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RESUMO 

 

 

TEIXEIRA, Patrick Barcelos. A educação profissional e os processos educativos não-

formais em ambientes organizacionais públicos: um estudo de caso no âmbito do 

Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina. 2021. 151 p. Dissertação de 

Mestrado (Curso de Pós-Graduação stricto sensu Mestrado Profissional em Educação 

Profissional e Tecnológica em Rede Nacional) – Centro de Referência em Formação e EaD – 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Florianópolis, 2021. 

 

Este trabalho tem por objetivo principal analisar e verificar como se dá a educação 

profissional e a qualificação para o trabalho no âmbito do Ministério Público de Contas do 

Estado de Santa Catarina. Buscou-se identificar a existência de processos educativos mais 

formalizados e de formação continuada, sejam eles deflagrados pela própria organização ou 

por meio de outros órgãos promotores, no entanto foi dado enfoque e foi destinada especial 

atenção à aprendizagem no e pelo trabalho e aos processos educativos não-formais, no sentido 

de buscar seu reconhecimento, valorização, fomento e, eventualmente, sua certificação. Em 

relação aos procedimentos metodológicos a presente pesquisa classifica-se como de natureza 

aplicada, quanto ao método, como hipotético-dedutiva e monográfica, sendo que acerca da 

modalidade foi adotado o estudo de caso, com traços da pesquisa de campo e da pesquisa 

documental. Com relação aos instrumentos de pesquisa, foram utilizadas a observação direta 

intensiva e a observação direta extensiva, destacando-se a aplicação de enquetes e 

questionários, em sua grande maioria escritos e fechados, bem como da execução e realização 

de entrevistas. O referencial teórico contempla conceituações e abordagens em temáticas 

consideradas basilares para o assunto tratado, tais como o trabalho (saber trabalhar e aprender 

a trabalhar), a técnica, a proximidade com o mundo do trabalho, a educação não-formal ou 

assistemática, as pedagogias da prática e o currículo do local de trabalho, a aprendizagem no e 

pelo trabalho, a andragogia, as comunidades de prática, entre outros conceitos. Com relação 

ao artefato educacional, desenvolveu-se um guia de estratégias de qualificação para o trabalho 

no âmbito do MPC/SC que foi denominado/intitulado de “Guia de Estratégias e Práticas de 

Qualificação para o Trabalho para o Ministério Público de Contas de Santa Catarina”, onde se 

encontram apresentadas dez ações e atividades que podem vir a ser aplicadas, desenvolvidas e 

implementadas no âmbito da organização, com vistas ao aprimoramento constante e 

permanente do processo de educação profissional e de qualificação técnica para o trabalho dos 

servidores do MPC/SC. Por derradeiro, além dos resultados oriundos da aplicação dos 

formulários e entrevistas, que propiciaram a obtenção de um verdadeiro perfil da qualificação 

para o trabalho na organização, bem como das perspectivas presentes e futuras para a seara, é 

mister destacar e ressaltar que o produto/recurso educacional confeccionado foi apresentado 

formalmente à Procuradoria-Geral do MPC/SC, que demonstrou grande interesse no trabalho 

e deu ampla divulgação (interna e externa) à entrega do documento, conforme se verá em 

capítulo próprio deste trabalho. 

 

Palavras-chave: Qualificação para o Trabalho. Aprendizagem no e pelo trabalho. Guia de 

Estratégias e Práticas. MPC/SC. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

TEIXEIRA, Patrick Barcelos. Professional education and non-formal educational 

processes in public organizational environments: a case study within the Public Ministry 

of Accounts of the State of Santa Catarina. 2021. 151 p. Master's Dissertation (Post-

Graduate Course stricto sensu Professional Master's Degree in Professional and 

Technological Education in National Network) – Reference Center in Education and EaD – 

Federal Institute of Education, Science and Technology of Santa Catarina, Florianópolis, 

2021. 

 

The main objective of this work is to analyze and verify how professional education and 

qualification for work takes place within the Public Ministry of Accounts of the State of Santa 

Catarina. We sought to identify the existence of more formalized educational processes and 

continuing education, whether triggered by the organization itself or through other promoting 

bodies, however focus was given and special attention was given to learning in and through 

work and educational processes non-formal, in the sense of seeking their recognition, 

valorization, promotion and, eventually, their certification. Regarding the methodological 

procedures, this research is classified as applied in nature, as to the method, as hypothetical-

deductive and monographic, and about the modality the case study was adopted, with traces 

of field research and documentary research. Regarding the research instruments, intensive 

direct observation and extensive direct observation were used, highlighting the application of 

surveys and questionnaires, mostly written and closed, as well as the execution and realization 

of interviews. The theoretical framework includes conceptualizations and approaches to 

themes considered fundamental to the subject discussed, such as work (knowing how to work 

and learning to work), technique, proximity to the world of work, non-formal or unsystematic 

education, pedagogies of workplace practice and curriculum, learning on and through work, 

andragogy, communities of practice, among other concepts. Regarding the educational 

artifact, a guide of qualification strategies for work within the scope of the MPC/SC was 

developed, which was called/titled “Guide on Qualification Strategies and Practices for Work 

for the Public Ministry of Accounts of Santa Catarina ”, where ten actions and activities that 

may be applied, developed and implemented within the organization are presented, with a 

view to the constant and permanent improvement of the process of professional education and 

technical qualification for the work of MPC/SC servers . Lastly, in addition to the results from 

the application of forms and interviews, which provided a real qualification profile for work 

in the organization, as well as the present and future perspectives for the harvest, it is 

important to highlight and emphasize that the product/ This educational resource was formally 

presented to the MPC/SC Attorney General's Office, which showed great interest in the work 

and gave wide dissemination (internal and external) to the delivery of the document, as will 

be seen in a separate chapter of this work. 

 

Keywords: Qualification for the Job. Learning on and through work. Strategies and Practices 

Guide. MPC/SC. 
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1 TEMA 

A Educação Profissional e Tecnológica tem ganhado notória relevância nos dias atuais 

e, ao passo que, reconhece-se que carece de evolução, ao mesmo tempo, não há como negar a 

sua importância em um momento histórico que, talvez, jamais tenha demandado tanto por 

processos educativos de qualificação para o trabalho. Ademais, a formação de competências 

profissionais adequadas se mostra cada vez mais necessária no atual dinamismo do mundo do 

trabalho em que vivemos, bem como parece ser condição essencial para a inserção 

profissional nos noveis ambientes organizacionais, inclusive os públicos. 

Ocorre que, no Brasil, o ensino da técnica e os movimentos ligados à educação 

profissional, em sua grande maioria, acabam por ser desenvolvidos e reconhecidos, tão 

somente, em ambientes formais de educação, renegando a segundo plano os processos 

educativos não formais relacionados à aprendizagem no trabalho. Em suma, parece que a 

aprendizagem pelo trabalho, além de não suficientemente fomentada na conjuntura 

educacional em que nos encontramos, carece de maior valorização e reconhecimento como 

elemento intrínseco, inseparável e fundante da formação do saber-fazer do/no trabalho. 

Nesse diapasão, é compreensível que muitos profissionais recém egressos dos assentos 

escolares se deparem, ao iniciarem suas trajetórias no mundo do trabalho, com certa inaptidão 

para a execução de determinadas técnicas inerentes às suas áreas de conhecimento, haja vista 

que nem sempre os ambientes de educação formal (e os seus respectivos processos 

educativos) conseguem reproduzir com fidedignidade ou verossimilhança as situações de 

trabalho. Contudo, seria leviana a mera crítica à educação formal e aos papeis da escola, 

sendo necessária a atribuição de significativa parcela da responsabilidade pela aquisição de 

competências profissionais adequadas e pela própria formação continuada às próprias 

organizações (incluindo e notadamente as públicas), através de ambientes que desenvolvam 

processos formais de aprendizagem e sejam propícios à aquisição e reconhecimento de 

saberes por meio de processos educativos não-formais. 

A indigitada parcela de responsabilidade, recém comentada alhures, parece derivar, de 

maneira natural, do próprio conhecimento institucional que a organização detém de si mesma, 

bem como de suas especificidades e particularidades inerentes aos aspectos laborais de seus 

colaboradores. Em resumo, se quem melhor conhece uma entidade e a execução dos seus 

respectivos serviços é ela própria, por decorrência lógica, parece-nos que o ambiente 

organizacional não só pode como deve promover ações e movimentos de educação 

profissional, no sentido de desenvolver uma formação continuada de qualidade e, em especial, 

de fomentar e reconhecer os processos educativos não-formais existentes na organização. 
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Todavia, nem todas as organizações acabam por executar e realizar programas e 

projetos de educação profissional e de formação continuada em seus ambientes corporativos, 

sendo que muitas delegam tais ações a determinadas instituições e algumas outras não 

denotam muita preocupação com o assunto. Infere-se que inúmeras organizações, talvez, não 

demonstrem elevado interesse em ações de qualificação profissional, pois, simplesmente, 

pressupõem que seus trabalhadores, muitas das vezes com formações específicas e 

determinadas, encontram-se, de maneira “automática”, completa e plenamente aptos e 

capacitados tecnicamente para o trabalho, o que, de fato, pode não vir a acontecer, sendo que, 

muitas das vezes, a qualificação profissional almejada é atingida através da aprendizagem no 

trabalho por meio da educação não-formal. 

Faz-se necessário o reconhecimento de que o trabalho produz saberes próprios, 

inerentes e intimamente ligados ao próprio ato produtivo, ou seja, à prática laboral. Ocorre 

que, nem sempre os saberes produzidos pelo trabalho são captados ou atualizados pela escola 

que, por vezes, busca a necessária proximidade com o mundo do trabalho, porém sem 

absorver a essência dos saberes próprios do trabalho. 

 

1.1 SUBTEMA 

Dentro da temática da educação profissional em ambientes organizacionais destaca-se, 

notadamente, in casu, a aprendizagem no trabalho, a formação continuada e os processos 

educativos não-formais no interior das entidades e organismos públicos. Como diferencial, as 

peculiaridades e características intrínsecas dos órgãos públicos e seus respectivos servidores 

necessariamente influem na realidade fática inerente à educação profissional nesse tipo 

específico de organização. 

Os Entes públicos parecem possuir limitações estruturais que impactam diretamente na 

formulação e implementação de ações e movimentos atinentes à educação profissional, em 

especial, aspectos inerentes às limitações orçamentário-financeiras e de recursos humanos 

com aptidão para coordenar e conduzir tais processos. Entretanto, independente do 

mecanismo de seleção dos servidores públicos para ingresso na Administração Pública 

(concurso, processo seletivo ou nomeação para cargos de provimento em comissão) e, ainda, 

independentemente do nível de qualificação do servidor, resta-nos claro e límpido que as 

atividades de educação profissional são necessárias e devem ser oferecidas aos servidores, 

seja através de procedimentos formalizados de formação continuada ou, ainda, por meio do 

reconhecimento e do fomento aos saberes e às competências profissionais inerentes aos 

processos educativos não-formais de aprendizagem no/pelo trabalho. 
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Atividades de Educação Profissional são necessárias não só pelo motivo de uma 

melhor qualificação para o trabalho, o que, em se tratando de ambientes organizacionais 

públicos, já seria suficiente, haja vista que estamos falando de serviços que são prestados à 

sociedade, ou seja, tais serviços seriam executados, possivelmente, de maneira mais 

qualificada. Contudo, parece-nos que a Educação Profissional, em específico, as atividades e 

ações desenvolvidas nos ambientes de trabalho, também podem vir a adquirir, 

verdadeiramente, um papel emancipador, no sentido de que existem saberes e fazeres 

exclusivos da atividade laboral e que devem ser desenvolvidas dentro da organização, desta 

feita, possibilitando uma qualificação realmente conectada e integrada com o mundo do 

trabalho. 

Para tanto, existem alternativas e ferramentas que podem ser adotadas pelos órgãos 

públicos com vistas a minimizar as dificuldades e limitações estruturais identificadas, 

destacando-se, mormente, o mapeamento de competências dos servidores, para que estes, de 

acordo com suas expertises, possam contribuir de maneira direta e efetiva com as atividades 

de qualificação para o trabalho. Desta feita, viabiliza-se, com baixo comprometimento de 

recursos, uma educação profissional com grande margem de êxito e que, possivelmente, 

resultará em acréscimo de qualidade e eficiência na prestação do serviço público à sociedade, 

bem como a aspectos sociais e humanos dos servidores. 

Acerca da necessária eficiência nos serviços prestados pela Administração Pública, 

mister ressaltar que o indigitado primado foi elevado à categoria de Princípio Constitucional, 

através da Emenda Constitucional nº 19/1998, que deu ao artigo 37, caput, da CF - 

Constituição Federal, a seguinte redação, senão vejamos: 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: (...) 

 

Assim, verifica-se que a prestação de um serviço público eficiente (comprometido e 

produtivo) não é uma simples apropriação de uma comum realidade do “mercado de 

trabalho”, ou seja, de um termo que poderia vir a identificar uma característica própria 

marcante de corporações capitalistas, mas sim, como se observa pelo referido mandamento 

constitucional, é dever de/em toda Administração Pública Brasileira, que, muito 

provavelmente, pode vir a ser atingido, ao menos em uma parcela, com mais ações, 

movimentos e processos de educação profissional em ambientes laborais públicos. 
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1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Logo, na presente pesquisa, que se encontra abrigada na Linha de Pesquisa 

Organização e Memórias dos Espaços Pedagógicos na EPT, estudou-se a conjuntura inerente 

à educação profissional e à qualificação para o trabalho em um ambiente organizacional 

público, no caso, no âmbito do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, 

notadamente com foco em movimentos e ações de formação continuada desenvolvidos, 

deflagrados e promovidos pelo próprio órgão, de acordo com as suas especificidades, e nos 

processos de educação não-formal existentes no ente, no intuito de incentivar o seu 

reconhecimento, perpetuação, propagação e fomento. Por derradeiro, buscou-se incentivar a 

participação dos servidores no referido processo educacional organizacional, de maneira ativa, 

aproveitando e utilizando da sapiência acadêmica e profissional dos colaboradores do órgão, 

tendo em vista à aquisição de saberes exclusivos à organização e ao ambiente laboral em 

questão, cuja formação só pode ser desenvolvida no interior da própria instituição. 

 

2  PROBLEMA DE PESQUISA 

Como acontece a qualificação para o trabalho no âmbito do Ministério Público de 

Contas do Estado de Santa Catarina – MPC/SC, haja vista que, historicamente, a organização 

pública não possuía um órgão estruturado e permanente com vistas à promoção de formação 

continuada para os seus colaboradores? Antes de responder ao referido questionamento, 

investigou-se se existe, de fato, no âmbito do MPC/SC, uma efetiva educação profissional que 

qualifique os servidores para o trabalho. 

Através do problema de pesquisa e dos questionamentos acima formulados e 

propostos, realizou-se um diagnóstico acerca da existência de ações e movimentos inerentes à 

educação profissional na organização, bem como verificou-se se tais promoções, caso 

existam, qualificam para o trabalho e, caso inexistam, se seriam importantes e relevantes, em 

diversos aspectos (humano, social, profissional), para os colaboradores, possivelmente, 

resultando em uma prestação de um serviço público mais eficiente e de maior qualidade à 

sociedade. 

  

2.1 HIPÓTESES 

2.1.1 Existem ações voltadas à educação profissional na organização, notadamente 

movimentos relacionados à formação continuada, ainda que deflagrados e promovidos por 

órgão que não possui tal atribuição específica; 

2.1.2  Existem atividades ligadas à educação profissional na organização, porém em 
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diminuta quantidade e relevância que, por via de decorrência lógica, acarreta prejuízos na 

qualificação para o trabalho dos servidores e colaboradores e seu respectivo desenvolvimento; 

e 

2.1.3 A ocorrência de processos educativos não-formais no ambiente organizacional 

laboral, em nível adequado e conectados com as especificidades profissionais, impacta 

diretamente na qualificação para o trabalho, no desenvolvimento dos colaboradores e, 

possivelmente, em uma prestação de um serviço público mais produtivo. 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar a conjuntura envolvendo políticas, 

programas, ações e/ou atividades de educação profissional, qualificação para o trabalho e 

formação continuada no âmbito do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, 

bem como a verificação da existência e ocorrência de processos educativos não-formais no 

âmago da organização, visando seu reconhecimento, valorização, fomento e, eventualmente, 

sua certificação. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1 Verificar a existência de atividades de qualificação para o trabalho, mormente de 

formação continuada, promovidos pela organização, identificando-os com fulcro na 

intencionalidade e finalidade das eventuais ações; 

3.2.2 Identificar a ocorrência de processos educativos não-formais no âmbito da 

instituição, no sentido de reconhecê-los, e, na medida de sua ocorrência, buscar o fomento e a 

valorização da aprendizagem no e pelo trabalho; e 

3.2.3 Reconhecer as possibilidades de ações de qualificação técnica para o trabalho 

deflagradas com o auxílio e suporte dos próprios servidores do ente, por meio do mapeamento 

de competências e saberes-fazeres profissionais. 

 

4 SOBRE O PESQUISADOR 

O nome deste pesquisador é Patrick Barcelos Teixeira, tenho 34 anos e sou natural de 

Pelotas-RS, residindo em Florianópolis/SC há pouco mais de dez anos. Sou filho único de um 

casal de professores, minha mãe, Maria Lúcia, foi professora de educação infantil, e meu pai, 

João Claudenir, foi professor universitário das áreas de administração de empresas, 

contabilidade e comércio exterior, ambos já aposentados. 
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Cursei a pré-escola e todo o ensino fundamental no Colégio São José, localizado no 

Município de Pelotas, um colégio particular católico fundado pela Congregação das Irmãs de 

São José de Chambéry há mais de cem anos. Mesmo podendo optar por permanecer 

estudando no educandário que me acompanhou desde o maternal, inclusive com a percepção 

de bolsa de estudos integral, e que, notoriamente, possui um ensino de ótima qualidade e 

tradição, escolhi prestar o processo seletivo (exame de classificação) para o, há época, 

CEFET/RS, recém concebido a partir da transformação da ETFPel – Escola Técnica Federal 

de Pelotas, atual IFSul – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-

grandense. 

Desta feita, no ano de 2000, realizei as seleções públicas para o CEFET/RS e para o 

Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça (CAVG), também sediado em Pelotas e hoje 

vinculado ao IFSul como Câmpus Pelotas-Visconde da Graça, sendo que fui aprovado em 1º 

lugar geral para o CAVG e em 5º lugar geral para o CEFET/RS, dentre milhares de candidatos 

inscritos e postulantes a uma vaga em ambas renomadas instituições de ensino. 

Ademais, após ter logrado êxito nas referidas seleções, decidi por trilhar minha 

jornada no ensino médio junto ao CEFET/RS. Durante esse percurso vivenciei uma 

experiência que não muito durou no próprio CEFET em qual estudei e em outras instituições 

federais de ensino médio, a saber, a possibilidade de cursar somente o ensino médio, de 

maneira não integrada a qualquer curso técnico, inclusive com processos de classificação 

completamente distintos, que acabou sendo a minha opção, haja vista que o curso técnico que 

sempre me chamou atenção, Desenho Industrial, acabou sendo transformado em outro curso 

(Programação Visual) que não me atraiu. 

Contudo, mesmo tendo cursado apenas o ensino médio, sem ter obtido uma formação 

e certificação técnica, ter escolhido o CEFET/RS para fazer parte da minha vida foi uma das 

melhores e mais acertadas opções da minha carreira profissional e acadêmica, haja vista que o 

contato com professores das mais variadas áreas e formações profissionais, que ministravam 

disciplinas não integrantes dos currículos tradicionais, tais como gestão empresarial e relações 

humanas, bem como com colegas que decidiram por frequentar um curso técnico, 

contribuíram sobremaneira para minhas escolhas futuras. 

Logo após a conclusão do ensino médio, prestei vestibular e fui aprovado para o 

Bacharelado em Direito da Universidade da Região da Campanha (URCAMP), localizada no 

Município de Bagé/RS, curso pelo qual fui me interessando durante a adolescência. Ainda 

durante o início do curso, no primeiro semestre, optei por, ao invés de realizar o alistamento 

militar, obrigatório a todos os jovens do sexo masculino no ano em que completam 18 anos de 
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idade, concorrer a uma vaga no Núcleo de Preparação de Oficias da Reserva – NPOR do 3º 

Regimento de Cavalaria Mecanizado – 3º RCMec, com sede em Bagé. 

Sendo assim, durante o ano de 2004, realizei todas as etapas, intelectuais e físicas, da 

seleção a qual me submeti, tendo a felicidade, já no início de 2005, de lograr êxito em 

conquistar uma vaga para o Curso de Formação de Oficiais do Exército, que se iniciou em 

fevereiro daquele ano. Durante um ano conciliei as atividades militares e o curso de 

graduação, até minha formatura no NPOR como Aspirante à Oficial do Exército Brasileiro, 

sendo que, também, acabei por ser considerado o Aluno-Destaque daquele ano e fui agraciado 

com alguns prêmios e honrarias militares, sendo a mais importante a assinatura do histórico 

“Livro de Ouro”, que é um livro, de quase um século, onde constam os nomes e dados 

pessoais dos destaques de cada ano de formação. 

Nesse diapasão, fui Oficial do Exército Brasileiro do Serviço de Intendência por seis 

anos, sendo responsável pela chefia das áreas ligadas às aquisições e contratações públicas, 

bem como do setor financeiro das unidades militares em que servi. Coincidentemente, ao 

concluir a Graduação em Direito também decidi encerrar minha carreira militar e me dedicar 

a concursos públicos que privilegiassem a minha formação jurídica. 

Logo após, a partir do final do ano de 2010, passei a trabalhar na Fundação do Meio 

Ambiente do Estado de Santa Catarina (FATMA/SC), atual Instituto do Meio Ambiente 

(IMA/SC), atuando junto à Procuradoria Jurídica e como Presidente da Comissão Permanente 

de Licitações e Pregoeiro. Na referida organização, que muito contribuiu para minha 

qualificação, inclusive me proporcionando a oportunidade de cursar uma Especialização em 

Direito Administrativo e Licitações e Contratos, concluída no ano de 2013, permaneci 

trabalhando por aproximadamente três anos, quando surgiu a oportunidade de prestar 

concurso público para o cargo de Auditor do IFSC, seleção à qual me submeti e obtive 

sucesso, tendo sido aprovado em 1º lugar geral para o cargo pretendido, trajetória que 

passarei, desde já,  a expender. 

Fui servidor do Instituto Federal de Santa Catarina pelo período de dois anos (2013 – 

2015), tendo ocupado o cargo de Auditor, realizando trabalhos atinentes à auditoria interna 

nos câmpus da região sul do Estado, Grande Florianópolis e Reitoria do IFSC. Inicialmente, 

ao ser provido no cargo, fui lotado no Câmpus Criciúma, cabendo a mim a responsabilidade 

de auditar os Câmpus Araranguá, Tubarão (ainda em fase de construção), Garopaba, Lages e 

Urupema, além do próprio Câmpus Criciúma, trabalhos que executei por aproximadamente 10 

meses, até ser removido para a Auditoria-Geral, sediada na Reitoria. 
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Já na Reitoria do IFSC, desenvolvi as ações de auditagem a mim solicitadas, 

envolvendo os aspectos atinentes aos processos internos das atividades meio e fim da 

organização, no âmbito da própria Reitoria, Câmpus Florianópolis-Continente, Câmpus 

Florianópolis, Câmpus São José e Câmpus Palhoça Bilíngue, além de assessorar e substituir, 

quando de suas ausências, o Auditor Chefe da Unidade de Auditoria Interna do IFSC, até meu 

desligamento da instituição, para tomar posse em outro cargo público inacumulável, no mês 

de março do ano de 2015. 

