o t6pico abordado ?
_

,adequada

inadequada

Tem vocO quaisquer outrcs comentArios s~bre a natureza
do
material ? Por exemplo, teria vocO preferido receber
mais
explanagbes s6bre qualquer t6pico em particular ( por
favor, identifique o dia e a sessao).
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PARTE D: TECNICAS DE INSTRUVAO DURANTH 0 PERIODO
5.

VocO pensa que a apresentagao do material foi

excelente_
a.

boa

adequada

superficial

deficiente

VocO acha que o professor falou:

muito r1pid ----rpd.o----mais ou menos---devagar
muito devagar
7.

Com respeito h apresentagao da mat6ria:
Vocd sentiu que o instrutor nao recebia bem as per
guntas ou opinioes em contririo.
0 instrutor permitia perguntas e opini~es divergentes
por6m nao era suscetivel aos pontos de vista dos par
ticipantes.
0 instrutor permitia perguntas e opiniaes contrArias
e era compreensivo com relaqfo acs pontos de vista
dos participantes. Suas observagOes nao eran estru
turadas em uma aprosenta9fo coerente.
0 instrutor enccrajava participaqgo ativa (perguntas

e opini~es contrtrias estavam incluidas) dos partici
pantes e entre Oles. Ele era compreensivo com rela
q9o aos seus pantos de vista e teve uma apresentagao
estruturada.
8.

Por favor, avalie os r.6todos de instrugfo utilizados:
Palestras sem discussOes de grupo ou com discussOes de gru

po: hew limitadas:
dernasiado_

muito pouco

b~stante

Estudos de Casos, ou discussOes extensivas de grupo

demasiado

muito pouco

bastante

Qrupos de Trabalho
demasiado

bastante

9, Quaisquer outros comentArios:
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__muito

pouco

ANEXO I
FUNDO ESPECIAL OU ESTIMATIVA DE OR AMENTO DO PROJETO
Por Ano Fiscal

Conta n9

Projeto ou Titulo do Fundc

Obj etivo

Fonte de Fundos

DISPONIBILIDADE DE FUNDOS
Relacione as ca- Transporte Novos Fundos Total dos Transporte
tegorias de auto- do Ciltirio disponiveis fundos dis- estimado
rizagOes ou limi-Ano Fiscal este ano
poniveis
no fim do
ta26es
.... s........
...
o .. pste ano
ano

Para c 6Itimo

Despesas estimadas

ano fiscal

Para o novo

ano fiscal

Pessoal de ensino,de pesquisa
e administrativo
Pessoal burocrAtico e de
secretaria
Pessoal de manutengfo
Despesas de suprimento,mate
riais de ensino e de escri
t6rio
Materlais de manutenglo e
servigos
Documentos para a biblioteca
Equipamentos
Viagens e hospi.talidade
TOTAL
Diretor do Programa

Superviscr dos Fundos

Aprovado

Aprovado

(Chefe de Finangas)

(Diretor)
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ANEXO J
PROGRAMAYAO DE ORAMENTO GiRAL PARA 0 ANO FISCAL DZ 1969
Data

Real para ;3stimado
Ano Fiscal p/ ano
corrente
1967

Fonte de Fundos
Fundo b~sico geral (FG)
Alocaqto de FG para progra
das%-d treinamento
Alocaq5o de FO para bf!sas
do estudo
Dca9qc da Funday o Z
para livros
Doaq~o das NagOes Unidas
para materials de trei
namento
Cntrato de treinamento
corn as Empr~sas ABC

Alocaqno por Comiss~c do
Estu&c:
Inqu irto pra
do Serviqo Pblico
Lucrc !lquido estimado
ncs refeit6rios de resi

dentes
Perda iAquida estiiaada
em servigos de alimen
taglo
Etc.
Total
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9stimado para
o anc fiscal
1939

ANEXO L
RELATORIO DE EXECU9AO DO ORQAMENTO
M~s

de_

Data do Relat6rio

Conta n9

Titulo do Projeto de Contabilidade

Supervisor do Projetc
Diretor do Programa

fundos $
Quantia total de doaw;es, contratos e outros
Quantia Disponivel
Saldo transportadc do ano anterior

$

Receitas creditadas para o fundo, Oste ano

$

Renda'devida ao fundo, Cste ano (certa)

$

Total disponivel, Gste anc.

$,

Orgamento Despesas Despesas
do ano
d~ste
aprovado
p/o ano

Despesas
do Fundo

ano at6 agora anteriores tctal atb
agora

Despesa

Salfirics de
professres
Sal~rics
outros
dquipamentus
Outras despesas

Despesas
dos anos

.

......

Totais...
Despendida...
Total nO despendido..
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