Apesar de não ser oriundo de um curso de licenciatura ou, ainda, de uma área 

intimamente ligada ao ensino, a indigitada temática sempre me chamou atenção e me instigou 

a pesquisar e estudar a matéria, sendo que a oportunidade de ter sido servidor do IFSC, ainda 

que pelo curto período de dois anos, fomentou meu interesse na área educacional, 

notadamente a profissional. Tal interesse, resultou na minha inscrição para a seleção pública 

do ProfEPT, sendo que foi a primeira vez que prestei o processo seletivo e tive a felicidade de 

ser aprovado.  

Nos dias atuais, ocupo o cargo de provimento efetivo de Analista de Contas Públicas 

do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, tendo sido aprovado em 4º 

lugar geral em um concurso público com aproximadamente 4 mil candidatos inscritos. Estou 

lotado junto ao Gabinete do Procurador de Contas Diogo Roberto Ringenberg. 

No campo profissional, me considero realizado por trabalhar em uma organização de 

controle externo que é tão essencial na atualidade brasileira. Em tempos de combate à 

corrupção e da valorização do zelo pela coisa pública, atuar diretamente no controle de 

eventuais desvios de recursos públicos e auxiliar na proteção do Erário contra o seu mau uso e 

sua dilapidação, me enche de orgulho e motivação. 

Ao passo que acredito que a educação é o caminho a ser trilhado para a mudança e a 

evolução de nossa sociedade para uma realidade onde atos imorais e ímprobos sejam a 

exceção, e não a regra, creio que, no exato momento em que vivemos, reprimendas robustas 

àqueles que fazem seus a res pública são inafastáveis. 

Sendo assim, pretendo seguir meus passos e meu caminho profissional na organização 

em que laboro, progredir na carreira, sempre buscando e procurando me qualificar, como 

exemplo, cito que iniciei a cursar em 2017 o Bacharelado em Administração Pública da 

UFSC, agora já em fase de conclusão, tendo em vista que acredito que tais ações resultarão na 

prestação de um serviço e de uma resposta à sociedade de maior qualidade e eficiência. 
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5 JUSTIFICATIVA 

A educação profissional no âmbito do Ministério Público de Contas do Estado de 

Santa Catarina, ao que parece, reflete, possivelmente, a realidade de outros órgãos públicos 

brasileiros, a saber, existem algumas atividades de formação continuada que são ofertadas, 

todavia o referido mecanismo de qualificação para o trabalho não parece ser a principal 

ferramenta de aquisição dos saberes-fazeres laborais, trazendo à tona, nesse sentido, a 

temática da educação não-formal e da aprendizagem pelo e no trabalho e os seus respectivos 

processos educativos, que carecem de uma mais atenciosa e aprofundada análise, com vistas a 

sua compreensão, elucidação e melhor entendimento. Desta feita, a partir da referida 

identificação, apresentou-se importante a investigação da efetiva e real conjuntura da 

qualificação para o trabalho dentro do ambiente organizacional, haja vista que mereciam ser 

compreendidos os processos atinentes à aquisição da “técnica” na entidade, englobando e 

envolvendo a adoção de qualificações e atividades externas ou internas, o auxílio/suporte ou 

não dos próprios servidores (e suas expertises) no processo educacional (formal e não-

formal), bem como, ainda, as possibilidades futuras vislumbradas para os trabalhadores da 

instituição. 

Ademais, resta intrínseco aos processos educacionais nos ambientes organizacionais 

públicos o aspecto da eficiência na prestação dos serviços à sociedade, haja vista que nos 

parece que um servidor qualificado para o trabalho executará suas atividades laborais de 

maneira mais adequada e com maior qualidade, retornando um serviço mais benéfico à 

coletividade. Repisando a necessidade do acatamento do primado da eficiência nas 

organizações públicas, sem qualquer margem discricionária, Furtado (2007) já versou acerca 

da temática, no sentido de que não há qualquer justificativa para o não atendimento ao 

princípio da eficiência, não sendo este uma faculdade derivada da conveniência ou 

oportunidade. 

 

6 RELEVÂNCIA 

A relevância do trabalho reside, inicialmente, no fomento à pesquisa e à própria 

educação profissional em ambientes organizacionais, notadamente os ambientes 

organizacionais públicos. Porém, o intento fundamental e principal da investigação está ligado 

à denotação da importância e relevância da qualificação para o trabalho no interior da 

estrutura da entidade investigada (MPC/SC), buscando demonstrar que o autoconhecimento 

institucional pode e deve refletir em uma educação profissional de qualidade, seja de maneira 

formal ou não-formal, e que, de fato, estimule, incentive e utilize as competências e saberes 
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profissionais dos trabalhadores do órgão, resultando em uma mais adequada, melhor e mais 

célere prestação de serviços públicos à sociedade. 

Outro aspecto relevante da pesquisa em tela é o relacionado ao momento (tempo) em 

que este trabalho foi desenvolvido, haja vista que, através do novel Regimento Interno do 

Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, instituído através da Portaria MPC 

nº 48/2018, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina de 04/09/2018, foi constituído o Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional, subordinado 

à Gerência de Recursos Humanos, com a incumbência da promoção de ações e movimentos 

referentes à educação profissional, senão vejamos extrato da referida Portaria: 

Art. 61. O Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional visa ao aprimoramento cultural e 

profissional dos membros da Instituição, de seus auxiliares e servidores, bem assim 

à melhor execução de seus serviços e racionalização do uso de seus recursos 

materiais. 

Art. 62. O Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional será exercido por servidor 

ocupante de cargo de nível superior, designado pelo Procurador-Geral, com as 

seguintes atribuições: 

I - promover a instituição de cursos para aperfeiçoamento e especialização de 

membros do Ministério Público de Contas; 

II - realizar e estimular atividades culturais ligadas ao campo do Direito e ciências 

correlatas; 

III - adotar as providências cabíveis, em interlocução com as demais unidades do 

Ministério Público de Contas, para implementação de melhorias, visando suprir as 

necessidades apuradas; 

IV - elaborar e manter atualizado banco de dados de perfis funcionais, visando 

melhor aproveitamento das capacidades e aptidões individuais de cada servidor; 

V - promover, periódica, local e regionalmente, isolada ou conjuntamente com 

outras instituições, ciclos de estudos e pesquisas, reuniões, seminários e congressos; 

VI - apoiar projetos e atividades de ensino e pesquisa que se relacionem com o 

aprimoramento dos servidores e membros do Ministério Público de Contas; 

VII - manter intercâmbio cultural e científico com instituições públicas e privadas, 

nacionais e estrangeiras; 

VIII - editar publicações, físicas ou eletrônicas, de assuntos jurídicos e correlatos; 

IX - promover a divulgação dos órgãos de controle externo junto à comunidade 

acadêmica, visando fomentar o debate e a produção científica sobre temas 

relacionados as suas funções; e 

X - exercer outras atividades que lhe forem conferidas. 

Art. 63. O Ministério Público de Contas poderá firmar convênios com entidades 

culturais ou de ensino jurídico para a realização das atividades referidas no artigo 

anterior. 

 

Aproveitando o ensejo, vejamos um pouco mais acerca das normatizações e previsões 

relativas ao Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina. O Ministério Público 

de Contas do Estado de Santa Catarina é o órgão ministerial de controle que atua junto ao 
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TCE - Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina desde o ano de 1955 (Lei Estadual nº 

1.366), possui previsão constitucional dada pelo art. 130 da Constituição Federal e art. 102 da 

Constituição do Estado de Santa Catarina, bem como pela Lei Complementar Estadual nº 

202/2000, através do seu art. 107, que assim dispõe: 

Art. 107. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ao qual se aplicam os 

princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência 

funcional e administrativa, é exercido pela Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de 

Contas e compõe-se de um Procurador-Geral, um Procurador-Geral Adjunto e três 

Procuradores, bacharéis em Direito 

 

Ainda, versa o já comentado Regimento Interno do Ministério Público de Contas do Estado de 

Santa Catarina, consolidado e instituído através da Portaria nº 48/2018: 

Art. 1º O presente Regimento Interno dispõe sobre a organização do Ministério 

Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

Parágrafo único. Fica instituída a denominação usual “Ministério Público de Contas 

do Estado de Santa Catarina”, diante da orientação nacionalmente disseminada por 

tais órgãos ministeriais dos demais Estados Federados e do Distrito Federal. 

Art. 2º O Ministério Público de Contas é instituição essencial ao exercício das 

funções de fiscalização e controle externo do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. 

Parágrafo único. Aplicam-se ao Ministério Público de Contas os princípios 

institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional e 

administrativa. 

 

Desta feita, acredita-se que os resultados da pesquisa podem, de alguma maneira, auxiliar no 

desenvolvimento e na implementação de atividades de qualificação para o trabalho no âmbito 

da organização.  

Em suma, a contribuição da pesquisa está alinhada em demonstrar que a prestação de 

serviços públicos com boa qualidade, que Alexandrino e Paulo (2011) entendem como 

eficientes, está intimamente ligada com uma adequada educação profissional dentro das 

organizações públicas. 

 

7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho restou estruturado, com vistas a atingir o objetivo geral proposto, que 

acabou por ser subdividido em três objetivos específicos, com uma fundamentação teórica, 

que poderá ser vista logo abaixo no próximo tópico, sendo que a revisão bibliográfica que foi 

buscada com o intuito de se prestar como referencial de embasamento, abordará os aspectos e 

as temáticas consideradas basilares para o assunto tratado, tais como o trabalho (saber 

trabalhar e aprender a trabalhar), a técnica, as relações com o mundo do trabalho, a educação 
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não-formal/assistemática, as pedagogias da prática e o currículo existente no local de trabalho, 

a aprendizagem no/pelo trabalho, a andragogia, as comunidades da prática, entre outros 

institutos e conceituações. 

Ainda, serão esclarecidos os passos metodológicos seguidos durante a execução e 

realização da pesquisa, bem como restarão trazidos os resultados da investigação e as 

discussões julgadas mais pertinentes e relevantes, de acordo com as respostas obtidas por 

meio dos instrumentos e técnicas de pesquisa aplicados, sendo que, ao final, concluir-se-á no 

sentido de buscar o estabelecimento de respostas à pergunta-problema deste trabalho 

acadêmico e será apresentado o produto/recurso educacional criado e confeccionado. 

 

8 REFERENCIAL TEÓRICO 

O trabalho, entendido como a condição fundamental básica da vida do ser humano 

(ENGELS, 1876), possui profunda importância e relevância na própria significação da 

existência do homem. Ademais, no que tange ao viés do esforço aplicado à produção de 

utilidades (ALBORNOZ, 1988), o trabalho passa a carecer e necessitar de determinadas 

atividades formativas, visando à qualificação profissional, haja vista que a técnica é imanente 

à espécie humana (VIEIRA PINTO, 2005). 

A Educação Profissional deve preparar o cidadão em relação ao desenvolvimento do 

saber trabalhar (CNE/CEB, 2012), bem como deve ser uma facilitadora do aprender a 

trabalhar (BARATO, 2002). Em suma, a Educação Profissional deve propiciar a detenção de 

conhecimentos técnicos, conforme bem versou Wollinger em sua Tese de Doutoramento 

(2016): 

A Educação Profissional, como a atividade social de apropriação da técnica, deve 

transformar a desigualdade em oportunidade, à medida que as pessoas se preparam 

conscientemente para transformar a natureza produzindo sua existência, produzem 

também sua consciência: de dignidade, de profissional, de cidadão. Tal consciência 

induz ao direito de também desfrutar dos bens produzidos por outros trabalhadores, 

com os quais compartilha seu trabalho. 

 

Nesse diapasão, a qualificação profissional deve estar, necessariamente, próxima do 

mundo do trabalho (GRUBER; ALLAIN; WOLLINGER, 2017), desta feita, parece-os 

plausível que, se as ações de educação profissional vierem a ser materializadas nos próprios 

ambientes organizacionais, de maneira adequada, as chances de êxito no processo educativo 

são grandes. Ainda, merece destaque e registro que, muito provavelmente, um movimento de 

qualificação profissional num ambiente organizacional dar-se-á em grupo, por vezes maiores, 

por vezes menores, que propiciam o que Sigaut (2009) denominou de experiência 
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compartilhada, entendida como fundamental. Sigaut (2009), na mesma obra, argumenta e 

fundamenta que: 

O saber fazer não se adquire a não ser por experiência pessoal. Não se pode 

contentar em olhar outro fazendo, apesar deste olhar ter um papel essencial. É 

preciso passar ao ato. Ora, não se experimenta sozinho (o que é característico do 

cientista maluco nos romances de ficção científica). A experiência é ajudada, guiada, 

facilitada por aqueles que já adquiriram, e é esta ajuda, este guiar que são 

socialmente instituídos na aprendizagem. Na aprendizagem, o grupo transmite a seus 

novos membros a soma das experiências que seus membros compartilham entre si e 

que os identifica como tais. Por isso, a aprendizagem não é somente a aquisição de 

saberes, é também a aquisição de uma identidade, a do membro do grupo em que 

estes saberes são reconhecidos e valorizados por serem compartilhados. 

 

Ainda que a Educação Profissional em ambientes formais de aprendizagem seja 

deveras importante e basilar para a qualificação para o trabalho, considerando que a técnica é 

um ato tradicional eficaz (MAUSS, 1936), e, portanto, o ensino da técnica pressupõe uma 

ação (ensinar um ou um conjunto de atos), nada mais aconselhável e recomendável que o 

binômio “ensino-aprendizagem”, ou o ensino e a aprendizagem, se desenvolva nos ambientes 

laborais, haja vista que o autoconhecimento institucional das organizações propiciará um 

adequado ensino da técnica. Em resumo, crê-se que através da experimentação técnica no 

trabalho ocorrerá, de fato, o desenvolvimento profissional e humanístico, tendo em vista que o 

indigitado desenvolvimento acontece no decorrer da experiência profissional (PASTRÉ; 

MAYEN; VERGNAUD, 2006). 

Sigaut (2009), comenta que a ação técnica socializa, identifica e faz de uma pessoa um 

membro de um determinado grupo específico. Ou seja, é a noção das comunidades de prática, 

que são atemporais e irrestritas a locais ou territórios pré-determinados, sendo que a técnica é 

o laço integrador de tais comunidades. 

Ademais, o desenvolvimento profissional, mais do que guardar relação com o 

Princípio Constitucional da Eficiência (Art. 37, caput, da Constituição da República) acaba 

por derivar do indigitado primado, conforme abordou e tratou Carvalho Filho (2011): 

Significa que a Administração deve recorrer à moderna tecnologia e aos métodos 

hoje adotados para obter a qualidade total da execução das atividades a seu cargo, 

criando, inclusive, novo organograma em que se destaquem as funções gerenciais e 

a competência dos agentes que devem exercê-las. 

 

Com vistas a não deixar margens para dúvidas acerca da ligação íntima e estreita da questão 

da necessária eficiência nos serviços dos Entes Públicos com a qualificação para o trabalho 

dos servidores, Meirelles (2003) assim caracterizou e definiu a Eficiência: 

O que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, 

perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função 

administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, 
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exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das 

necessidades da comunidade e de seus membros. 

 

Logo, não há como apartar e desvincular institutos como presteza, perfeição e rendimento 

funcional da educação profissional em nível organizacional. 

É mister ressaltar que a eficiência elencada pela Magna Carta em nada tem a ver com 

aquela eficiência das corporações privadas, que, muitas vezes, é dotada de caráter absoluto 

(VILLA, 1995). Finalmente, se o objetivo da eficiência é alcançar os melhores resultados na 

execução dos serviços públicos (DI PIETRO, 2011), por decorrência lógica, a educação 

profissional no âmbito e no interior dos organismos institucionais públicos deve, 

necessariamente, buscar o mesmo. 

Ocorre que nem sempre a educação profissional e a própria aprendizagem no trabalho 

acontecem por intermédio de instruções formais ou sistemáticas, muitas das vezes a aquisição 

dos saberes-fazeres profissionais está no âmago das trocas de experiências e na simbiose de 

conhecimentos do trabalho diário. Dewey (1959), assim caracterizou o indigitado processo 

educativo: 

Na educação que denominamos não-formal ou assistemática, a matéria do estudo 

encontra-se diretamente na sua matriz, que é o próprio intercâmbio social. É aquilo 

que fazem e dizem as pessoas em cuja atividade o indivíduo se acha associado. 

 

O que se denomina ou intitula de educação não-formal, ou, ainda, de processos 

educativos não formais, no nosso caso, aqueles que acontecem nos ambientes organizacionais 

laborais, é um processo educacional, em que algum ou alguns critérios divergem das 

conceituações típicas de educação formal e informal. Senão vejamos como Ghanem e Trilla, 

em obra organizada por Arantes (2008), conceituaram o referido processo: 

Em outras palavras, o que seria “não-formal” nesse tipo de educação é ou a 

metodologia, o procedimento, ou o agente, a instituição, ou o marco no qual em cada 

caso se gera ou se localiza o processo educacional. 

 

Ainda sobre a definição do importante instituto da “educação não-formal”, em 

importante obra que recebeu o título de “Attacking Rural Poverty: How Non-Formal 

Education Can Help”, Coombs e Ahmed (1974) versaram que a educação não-formal é toda a 

atividade educativa organizada externa ao sistema oficial, que objetiva, em suma, ser uma 

facilitadora da aprendizagem a parcelas da população específicas. Partindo das recém vistas 

conceituações, parece haver uma profunda identificação do que pode ser entendido como 

educação não-formal com os processos educativos que ocorrem no interior das organizações, 

in casu, as públicas. 
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Outro aspecto que merece destaque e registro é o efeito que o processo não-formal 

causa (ou pode causar) no sujeito educando, aquele que se submete ou é submetido à 

educação não-formal, notadamente na alteração da sua história de vida e, até mesmo, de sua 

emancipação como cidadão e trabalhador. Em roteiro similar, Gohn (2015) esposa que: 

Os processos de aprendizagem na educação não formal ocorrem a partir da produção 

de saberes gerados pela vivência, por exemplo, na arte de tocar um instrumento ou 

desempenhar uma atividade – de dança, teatro, pintura, etc. As vivências 

constituem-se em momentos de situações-problema, desafios a serem enfrentados e 

superados. Os aprendizes têm de mergulhar por inteiro nas atividades/ações, corpo e 

intelecto, e não apenas utilizar as atividades mentais, o raciocínio lógico (que 

certamente continua se fazendo presente o tempo todo, monitorando a 

experimentação). O intelecto e o pensamento articulam-se com o movimento do 

corpo do aprendiz, cria-se uma unidade de ação. Os resultados desse processo 

configuram identidades ao sujeito aprendiz, constroem repertórios que delineiam a 

própria história desses sujeitos. 

 

Trata-se, especificamente, da aprendizagem não só no trabalho, mas pelo trabalho, 

que, segundo Billett (2001), através da prática social cotidiana se contribui para uma 

aprendizagem como um todo. Billett (2000) intitula/denomina como pedagogias da prática 

aquelas suscetíveis a promover aprendizagem pelas interações e atividades pelo/no/do 

trabalho, destacando sobremaneira a aprendizagem guiada/orientação proximal, ao nosso 

entender, uma das práticas mais comuns e corriqueiras nos locais de trabalho, incluindo os 

públicos. Ainda em Billet (2006), verifica-se que o ordenamento das experiências 

profissionais nos ambientes organizacionais de prática laboral dá-se por meio de um 

verdadeiro currículo (trilha pela qual se avança - caminho a seguir), chamado de currículo do 

local de trabalho.  

Inclusive, é comum em outros países a execução e a realização de qualificações 

profissionais (com a promoção de avaliações e tarefas de verificação da aprendizagem) nos 

ambientes de trabalho. Vejamos o que Ingle e Duckworth (2015) dissertam acerca das NVQs – 

National Vocational Qualifications: 

NVQs são qualificações flexíveis baseadas em competências, fundamentadas nos 

padrões ocupacionais do Reino Unido de cada função profissional específica. Elas 

costumam ser feitas no local de trabalho ou em ambientes que simulam o ambiente 

de trabalho. Os alunos são avaliados quanto à sua capacidade de demonstrar suas 

habilidades na realização de tarefas específicas do serviço. Anexa-se um portfólio 

para comprovar que o aluno é competente em relação aos padrões mínimos exigidos. 

 

Ademais, outro viés que merece comentários é que tratamos aqui de aprendizado 

adulto, ou seja, que carece de ferramentas, mecanismos e metodologias próprias, que diferem 

daquelas utilizadas no ensino e na aprendizagem de crianças e jovens. Lucas, Spencer e 

Claxton (2012), ao abordarem a educação para adultos, identificaram como principal meta da 
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educação o desenvolvimento de uma chamada – competência instrumental – citando os seis 

resultados cruciais para o desenvolvimento e compreensão da referida competência 

instrumental, quais sejam, ter expertise rotineira, inventividade, habilidades literárias 

funcionais, capricho, atitudes profissionais e habilidades mais amplas de crescimento. 

Acerca da mesma temática, ainda, Knowles (1984), com relação ao aprendizado adulto 

informal e a andragogia, identificou cinco características principais de alunos em idade adulta, 

a saber, autoconceito, experiência, prontidão para aprender, orientação de aprendizado e 

motivação para aprender. Logo, com todas essas conceituações iniciais, buscou-se 

fundamentar teoricamente o bojo dos institutos teóricos que circundam a presente pesquisa. 

 

9 METODOLOGIA DA PESQUISA 

9.1 MÉTODO, NATUREZA E CARACTERIZAÇÃO 

A pesquisa realizada teve natureza aplicada e pode ser classificada, quanto ao método, 

como hipotético-dedutiva e monográfica, haja vista que consistiu em investigar instituições, 

profissões, indivíduos, condições, grupos ou comunidades, com a intenção de generalizar os 

resultados encontrados através da pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2011). 

Quanto à abordagem, apresentou características qualitativa e quantitativa, haja vista 

que medidas foram aplicadas. A natureza aplicada deve-se ao aspecto da compreensão e 

proposição de aportes práticos, contribuindo para o aperfeiçoamento da organização onde foi 

executado e realizado o estudo de caso.  

A caracterização da pesquisa também como qualitativa ocorre, pois, a pesquisa se 

dedicou ao estudo de aspectos, características, fatos e situações onde a quantificação não é 

conveniente/apropriada, ou seja, parte do objeto estudado não indicou a aplicação de padrões 

de medida ou variáveis, notadamente por sua natureza e especificidade.  

Ademais, no que tange à compreensão dos fenômenos, a pesquisa foi ao encontro 

daquilo que versou Godoy (1995), que afirmou que na pesquisa qualitativa os fenômenos 

devem ser compreendidos no contexto em que ocorrem e as suas análises devem privilegiar 

uma “perspectiva integrada” entre o objeto estudado e o pesquisador. Em suma, a pesquisa 

buscou compreender em profundidade o contexto do objeto estudado. 

 

9.2 MODALIDADES E DELINEAMENTO 

Quanto à modalidade de pesquisa, foi adotado o estudo de caso, sendo que, de maneira 

secundária, para fins de constituição do corpus de dados para análise, foram utilizados traços 

da pesquisa de campo e da pesquisa documental. Com relação ao estudo de caso, a pesquisa 
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focou e priorizou em interpretar a conjuntura onde a situação encontra-se inserida 

(SEVERINO, 2007). 

Acerca do delineamento da pesquisa, quanto aos fins, pode ser caracterizada como 

uma pesquisa explicativa, pois objetivou a análise dos fatos, interpretá-los e, por fim, 

identificar suas causas. Tal prática visa ampliar generalizações, definir leis mais amplas, 

estruturar e definir modelos teóricos, relacionar hipóteses em uma visão mais unitária do 

universo ou âmbito produtivo em geral e gerar hipóteses ou ideias por força de dedução lógica 

(MARCONI; LAKATOS, 2011). 

 

9.3 PROCEDIMENTOS E DELIMITAÇÃO 

Com relação aos elementos e passos necessários ao desenvolvimento da pesquisa, 

foram consideradas e estabelecidas variáveis, notadamente ao que concerne aos aspectos 

quantitativos a serem investigados, tal como o tempo de serviço público (no MPC/SC) dos 

servidores que responderam aos questionários. 

Igualmente, foram definidos os principais sujeitos a serem envolvidos na investigação, 

quais sejam, os servidores da indigitada organização pública. O órgão apresentou, durante o 

desenvolvimento da pesquisa, pequenas variações no número de servidores, derivadas de 

exonerações e aposentadorias que acabaram por acontecer, porém pode-se afirmar que 

manteve uma média aproximada de 50 servidores, entre servidores efetivos e comissionados, 

de ambos os sexos, com idades que variam entre 30 e 65 anos, aproximadamente, níveis 

socioeconômicos que oscilam entre classe média e classe média alta e escolaridade 

predominantemente de formação superior.  

 

9.4 INSTRUMENTOS E TÉCNICA DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Acerca das estratégias de coleta de dados e dos instrumentos de pesquisa para 

constituição dos dados, foram escolhidas a observação direta intensiva (que consiste na 

observação, inclusive com o registro de eventos e fatos através de equipamentos 

digitais/eletrônicos como câmeras filmadoras e/ou fotográficas e entrevistas 

padronizadas/estruturadas) e a observação direta extensiva, notadamente pela confecção e 

aplicação de questionários e formulários escritos e fechados, sendo que os instrumentos foram 

aplicados no local de pesquisa (Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina) e 

para os sujeitos já estabelecidos alhures, quais sejam, os servidores públicos do MPC/SC, 

posteriormente analisados por meio dos modelos e técnicas de interpretação competentes e 

que se mostraram mais apropriadas. 
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A aplicação de entrevistas e questionários mostrou-se bastante adequada para a 

presente investigação, notadamente com vistas a verificação do histórico e do perfil da 

educação profissional, notadamente da qualificação e da aprendizagem pelo/no trabalho, no 

âmbito do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina – MPC/SC. 

Ademais, vale registrar e ressaltar que o questionário acabou sendo escolhido e foi o 

instrumento mais utilizado pois facilita a análise dos dados e informações obtidas, haja vista 

que é igual para todos os respondentes e tal uniformidade acaba sendo garantida nas perguntas 

e nas respostas (GIL, 2007; RICHARDSON et al., 2007). Os questionários acabaram por ser 

respondidos por um total de 27 servidores da organização, sendo 24 colaboradores que não 

ocupam cargos de direção ou gerência e três funcionários que ocupam tais cargos (2 gerentes 

e 1 diretor). Também foram aplicados questionários específicos a dois Procuradores de 

Contas, sendo que a totalidade dos respondentes foi determinada pelas suas disponibilidade e 

presença na instituição/organização no período em que os dados e informações da pesquisa 

aplicada foram coletados, bem como suas aceitações e acatamentos em responder aos 

questionamentos. 

Nesse viés, buscando uniformidade, foi escolhida também a aplicação da entrevista 

estruturada, que tem como principal característica a utilização de um roteiro previamente 

organizado (LAKATOS; MARCONI, 2007). A entrevista estruturada foi respondida por três 

servidores do MPC/SC (integrantes da Gerência de Recursos Humanos e do Núcleo de 

Aperfeiçoamento Funcional). 

 

10 RESULTADOS DA PESQUISA 

Inicialmente, antes de adentrarmos à exposição dos resultados da pesquisa, senão 

vejamos os principais instrumentos que foram utilizados com vistas a coletar os dados, 

impressões e informações objetivados e pretendidos. 

O primeiro e talvez mais robusto instrumento de pesquisa foi um questionário 

denominado/intitulado de “ENQUETE ANÔNIMA DE PARTICIPAÇÃO 

FACULTATIVA/VOLUNTÁRIA – SERVIDORES DO MPC/SC”, que restou composto por 

12 perguntas, sendo 11 questionamentos objetivos (com uma pergunta com possibilidade de 

complementação dissertativa) e uma questão discursiva/dissertativa. 
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Figura 1 – ENQUETE ANÔNIMA DE PARTICIPAÇÃO 

FACULTATIVA/VOLUNTÁRIA – SERVIDORES DO MPC/SC 

– PERGUNTAS DE Nº 1 ATÉ Nº 6 

 
Fonte: Do Autor (2020). 
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Figura 2 – ENQUETE ANÔNIMA DE PARTICIPAÇÃO 

FACULTATIVA/VOLUNTÁRIA – SERVIDORES DO MPC/SC 

– PERGUNTAS DE Nº 7 ATÉ Nº 12 

 
Fonte: Do Autor (2020). 

 

Verifica-se que o primeiro instrumento de pesquisa restou destinado aos servidores do 

Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina e foi aplicado a 24 colaboradores 

da organização, ocupantes de cargos de provimento efetivo e de cargos de provimento em 

comissão, de ambos os sexos e com idades das mais variadas. 

Conforme se verá, tal instrumento foi aquele aplicado ao maior número de sujeitos, 

haja vista que as outras enquetes e questionários, bem como as entrevistas estruturadas e 

formulários acabaram por ser desenvolvidas com uma quantidade bem menor de servidores 

do órgão. 
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Vejamos então quais são as análises e verificações que foram pretendidas e 

objetivadas com o indigitado instrumento, ou seja, passemos a ver qual o âmago e o cerne de 

cada pergunta, na ordem em que se encontram e foram apresentadas: 

a) Importância do aprendizado obtido pelo trabalho, ou seja, na “prática diária”, para 

o desempenho das atividades profissionais atuais do servidor; 

b) Participação do servidor em aperfeiçoamentos, capacitações ou cursos deflagrados 

pelo MPC/SC enquanto órgão promotor; 

c) Número aproximado de atividades de qualificação para o trabalho que o servidor 

tenha participado; 

d) Nível de importância das atividades de qualificação que o servidor participou para 

a melhoria do desempenho nas rotinas profissionais; 

e) Importância da participação do servidor em atividades de qualificação para o 

trabalho; 

f) Ferramenta de qualificação para o trabalho que mais auxiliou o servidor no 

exercício de suas atividades; 

g) Conhecimento do servidor acerca da existência de setor ou departamento do 

MPC/SC destinado ao aperfeiçoamento funcional dos membros e servidores da 

organização; 

h) Identificação do departamento ou setor referido na pergunta anterior, em caso de 

resposta positiva; 

i) Ocorrência do compartilhamento de conhecimentos, saberes e experiências 

profissionais do servidor com colegas de instituição; 

j) Maneira pela qual se deu o compartilhamento de conhecimentos, experiências e 

saberes profissionais do servidor, em caso de resposta afirmativa à pergunta 

antecedente; 

k) Aceitação do servidor em participar de maneira ativa (compartilhando saberes-

fazeres) de ações e atividades educativas mais formalizadas (cursos, oficinas, 

palestras); e 

l) Tempo de serviço na organização. 

 

Desta feita, vejamos os resultados do formulário/questionário aplicado que, em 

conjunto com outros instrumentos, acaba por consistir em um dos importantes resultados da 

pesquisa. 

Primeiramente, passemos a ver as respostas apresentadas de maneira majoritária, ou 
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seja, as alternativas/assertivas que foram respondidas em maior frequência/intensidade (mais 

vezes – maior número). 

 

Quadro 1 – Respostas dos servidores do MPC/SC ao questionário 

PERGUNTA RESPOSTA 

1 MUITA 

2 SIM 

3 ATÉ 5 

4 RAZOÁVEL/MEDIANA 

5 SIM 

6 APRENDIZAGEM PELO TRABALHO 

DIÁRIO 

7 NÃO SEI / NÃO LEMBRO 

8 NÚCLEO DE APERFEIÇOAMENTO 

FUNCIONAL 

9 SIM 

10 MANEIRA ESPONTÂNEA 

11 NÃO SEI DIZER / TALVEZ 

12 MÉDIA: 8 ANOS – MEDIANA E MODA: 

5 ANOS 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Igualmente, resta fundamental a verificação da intensidade ou frequência de cada 

uma das respostas, haja vista que para uma real e efetiva captação de impressão ou 

tendência, é necessária a certeza da superioridade de uma escolha/resposta sobre as demais. 

Senão vejamos: 

 

Tabela 1 – Percentual das respostas majoritárias dos servidores do MPC/SC ao questionário 

PERGUNTA FREQUÊNCIA/INTENSIDADE DA 

RESPOSTA MAJORITÁRIA 

1 83,3% 

2 95,9% 

3 58,3% 

4 54,2% 

5 100% 

6 56,3% 

7 37,5% 

8 100% 

9 100% 

10 87,5% 

11 50% 

12 25% 
Fonte: Do Autor (2021). 
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Considerando que iremos discutir os resultados obtidos através dos instrumentos 

propostos nesta pesquisa e aplicados no âmbito do MPC/SC no próximo capítulo, resta 

cabível a verificação e análise de outro questionário que foi aplicado na organização, 

entretanto para outra categoria de servidores, quais sejam, ocupantes de cargos de gerência e 

direção. 

Tal questionário, denominado/intitulado de “ENQUETE ANÔNIMA DE 

PARTICIPAÇÃO FACULTATIVA/VOLUNTÁRIA – DIRETORES/GERENTES DO 

MPC/SC”, foi composto por cinco perguntas objetivas, sendo que um questionamento 

comportou a possibilidade de complementação dissertativa, vejamos: 

 

Figura 3 – ENQUETE ANÔNIMA DE PARTICIPAÇÃO 

FACULTATIVA/VOLUNTÁRIA – DIRETORES/GERENTES 

DO MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2020). 
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O referido instrumento foi submetido a três servidores do MPC/SC que ocupam cargos 

de gerência ou direção e objetivou, em suma, verificar o que segue: 

1) Qual a função de gestão desempenhada pelo servidor; 

2) Se o servidor incentiva os seus subordinados a buscarem atualizações e 

qualificações constantes para o trabalho; 

3) Quais os mecanismos utilizados pelo servidor para fomentar e estimular 

atividades de qualificação para o trabalho, em caso de resposta afirmativa para 

a pergunta antecedente; 

4) Percepção do servidor acerca do compartilhamento de conhecimentos, 

experiências e saberes profissionais no âmbito da sua diretoria ou gerência; e 

5) Recebimento de demandas de atividades de qualificação para o trabalho pelo 

servidor. 

 

Passemos a ver as respostas apresentadas em maior quantidade para o indigitado 

questionário: 

 

Quadro 2 – Respostas dos diretores/gerentes do MPC/SC ao questionário 

PERGUNTA RESPOSTA 

1 GERENTE 

2 SIM 

3 CURSOS EXTERNOS – 

APRENDIZAGEM PELO TRABALHO 

4 SIM 

5 SIM 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Senão vejamos a intensidade ou frequência das respostas escolhidas pelos sujeitos que 

responderam ao questionário proposto e aplicado: 

 

Tabela 2 – Percentual das respostas majoritárias dos diretores/gerentes do MPC/SC ao questionário 

PERGUNTA RESPOSTA 

1 66,7% 

2 100% 

3 100% 

4 100% 

5 66,7% 
Fonte: Do Autor (2021). 
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Por fim, com relação ao instrumento de pesquisa do questionário (in casu, composto 

majoritariamente de perguntas objetivas com alternativas de múltipla escolha), vejamos o 

terceiro modelo de questionário que foi confeccionado, proposto e, logo após, submetido e 

respondido por dois membros da organização (Procuradores de Contas do MPC/SC), tendo 

sido chamado de “ENQUETE ANÔNIMA DE PARTICIPAÇÃO 

FACULTATIVA/VOLUNTÁRIA – PROCURADORES DO MPC/SC”, e que acabou sendo 

composto por quatro perguntas objetivas, sendo que uma questão comportou a viabilidade da 

complementação dissertativa: 

 

Figura 4 – ENQUETE ANÔNIMA DE PARTICIPAÇÃO 

FACULTATIVA/VOLUNTÁRIA – PROCURADORES DO 

MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2020). 

 

Tal instrumento é extremamente similar ao questionário destinado aos diretores e 

gerentes do MPC/SC, recém visto, diferenciando-se da enquete alhures tão somente pela 
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primeira pergunta, que buscou identificar qual cargo o servidor que respondeu o formulário 

ocupa. 

Nessa senda, restando desnecessária qualquer melhor elucidação acerca das 

intencionalidades e objetivos do questionário, que é bastante direto, é possível passar à 

verificação das respostas assinaladas em maior número de vezes para os questionamentos 

colocados no referido documento: 

 

Quadro 3 – Respostas dos Procuradores do MPC/SC ao questionário 

PERGUNTA RESPOSTA 

1 SIM 

2 TODAS AS OPÇÕES 

3 SIM 

4 SIM 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Vejamos a frequência ou intensidade das respostas escolhidas pelos Procuradores de 

Contas da organização que responderam ao questionário: 

 

Tabela 3 – Percentual das respostas majoritárias dos Procuradores do MPC/SC ao questionário 

PERGUNTA RESPOSTA 

1 100% 

2 100% 

3 100% 

4 100% 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Ademais, ainda que a aplicação dos três gêneros de questionários recém comentados e 

tratados já pudesse trazer à pesquisa diversos dados, informações, perfis e impressões, que 

igualmente serão amplamente debatidas no próximo capítulo deste trabalho, dedicado às 

discussões acerca dos resultados da pesquisa, restaram desenvolvidos outros instrumentos que 

trouxeram à baila aspectos extremamente interessantes e relevantes dentro da temática 

proposta. 

Assim, podemos passar a ver os resultados obtidos e trazidos por meio da entrevista 

estruturada e padronizada que foi realizada com os servidores que integram o Núcleo de 

Aperfeiçoamento Funcional da Gerência de Recursos Humanos do MPC/SC. Antes disso, 

vale lembrar que já foram vistas as previsões regimentais acerca do NAF, que é vinculado à 

GRH da organização, notadamente as trazidas pela Portaria MPC nº 48/2018, porém vejamos 



44 
 

mais algumas informações sobre o referido núcleo, especialmente acerca dos servidores 

responsáveis pelas suas atividades: 

Figura 5 – Aba/página do NAF no site do MPC/SC 

 
Fonte: Página oficial digital/eletrônica do Ministério Público de Contas do Estado de 

Santa Catarina1. 
 

Conforme se percebe, o Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional possui como 

responsáveis dois servidores, que promovem as atividades inerentes ao aperfeiçoamento dos 

servidores do MPC/SC, bem como realizam o registro das capacitações, cursos e treinamentos 

dos quais os colaboradores da organização frequentam ou participam. Ademais, também se 

observa que os indigitados responsáveis pelo NAF integram a Gerência de Recursos Humanos 

do MPC/SC, como se verifica da estrutura funcional da organização: 

                                                           
1 Disponível em: <https://www.mpc.sc.gov.br/naf/>. Acesso em: 02 ago 2021. 

https://www.mpc.sc.gov.br/naf/
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Figura 6 – Estrutura funcional da GRH no site do MPC/SC 

 
Fonte: Página oficial digital/eletrônica do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina2. 

 

Resta válido tal esclarecimento, haja vista que o organograma do MPC/SC, conforme 

se verá logo abaixo, define a vinculação administrativa e funcional do NAF para com a GRH, 

contudo os servidores responsáveis pelo NAF não se dedicam única e exclusivamente às 

atribuições do núcleo, pois também executam e realizam funções típicas da gerência a qual 

são subordinados. 

Figura 7 – Organograma do MPC/SC 

 
Fonte: Página oficial digital/eletrônica do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina3. 

 

                                                           
2 Disponível em: <https://www.mpc.sc.gov.br/estrutura-funcional/>. Acesso em: 02 ago 2021.  
3 Disponível em: <https://www.mpc.sc.gov.br/organograma/>. Acesso em: 02 ago 2021.  

https://www.mpc.sc.gov.br/estrutura-funcional/
https://www.mpc.sc.gov.br/organograma/
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Feitas as elucidações consideradas necessárias, passemos a verificar o documento que 

acabou por materializar o instrumento de pesquisa da entrevista e que foi desenvolvida no 

âmbito do GRH/NAF: 

 

Figura 8 – Guia de perguntas para as entrevistas 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Antes de passarmos às respostas formuladas pelos sujeitos que concederam entrevista 

a este pesquisador, ressalte-se que o instrumento não foi aplicado de maneira individualizada, 

ou seja, os servidores não foram entrevistados separadamente, mas, sim, o guia de perguntas 

restou aplicado de maneira conjunta aos entrevistados, que acabaram por formular respostas 

que contemplassem a visão geral dos integrantes do NAF/GRH. 

Igualmente, é válido ressaltar e destacar que está se usando o termo “NAF/GRH” ou 

“GRH/NAF” pois não somente os dois servidores responsáveis pelas atividades do Núcleo de 

Aperfeiçoamento Funcional do MPC/SC responderam à entrevista, sendo que o Gerente de 
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Recursos Humanos também foi entrevistado, em especial pela vinculação do núcleo à 

gerência pela qual é responsável. Desta feita, então vejamos as respostas organizadas pela 

equipe de servidores entrevistada: 

 

Figura 9 – Pergunta nº 1 da entrevista com resposta da equipe 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Figura 10 – Pergunta nº 2 da entrevista com resposta da equipe 

 
Fonte: Do Autor (2021). 
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Figura 11 – Pergunta nº 3 da entrevista com resposta da equipe 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Figura 12 – Pergunta nº 4 da entrevista com resposta da equipe 

 
Fonte: Do Autor (2021). 
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Figura 13 – Pergunta nº 5 da entrevista com resposta da equipe 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Pode-se observar que a entrevista restou estruturada com cinco perguntas, onde os 

servidores entrevistados puderam dissertar em cima de cada questionamento, sem qualquer 

limitação de tamanho ou tempo empreendido em cada item formulado, porém percebe-se que 

a equipe entrevistada foi bastante direta e objetiva em suas respostas, sem qualquer prejuízo 

com relação à completude dos entendimentos, ideias, impressões ou, ainda, projeções dos 

servidores.4 

Portanto, após a verificação dos resultados encontrados e obtidos por meio dos 

principais instrumentos de coleta de dados, percepções e informações, a saber, os três gêneros 

distintos de questionários (procuradores, diretores/gerentes e servidores) e a entrevista 

aplicada e desenvolvida com a equipe de servidores da GRH/NAF, resta a execução da análise 

dos produtos brutos materializados através dos instrumentos, com vistas a consubstanciar a 

necessária discussão dos resultados da pesquisa, de maneira a compreender e interpretar as 

vozes dos agentes e sujeitos ouvidos na pesquisa de campo, bem como inferir os eventuais 

perfis, tendências e perspectivas presentes e futuras na seara da educação profissional e da 

qualificação para o trabalho no âmbito do Ministério Público de Contas do Estado de Santa 

Catarina. 

 

                                                           
4 Verifica-se que uma leitura atenta a cada questionamento pode ser feita em menos de um minuto, sendo que em 

menos de cinco minutos é possível ler e compreender todas as perguntas e respostas da entrevista desenvolvida 

com a equipe de servidores. 
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11 DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

O primeiro aspecto que merece ser analisado e destacado é a verificação efetiva das 

respostas inseridas nos questionários que foram aplicados no bojo desta pesquisa, 

notadamente no sentido de buscarmos extrair a percepção dos indivíduos participantes para 

cada item proposto. 

Com relação ao primeiro questionário, submetido aos servidores do MPC/SC, vejamos 

qual o perfil que podemos estabelecer com alicerce nas respostas apresentadas no indigitado 

instrumento: 

 Levando em consideração as atividades profissionais que os servidores 

desempenham atualmente no MPC/SC, o aprendizado obtido pelo trabalho tem 

muita importância na qualificação para o trabalho dos servidores; 

 Os servidores, em sua grande maioria, já realizaram aperfeiçoamentos, 

capacitações ou cursos promovidos pelo MPC/SC; 

 A maioria dos servidores participou de até cinco atividades de qualificação 

para o trabalho deflagradas pela organização; 

 As atividades de qualificação para o trabalho de que os servidores 

participaram, em geral, contribuíram de maneira razoável/mediana para a 

melhoria do desempenho nas suas rotinas profissionais; 

 Os servidores consideram importante participar de ações de qualificação para o 

trabalho; 

 Os servidores consideram que a ferramenta de qualificação para o trabalho que 

mais auxiliou no exercício diário e rotineiro das atividades profissionais é a 

própria aprendizagem pelo trabalho diário; 

 A maioria dos servidores desconhece, não sabe, não lembra ou não se recorda 

se o MPC/SC possui um departamento ou setor que se dedique ao 

aperfeiçoamento funcional dos seus membros e servidores; 

 Os servidores que demonstraram conhecimento acerca da existência de setor 

destinado ao aperfeiçoamento dos membros e servidores do MPC/SC 

souberam identificar que se trata do Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional; 

 Os servidores da organização já compartilharam conhecimentos, saberes e 

experiências profissionais com algum colega de trabalho; 
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 O compartilhamento de saberes-fazeres aconteceu de maneira espontânea, 

durante o trabalho diário rotineiro e, para a maioria dos servidores, não ocorreu 

por meio de atividades mais formalizadas de qualificação, tais como cursos; 

 A maioria dos servidores não sabe precisar se aceitaria compartilhar seus 

saberes, experiências e conhecimentos através da realização de ações mais 

formais (palestras, cursos, oficinais, etc); e 

 O tempo médio de trabalho no MPC/SC dos servidores que responderam ao 

questionário foi de aproximadamente 8 (oito) anos, sendo que a média e a 

mediana dos tempos de serviços foi de 5 (cinco) anos. 

Em suma, o perfil da educação profissional e da qualificação para o trabalho no 

âmbito do MPC/SC pode ser traçado no sentido da extrema importância do aprendizado 

obtido pelo trabalho, da promoção de atividades de qualificação pelo MPC/SC, porém não em 

grande volume, do reconhecimento da importância em participar de ações de qualificação 

para o trabalho, sendo que a ferramenta que mais auxilia no exercício profissional dos 

servidores é a própria aprendizagem pelo trabalho diário, do desconhecimento ou incerteza 

acerca da existência do Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional por parte dos servidores, da 

ocorrência do compartilhamento de saberes-fazeres entre os servidores de maneira espontânea 

e da incerteza, ao menos pela maioria dos servidores, sobre a concordância em compartilhar 

conhecimentos e experiências através de ações formais. 

Chamam muita atenção, notadamente paras as finalidades e objetivos desta pesquisa 

acadêmica, os aspectos da importância da aprendizagem no e pelo trabalho e da sua respectiva 

“eleição” como a ferramenta ou mecanismo que mais auxilia nas atividades profissionais dos 

servidores, bem como quanto à incerteza com relação ao compartilhamento de saberes por 

meio de atividades formais. 

Nessa senda, parece que emerge uma das principais características e vocações do 

Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, qual seja, possuir um perfil nato e, 

aparentemente, consistente da existência de processos educativos não-formais no âmago da 

organização, que acaba por se materializar, também, por meio de processos de aprendizagem 

do/no/pelo trabalho, inclusive identificados, percebidos e reconhecidos pelos servidores da 

organização. 

Ademais, tal predisposição igualmente aparenta estar de acordo com outras percepções 

e verificações identificadas, haja vista que se pôde observar que os próprios servidores 

parecem possuir determinadas restrições em compartilhar seus saberes-fazeres por meio de 

atividades formalizadas, seja por timidez ou qualquer outra motivação, no entanto afirmaram, 
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em sua maioria, que já compartilharam conhecimentos e experiências e que esse 

compartilhamento se deu de maneira espontânea, ou seja, parece que o perfil tanto da 

organização quanto dos servidores é de acabar por privilegiar atividades de qualificação 

menos formalizadas. 

Ocorre que, mesmo que as respostas apresentadas em maior frequência/intensidade 

pelos servidores tornem possível a identificação de um perfil de como se dão os processos 

educativos dentro da organização, é igualmente possível a verificação de outras impressões e 

tendências com fulcro nas respostas que não foram as escolhidas em maior quantidade ou em 

maior número de vezes, sendo que se podem destacar, dentre estas respostas, as seguintes 

informações: 

i. No questionamento de nº 4, onde foi solicitado que os servidores apontassem 

qual o nível de contribuição que as atividades de qualificação para o trabalho 

das quais participaram, notadamente as promovidas pelo MPC/SC, 

apresentaram para a melhoria no desempenho das suas rotinas profissionais, os 

servidores, em sua grande maioria, indicaram como de “razoável/mediana” 

importância, conforme já visto, porém observou-se que significativas parcelas 

dos servidores apontaram como o nível de contribuição sendo “muito” (20,9%) 

e “pouco” (20,9%), o que reforça a tendência média que foi obtida de maneira 

majoritária através das respostas, contudo chama atenção o significativo índice 

atribuído ao nível pouca contribuição/importância; e 

ii. No questionamento de nº 6, no qual foi requerido que cada servidor indicasse 

qual a ferramenta de qualificação para o trabalho que mais lhe auxiliou no 

exercício diário e rotineiro das suas atividades profissionais, a ampla maioria 

dos servidores apontou como a “aprendizagem pelo trabalho diário” como 

sendo tal mecanismo, nos moldes já vistos alhures, todavia destaca-se que a 

segunda ferramenta mais indicada foi a “aprendizagem com os colegas” 

(21,9%), a terceira foram os “cursos externos” (18,8%) e a quarta foram os 

cursos do MPC/SC (3%), chamando atenção para a importância dos processos 

educativos menos formalizados, notadamente os não-formais, e, ainda, acerca 

da maior opção em favor dos cursos externos em comparação com os cursos 

deflagrados pelo MPC/SC. 

Ademais, vejamos então que análises podem ser extraídas e estabelecidas com fulcro 

nas respostas atribuídas pelos servidores ocupantes de cargos de gerência e direção nos 
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questionários por eles preenchidos, de maneira a obtermos as impressões, percepções e 

projeções desta categoria de servidores. 

Ao contrário do instrumento aplicado com os servidores da organização que não 

ocupam cargos de direção/gerência, que foi nitidamente mais voltado ao entendimento de 

como os servidores enxergam a temática da educação profissional dentro do MPC/SC, 

notadamente de como se qualificam para o trabalho, o questionário aplicado aos detentores de 

cargos de hierarquia superior buscou identificar se os ocupantes dos cargos de chefia 

incentivam seus subordinados a buscarem se qualificar para o trabalho, quais atividades são 

mais estimuladas, se é notório o compartilhamento de saberes-fazeres entre seus subordinados 

e se é comum a demanda por atividades de qualificação. 

Com alicerce no indigitado instrumento, podemos traçar que o perfil comportamental 

das chefias do MPC/SC acerca da matéria é o seguinte: 

 Os diretores e gerentes da organização incentivam seus servidores 

subordinados a buscarem atividades de qualificação para o trabalho 

constantemente; 

 As ferramentas e os mecanismos mais indicados e fomentados pelas chefias do 

MPC/SC para a qualificação dos servidores são os cursos externos e a própria 

aprendizagem pelo trabalho; 

 Os detentores de cargos de liderança da organização percebem a existência de 

um compartilhamento ativo de saberes-fazeres entre os seus respectivos 

subordinados; e 

 Os ocupantes de cargos de gestão do MPC/SC, em sua grande maioria, 

recebem demandas dos seus servidores referentes à realização de atividades de 

qualificação para o trabalho. 

Em resumo, o perfil extraído aponta no sentido do incentivo às atividades de 

qualificação para o trabalho, notadamente da aprendizagem pelo trabalho e da frequência e 

realização de cursos externos, bem como da percepção da existência do compartilhamento de 

saberes-fazeres entre os servidores e da demanda pela realização de atividades de 

qualificação. 

Nota-se que os resultados obtidos através dos instrumentos submetidos aos servidores 

do MPC/SC e aos detentores de cargos de gestão da organização acabam por se complementar 

ou, até mesmo, se confundir, haja vista que ambos indicam a importância das atividades de 

qualificação para o trabalho, reconhecida pelos servidores e fomentada pelas chefias, 
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especialmente da aprendizagem pelo trabalho, incentivada pelos gestores e entendida pelos 

servidores como a ferramenta que mais auxilia no exercício profissional, bem como ambos 

instrumentos apontam a ocorrência de compartilhamento de saberes-fazeres pelos servidores 

da organização. 

Nessa linha, cabe-nos verificar e analisar como se deram os sentimentos, por fim, dos 

Procuradores de Contas do MPC/SC que acabaram por responder ao questionário formulado e 

aplicado, rememorando que o instrumento submetido aos Procuradores de Contas da 

organização é bastante similar ao respondido pelos ocupantes de cargos de liderança (gerentes 

e diretores). 

Senão vejamos o que pode ser extraído do perfil das respostas com relação à temática 

proposta: 

 Os Procuradores de Contas incentivam os servidores subordinados/vinculados 

aos seus respectivos gabinetes para que busquem se qualificar para o trabalho 

constantemente; 

 Os Procuradores de Contas costumam estimular a qualificação para o trabalho 

no âmbito dos seus gabinetes por meio de cursos do MPC/SC, cursos do 

ICON, cursos externos, cursos ead e pela aprendizagem pelo trabalho; 

 Os Procuradores da organização também percebem que nos seus gabinetes os 

servidores compartilham saberes-fazeres entre si; e 

 Os Procuradores do MPC/SC igualmente recebem demandas referentes à 

realização de atividades de qualificação para o trabalho dos subordinados 

vinculados aos seus gabinetes, tais como cursos. 

Em suma, observa-se que as projeções, perspectivas e impressões dos Procuradores de 

Contas da organização vão em sentido bastante próximo ao já verificado e analisado no caso 

do instrumento desenvolvido junto aos diretores e gerentes do MPC/SC, notadamente da 

importância das atividades de qualificação para o trabalho, em especial da aprendizagem pelo 

trabalho, bem como da ocorrência de compartilhamento de saberes-fazeres no âmbito da 

organização e de demanda por atividades de qualificação para o trabalho. 

Na mesma trilha, os resultados advindos do questionário submetido aos Procuradores 

de Contas da organização também vão ao encontro dos resultados obtidos por meio dos 

instrumentos aplicados aos servidores do MPC/SC e dos desenvolvidos junto aos detentores 

de cargos de direção e gerência. 
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Entretanto, destaca-se que em um dos questionários respondidos por um Procurador de 

Contas do MPC/SC, o indigitado membro ministerial, especificamente no questionamento de 

número 2, utilizou do espaço reservado para uma eventual complementação dissertativa e veio 

a firmar outro mecanismo que costuma estimular e fomentar visando a qualificação para o 

trabalho dos seus subordinados, sendo que tal atividade é o compartilhamento de materiais de 

estudos que, a bem da verdade, se encontra em relação proximal com a aprendizagem no e 

pelo trabalho. 

Após o debate e discussão acerca dos resultados verificados por meio dos 

questionários confeccionados durante a execução e realização desta pesquisa acadêmica, 

podemos passar a verificar e analisar as informações constantes da entrevista desenvolvida 

com os componentes do Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional da Gerência de Recursos 

Humanos do MPC/SC. 

O NAF já foi abordado, comentado e tratado em outros momentos deste trabalho, 

tornando desnecessária a repetição de informações inerentes a sua constituição, atribuições, 

etc. Contudo, vale a lembrança de que ao NAF cabe a promoção contínua do aperfeiçoamento 

dos membros e servidores da organização, o que torna toda e qualquer projeção ou 

perspectiva (obtida diretamente dos integrantes do NAF) extremamente importante e válida 

para que se tracem os perfis necessários para a consecução dos objetivos pretendidos nesta 

pesquisa. 

Vejamos os principais aspectos de cada uma das respostas formuladas às perguntas 

constantes no guia de entrevistas desenvolvido com o GRH/NAF, respondido pelos dois 

servidores do NAF e pelo Gerente de RH do MPC/SC: 

 Acerca da atual situação da qualificação para o trabalho no âmbito da 

organização e sobre as projeções para a seara, a equipe entrevistada em 

conjunto destacou que, sob o olhar do NAF/GRH, a qualificação para o 

trabalho no MPC/SC ocorre sob diversas formas, através de capacitações 

sugeridas pelo NAF, capacitações e cursos de graduação/pós-graduação 

buscados pelos próprios servidores (para auxiliar no desempenho de suas 

atividades), pela participação em grupos de trabalho e comissões e durante a 

própria rotina do servidor (que ao se deparar com alguma nova situação busca 

conhecimento para completar tal tarefa) – sobre perspectivas futuras, a equipe 

acredita que o MPC terá um incremento na aprendizagem pelo trabalho, em 

virtude da grande oferta de capacitações existentes em plataformas virtuais e a 
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crescente necessidade de conhecimentos multidisciplinares na realização das 

atividades dos servidores; 

 Com relação à situação da aprendizagem no e pelo trabalho (no geral e no 

MPC/SC), os entrevistados entendem que as demandas de trabalho têm 

exigido conhecimentos cada vez mais específicos em um determinado assunto 

ou conhecimentos gerais sobre múltiplas temáticas e que, logo, o trabalho tem 

trazido como consequência uma aprendizagem dos servidores (que se reflete 

não só em uma tarefa específica – mas ao longo de sua carreira), sendo que a 

equipe tem notado esse tipo de situação, de servidores absorvendo novos 

conhecimentos ao desempenhar suas atividades, sendo úteis para o futuro e 

para outros colegas, que terão pessoas como referências para discutir e 

compartilhar ideias sobre determinado tema; 

 Sobre como enxergam o estímulo à qualificação para o trabalho e à 

aprendizagem no e pelo trabalho, notadamente de que formas ou maneiras tais 

estímulos acontecem e se a organização poderia estimular mais (como), os 

servidores entendem que o MPC estimula a qualificação para o trabalho e a 

aprendizagem no e pelo trabalho, tanto na divulgação de capacitações 

destinadas aos servidores, bem como através da criação de grupos de trabalho 

e comissões, o que acaba por demandar uma busca constante de conhecimento 

por parte dos servidores e, além disso, a equipe mencionou o estímulo à 

participação em eventos externos e através da publicação ou apresentação de 

artigos, o que acaba por agregar tanto ao MPC quanto à vida profissional e 

acadêmica do servidor; 

 Acerca da perspectiva de que o MPC possa vir a se tornar referência na 

aprendizagem no e pelo trabalho, a equipe entrevistada acredita que sim, a 

exemplo das iniciativas recentes do órgão, como a instituição de uma Política 

de Gestão do Conhecimento que determinou a criação de um banco de perfis 

funcionais, que podem armazenar as capacitações, comissões ou tarefas 

específicas realizadas pelos servidores, o que contribuirá para que se tenha em 

mãos uma ferramenta para selecionar servidores para tarefas específicas (de 

acordo com sua expertise) ou para alocação em atividades ou setores em que 

seu potencial poderá ser melhor aproveitado, de acordo com suas habilidades e 

conhecimentos; e 
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 Com relação à importância para o MPC/SC e para os seus servidores do 

reconhecimento e da validação de ações de trabalho como atividades de 

qualificação profissional, a equipe de servidores entrevistados tem certeza de 

que, desde que pautados por critérios bem definidos, o reconhecimento e a 

validação trarão benefícios para os servidores, que terão estímulos crescentes 

para se qualificarem, e para o MPC, que terá profissionais ainda mais 

capacitados e estimulados em seu crescimento, trazendo reflexos não só no 

âmbito do órgão ministerial, mas apresentando resultados ainda maiores para a 

sociedade catarinense. 

Como era de se esperar, uma leitura atenta da entrevista da equipe da Gerência de 

Recursos Humanos e do Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional do MPC/SC nos traz visões 

muito interessantes e importantes, notadamente acerca dos entendimentos dos servidores 

entrevistados sobre a temática e acerca e das perspectivas presentes e futuras do núcleo e da 

GRH. 

O primeiro aspecto que merece ser destacado é o reconhecimento de que a 

qualificação para o trabalho no MPC/SC acontece por diversas maneiras (capacitações, 

cursos, “a própria rotina do servidor”, etc), porém chama atenção que a equipe citou a 

participação em grupos de trabalho e comissões como uma ação de qualificação, o que nos 

parece interessante. 

Realmente, verifica-se que o MPC/SC possui vários grupos de trabalho e comissões 

que se dedicam a realizarem análises, estudos e acabam propondo a instituição de medidas em 

determinadas áreas e, até mesmo, confeccionando minutas de atos normativos internos, com 

vistas a regulamentar certas situações. 

Vejamos os grupos de trabalho e comissões (especiais, ordinárias e permanentes) 

instituídas pela organização e em vigência: 

Quadro 4 – Relação das comissões e grupos de trabalho em vigência no MPC/SC 

PORTARIA E META RESPONSÁVEIS 

PORTARIA MPC Nº 42/2021 

Política de Segurança da Informação 

I – Ivan Correia, Gerente de Informática, que 

exercerá a Coordenação dos Trabalhos; II – 

Jonathan Artmann, Analista de Contas Públicas; e 

III – Tiago Tomasini, Chefe de Gabinete do 

Procurador-Geral Adjunto. 

https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-42-2021/
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PORTARIA MPC Nº 18/2021 

Comissão Permanente de Licitação. 

I – SÉRGIO DE MONACO SANTOS, Analista 

de Contas Públicas, matrícula nº 969.030-1, que 

atuará como Presidente; II – VANESSA 

WILDNER MARTINS, Analista de Contas 

Públicas, matrícula nº 699.362-1; e III – 

LUDMILA ZERAIK GALARDO AMORIM 

DUTRA, Analista de Contas Públicas, matrícula 

nº 960.318-2. 

Parágrafo único – O Presidente será substituído 

em suas ausências e impedimentos por um dos 

membros da Comissão, respeitando-se a ordem 

apresentada no caput deste artigo. 

Art. 2º – DESIGNAR como suplentes, 

obedecendo-se a seguinte ordem: I – 

FERNANDA MARIA BESEM COUTO, 

Assessor Técnico, 

matrícula nº 308.301-2 e II – GLEDISON 

CRISTIANO RITA, Técnico em Contas Públicas, 

matrícula nº 700.115-0. 

PORTARIA MPC Nº 14/2020 

Comissão Especial para acompanhar a 

repercussão da transmissão pelo 

Coronavírus, sobretudo no estado de Santa 

Catarina. 

I – Fábio Mafra Figueiredo, que coordenará os 

trabalhos; 

II – Iuri Feitosa Bernazolli; 

III – Antônio Altero Cajuella Filho; e 

IV – Gisiela Klein. 

PORTARIA MPC Nº 17/2020 

Comissão de Proteção de Dados no âmbito 

do MPC-SC. 

I – LUIZ HENRIQUE VIEIRA, matrícula nº 

968.440-9, que coordenará os trabalhos; II – 

GISIELA KLEIN, matrícula nº 658.942-1; III – 

IVAN CORREIA, matrícula nº 652.113-4; IV – 

PATRICK BARCELOS TEIXEIRA, matrícula nº 

950.981-0; e V – TIAGO TOMASINI, matrícula 

nº 391.476-3. 

PORTARIA MPC Nº 27/2020 

Mapear os processos internos do Ministério 

Público de Contas. 

I – Sérgio de Monaco Santos, matrícula nº 

969.030-1, que exercerá a coordenação dos 

trabalhos; II – Luiz Henrique Vieira, matrícula nº 

968.440-9; III – Giovanna Wain San Lau, 

matrícula nº 700.137-1; IV – Fernanda Maria 

Besem Couto, matrícula nº 308.301-2; e V – 

Tamila Cavaler Pessôa de Mello, matrícula nº 

963.835-0. 

https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-18-2021/
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-14-2020/
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-17-2020/
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-27-2020/
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PORTARIA MPC Nº 32/2020 e 33/2020 

Comissão de Estágio Probatório. 

LUIZ HENRIQUE VIEIRA, Gerente de Recursos 

Humanos, que atuará como Presidente; 

TATIANA ZANELLO ZAWADNEAK; e JODE 

CALIU GIROLA BERNS, Gerente 

Administrativa e Financeira. 

PORTARIA MPC Nº 34/2020 

Encaminhar projetos para ampla captação 

de recursos visando à obtenção de 

investimentos necessários à modernização 

tecnológica, à capacitação e ao 

aparelhamento da Rede de Inteligência do 

MPC/SC. 

I – Fábio Mafra Figueiredo, Assessor Especial da 

Procuradora-Geral, que exercerá a Coordenação 

dos Trabalhos; II – Leandro Ocaña Vieira, 

Assistente do Procurador-Geral Adjunto; e III – 

Francisco dos Reis Amante, Assessor Técnico. 

PORTARIA MPC Nº 35/2020 

Alterada pela PORTARIA Nº 23/2021 

Elaborar o Programa de Integridade e 

Compliance. 

I – Diogo Roberto Ringenberg, Procurador de 

Contas, que exercerá a Coordenação dos 

Trabalhos; II – Layane Aparecida Martins Rech, 

Analista de Contas Públicas; e III – Deborah Elisa 

Makowiescky de Espindola, Técnica em Contas 

Públicas. 

PORTARIA MPC Nº 38/2020 

Efetuar a revisão do Planejamento 

Estratégico 2020-2023. 

I – Gisiela Klein, Assessora Técnica, que exercerá 

a Coordenação dos Trabalhos; II – William Loffi 

de Azevedo, Analista de Contas Públicas; e III – 

Deborah Elisa Makowiescky de Espíndola, 

Técnica em Contas Públicas. 

PORTARIA MPC Nº 39/2020 

Efetuar a revisão do Regimento Interno. 

I – Antônio Altero Cajuella Filho, Diretor-Geral 

de Administração e Planejamento, que exercerá a 

coordenação dos trabalhos; II – Jacqueline de 

Melo Olinger, Diretora-Geral de Contas Públicas; 

III – Sérgio de Monaco Santos, Analista de 

Contas Públicas. 

https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-32-2020/
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-33-2020/
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-34-2020/
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-35-2020/
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-23-2021/
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-38-2020/
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-39-2020/
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PORTARIA MPC Nº 40/2020 

Unidade Central de Gestão do 

Conhecimento do Ministério Público de 

Contas. 

I – Deborah Elisa Makowiescky de Espíndola, 

Técnica em Contas Públicas, que exercerá a 

Coordenação dos Trabalhos; II – Leandro Ocaña 

Vieira, Assistente do Procurador-Geral Adjunto; e 

III – Luiz Henrique Vieira, Gerente de Recursos 

Humanos. 

PORTARIA MPC Nº 57/2020 

Alterada pela PORTARIA MPC Nº 17/2021 

Elaborar o Código de Ética deste 

Ministério Público de Contas de Santa 

Catarina. 

 I – Diogo Roberto Ringenberg, Procurador de 

Contas, que exercerá a Coordenação dos 

Trabalhos; II – Miguel Henrique Pacheco 

Figueiredo, Analista de Contas Públicas 

responsável pelo Controle Interno; III – Ludmila 

Zeraik Galardo Amorim Dutra, Analista de 

Contas Públicas; IV – Jode Caliu Girola Berns, 

Gerente Administrativa e Financeira; V – Iuri 

Feitosa Bernazzolli, Analista de Contas Públicas; 

e VI – Giovanna Wain San Lau, Analista de 

Contas Públicas. 

PORTARIA MPC Nº 54/2020 

Comissão Central de Patrimônio a fim de 

proceder o Levantamento, Reavaliação, 

Redução ao Valor Recuperável do Ativo, 

Depreciação, Amortização, Exaustão, Baixa 

dos Bens Móveis e Inventário Anual. 

I – MARIA HELENA DEMÉTRIO, matrícula nº 

375.602-5, que presidirá os trabalhos; II – JODE 

CALIU GIROLA BERNS, matrícula nº 953.100-

9; e III – WILLIAM LOFFI DE AZEVEDO, 

matrícula nº 699.358-3; como membros titulares 

e, como suplentes, RHALIMAN SILVA CHEDE, 

matrícula nº 699.365-6 e AMAURI LUIS 

SPEROTTO, matrícula 292.045-0. 

PORTARIA MPC Nº 

136/2019 e PORTARIA MPC Nº 148/2019 

Comissão Especial para Realização do 

Concurso Público Destinado ao Provimento 

de Cargos Efetivos de Procurador e de 

Servidores do Quadro de Pessoal do 

Ministério Público de Contas. 

I – Procurador Diogo Roberto Ringenberg, que 

presidirá a Comissão; II – Antônio Altero 

Cajuella Filho, Diretor-Geral de Administração e 

Planejamento; e III – William Loffi de Azevedo, 

Analista de Contas Públicas. Acréscimo da 

servidora VANESSA WILDNER MARTINS, 

Analista de Contas Públicas. 

https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-40-2020/
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-57-2020/
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-17-2021/
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-54-2020/
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-136-2019/
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-136-2019/
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-148-2019/
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PORTARIA MPC Nº 146/2019 

Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos (CPAD). 

I – WILLIAM LOFFI DE AZEVEDO, matrícula 

nº 699.358-3, que presidirá os trabalhos; II – 

RHALIMAN SILVA CHEDE, matrícula nº 

699.365-6; III – VANESSA WILDNER 

MARTINS, matrícula nº 699.362-1; IV – 

GIOVANNA WAIN SAN LAU, matrícula nº 

700.137-1; e V – GLEDISON CRISTIANO 

RITA, matrícula nº 700.115-0. 

PORTARIA MPC Nº 82/2019 

Assessorar os Procuradores de Contas na 

execução da Meta 9.1.3 do Plano de Ação 

MPC 2019, propondo enunciados ou 

orientações interpretativas de direito em 

tese sobre temas com posicionamentos 

comuns entre os Procuradores. 

I – Enzo Laurentino de Córdova, Chefe de 

Gabinete da Procuradora-Geral, que exercerá a 

Coordenação dos Trabalhos; II – Sérgio Ramos 

Filho, Assessor Especial do Procurador-Geral 

Adjunto; e III – Bruna Morgan, Analista de 

Contas Públicas no gabinete do Procurador Diogo 

Roberto Ringenberg. 

PORTARIA MPC Nº 56/2019 alterada 

pela PORTARIA MPC Nº 65/2019 

Elaboração do Plano Plurianual (PPA) 

2020-2023 e leis orçamentárias, no âmbito 

do Ministério Público de Contas. 

I – Jode Caliu Girola Berns, matrícula n. 953.100-

9, que exercerá a Coordenação dos Trabalhos; II – 

William Loffi de Azevedo, matrícula n. 699.358-

3; e III – Jacqueline de Melo Olinger, matrícula n. 

391.292-2. 

PORTARIA MPC Nº 47/2019 

Realizar estudos e formular proposta de 

normatização no tocante à política de 

segurança e utilização dos recursos de 

tecnologia da informação e política de 

governança do sítio e intranet da 

Instituição. 

  

I – Gisiela Hasse Klein, Assessora Técnica, que 

exercerá a Coordenação dos Trabalhos; II – Ivan 

Correia, Gerente de Informática; e III – Ludmila 

Zeraik Galardo Amorim Dutra, Analista de 

Contas Públicas. 

https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-146-2019/
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-82-2019/
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-56-2019/
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-65-2019/
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-47-2019/
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PORTARIA MPC Nº 40/2019 

Realizar estudo de viabilidade técnica para 

alcançar a autonomia e acompanhamento 

da legislação e movimentação política, 

conforme o Objetivo Estratégico 3 do Plano 

de Ação MPC/2019. 

I – Larissa Serpa Tomazi, Assessora Especial da 

Procuradora-Geral, que exercerá a Coordenação 

dos Trabalhos; II – Bruna Morgan, Analista de 

Contas Públicas; e III – Sérgio Ramos Filho, 

Assessor Especial do Procurador-Geral Adjunto. 

PORTARIA MPC Nº 16/2019 

Planejar a estruturação do Núcleo de 

Inteligência do MPC/SC, com ações e 

estratégias a serem desenvolvidas em 2019 

e 2020, com vistas à infraestrutura 

necessária para a sua consolidação. 

I – Jonathan Artmann, Analista de Contas 

Públicas, que exercerá a Coordenação dos 

Trabalhos; II – Francisco dos Reis Amante, 

Assessor Técnico; e III – Sérgio Ramos Filho, 

Assessor Especial do Procurador-Geral Adjunto. 

PORTARIA MPC Nº 75/2018 

Alterada pela PORTARIA MPC Nº 9/2021 

Revisar e propor eventuais alterações nas 

normas internas afetas à área de gestão de 

pessoas. 

I – Sérgio de Monaco Santos, Analista de Contas 

Públicas, que exercerá a Coordenação dos 

Trabalhos; II – Jode Caliu Girola Berns, Analista 

de Contas Públicas e III – Layane Aparecida 

Martins Rech, Analista de Contas Públicas. 

Fonte: Do Autor (2021), com base nas informações da página oficial digital/eletrônica do Ministério Público de 

Contas do Estado de Santa Catarina.5 

 

Observa-se que a organização possui vigentes comissões e grupos de trabalho que 

versam acerca dos mais diversos assuntos e matérias, tais como, segurança da informação, 

licitações, proteção de dados, processos internos, estágio probatório, integridade e 

compliance, gestão do conhecimento, ética, patrimônio, concurso público, avaliação de 

documentos, inteligência, gestão de pessoas, entre outras temáticas. 

Desta feita, é plausível que efetivamente os diversos servidores que integram tais 

colegiados tenham de estudar, pesquisar e, realmente, buscar ações e atividades de 

qualificação para o trabalho dentro das respectivas áreas em que foram designados para atuar, 

haja vista que se tratam de inúmeros temas e que demandam determinados conhecimentos 

                                                           
5 Disponível em: <https://www.mpc.sc.gov.br/comissoes-e-grupos-de-trabalho/>. Acesso em: 04 ago 2021.  

https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-40-2019/
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-16-2019/
http://consulta.tce.sc.gov.br/Diario/dotc-e2018-10-25.pdf
https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-9-2021/
https://www.mpc.sc.gov.br/comissoes-e-grupos-de-trabalho/
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específicos e constante atualização. Logo, bastante salutar a lembrança da equipe entrevistada 

que considerou as comissões e grupos de trabalho como atividades de qualificação para o 

trabalho, sendo que, a bem da verdade, trata-se de uma ação de aprendizagem no e pelo 

trabalho. 

Nesse diapasão, os servidores entrevistados também comentaram acerca do 

aprendizado derivado/oriundo da “própria rotina do servidor” como um movimento de 

qualificação que, mais uma vez, faz referência à aprendizagem pelo/no trabalho. 

Outro aspecto relevante que vale ser comentado é o reconhecimento da equipe da 

GRH e do NAF no sentido de enxergar que o trabalho tem trazido aprendizagem aos 

servidores do MPC/SC e, inclusive, considerar que tal consequência não se reflete só em uma 

tarefa específica, mas ao longo da carreira do servidor, sendo que foi ressaltado que tais 

processos estão sendo identificados e observados no interior da organização. 

Adiante, a equipe, ao responder afirmativamente que o MPC/SC pode se tornar uma 

referência na aprendizagem no e pelo trabalho, cita como exemplo de iniciativa a instituição 

da Política de Gestão do Conhecimento e a criação do banco de perfis funcionais, que pode 

armazenar as capacitações, comissões ou tarefas específicas desempenhadas pelos servidores 

da organização. 

Logo, sendo a Política de Gestão do Conhecimento do MPC/SC um importante 

capítulo que merece um espaço especial nesta pesquisa, senão vejamos de maneira mais 

aprofundada e pormenorizada a referida normatização. 

A indigitada política foi instituída através da Portaria MPC nº 36/2020, publicada no 

Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas de Santa Catarina nº 2952, de 5 de agosto de 

2020, e foi estruturada e dividida da seguinte maneira. 

Em suma, o ato que perfectibilizou a política contém seis capítulos (do conceito e dos 

objetivos, das estratégias de gestão do conhecimento, da estrutura de governança, dos 

instrumentos e das práticas de gestão do conhecimento e de seus indicadores de resultado – 

manual de rotinas e procedimentos, página wiki, banco de dados de perfis funcionais e 

eventos de capacitação e treinamento – das estratégias de sensibilização dos servidores e 

disposições finais) e quatro anexos (especificações para manual de rotinas e procedimentos, 

questionário sobre manual de rotinas e procedimentos, formulário para identificação de perfis 

funcionais e questionário para avaliação de eventos de capacitação e treinamento), em um 

total de 16 artigos. 
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Vejamos, então, com vistas a melhor elucidação do conteúdo da Política de Gestão do 

Conhecimento, a sua íntegra:6 

PORTARIA MPC Nº 36/2020 

 

Institui a Política de Gestão de Conhecimento no âmbito do Ministério Público de 

Contas do Estado de Santa Catarina.  

 

A PROCURADORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 

108, caput, da Lei Complementar Estadual nº 202, de 15 de dezembro de 2000, c/c o 

artigo 7º, IV e V, do Regimento Interno instituído pela Portaria MPC nº 48/2018, de 

31 de agosto de 2018,  

RESOLVE:  

Art. 1° Instituir, no âmbito do Ministério Público de Contas do Estado de Santa 

Catarina, a Política de Gestão do Conhecimento, conforme termos e condições 

estabelecidos na presente Portaria.  

CAPÍTULO I 

Do Conceito e dos Objetivos 

Art. 2º Entende-se por Gestão do Conhecimento, para os fins desta Portaria, o 

conjunto de ações e mecanismos que incentivam a sistematização das informações e 

conhecimentos da Instituição, englobando etapas desde sua criação até seu 

armazenamento e disseminação.  

Art. 3º A Política de Gestão do Ministério Público de Contas tem como objetivos:  

I – desenvolver e incentivar a cultura da criação e disseminação do conhecimento 

entre os servidores, entre instituições e entre esses e a sociedade;  

II – garantir mecanismos formais de retenção e transferência do conhecimento tácito 

e explícito das atividades-meio e atividades-fim da instituição; e  

III – ampliar a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados pela 

Instituição no combate à má gestão de recursos públicos.  

CAPÍTULO II 

Das Estratégias de Gestão do Conhecimento 

Art. 4º As estratégias de gestão do conhecimento incluem:  

I – identificação, produção, armazenamento, disseminação e aplicação do 

conhecimento necessário para o desenvolvimento eficiente das atividades-meio e 

atividades-fim da instituição;  

II – formalização de manuais com as rotinas básicas das atividades-meio e 

atividades-fim da instituição e garantia de sua constante atualização e progressiva 

expansão;  

III – implementação de recurso tecnológico (página Wiki) a fim de permitir aos 

servidores a inserção de conteúdo e a consulta a informações, fluxogramas e 

modelos de forma intuitiva e dinâmica;  

IV – instituição de banco de dados de perfis funcionais, visando melhor 

aproveitamento das capacidades e aptidões individuais de cada servidor, a partir da 

identificação e do registro da formação, das capacitações, das experiências 

profissionais e dos demais conhecimentos detidos pelos servidores da instituição; e  

V – adoção da prática de realização periódica de eventos de capacitação e 

treinamento, possibilitando o compartilhamento de informações e experiências 

profissionais.  

Parágrafo único. Poderão ser adotadas outras estratégias de Gestão do 

Conhecimento, desde que formalmente aprovadas pelo Comitê Estratégico de que 

trata o art. 6º desta Portaria.  

CAPÍTULO III 

Da Estrutura de Governança 

Art. 5º A Estrutura de Governança da Gestão do Conhecimento do Ministério 

Público de Contas de Santa Catarina é composta por:  

I – Comitê Estratégico de Gestão do Conhecimento; e  

II – Unidade Central de Gestão do Conhecimento.  

                                                           
6 Disponível em: <https://www.mpc.sc.gov.br/portarias-2020/>. Acesso em: 05 ago 2021.  

https://www.mpc.sc.gov.br/portarias-2020/
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Art. 6º O Comitê Estratégico de Gestão do Conhecimento, instância máxima da 

estrutura de governança, formado pelo conjunto de Procuradores do Ministério 

Público de Contas, tem as seguintes atribuições:  

I – planejamento e definição das melhores práticas, instrumentos e recursos de 

gestão do conhecimento a serem utilizados;  

II – supervisão estratégica das ações envolvendo gestão do conhecimento;  

III – aprovação de alterações na Política de Gestão do Conhecimento;  

IV – formação de lista com sugestões de servidores ativos para composição da 

Unidade Central de Gestão do Conhecimento de que trata o art. 7º desta Portaria ao 

Procurador-Geral de Contas, cabendo ao último a escolha e edição de ato com a 

designação dos membros selecionados.  

§ 1º As reuniões do Comitê Estratégico de Gestão do Conhecimento ocorrerão, no 

mínimo, uma vez por ano, para acompanhar os resultados obtidos com a Política de 

Gestão do Conhecimento.  

§ 2º O Comitê Estratégico de Gestão do Conhecimento poderá reunir-se por 

proposta de qualquer de seus membros ou convocação do Procurador-Geral de 

Contas.  

Art. 7º A Unidade Central de Gestão do Conhecimento, composta por servidores 

ativos do Ministério Público de Contas, tem como atribuições:  

I – coordenar e acompanhar a execução das estratégias de gestão de conhecimento 

definidas pelo Comitê Estratégico;  

II – fornecer apoio técnico aos responsáveis pela execução de projetos de gestão do 

conhecimento;  

III – ministrar treinamentos e estimular continuamente a cultura da gestão do 

conhecimento na Instituição;  

IV – elaborar relatório anual a ser encaminhado ao Comitê Estratégico, com os 

resultados obtidos em termos de gestão do conhecimento no período; e  

V – propor, de modo fundamentado, alterações na Política de Gestão do 

Conhecimento.  

§ 1º A Unidade Central de Gestão do Conhecimento é composta por 3 (três) 

servidores ativos do Ministério Público de Contas, designados por ato do 

Procurador-Geral de Contas para o período de 1 (um) ano, garantida a troca de um 

de seus membros mais antigos para o período subsequente.  

§ 2º As reuniões da Unidade Central de Gestão do Conhecimento ocorrerão, no 

mínimo, uma vez por quadrimestre, para análise e acompanhamento dos trabalhos 

desenvolvidos pelos responsáveis pela execução de projetos de gestão do 

conhecimento.  

Art. 8º Os Procuradores de Contas e os Diretores designarão os responsáveis pela 

execução de projetos de gestão do conhecimento, os quais garantirão a 

implementação, dentro das áreas a que pertencem, das práticas e dos instrumentos de 

gestão do conhecimento pertinentes, dentro daqueles previstos no Capítulo IV desta 

Portaria.  

CAPÍTULO IV 

Dos Instrumentos e das Práticas de Gestão do Conhecimento e de seus 

Indicadores de Resultado 

Seção I: Manual de Rotinas e Procedimentos 

Art. 9º O Manual de Rotinas e Procedimentos consiste em documento descritivo das 

principais atividades desenvolvidas pelos diversos setores nas áreas-meio e áreas-

fim da Instituição, contendo, entre outras informações consideradas pertinentes pelos 

responsáveis por sua elaboração, orientações sobre sistemas utilizados, processos, 

fluxos, periodicidade de tarefas, formalidades a serem observadas e modelos de 

documentos.  

§ 1º O Manual de Rotinas e Procedimentos tem como objetivos a racionalização da 

atuação e a garantia de mecanismo formal de retenção e de transferência de 

conhecimento, que sirva como repositório de consulta para os demais colaboradores 

da instituição.  

§ 2º O Manual de Rotinas e Procedimentos deve ser elaborado pelos servidores que 

desempenham diretamente as atividades nele descritas, seguindo especificações 

constantes no Anexo I desta Portaria, devendo contemplar, no mínimo, os seguintes 

tópicos:  
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I – identificação da atividade;  

II – ferramentas utilizadas;  

III – descrição de procedimentos, com inserção de imagens e modelos na medida do 

necessário; e  

IV – data da última atualização.  

§ 3º O Manual de Rotinas e Procedimentos é documento de uso exclusivamente 

interno, disponível de forma constante em meio virtual, sem prejuízo de eventuais 

restrições de acesso que se façam necessárias em razão da atividade a que se refiram, 

a critério do Procurador de Contas, Diretor ou Gerente responsável pela unidade.  

§ 4º O Manual de Rotinas e Procedimentos deverá ser atualizado, preferencialmente, 

sempre que houver mudança de rotinas e/ou procedimentos e, obrigatoriamente, 

revisado a cada ano, na mesma época, por todos os setores abrangidos, sob a 

coordenação da Unidade Central de Gestão do Conhecimento.  

§ 5º Por ocasião da revisão anual, além da quantificação dos documentos produzidos 

ou alterados no período, deverá ser respondido questionário individual (Anexo II), a 

fim de colher a percepção dos servidores a respeito da abrangência, atualidade e 

utilidade da ferramenta.  

§ 6º As rotinas e os procedimentos que não puderem ser sistematizados em manuais 

poderão ser abrangidos por outras práticas ou instrumentos de gestão do 

conhecimento que garantam o atendimento aos objetivos elencados no art. 3º desta 

Portaria.  

Seção II: Página Wiki 

Art. 10. A Página Wiki consiste em recurso tecnológico colaborativo que permite 

aos servidores a inserção de conteúdo e a consulta a informações, fluxogramas e 

modelos de forma intuitiva e dinâmica, seja acerca de procedimentos administrativos 

ou de temas relacionados diretamente à missão institucional. 

§ 1º A utilização de página Wiki tem como objetivos:  

I – estimular iniciativas de produção e compartilhamento de informações, 

possibilitando o acesso rápido e a vinculação de temas correlacionados;  

II – fomentar a utilização de recursos de tecnologia na gestão do conhecimento, 

permitindo otimizar a atuação.  

§ 2º A página Wiki do Ministério Público de Contas utilizará plataforma 

preferencialmente gratuita, dentre as disponíveis na rede mundial de computadores, 

que possibilite a inserção de conteúdos por múltiplos usuários e que permita o 

monitoramento e a validação, por usuários moderadores, das alterações introduzidas.  

§ 3º Os usuários moderadores da página Wiki mencionados no parágrafo anterior 

serão definidos pela Unidade Central de Gestão do Conhecimento juntamente aos 

responsáveis pela execução de projetos de gestão do conhecimento.  

§ 4º O acesso à página Wiki estará disponível a todos os servidores do Ministério 

Público de Contas em sua página Intranet.  

§ 5º A revisão das informações disponibilizadas na página Wiki ocorrerá:  

I – de forma espontânea pelos servidores usuários da ferramenta, que poderão propor 

a atualização dos conteúdos existentes;  

II – a cada ano, na mesma época, por todos os setores abrangidos, sob a coordenação 

da Unidade Central de Gestão do Conhecimento, a fim de verificar se as 

informações encontram-se atualizadas;  

§ 6º Anualmente, a Unidade Central de Gestão do Conhecimento procederá a um 

levantamento dos conteúdos produzidos no período, bem como da quantidade de 

acessos aos conteúdos da Wiki, para aferição da utilização da plataforma pelos 

servidores.  

Seção III: Banco de Dados de Perfis Funcionais 

Art. 11. O Banco de Dados de Perfis Funcionais consiste em compilação de 

informações relativas à formação, às experiências profissionais e aos conhecimentos 

dos servidores do Ministério Público de Contas.  

§ 1º Nos termos do at. 62, inciso IV, do Regimento Interno do Ministério Público de 

Contas, cabe ao Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional a elaboração e manutenção 

do Banco de Dados de Perfis Funcionais, que objetiva o melhor aproveitamento das 

capacidades e aptidões individuais dos servidores.  

§ 2º O Banco de Dados de Perfis Funcionais será construído a partir da identificação 

e do registro dos diferentes conhecimentos detidos pelos servidores da instituição, 



67 
 

informações essas que poderão ser obtidas mediante aplicação do formulário 

disponível no Anexo III desta Portaria, sem prejuízo de outros instrumentos ou 

métodos que o Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional entender pertinentes.  

§ 3º As informações do Banco de Dados de Perfis Funcionais ficarão sob a guarda 

do Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional, sendo disponibilizadas aos membros, 

diretores e gerentes do Ministério Público de Contas mediante solicitação.  

§ 4º A disponibilização a todos os servidores do Ministério Público de Contas de 

informações contidas no Banco de Dados de Perfis Funcionais dependerá de 

consentimento individual e expresso do titular das informações, sem prejuízo da 

adoção de medidas adicionais em relação à proteção de dados pessoais, nos termos 

da legislação vigente.  

§ 5º O Banco de Dados de Perfis Funcionais deverá ser criado pelo Núcleo de 

Aperfeiçoamento Funcional dentro de um prazo de 3 (três) meses a contar da data de 

vigência desta Portaria.  

§ 6º As atualizações do Banco de Dados de Perfis Funcionais ocorrerão sempre que 

forem solicitadas pelos titulares das informações, sendo o Núcleo de 

Aperfeiçoamento Funcional obrigado a executar, no mínimo, uma revisão anual.  

§ 7º Por ocasião da revisão anual, deverão ser quantificados os perfis funcionais 

criados ou atualizados no período e tal informação deverá ser encaminhada à 

Unidade Central de Gestão do Conhecimento.  

Seção IV: Eventos de Capacitação e Treinamento 

Art. 12. Os eventos de capacitação e treinamento consistem em ações voltadas, 

primordialmente, para o público interno, com a possibilidade de abertura para 

participantes externos ou para a população em geral, de acordo com o tema a ser 

tratado.  

§ 1º O desenvolvimento de eventos de capacitação e treinamento tem como 

objetivos:  

I – promover o compartilhamento de informações entre organizadores e 

participantes;  

II – estimular a troca de experiências e o intercâmbio de melhores práticas no 

serviço público, em especial aquelas relativas ao controle externo.  

§ 2º Nos termos do at. 62, inciso V, do Regimento Interno do Ministério Público de 

Contas, compete ao Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional promover, periódica, 

local e regionalmente, isolada ou conjuntamente com outras instituições, ciclos de 

estudos e pesquisas, reuniões, seminários e congressos.  

§ 3º A periodicidade de realização de eventos de capacitação e treinamento deverá 

ser, no mínimo, semestral.  

§ 4º A critério do Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional, poderão ser realizados 

encontros temáticos organizados por servidores do Ministério Público de Contas em 

sistema de rodízio, ministrados pelos próprios servidores ou por oradores externos, 

abordando assuntos de interesse da Instituição.  

§ 5º Além de eventos presenciais, poderão ser utilizadas plataformas digitais para a 

realização dos eventos de capacitação e treinamento.  

§ 6º A fim de avaliar a efetividade dos eventos realizados, poderá ser aplicado 

questionário aos participantes conforme o modelo proposto no Anexo IV desta 

Portaria, sem prejuízo de outros instrumentos ou métodos que o Núcleo de 

Aperfeiçoamento Funcional entender pertinentes.  

§ 7º Anualmente, o Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional deverá encaminhar à 

Unidade Central de Gestão do Conhecimento relatório contendo informações 

relevantes sobre os eventos de capacitação e treinamento realizados no período, 

como número de inscritos e a avaliação dos eventos por parte de seus participantes.  

CAPÍTULO V 

Das Estratégias de Sensibilização dos Servidores 

Art. 13. Com o intuito de incentivar e impulsionar a cultura da gestão do 

conhecimento no Ministério Público de Contas, a Unidade Central de Gestão do 

Conhecimento deverá:  

I – promover eventos de sensibilização, com o intuito de esclarecer aos servidores o 

conceito de gestão do conhecimento e expor os benefícios por ela proporcionados;  

II – demonstrar aos servidores o alinhamento dos objetivos da gestão do 

conhecimento com aqueles estabelecidos pelo Ministério Público de Contas;  
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III – explicar a importância da participação dos servidores para o sucesso da gestão 

do conhecimento na Instituição; e  

IV – apresentar as práticas e instrumentos de gestão do conhecimento, e sanar 

eventuais dúvidas dos servidores a eles relacionadas.  

Parágrafo único. A Unidade Central de Gestão do Conhecimento deverá realizar 

eventos de sensibilização com periodicidade mínima anual.  

CAPÍTULO VI 

Disposições Finais 

Art. 14. Após a publicação da presente Portaria, considerando as inovações por ela 

trazidas, deverão ser divulgadas notas nos principais canais de comunicação entre o 

Ministério Público de Contas e seus servidores, com reforços quinzenais nos dois 

primeiros meses de vigência da Política de Gestão do Conhecimento.  

Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Contas.  

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.  

Florianópolis, 3 de agosto de 2020.  

CIBELLY FARIAS 

Procuradora-Geral de Contas 

 

Destaca-se, inicialmente, que no capítulo I é estabelecido o conceito de gestão do 

conhecimento e os objetivos da política, merecendo especial atenção os três objetivos da 

referida política, que são firmados no sentido do desenvolvimento e incentivo da cultura da 

criação e disseminação do conhecimento, da garantia de mecanismos formais de retenção e 

transferência do conhecimento tácito e explícito das atividades-meio e atividades-fim e da 

ampliação da eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados. 

Percebe-se que a organização demonstrou valorização nos conhecimentos existentes 

no âmbito da instituição, haja vista que busca fomentar sua criação e disseminação, bem como 

reconhece a ocorrência de conhecimentos explícitos e tácitos na organização, sendo que busca 

ferramentas formais para reter tais conhecimentos, visando a melhoria na prestação dos seus 

serviços. 

Logo, observa-se que a Política de Gestão do Conhecimento do MPC/SC transita por 

conceituações, definições, entendimentos e pensamentos alocados nesta pesquisa, pois 

reconhece a existência de conhecimentos diversos entre os servidores, que, por via de 

decorrência lógica, derivam de processos educativos, formais ou não-formais, em sua maioria, 

ou, ainda, sistemáticos e assistemáticos, bem como trata da criação e disseminação de 

conhecimentos, que podem se materializar através de atividades de qualificação para o 

trabalho e, notadamente, do próprio aprendizado no e pelo trabalho. 

Adiante, a política definiu cinco estratégias de gestão do conhecimento, destacando-se 

a formalização de manuais com as rotinas básicas das atividades da organização (com 

atualização constante e expansão progressiva), a implementação de página wiki, com vistas a 

inserção de conteúdos e a consulta de informações, fluxogramas, e modelos de forma intuitiva 

e dinâmica, a instituição de banco de dados de perfis funcionais, visando melhor 
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aproveitamento das capacidades e aptidões individuais de cada servidor, a partir da 

identificação e do registro da formação, das capacitações, das experiências profissionais e dos 

demais conhecimentos detidos pelos servidores da organização e a adoção da prática da 

realização periódica de eventos de capacitação e treinamento, possibilitando o 

compartilhamento de informações e experiências profissionais. 

Mais uma vez, verifica-se que as estratégias na área da gestão do conhecimento 

encontram-se alinhadas ao que se viu alhures, mormente aos resultados extraídos dos 

instrumentos de pesquisa aplicados e desenvolvidos, haja vista que a implantação da wiki 

privilegia a aprendizagem pelo trabalho e, ao mesmo tempo, a implementação de um banco de 

perfis funcionais permite a realização de atividades de qualificação para o trabalho com a 

utilização da própria sapiência acadêmica e profissional dos servidores da organização, que 

após o mapeamento poderão ser alocados ou designados para a condução de ações de 

qualificação mais formalizadas, nos moldes da quinta e última estratégia de gestão do 

conhecimento que vimos. 

Porém, até mesmo a estratégia de manualização de rotinas básicas de atividades 

institucionais, ainda que não tenha aparecido de maneira expressa nas respostas aos 

instrumentos de coleta de dados utilizados, também pode ser enquadrada como uma atividade 

de qualificação originária de processos de aprendizagem pelo trabalho, haja vista que durante 

a confecção e materialização dos referidos manuais os servidores encarregados por tais 

procedimentos possivelmente deverão buscar subsídios teóricos e práticos para a criação dos 

materiais que, a bem da verdade, irá materializar conhecimentos existentes no âmbito da 

organização. 

Mais adiante, acerca da estrutura de governança, é digno de registro que a Política de 

Gestão do Conhecimento do MPC/SC estabeleceu na indigitada estrutura o funcionamento do 

Comitê Estratégico de Gestão do Conhecimento e da Unidade Central de Gestão do 

Conhecimento, sendo que o comitê (instância máxima da estrutura) é formado pelo conjunto 

de Procuradores de Contas do MPC/SC, e a unidade central é composta por servidores ativos 

da organização (três servidores), destacando-se a sua atual composição: 
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Figura 14 – Portaria MPC nº 40/2020 

 
Fonte: Página oficial digital/eletrônica do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina7. 

 

Ademais, a Política de Gestão do Conhecimento da organização igualmente 

estabeleceu estratégias de sensibilização dos servidores, inclusive prevendo a realização de 

eventos de sensibilização com periodicidade mínima anual, a cargo da Unidade Central de 

Gestão do Conhecimento. 

Por fim, é possível concluir que o MPC/SC possui uma Política de Gestão do 

Conhecimento com um nível interessante de robustez e de adequação para com os perfis de 

qualificação para o trabalho (dos servidores e da organização) que foram extraídos através 

desta pesquisa, consubstanciando uma importante ferramenta para o atingimento das metas, 

objetivos e das perspectivas, notadamente as futuras, e das projeções da instituição. 

Retornando ao instrumento da entrevista desenvolvida com os integrantes do Núcleo 

de Aperfeiçoamento Funcional/GRH, resta-nos a verificação, ainda, do último 

questionamento formulado e proposto à equipe entrevistada. 

Para ele, que versa acerca do reconhecimento e da validação de ações de trabalho 

como atividades de qualificação profissional, notadamente sobre a importância dos referidos 

reconhecimento e validação para o MPC/SC e para os seus servidores, a equipe de servidores 

entrevistados afirmou e concordou que o reconhecimento/validação trarão benefícios e 

estímulos, ou seja, concordou com a proposição colocada pela pesquisa, desde que existam 

critérios definidos, o que se ratifica, mormente para diferenciar aprendizado de mero trabalho. 

E é em tal linear que passaremos, a partir de agora, a verificar um instrumento 

confeccionado no âmbito desta pesquisa e que objetiva sugerir uma ferramenta ou mecanismo 

                                                           
7 Disponível em: <https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-40-2020/>. Acesso em: 05 ago 2021.  

https://www.mpc.sc.gov.br/download/portaria-mpc-no-40-2020/
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que pode servir como o alicerce para a instituição do reconhecimento e validação de ações de 

trabalho como atividades de qualificação profissional. 

Antes de mais nada, é de extrema importância frisar que o instrumento sugerido aqui 

não se constitui no artefato, produto ou recurso educacional que será abordado e tratado no 

próximo capítulo, sendo o indigitado documento, talvez, um sub-resultado desta pesquisa, no 

sentido de buscar contribuir para que a aprendizagem no e pelo trabalho seja, de fato, 

reconhecida e valorizada como uma atividade de qualificação. 

Em resumo, após a verificação de que o perfil do aprendizado no âmbito da 

organização se dá, como regra geral, pela qualificação através da aprendizagem no e pelo 

trabalho dos servidores, buscou-se a elaboração de um esboço ou ideia de documento que 

possibilitasse a identificação das atividades profissionais que acabam sendo desenvolvidas e 

realizadas e que se constituem em verdadeiras ações de qualificação para o trabalho. 

De maneira veemente firma-se que o documento é bastante simples e que o intento é 

chamar atenção acerca da possibilidade da validação, após o necessário reconhecimento, do 

trabalho diário e rotineiro como um efetivo movimento de qualificação profissional que, além 

de realmente existir, é eficiente e eficaz dentro das suas intencionalidades. 

Desta feita, o documento foi intitulado/denominado de formulário de reconhecimento 

e validação de ações de trabalho como atividades de qualificação profissional, sendo dividido 

em oito partes, quais sejam, dados do servidor, informações da atividade, produto da 

atividade, análise pelo superior hierárquico, análise pela GRH, análise pela DGAP, análise 

pela Procuradoria-Geral de Contas e horas reconhecidas e validadas. 

Conforme se verá, no campo dados do servidor serão preenchidos o nome, matrícula e 

cargo do servidor, bem como a lotação/setor do servidor. No campo informações da atividade 

restarão complementadas a(s) finalidade(s) da atividade, a atividade desenvolvida e as 

principais ações realizadas, bem como no produto da atividade estará identificado se o 

material está anexado ou não, sendo que nos itens 4, 5. 6 e 7 será firmada decisão/parecer no 

sentido da aprovação ou reprovação do parecer. 

Vejamos então o formulário de reconhecimento e validação dos movimentos de 

trabalho, que será visto após o preenchimento de dois servidores com relação a uma atividade 

em específico: 
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Figura 15 – Documento/Formulário de Reconhecimento/Validação de 

Ações de Trabalho como Atividades de Qualificação Profissional – 

Dados do servidor 

 
 Fonte: Do Autor (2021). 
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Figura 16 – Documento/Formulário de Reconhecimento/Validação de Ações de Trabalho como Atividades de 

Qualificação Profissional – Informações da Atividade 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Figura 17 – Documento/Formulário de Reconhecimento/Validação de Ações de Trabalho como Atividades de 

Qualificação Profissional – Produtos da Atividade e Análises

 
Fonte: Do Autor (2021). 
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Figura 18 – Documento/Formulário de Reconhecimento/Validação de Ações de Trabalho como Atividades de 

Qualificação Profissional – Análises 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Após o preenchimento do primeiro formulário, vejamos o segundo documento 

preenchido por outro servidor em referência à mesma atividade: 
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Figura 19 – Documento/Formulário de Reconhecimento/Validação de 

Ações de Trabalho como Atividades de Qualificação Profissional – 

Dados do servidor 

 
Fonte: Do Autor (2021). 
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Figura 20 – Documento/Formulário de 

Reconhecimento/Validação de Ações de Trabalho como 

Atividades de Qualificação Profissional – Informações da 

Atividade e Produto 

 
Fonte: Do Autor (2021). 
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Figura 21 – Documento/Formulário de Reconhecimento/Validação - Análise

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Conforme se verifica, os dois formulários/documentos de reconhecimento e validação 

de ações de trabalho como atividades de qualificação profissional dizem respeito à emissão de 

parecer no processo de prestação de contas do Governo do Estado, referentes ao exercício de 

2020, sendo que um refere-se à elaboração de minuta de parecer acerca das contas do governo 

e outro diz respeito à correção da minuta do parecer e orientação ao trabalho da parecerista 

responsável pela análise do processo e elaboração da minuta. 

Tal atividade foi escolhida para exemplificar ações de trabalho que se consubstanciam 

e materializam em atividades de qualificação, haja vista que a emissão do parecer do MPC/SC 

na prestação de contas do estado é uma ação que demanda dedicação e, notadamente, a busca 

e a pesquisa por subsídios, fundamentações e informações. 

Desta feita, parece-nos que tal atividade consegue demonstrar que por muitas vezes os 

servidores necessitam realizar verdadeiras ações de qualificação para o trabalho para 

conseguirem desempenhar e executar as tarefas de suas rotinas profissionais, destacando-se 

que no primeiro caso visto restou registrado o emprego de 100 (cem) horas para a confecção 

da minuta de parecer ministerial, sendo que os movimentos de qualificação, no caso, 

envolveram o estudo dos pareceres prévios emitidos no anos anteriores, a consulta a processos 

de monitoramento e de auditoria que tramitam no TCE/SC, a consulta a processos judiciais, 

pesquisas doutrinárias, estudos direcionados a questões orçamentárias e financeiras e a 

própria elaboração da minuta do parecer. 
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Ou seja, verifica-se que existem ocasiões onde o estudo buscado para solucionar 

determinada demanda rotineira perfectibiliza uma verdadeira atividade de qualificação para o 

trabalho. 

Após o preenchimento do formulário/documento, simulando uma situação onde 

determinados servidores estariam requerendo o reconhecimento e a validade de ações de 

trabalho como atividades de qualificação profissional, vejamos o documento de validação que 

foi confeccionado com vistas a avaliar o formulário: 

 

Figura 22 – Instrumento de validação – avaliação do servidor 1 

 
Fonte: Do Autor (2021). 
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Figura 23 – Instrumento de validação – continuação da 

avaliação do servidor 1 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Figura 24 – Instrumento de validação – avaliação do servidor 2 

 
Fonte: Do Autor (2021). 
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Figura 25 – Instrumento de validação – continuação da 

avaliação do servidor 2 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Observa-se que após a aplicação do formulário com dois servidores da organização, 

foi também submetido aos servidores um documento de avaliação e validação do formulário-

teste, com vistas a verificar as impressões destes em relação ao documento-piloto que foi 

confeccionado. 

Em suma, a avaliação buscou levantar as compreensões dos servidores acerca da 

facilidade de preenchimento do documento, o tempo empregado no preenchimento, a precisão 

das respostas, a necessidade de estimativa de alguma resposta, a necessidade de uma logística 

de organização muito grande para o preenchimento, a opinião do servidor sobre a ideia do 

formulário, sobre sua utilidade/validade, acerca de sua importância e, por fim, se gostaria de 

ver o formulário implementado na organização. 

Com relação às respostas, o formulário foi considerado de fácil compreensão e 

preenchimento, demorou, em média, de 15 a 20 minutos para ser preenchido, não exigiu uma 

organização muito grande para o seu preenchimento, sendo que a ideia foi bem avaliada e 
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considerada útil/válida, bem como importante, interessante e ambos servidores que 

responderam a avaliação firmaram que gostariam de ver a ideia implementada. 

Portanto, parece que a proposição recém expendida pode ser considerada viável, haja 

vista que se trata de um documento simples, fácil e rapidamente preenchível, e que indica que 

irá contar com uma boa receptividade por parte dos servidores da organização, pois ao 

reconhecer e validar ações de trabalho como atividades de qualificação profissional o 

MPC/SC estará valorizando a busca ativa por conhecimentos que seus servidores acabam 

desenvolvendo rotineiramente. 

Nos moldes já colocados anteriormente, repisa-se que o formulário apresentado é um 

esboço, uma ideia inicial, que certamente poderá ser aprimorada e melhor trabalhada pela 

organização, notadamente naquilo que se refere à demonstração dos resultados do trabalho, à 

própria descrição da atividade (ações, desenvolvimentos e finalidades), à uma eventual 

limitação da carga horária passível de reconhecimento e validação, bem como aos 

encaminhamentos administrativos necessários. 

Em resumo, o documento apresentado pode ser desenvolvido e, ao nosso sentir, 

mereceria ter, ao menos, a possiblidade de ser estudado no âmbito da organização com vistas 

à sua implementação, haja vista que os instrumentos aplicados no decorrer desta pesquisa 

demonstraram que os servidores do MPC/SC aprendem pelo (seu) trabalho diário e rotineiro e 

que tal aprendizado é a principal ferramenta ou mecanismo de qualificação para o trabalho 

dos servidores, ou seja, a implantação do formulário proposto ou, ainda, de outro que o valha, 

porém que também objetive o reconhecimento e a validação sugerida, estará indo ao encontro 

do perfil educativo existente na instituição e incentivará que tais processos educativos sejam 

aprimorados cada vez mais, resultando, possivelmente, em uma prestação de serviço mais 

eficiente. 

Por derradeiro, após todo o debate e a discussão acerca dos resultados desta pesquisa, 

notadamente dos instrumentos confeccionados, aplicados e desenvolvidos com os 

Procuradores de Contas e com os servidores do MPC/SC, verifica-se que cada espécie de 

instrumento (entrevista e questionários) apresentou resultados significativos e que nos 

permitiram traçar perfis e identificar como acontece a qualificação para o trabalho no âmbito 

da organização. 

Conforme restou visto, as respostas apresentadas aos questionários e as visões 

passadas pela equipe de servidores da GRH – Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional durante 

o desenvolvimento da entrevista conjunta que foi operacionalizada, acabaram por se 
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complementar e suplementar, sendo que foi possível a confirmação de informações, através 

da comparação de resultados. 

De igual maneira, as análises e compreensões que foram realizadas tendo como plano 

de fundo a Política de Gestão do Conhecimento do MPC/SC também permitiram a verificação 

do alinhamento do ato normativo para com as características naturais e intrínsecas que a 

organização e os seus respectivos servidores apresentam. 

E nesse mesmo diapasão, ao se comparar todas as verificações que estamos esposando 

com o que se pode extrair do documento de avaliação do formulário de reconhecimento e 

validação de ações de trabalho como atividades de qualificação profissional, resta nítida a 

verossimilhança do cerne dos resultados apresentados. 

Ao falar-se do indigitado formulário, documento que foi apresentado e sugerido a 

pouco, que pode vir a ser considerado um subproduto desta pesquisa, cabe-nos agora, efetiva 

e realmente, passar a abordar e tratar do recurso/produto educacional que restou desenvolvido 

com base nos instrumentos de coleta de dados e informações e, igualmente, com alicerce em 

todas as projeções e perspectivas observadas e percebidas, bem como, com fulcro nos 

potenciais organizacionais identificados. 

Passemos, então, ao artefato produzido, que recebeu a denominação de “Estratégias de 

Qualificação para o Trabalho no âmbito do MPC/SC – Guia de Estratégias e Práticas de 

Qualificação para o Trabalho para o Ministério Público de Contas de Santa Catarina”. 

 

12 PRODUTO/RECURSO EDUCACIONAL 

O guia que passaremos a comentar a partir de agora, que é o produto e resultado 

principal desta pesquisa, relatada no presente trabalho sob a forma de dissertação, objetiva 

apresentar estratégias e práticas de qualificação para o trabalho no âmbito do Ministério 

Público de Contas do Estado de Santa Catarina 

O documento confeccionado apresenta dez práticas e estratégias, em um total de vinte 

páginas, que podem ser aplicadas, desenvolvidas e implementadas pela organização 

(MPC/SC), objetivando o aprimoramento permanente e constante dos processos de educação 

profissional e de qualificação técnica dos servidores da instituição. Foi dado o nome de guia 

ao documento, haja vista que o recurso se propõe a apresentar caminhos e direções à 

organização onde foi desenvolvido o estudo de caso, sendo que as atividades que restaram 

propostas e sugeridas foram intituladas de estratégias e práticas, pois englobam ações mais 

operacionais costumeiras/cotidianas (práticas) e medidas mais abrangentes (estratégias), 

sendo tal diferenciação importante pois facilita a identificação dos responsáveis pela medida. 
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Vejamos as medidas que foram recomendadas no guia de estratégias e práticas de 

qualificação para o trabalho: 

1) Promoção de atividades de qualificação e de formação continuada; 

2) Reconhecimento e valorização dos processos educativos não-formais; 

3) Reconhecimento e valorização dos processos de aprendizagem no e pelo 

trabalho; 

4) Buscar o firmamento de convênios ou parcerias com instituições que 

promovam o ensino, não apenas o jurídico; 

5) Pensar nos institutos da certificação e da acreditação como possibilidades reais 

de aprimoramento do processo de qualificação; 

6) Elaborar um documento específico norteador da educação profissional e da 

qualificação para o trabalho (planejamento, plano, política, etc); 

7) Aprimorar o NAF, tornando-o multifacetado e interconectado com as mais 

diversas áreas do conhecimento presentes na instituição; 

8) Utilizar as ferramentas e os mecanismos de comunicação do órgão (intranet, 

mídias sociais, sítio digital/eletrônico institucional) de maneira ativa e 

constante no sentido de incentivar a qualificação dos servidores; 

9) Estudar a possibilidade da conversão ou transformação do NAF em “Escola do 

MPC/SC”, como órgão permanente de promoção da educação profissional; e 

10) Realizar a revisão constante e permanente dos eventuais documentos 

confeccionados e adotados no âmbito da organização. 

É mister destacar e registrar que cada prática ou estratégia foi apresentada de maneira 

estruturada da seguinte forma: 

I. Nome ou título da medida; 

II. Resumo da medida (o que é); 

III. Público-alvo; 

IV. Quem pode implementar; 

V. Potenciais ganhos; 

VI. Pontos de atenção; e 

VII. Recursos necessários. 

Nessa toada, segue, logo adiante, a íntegra do Guia de Estratégias e Práticas de 

Qualificação para o Trabalho no âmbito do Ministério Público de Contas do Estado de Santa 

Catarina: 
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Figura 26 – Página de nº 01 do Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o 

Trabalho para o MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Na capa do artefato, observam-se o título e o subtítulo do recurso/produto de maneiras 

destacadas. 
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Figura 27 – Página de nº 02 do Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o 

Trabalho para o MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Na folha de rosto, o guia de estratégias e práticas apresenta a autoria do documento, in 

casu, este pesquisador, e o ano de confecção do trabalho. 
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Figura 28 – Página de nº 03 do Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o 

Trabalho para o MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Na página introdutória do documento o guia é apresentado e as estratégias e práticas 

são colocadas, enumerando as medidas. 
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Figura 29 – Página de nº 04 do Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o 

Trabalho para o MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Na página é esclarecida a metodologia e, notadamente, a conjuntura que resultou na 

confecção do documento, destacando-se que o guia é o recurso educacional, produto desta 

pesquisa. 
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Figura 30 – Página de nº 05 do Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o 

Trabalho para o MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Na primeira prática, de “Promoção de atividades de qualificação e de formação 

continuada”, é sugerido que a organização (MPC/SC) deflagre atividades de qualificação para 

o trabalho como órgão promotor das ações ou eventos, contando com a possibilidade da 

utilização da sapiência profissional e acadêmica dos seus funcionários, que é favorecida 

através da implantação e utilização do banco de dados de perfis funcionais dos membros e 

servidores da instituição, previsto na Política de Gestão do Conhecimento, conforme já se 

verificou alhures. 

Foi possível identificar que os cursos deflagrados e promovidos pelo MPC/SC não 

estão entre aqueles mais lembrados pelos servidores da organização como as atividades que 
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mais auxiliam e contribuem para o exercício diário e rotineiro das suas atribuições funcionais, 

conforme os resultados que foram extraídos dos instrumentos de pesquisa (questionários) 

desenvolvidos pelos próprios servidores. 

Entretanto, acredita-se que com a utilização de servidores e Procuradores de Contas 

para o desenvolvimento de tais ações de qualificação para o trabalho, com suporte do 

mapeamento feito através dos perfis funcionais constantes do seu respectivo banco de dados, 

que agrega, compila e engloba os saberes-fazeres profissionais, será possível a realização e 

execução de atividades de qualificação com características mais formalizadas que contenham 

consistência, densidade e estofo para uma efetiva agregação de qualidade no desempenho 

funcional dos colaboradores da organização. 

Após a resumida verificação do que se trata a prática, vejamos os outros itens da 

medida. O público-alvo foi estabelecido como os colaboradores da instituição e, 

eventualmente, convidados externos de outras organizações, haja vista que, o 

compartilhamento de conhecimentos entre entidades diversas é extremamente salutar, porém 

o foco institucional deve encontrar-se alinhado no sentido de qualificar prioritariamente os 

funcionários do MPC/SC. 

Acerca da implementação da prática, a medida pode ser aplicada pela Procuradoria-

Geral de Contas e a GRH através do NAF, sendo que os potenciais ganhos vislumbrados com 

a prática estão relacionados com o provável aprimoramento e aumento de qualidade técnica 

laboral, resultando em uma prestação de serviços mais célere e eficiente. 

Os pontos de atenção destacados foram a definição e escolha das atividades de 

qualificação para o trabalho e formação a serem desenvolvidas, haja vista que, por vezes, 

podem acabar sendo selecionadas ações de qualificação não tão relacionadas com as 

demandas e necessidades da organização e dos seus respectivos servidores que, inclusive, 

podem ser ouvidos de maneira prévia à seleção da atividade que será desenvolvida, no sentido 

de opinar se consideram a ação agregadora ou interessante. 

Com relação aos recursos necessários para a implantação da medida, foram registradas 

as necessidades de recursos humanos (notadamente os membros e servidores do MPC/SC que 

irão organizar e aplicar a medida), tecnológicos (estrutura de tecnologia da informação que 

dará suporte às atividades de qualificação e formação, inclusive em ações ead) e físicos 

(estrutura física, tais como salas, cadeiras e mesas que se fizerem necessárias ao 

desenvolvimento da medida, especialmente para as atividades presenciais). 
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Figura 31 – Página de nº 06 do Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o 

Trabalho para o MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

A segunda medida é a estratégia de “Reconhecimento e valorização dos processos 

educativos não-formais” onde é sugerida à organização que reconheça a existência de 

processos de qualificação para o trabalho e de aprendizagem que não são sistemáticos, ao 

contrário, são assistemáticos e alicerçados na troca de experiências e conhecimentos que 

ocorrem a partir de saberes-fazeres gerados pela vivência técnico-profissional e que, por via 

de decorrência lógica, são compartilhados nos ambientes organizacionais, in casu, os 

públicos, e que valorize e fomente tais processos educativos. 

Por meio dos instrumentos dos questionários, já amplamente vistos e debatidos 

alhures, verificou-se que 100% dos servidores que responderam ao questionário a eles 
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submetido firmaram que já compartilharam conhecimentos, saberes e experiências 

profissionais com algum colega da organização, bem como, igualmente, 100% dos servidores 

que ocupam cargos de gestão (direção e gerência) e que participaram da pesquisa e 100% dos 

Procuradores de Contas que preencheram o questionário, também afirmaram que percebem a 

existência do compartilhamento de conhecimentos, saberes e experiências, ou seja, saberes-

fazeres, no âmbito dos seus gabinetes, diretorias e gerências. 

Ocorre que, ainda que a própria Política de Gestão do Conhecimento da organização 

verse acerca da disseminação de conhecimentos entre os servidores, do conhecimento tácito, 

ainda que somente no sentido de sua retenção e transferência, do compartilhamento de 

informações através de página wiki e do banco de dados de perfis funcionais, ao nosso sentir, 

inexiste ainda alguma ferramenta ou mecanismo que realmente reconheça e valorize os 

referidos processos educativos, o que pode ser feito através de um eventual documento, que 

será abordado em outra medida, que trate especificamente sobre a educação e a qualificação 

para o trabalho no MPC/SC. 

Ademais, vejamos os outros pontos da medida. Acerca do público-alvo, consignou-se 

como o principal os colaboradores do MPC/SC, no sentido de abarcar membros, servidores e 

auxiliares, sendo que estratégia pode ser implementada pela Procuradoria-Geral de Contas e a 

Gerência de Recursos Humanos, por meio do Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional da 

organização. 

Com relação aos potenciais ganhos com a adoção da medida, é bastante provável que 

os saberes-fazeres dos colaboradores sejam compartilhados no âmbito da organização, 

acarretando ganhos da/na aprendizagem institucional. 

Como pontos de atenção, destacou-se uma eventual dificuldade em identificar onde se 

encontram e como acontecem os indigitados processos educativos, haja vista que não ocorrem 

de maneira sistematizada e sim por meio da simbiose diária e rotineira dos saberes-fazeres 

laborais. 

Acerca dos recursos necessários à implementação da estratégia, foram registradas as 

necessidades de recursos humanos, em especial de servidores para organizarem e aplicarem a 

medida. 
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Figura 32 – Página de nº 07 do Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o 

Trabalho para o MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

A terceira medida trata-se da estratégia do “Reconhecimento e valorização dos 

processos de aprendizagem no e pelo trabalho”, temática que foi amplamente debatida e 

tratada nesta pesquisa e que buscou esclarecer que a aprendizagem acontece também nos 

ambientes laborais (públicos), no entanto, igualmente, acontece pela prática laboral, nas 

atividades rotineiras e diárias, haja vista que a ação ou movimento de trabalho segue um 

itinerário, sendo que a aprendizagem no e pelo trabalho acaba sendo uma importante maneira 

de qualificar profissionalmente, conforme já visto alhures em Billet (2006). 
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Com fulcro nos questionários desenvolvidos no âmbito desta pesquisa também restou 

possível extrair que a aprendizagem pelo trabalho é a ferramenta de qualificação para o 

trabalho que mais auxiliou no exercício diário e rotineiro das atividades dos servidores. 

Também se verificou que a aprendizagem pelo trabalho costuma ser incentivada e 

fomentada como atividade de qualificação profissional, sendo recomendada e sugerida pelos 

Procuradores de Contas do MPC/SC e pelos detentores de cargos de gerência e direção que 

responderam aos instrumentos de coleta de dados desta pesquisa. 

Nesse diapasão, parece indubitável a grande relevância da aprendizagem pelo trabalho 

no âmbito da organização, haja vista que, além de efetivamente existir, é o mecanismo que 

mais qualifica os servidores do MPC/SC para o exercício das suas atividades técnico-

profissionais. 

Entretanto, inexiste na organização um procedimento formalizado que reconheça e dê 

validação oficial a atividades de trabalho como ações de qualificação para o trabalho 

eventualmente desenvolvidas pelos membros, servidores e auxiliares do MPC/SC. 

E neste mesmo sentido, foi confeccionado o documento que foi chamado de 

“Formulário de Reconhecimento e Validação de Ações de Trabalho como Atividades de 

Qualificação Profissional”, que objetiva identificar e validar, com a atribuição de uma 

respectiva carga horária, atividades profissionais como movimentos de qualificação para o 

trabalho. 

Como já vimos de maneira aprofundada o referido formulário de reconhecimento e 

validação, que é o mecanismo prático sugerido para a real e efetiva implementação da 

estratégia, podemos passar à análise dos outros itens da medida. 

O público-alvo destacado são os próprios colaboradores da organização, que aprendem 

pelo seu trabalho e que poderão se utilizar do formulário confeccionado, bem como a 

implementação da prática pode ser viabilizada pela Procuradoria-Geral de Contas e pela 

Gerência de Recursos Humanos – Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional da organização, que 

podem vir a operacionalizar a estratégia, adotando e implantando o formulário e aplicando a 

medida. 

Os potenciais ganhos são o fomento a uma prestação de serviços mais eficiente e 

qualificada, partindo do próprio aprimoramento do processo de trabalho, haja vista que 

durante o emprego das técnicas profissionais poderão ser adquiridos conhecimentos ou 

saberes-fazeres e a valorização e reconhecimento do trabalho dos colaboradores do MPC/SC. 

Os pontos de atenção são como saber verificar os momentos da ocorrência da 

aprendizagem e como fomentar a atividade e os recursos necessários são os humanos. 
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Figura 33 – Página de nº 08 do Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o 

Trabalho para o MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

A quarta prática é a medida “Buscar o firmamento de convênios ou parcerias com 

instituições que promovam o ensino, não apenas o jurídico”, que objetiva recomendar a 

assinatura e o estabelecimento de instrumentos de convênios ou outros congêneres que 

promovam parcerias com instituições de ensino, contudo não apenas jurídicas, mas também 

de outras áreas do conhecimento que sejam de interesse da organização, bem como com 

entidades que promovam pesquisa e extensão, englobando instituições que se dedicam ao 

ensino superior, técnico, ou, ainda, à profissionalização por meio de atividades de 

qualificação e formação em áreas de interesse do MPC/SC. 
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A referida prática foi formulada e pensada com finalidade de suplementar ou 

complementar as previsões já existentes no Regimento Interno da organização, notadamente 

na subseção referente à Gerência de Recursos Humanos e ao Núcleo de Aperfeiçoamento 

Funcional, já vistas anteriormente. 

Em específico, o artigo 63 do Regimento Interno do MPC/SC preconiza que poderão 

ser firmados convênios com entidades culturais ou de ensino jurídico para a realização das 

atividades do NAF. 

Portanto, parece-nos que estender a possibilidade do firmamento de convênios com 

entidades de ensino não apenas da área jurídica pode trazer benefícios à organização, haja 

vista que, possivelmente, existem outras áreas de conhecimento que são de interesse do 

MPC/SC, tais como as áreas administrativa, contábil, econômica, bem como na seara da 

tecnologia da informação e comunicação, engenharia, entre outras. 

Nesta senda, o estabelecimento de parcerias com vistas ao desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e de extensão também parece relevante, pois podem agregar novas 

percepções e visões aos colaboradores, oriundas tanto dos bancos acadêmicos quanto do 

universo do trabalho. 

Por fim, a medida também versa acerca da conexão com instituições de ensino técnico, 

profissionalizante e, ainda, com outras que promovam atividades de formação e qualificação 

para o trabalho, haja vista que é bastante provável que determinadas áreas técnicas (de 

formação técnica) e profissionais sejam de interesse da organização, tal como as áreas do 

conhecimento recém citadas acima. 

Com relação ao público-alvo da prática, destacam-se os colaboradores do MPC/SC, e 

quem pode implementar a prática é a Procuradoria-Geral de Contas, por meio da indicação, 

sugestão ou recomendação da GRH/NAF. 

Os potenciais ganhos vislumbrados com a medida são o acréscimo qualitativo nas 

atividades de qualificação para o trabalho e a troca de conhecimentos e experiências entre as 

organizações conveniadas e os seus respectivos colaboradores. 

O ponto de atenção indicado foi selecionar de maneira criteriosa os entes de ensino 

com os quais se pretendam firmas parcerias ou convênios e os recursos necessários à 

implementação da prática são recursos humanos, para organização e aplicação da medida, 

recursos tecnológicos, notadamente na área de TI, e recursos estruturais (físicos). 
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Figura 34 – Página de nº 09 do Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o 

Trabalho para o MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

A quinta medida é a estratégia de “Pensar nos institutos da certificação e da 

acreditação como possibilidades reais de aprimoramento do processo de qualificação”, que 

tem como intuito sugerir que a organização passe a certificar as atividades de qualificação 

para o trabalho desenvolvidas no seu âmbito, tanto das ações mais formalizadas quanto das 

menos e relacionadas com os processos de aprendizagem no e pelo trabalho, bem como que o 

MPC/SC comece a cogitar e, até mesmo, estudar o estabelecimento de instrumentos de 

convênios e parcerias com a finalidade de uma eventual implementação do instituto da 

acreditação. 
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Acerca da certificação de atividades com características mais formais, parece-nos que 

a organização já tem a prática de certificar tais movimentos, sendo a grande recomendação 

desta estratégia a certificação do outro gênero de processos educativos, notadamente da 

aprendizagem no e pelo trabalho já amplamente abordada, comentada e tratada em medida 

anterior. 

É mister destacar e ressaltar que a presente estratégia não se confunde com a medida 

“Reconhecimento e valorização dos processos de aprendizagem no e pelo trabalho”, que 

possui como âmago a identificação das atividades que desenvolvem tais processos educativos 

e a validação de tal aprendizagem através da valoração de um número determinado de horas 

de atividades de qualificação, sendo que, agora, sugere-se, além da valorização e 

reconhecimento, a certificação da ação como um movimento de qualificação para o trabalho, 

com a consignação e registro, no eventual certificado, das horas validadas através do 

formulário específico. 

Ademais, com relação ao instituto da acreditação, a medida objetiva trazer um estofo e 

um reconhecimento maior às eventuais certificações concedidas pela organização, haja vista 

que com o estabelecimento de parcerias e convênios com instituições de ensino reconhecidas 

em suas respectivas áreas de atuação, abre-se um leque de oportunidades, incluindo a 

acreditação, no sentido de tais instituições igualmente certificarem as atividades de 

qualificação desenvolvidas pelo MPC/SC, notadamente em conjunto com a organização, após 

a verificação de que o MPC/SC possui as competências, os saberes-fazeres e a estrutura 

necessárias à certificação, fazendo jus ao aval da instituição de ensino. 

Com relação ao público-alvo da estratégia, destacou-se que são os colaboradores do 

MPC/SC, bem como quem pode implementar a medida é a Procuradoria-Geral de Contas e o 

NAF/GRH, sendo que os potenciais ganhos vislumbrados são o fomento para que os 

servidores busquem participar das atividades de qualificação para o trabalho promovidas pela 

organização e a formalização dos saberes-fazeres adquiridos por meio da aprendizagem pelo 

trabalho, incentivando a qualificação permanente e constante dos colaboradores. 

Como ponto de atenção, registrou-se enxergar a acreditação como um ideal 

qualitativo, no sentido de que a implantação do instituto deve objetivar agregar qualidade no 

processo de desenvolvimento de atividades de qualificação para o trabalho e a sua respectiva 

certificação. 

Como recursos necessários para a adoção da estratégia, foram citados os recursos 

humanos (pessoal de ambas instituições, acreditadora e acreditada) e os recursos tecnológicos 

(TI). 
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Figura 35 – Página de nº 10 do Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o 

Trabalho para o MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

A sexta prática é “Elaborar um documento específico norteador da educação 

profissional e da qualificação para o trabalho (planejamento, plano, política, etc)”, que tem o 

condão de indicar que a organização confeccione um documento escrito que norteie as 

atividades e os processos educativos internos, especialmente os de aprendizagem e 

qualificação pelo trabalho, que pode vir a ser chamado de Política, Planejamento ou Plano de 

Educação Profissional e que, após ser materializado, poderá servir como um guia e 

estabelecer diretrizes para o processo de qualificação para o trabalho na organização. 
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Conforme restou visto durante o desenrolar desta pesquisa, o MPC/SC tem por prática 

recente a normatização de atividades e procedimentos e internos, sendo que se destaca, afora 

o Regimento Interno da organização, a Política de Gestão do Conhecimento, que, além de já 

abordada, merece ser registrada pois também versa acerca de temáticas inerentes à 

qualificação para o trabalho. 

No entanto, o órgão não possui ainda um ato normativo que institua e estabeleça 

diretrizes e objetivos na área da educação profissional, bem como que regulamente de 

maneira pormenorizada a qualificação para o trabalho no âmbito da organização. 

Ainda que alguns aspectos possam ser tratados na própria Política de Gestão do 

Conhecimento, que já consideramos como um instrumento sólido e robusto do MPC/SC, 

parece-nos que a confecção de um instrumento específico sobre os processos educativos da 

organização será salutar, haja vista que nele poderão ser abordados os gêneros das atividades 

de qualificação que o órgão pretende fomentar e deflagrar, bem como os seus objetivos, 

diretrizes político-pedagógicas, periodicidades, cargas horárias mínimas e máximas, 

possiblidades de convênios e parcerias, distribuição das vagas das atividades, entre outros 

aspectos. 

Acerca do público-alvo da medida, foram destacados os colaboradores da organização 

(membros, servidores e auxiliares), bem como esclareceu-se que quem pode implementar a 

prática é a Procuradoria-Geral de Contas, diretamente ou através de indicação, recomendação 

ou sugestão da Gerência de Recursos Humanos por meio do Núcleo de Aperfeiçoamento 

Funcional ou, ainda, de grupo de trabalho constituído para tal finalidade. 

Os potenciais ganhos são a tendência a um melhor planejamento e, por via de 

decorrência lógica, uma melhor execução dos processos educativos e da qualificação para o 

trabalho no âmbito da organização. 

Acerca dos recursos necessários para a implementação da prática, restaram registradas 

as necessidades de recursos humanos, notadamente de pessoal da organização para a 

confecção e aplicação do instrumento proposto. 
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Figura 36 – Página de nº 11 do Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o 

Trabalho para o MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

A sétima estratégia é “Aprimorar o Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional, tornando-o 

multifacetado e interconectado com as mais diversas áreas do conhecimento presentes na 

instituição”, no sentido de organizar pequenas alterações nas atribuições e competências do 

Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional, bem como na sua respectiva estrutura, com vistas a 

promover a sua multiformidade e heterogeneidade, notadamente com relação às mais diversas 

áreas do conhecimento que estejam presentes e sejam de interesse do MPC/SC, bem como 

com o estabelecimento de funções, aos responsáveis pelas atividades do NAF, ligadas ao 
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planejamento pedagógico dos processos educativos e de qualificação para o trabalho no 

âmbito da organização. 

Consoante se verificou alhures, o Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional do MPC/SC 

possui previsão no Regimento Interno da organização, com destaque para os artigos 61, 62 e 

63 da normatização. Em suma, a conceituação do núcleo resta preconizada no artigo 61, as 

atribuições dos servidores responsáveis pelo NAF no artigo 62 e no artigo 63 é prevista a 

possibilidade do firmamento de convênios, sendo que a conceituação do NAF, bem como a 

descrição das suas 10 atribuições principais é feita de maneira adequada e clara. 

Entretanto, não se verifica na previsão regimental nenhuma atribuição mais específica 

com o condão do planejamento pedagógico das atividades de qualificação, no sentido do 

estabelecimento de competências a serem atingidas pelas ações, da formalização de objetivos 

prévios a cada atividade, bem como da própria confecção de projetos inerentes aos 

movimentos, sendo que, parece-nos que a instituição de cursos, atividades culturais, ciclos de 

estudos e pesquisas, seminários, congressos, entre outras atividades, se planejadas, 

programadas e projetadas de maneira pormenorizada e aprofundada tendem a apresentar 

melhores resultados. 

É possível que muitos aspectos sugeridos estejam implícitos no termo “promover a 

instituição”, previsto no artigo 62, I, do Regimento Interno do MPC/SC, porém não resta 

clara, por exemplo, de quem é a competência pelo estabelecimento e fixação da eventual 

carga horária da atividade de qualificação, do público-alvo, de quem poderá desenvolver a 

ação, etc. 

Resumidamente, o que se buscou foi recomendar uma melhor definição e 

pormenorização das atribuições do NAF, o que pode ser feito pela eventual “Política de 

Educação Profissional” ou “Política de Qualificação para o Trabalho” da organização, bem 

como atentou-se para uma maior conexão do núcleo com outras áreas de conhecimento 

julgadas relevantes, haja vista que o NAF tem suas atividades desenvolvidas por apenas dois 

servidores (sob a supervisão do Gerente de RH), sendo que parece viável que o núcleo seja 

composto por outros integrantes, por exemplo, das áreas de TI, direito (área de emissão de 

pareceres e área de inteligência/investigativa), dentre outras áreas, ainda que tais participações 

sejam esporádicas, ou seja, quando da formulação de atividades. 

O público-alvo da medida é o NAF, quem pode implementar a estratégia é a 

Procuradoria-Geral de Contas, o potencial ganho é o provável aumento de qualidade na 

execução das ações do NAF, o ponto de atenção destacado é avaliação do tamanho da equipe 

do NAF e os recursos necessários são os recursos humanos e os recursos tecnológicos. 
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Figura 37 – Página de nº 12 do Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o 

Trabalho para o MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

A oitava medida é “Utilizar as ferramentas e os mecanismos de comunicação do órgão 

de maneira ativa e constante no sentido incentivar a qualificação dos servidores”, sendo que 

com tal prática pretende-se sugerir o uso constante e ativo dos meios de comunicação oficial 

do MPC/SC com vistas a dar fomento às atividades de qualificação para o trabalho dos 

colaboradores da organização, não apenas dos processos educativos formalizados, 

eventualmente deflagrados ou promovidos pelo NAF, como também da aprendizagem pelo 

trabalho. 
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No âmbito do MPC/SC resta nítido um grande uso dos canais oficiais de comunicação 

e divulgação, não restando dúvidas acerca da qualidade publicitária dos materiais veiculados, 

tampouco da própria frequência de tais ações e movimentos. 

Contudo, a divulgação e comunicação das atividades de qualificação para o trabalho 

comumente fomentadas recaem sobre cursos externos, palestras, seminários, simpósios, que 

são colocadas nas páginas oficiais da organização (no próprio site institucional, intranet e nas 

redes sociais que o MPC/SC possui conta/perfil), bem como nos grupos de conversas e trocas 

de informações por aplicativo de mensagens, sendo que não acabam sendo incentivadas com a 

mesma frequência e veemência as atividades de aprendizagem no e pelo trabalho. 

É plenamente compreensível que os processos de aprendizagem no e pelo trabalho não 

sejam tão difundidos pois não são movimentos tão notórios e, igualmente, talvez a 

organização não tenha voltado os seus olhares de maneira mais ativa para tais ações, todavia 

parece-nos que com a implementação de novas medidas acerca da temática tais atividades 

podem ser divulgadas ativamente e de maneira contínua, estimulando o compartilhamento de 

saberes-fazeres e a busca constante por uma melhor e mais eficiente prestação de serviços 

públicos. 

Sobre o público-alvo da medida, foram destacados e registrados os colaboradores da 

organização (membros, servidores e auxiliares), sendo que quem pode implementar a prática é 

a Procuradoria-Geral de Contas e a Assessoria de Comunicação do MPC/SC. 

Além do já colocado acima, como potencial ganho pela implementação da medida, 

cita-se o provável aumento na adesão dos colaboradores da organização aos processos 

educativos e às atividades de qualificação para o trabalho. 

Como principal ponto de atenção, restou consignado a escolha dos meios de 

comunicação, notadamente no que tange à identificação dos melhores, mais abrangentes e 

mais adequados canais de divulgação para cada gênero de atividade ou processo que se queira 

veicular. 

Acerca dos recursos necessários para a implementação da prática, fez-se constar os 

recursos humanos, especialmente do setor de assessoria de comunicação, e os recursos 

tecnológicos, notadamente de TI. 
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Figura 38 – Página de nº 13 do Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o 

Trabalho para o MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

A estratégia de número nove é “Estudar a possibilidade da conversão ou 

transformação do NAF em ‘Escola do MPC/SC’, como órgão permanente de promoção da 

educação profissional”, no sentido de dar maior autonomia e estrutura ao setor, alçando o 

Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional de um núcleo vinculado à Gerência de Recursos 

Humanos para um órgão permanente da organização. 

As alterações e modificações do/no NAF sugeridas em outra medida podem colaborar 

para que a presente estratégia possa ser colocada em prática, haja vista que tornando o NAF 

mais robusto e sólido em recursos humanos e englobando um número maior de atribuições é 

plausível que o núcleo possa ser catapultado para o status de órgão permanente de 
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qualificação para o trabalho, com a sugestão, inclusive, para que o nome do setor venha a ser 

modificado para “Escola do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina”, 

contando, a partir daí, com estrutura física própria e servidor designado para a coordenação 

das atividades e trabalhos da escola. 

Por óbvio, a estratégia ora sugerida possui como resultado, em uma eventual 

implementação, uma alteração na estrutura funcional e no organograma da instituição, o que 

demanda de análises e estudos não tão perfunctórios. Por isso, a medida recomenda “estudar a 

possibilidade” da conversão/transformação, ou seja, no sentido de plantar uma semente que 

tenha por finalidade e objetive o aumento da autonomia e da estrutura do NAF, a ponto de, 

quiçá, tornar-se uma “escola”. 

É possível que se vislumbre que a modificação sugerida irá pouco alterar a execução 

das atividades e atribuições do Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional, sendo uma mera 

alteração de denominação ou nomenclatura do setor, porém acredita-se que um órgão que 

contemple uma gama maior e mais complexa de funções, envolvendo todo o planejamento 

pedagógico dos processos educativos e das atividades de qualificação profissional, bem como 

toda aplicação e desenvolvimento da eventual “Política” da matéria, merece o reconhecimento 

administrativo-organizacional de ser alçado ao status de “Escola do MPC/SC”. A eventual 

alocação ou vinculação administrativa pode se dar de diversas maneiras organizacionais 

(linear, linha-staff, staff), não parecendo ser fator determinante para a implementação da 

estratégia, sendo a maior autonomia e estrutura os aspectos julgados mais relevantes. 

Ademais, o termo “Escola” foi escolhido no sentido de se vincular o setor diretamente 

à questão do ensino, porém outras nomenclaturas poderiam ser adotadas, tais como “Centro 

de Estudos”, “Academia”, “Instituto”, e outras ainda. Todavia, por tudo o que se verificou ao 

longo desta pesquisa, notadamente pelas características e perfis apresentados pela organização 

por meio de seus colaboradores, no sentido da menor academização das atividades de 

qualificação para o trabalho e de uma maior valorização da aprendizagem pelo trabalho, do 

estabelecimento e firmamento de instrumentos de convênios e parcerias não somente com 

instituições de ensino superior, parece-nos que o termo “Escola” é bastante apropriado e 

significativo. Como público-alvo da medida foi indicado o NAF, a Procuradoria-Geral de 

Contas é quem pode implementar a estratégia, o principal ponto de atenção é a eventual 

estrutura física da “Escola do MPC/SC”, haja vista que existem limitações estruturais na 

organização, e os recursos necessários à implementação da medida são os recursos humanos 

(pessoal para integrar o grupo de servidores da Escola) e os recursos estruturais (físicos) 

recém mostrados. 
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Figura 39 – Página de nº 14 do Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o 

Trabalho para o MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

A décima e última medida é “Realizar a revisão constante e permanente dos eventuais 

documentos confeccionados e adotados no âmbito da organização”, ou seja, revisar de 

maneira periódica e frequente a redação dos instrumentos documentais eventualmente 

adotados no MPC/SC, notadamente os relativos a processos de aprendizagem e de 

qualificação para o trabalho. O público-alvo é o MPC/SC como um todo e seus colaboradores, 

a medida pode ser implementada pela Procuradoria-Geral de Contas, GRH/NAF ou por grupo 

de trabalho, o potencial ganho é a atualização e a conexão com a realidade do MPC/SC, o 

ponto de atenção principal é a definição da periodicidade das revisões e os recursos 

necessários são os recursos humanos (pessoal para implementação da medida). 
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Figura 40 – Página de nº 15 do Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o 

Trabalho para o MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Após a descrição das estratégias e práticas, restaram apresentadas as considerações 

finais do guia, ressaltando que o produto confeccionado não pretende esgotar a matéria, mas, 

apenas, incentivar e estimular que as organizações públicas, mormente o MPC/SC, olhe com 

carinho para a temática e venha a implementar as medidas que julgar adequadas, cabíveis ou 

pertinentes, no sentido de qualificar profissionalmente os seus membros, servidores e 

auxiliares. 
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Figura 41 – Página de nº 16 do Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o 

Trabalho para o MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Após as considerações finais é apresentada a primeira página do referencial 

bibliográfico utilizado como alicerce e base para a confecção do guia. 
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Figura 42 – Página de nº 17 do Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o 

Trabalho para o MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Após as considerações finais é apresentada a segunda página do referencial 

bibliográfico utilizado como alicerce e base para a confecção do guia. 
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Figura 43 – Página de nº 18 do Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o 

Trabalho para o MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Após a bibliografia, que foi chamada de “Saiba Mais”, foi apresentado o Anexo Único 

do guia, que buscou exemplificar os instrumentos de coleta de dados que foram utilizados 

nesta pesquisa e para a confecção do guia, sendo o roteiro de perguntas para as entrevistas não 

o único, mas um dos principais instrumentos aplicados e desenvolvidos. 
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Figura 44 – Página de nº 19 do Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o 

Trabalho para o MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

Na penúltima página do guia é relembrado o nome do documento. 
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Figura 45 – Página de nº 20 do Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o 

Trabalho para o MPC/SC 

 
Fonte: Do Autor (2021). 

 

A última página do guia apresenta apenas o fundo visual que foi utilizado para a 

confecção do documento. 

Desta feita, após a análise pormenorizada do recurso educacional que foi criado, 

notadamente acerca das diretrizes que restaram materializadas em práticas e estratégias de 

qualificação para o trabalho no âmbito do Ministério Público de Contas do Estado de Santa 

Catarina, vejamos como se deu a entrega, a recepção e a validação do artefato. 

O indigitado produto educacional foi oficialmente entregue à Procuradoria-Geral de 

Contas do MPC/SC em 31 de maio de 2021, sendo que no início do mês de julho começaram 

a ser apresentadas as primeiras impressões e retornos com relação ao trabalho. 
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Contudo, foi no final do mês de julho e no mês de agosto de 2021 que o produto 

desenvolvido foi, de fato, recepcionado formalmente pela organização, tendo sido dada ampla 

divulgação ao guia, notadamente na página oficial do MPC/SC na internet (site institucional), 

bem como nas mídias e redes sociais que a organização possui perfil/conta (instagram, 

facebook e twitter). 

Vejamos as publicações e veiculações que foram dadas ao trabalho, especialmente 

sobre a avaliação do seu conteúdo: 

 

Figura 46 – Recepção e Divulgação do Produto Educacional (Guia) 

 
Fonte: Página oficial digital/eletrônica do Ministério Público de 

Contas do Estado de Santa Catarina8. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Disponível em: <https://www.mpc.sc.gov.br/>. Acesso em: 09 ago 2021. 

https://www.mpc.sc.gov.br/


114 
 

 

Figura 47 – Análise e depoimento da Procuradora-Geral de Contas sobre o Recurso Educacional (Guia) 

 
Fonte: Página oficial digital/eletrônica do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina9. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Disponível em: <https://www.mpc.sc.gov.br/noticias/qualificacao-para-o-trabalho-no-ambito-do-mpc-sc-e-

objeto-de-pesquisa-em-programa-de-mestrado/>. Acesso em: 09 ago 2021.  

https://www.mpc.sc.gov.br/noticias/qualificacao-para-o-trabalho-no-ambito-do-mpc-sc-e-objeto-de-pesquisa-em-programa-de-mestrado/
https://www.mpc.sc.gov.br/noticias/qualificacao-para-o-trabalho-no-ambito-do-mpc-sc-e-objeto-de-pesquisa-em-programa-de-mestrado/
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Figura 48 – Veiculação acerca do Guia 

 
Fonte: Página oficial digital/eletrônica do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina10. 

 

Afora toda a ampla divulgação proporcionada ao Guia no site institucional, senão 

vejamos as veiculações nas mídias e redes sociais da organização: 

 Publicação no Twitter;11 

 Publicação no Facebook;12 e 

 Publicação no Instagram.13 

 

                                                           
10 Disponível em: <https://www.mpc.sc.gov.br/noticias/qualificacao-para-o-trabalho-no-ambito-do-mpc-sc-e-

objeto-de-pesquisa-em-programa-de-mestrado/>. Acesso em: 09 ago 2021.  
11 Disponível em: <https://twitter.com/MPC_SC/status/1421120012102864897>. Acesso em: 09 ago 2021.  
12 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/mpcsantacatarina/photos/a.991945247862300/1713093849080766/>. Acesso em: 

09 ago 2021.  
13 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CR9Iwxirrf8/>. Acesso em: 09 ago 2021.  

https://www.mpc.sc.gov.br/noticias/qualificacao-para-o-trabalho-no-ambito-do-mpc-sc-e-objeto-de-pesquisa-em-programa-de-mestrado/
https://www.mpc.sc.gov.br/noticias/qualificacao-para-o-trabalho-no-ambito-do-mpc-sc-e-objeto-de-pesquisa-em-programa-de-mestrado/
https://twitter.com/MPC_SC/status/1421120012102864897
https://www.facebook.com/mpcsantacatarina/photos/a.991945247862300/1713093849080766/
https://www.instagram.com/p/CR9Iwxirrf8/
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Conforme se percebe, o Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação para o Trabalho 

para o Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina teve bastante exposição no 

site institucional da organização e também nas contas e perfis do MPC/SC no Instagram, 

Facebook e Twitter. 

Destaca-se como evento de maior importância a recepção (bastante positiva) do 

artefato educacional, bem como o feedback extremamente positivo da Procuradoria-Geral de 

Contas, que, inclusive, demonstrou interesse na implementação das propostas trazidas pelo 

Guia, destacou a oportunidade para melhoria nos processos internos e para aprimorar a 

aprendizagem dentro da organização. 

Portanto, parece-nos que podemos considerar o Guia de Estratégias e Práticas de 

Qualificação para o Trabalho para o Ministério Público de Contas do Estado de Santa 

Catarina como aceito, recepcionado e validado, o que acaba por possibilitar que passemos 

para as considerações finais deste trabalho. 

 

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa científica abordou a questão da educação profissional, 

notadamente de processos educativos menos formalizados e assistemáticos no âmbito de uma 

organização pública, a saber, o Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, 

destacando-se as atividades de qualificação para o trabalho e, especialmente, a aprendizagem 

no e pelo trabalho. 

Neste trabalho o autor buscou verificar como acontece a qualificação para o trabalho 

no MPC/SC e que tipos de atividades e processos ocorrem no âmago da organização, 

ressaltando-se qual o “perfil educacional” do MPC/SC e dos seus respectivos servidores, bem 

como quais as possibilidades presentes e futuras na área da educação e da qualificação 

profissional. 

O pesquisador ainda realizou análises acerca dos processos educativos sistemáticos e 

assistemáticos identificados na organização, sendo que foram aprofundados aspectos inerentes 

à aprendizagem pelo trabalho e ao compartilhamento de saberes-fazeres entre os 

colaboradores do MPC/SC. 

Merecem registros alguns aspectos referentes à relevância da pesquisa que restou 

desenvolvida. Ainda no início da trajetória deste trabalho, quando a execução da pesquisa 

ainda era um mero projeto, imaginou-se que o que era objetivado e pretendido era relevante e 

fazia jus a estudos e investigações mais aprofundadas, no entanto, no decorrer do percurso da 
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pesquisa, observou-se que a relevância das temáticas que estavam sendo abordadas e tratadas 

eram ainda maiores e mais significativas do que se imaginava. 

A relevância para o autor deve-se pelo aspecto do interesse pessoal e profissional na 

área da qualificação para o trabalho e, notadamente, da aprendizagem no e pelo trabalho, que 

vem instigando e motivando este pesquisador. 

Ocorre que acabou se verificando que o trabalho desenvolvido tem potencial para ser 

bastante relevante no âmbito da organização (MPC/SC), haja vista que foram propostas dez 

medidas, divididas entre estratégias e práticas de qualificação para o trabalho, que podem vir 

a contribuir para o aprimoramento de alguns processos internos, em especial processos 

educativos, e que, ao final, possam resultar em uma melhor prestação de serviços públicos à 

sociedade. 

Acerca das medidas propostas, destaca-se que o recurso ou produto educacional 

confeccionado com fulcro nos resultados dos instrumentos de coleta de dados, bem como com 

base nas impressões e projeções identificadas ao longo desta pesquisa, tratou-se de um 

instrumento documental que foi intitulado de “Guia de Estratégias e Práticas de Qualificação 

para o Trabalho para o Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina”, que foi 

apresentado/entregue à organização e teve aceitação e receptividade que podem ser 

consideradas como bastante positivas, merecendo menção a ampla divulgação e veiculação do 

artefato no site institucional e nas redes/mídias sociais do MPC/SC. 

Especificamente com relação aos resultados obtidos através da pesquisa destaca-se que 

perfil da qualificação para o trabalho no âmbito do MPC/SC pode ser traçado no sentido da 

extrema importância do aprendizado obtido pelo trabalho, da promoção de atividades de 

qualificação pelo MPC/SC, porém não em grande volume, do reconhecimento da importância 

em participar de ações de qualificação para o trabalho, sendo que a ferramenta que mais 

auxilia no exercício profissional dos servidores é a própria aprendizagem pelo trabalho diário, 

do desconhecimento ou incerteza acerca da existência do Núcleo de Aperfeiçoamento 

Funcional por parte dos servidores, da ocorrência do compartilhamento de saberes-fazeres 

entre os servidores de maneira espontânea e da incerteza, ao menos pela maioria dos 

servidores, sobre a concordância em compartilhar conhecimentos e experiências através de 

ações formais. 

Ressalta-se que os resultados extraídos dos questionários aplicados aos servidores da 

organização apresentam uma significativa robustez e solidez, haja vista que, considerando o 

número de colaboradores que responderam o instrumento e considerando a quantidade média 

de servidores do MPC/SC durante o desenvolvimento da pesquisa, chega-se à conclusão de 
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que a técnica de coleta foi submetida a aproximadamente 55% dos servidores da instituição, 

bem como a 40% dos gerentes, 50% dos diretores e 66,7% dos Procuradores de Contas. 

Ademais, também se verificou que a organização apresenta uma característica 

intrínseca no sentido da existência e grande ocorrência de processos educativos assistemáticos 

ou não-formais, bem como de uma nata propensão ao acontecimento dos processos de 

aprendizagem no e pelo trabalho, sendo que se percebeu um perfil bem definido na linha do 

compartilhamento contínuo e frequente de saberes-fazeres entre os colaboradores da 

organização. 

Nessa toada, a pesquisa também acabou por criar e confeccionar um documento que 

foi chamado de “Formulário de Reconhecimento e Validação de Ações de Trabalho como 

Atividades de Qualificação Profissional” onde, em suma, busca-se a identificação de 

atividades de trabalho que, a bem da verdade, acabam por resultar e se constituem como ações 

de qualificação, sendo que o documento objetiva o reconhecimento e a validação de tais 

movimentos com a valoração de horas empregadas na atividade laboral como de qualificação 

para o trabalho também. 

Destacam-se também que foram analisados os resultados extraídos da pesquisa 

desenvolvida com os servidores que integram NAF/GRH, onde restaram debatidos assuntos 

ligados aos grupos de trabalho criados pelo MPC/SC e que colaboram para a qualificação dos 

servidores, à Política de Gestão do Conhecimento da organização, que é um importante 

instrumento afeto à matéria, entre outros. 

Logo, considera-se que o problema de pesquisa foi resolvido, haja vista que foi 

possível verificar como acontece a qualificação para o trabalho no âmbito do MPC/SC, sendo 

que a resposta, recém respondida no perfil traçado, aproxima-se da hipótese prevista no item 

2.1.3, bem como conclui-se que o objetivo geral proposto para a presente pesquisa também 

restou atingido, pois foi analisada a conjuntura da educação, formação e qualificação para o 

trabalho, sendo que os aspectos preconizados nos três objetivos específicos foram cumpridos, 

tendo em vista que foram verificadas a existência dos processos educativos sistemáticos, dos 

assistemáticos e foram reconhecidas as possibilidades da utilização dos próprios 

colaboradores da organização para a deflagração, desenvolvimento, fomento e promoção de 

atividades de qualificação para o trabalho, sendo que o mapeamento dos perfis funcionais dos 

colaboradores já se encontra materializado e armazenado em um banco de dados. 

Por derradeiro, identifica-se inúmeras perspectivas presentes e futuras para o MPC/SC, 

em sua grande maioria descritas no material educacional criado e confeccionado nesta 

pesquisa, sendo que se imagina que com a adoção de algumas das medidas recomendadas, ou, 
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até mesmo, de todas as práticas e estratégias, a organização possa rever alguns processos e 

procedimentos internos e aprimorar-se, bem como, finalmente, considera-se possível dar 

prosseguimento à pesquisa em trabalhos futuros, notadamente no sentido da verificação das 

eventuais medidas adotadas pelo MPC/SC e análise do seu respectivo impacto na qualificação 

para o trabalho dos colaboradores da organização. 
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APÊNDICE A 

 

ENQUETE ANÔNIMA DE PARTICIPAÇÃO FACULTATIVA/VOLUNTÁRIA – 

SERVIDORES DO MPC/SC 

 

1. Levando em consideração as atividades profissionais que você 

desempenha atualmente no MPC/SC, você considera que o 

aprendizado que obteve pelo trabalho, ou seja, na “prática” diária, teve 

que importância na sua qualificação para este trabalho? 

( ) Muita ( ) Razoável/Mediana ( ) Pouca ( ) Nenhuma ( ) Não sei 

 

2. Você já realizou aperfeiçoamentos, capacitações ou cursos promovidos 

pelo MPC/SC? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei / Não lembro 

 

3. Caso tenha realizado. De quantas atividades já participou? 

( ) Até 5 ( ) De 6 a 10 ( ) Mais de 10 ( ) Não sei / Não lembro 

 

4. As atividades de que participou, em geral, contribuíram em que nível de 

importância para a melhoria do desempenho das suas rotinas 

profissionais? 

( ) Muita ( ) Razoável/Mediana ( ) Pouca ( ) Nenhuma ( ) Não sei 

 

5. Levando em consideração as atividades profissionais que desempenha 

no MPC/SC, você considera importante participar de ações de 

qualificação para o trabalho? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei dizer 

 

6. Até o presente momento, qual a ferramenta de qualificação para o 

trabalho que mais lhe auxiliou no exercício diário e rotineiro das suas 

atividades profissionais? 
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( ) Cursos do MPC/SC ( ) Cursos Externos ( ) Aprendizagem pelo 

trabalho diário ( ) Aprendizagem com os colegas ( ) Não sei 

 

7. Você sabe se o MPC/SC possui um departamento ou setor que se 

dedique prioritariamente ao aperfeiçoamento funcional dos seus 

membros e servidores? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei / Não lembro 

 

8. Caso responda sim. Sabe qual é o nome desse departamento ou setor? 

( ) Sim – Por favor escreva o nome: ________________ ( ) Não 

 

9. Você já compartilhou conhecimentos, saberes e experiências 

profissionais com algum colega do MPC/SC? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei / Não lembro 

 

10. Caso responda sim. Esse compartilhamento aconteceu de maneira 

informal, durante o trabalho diário rotineiro, ou ocorreu mediante alguma 

atividade formalizada de qualificação, tais como cursos? 

( ) Maneira espontânea ( ) Atividade formalizada (cursos) ( ) Ambos 

 

11. Caso você fosse convidado pelo MPC/SC para compartilhar seus 

saberes, experiências e conhecimentos através da realização de ações 

mais formais (palestras, cursos, oficinas, etc), você aceitaria? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei dizer / Talvez 

 

12. Há quanto tempo trabalha no MPC/SC? (Por favor escrever com a 

maior precisão possível – Anos e meses, se for viável) 

______________________________________________________ 

 

MUITO OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO! 
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APÊNDICE B 

 

ENQUETE ANÔNIMA DE PARTICIPAÇÃO FACULTATIVA/VOLUNTÁRIA – 

DIRETORES/GERENTES DO MPC/SC 

 

1. Você desempenha que função de gestão na estrutura funcional do 

MPC/SC? 

( ) Diretor(a) ( ) Gerente 

 

2. Você incentiva os servidores subordinados à sua Direção/Gerência para 

que busquem se qualificar e se atualizar constantemente para o trabalho? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei dizer 

 

3. Caso responda sim. Através de quais mecanismos você costuma estimular 

e fomenta atividades de qualificação para o trabalho para os seus 

subordinados? 

( ) Cursos do MPC/SC ( ) Cursos do ICON ( ) Cursos externos ( ) Cursos 

EaD ( ) Aprendizagem pelo trabalho (diário) ( ) Todas opções ( ) Não sei 

dizer ( ) Nenhuma ( ) Outra: _______________________________ 

 

4. Você percebe que na sua Diretoria/Gerência os servidores compartilham 

conhecimentos, experiências e saberes profissionais entre si? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei dizer 

 

5. Você recebe demandas dos servidores subordinados a sua 

Gerência/Diretoria referentes à realização de atividades de qualificação 

para o trabalho? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei dizer 

 

MUITO OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO! 
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APÊNDICE C 

 

ENQUETE ANÔNIMA DE PARTICIPAÇÃO FACULTATIVA/VOLUNTÁRIA – 

PROCURADORES DO MPC/SC 

 

6. Você incentiva os servidores subordinados/vinculados ao seu Gabinete 

para que busquem se qualificar e se atualizar constantemente para o 

trabalho? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei dizer 

 

7. Caso responda sim. Através de quais mecanismos você costuma estimular 

e fomenta atividades de qualificação para o trabalho para os seus 

subordinados? 

( ) Cursos do MPC/SC ( ) Cursos do ICON ( ) Cursos externos ( ) Cursos 

EaD ( ) Aprendizagem pelo trabalho (diário) ( ) Todas opções ( ) Não sei 

dizer ( ) Nenhuma ( ) Outra: _______________________________ 

 

8. Você percebe que no seu Gabinete os servidores compartilham 

conhecimentos, experiências e saberes profissionais entre si? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei dizer 

 

9. Você recebe demandas dos servidores subordinados ao seu Gabinete 

referentes à realização de atividades de qualificação para o trabalho, tais 

como cursos? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei dizer 

 

MUITO OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO! 
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APÊNDICE D 

 

GUIA DE PERGUNTAS PARA AS ENTREVISTAS 

 

1 – COMO ENXERGA A SITUAÇÃO DA 

QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO NO MPC/SC? HOJE E 

FUTURAMENTE. (PROJEÇÕES) 

 

2 – COMO ENXERGA A SITUAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM NO E PELO TRABALHO – EM GERAL E NO 

MPC/SC? 

 

3 – O MPC/SC ESTIMULA A QUALIFICAÇÃO PARA 

O TRABALHO E A APRENDIZAGEM NO E PELO TRABALHO, NA SUA 

VISÃO? DE QUE FORMAS OU MANEIRAS? PODERIA ESTIMULAR 

MAIS? COMO? 

 

4 – ACREDITA OU ESPERA QUE O MPC/SC POSSA 

SE TORNAR REFERÊNCIA NA APRENDIZAGEM NO E PELO 

TRABALHO? 

 

5 – ACREDITA QUE O RECONHECIMENTO E A 

VALIDAÇÃO DE AÇÕES DE TRABALHO COMO ATIVIDADES DE 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SERÃO IMPORTANTES PARA O 

MPC/SC E PARA OS SEUS SERVIDORES? 
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APÊNDICE E 

 

Documento/Formulário de Reconhecimento e Validação de Ações de Trabalho 

como Atividades de Qualificação Profissional 

 

 

1. Dados do Servidor 

 

Nome: 

 

Matrícula: 

 

Cargo: 

 

Função: 

 

Lotação/Setor: 

 

 

2. Informações da Atividade 

 

Finalidade(s): 

 

Atividade Desenvolvida: 

 

Principais Ações Realizadas: 

 

Horas empregadas: 

 

 

3. Produto da Atividade 

 

Encontra-se anexado: ( ) Sim ( ) Não 
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4. Análise pelo Superior Hierárquico (Diretor ou Procurador) 

( ) A atividade foi desenvolvida conforme descrito pelo servidor 

( ) A atividade não foi desenvolvida conforme descrito pelo servidor 

Observações: ______________________________________________ 

 

 

5. Análise pela Gerência de RH (Núcleo de Aperfeiçoamento Funcional) 

( ) O requerimento está de acordo com a norma de referência 

( ) O requerimento não está de acordo com a norma de referência 

Observações: ______________________________________________ 

 

 

6. Análise pela Diretoria-Geral de Administração e Planejamento 

( ) Parecer pela aprovação do requerimento 

( ) Parecer pela reprovação do requerimento 

Observações: ______________________________________________ 

 

 

7. Análise pela Procuradoria-Geral de Contas 

( ) Parecer pela aprovação do requerimento 

( ) Parecer pela reprovação do requerimento 

Observações: ______________________________________________ 

 

 

8. Horas Reconhecidas e Validadas: _______________________________ 

Observações: ______________________________________________ 
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APÊNDICE F 

 

VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO/FORMULÁRIO DE REONHECIMENTO E 

VALIDAÇÃO DE AÇÕES DE TRABALHO COMO ATIVIDADES DE 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

1 – VOCÊ CONSIDEROU ELE DE FÁCIL 

COMPREENSÃO E PREENCHIMENTO? 

2 – QUANTO TEMPO VOCÊ DEMOROU PARA O 

PREECNHIMENTO? 

3 – VOCÊ CONSEGUIU PREENCHER COM PRECISÃO? 

(ATIVIDADES E HORAS – POR EXEMPLO) 

4 – VOCÊ PRECISOU ESTIMAR ALGUMA RESPOSTA? 

(NÚMERO DE LIVROS OU SITES PESQUISADOS – POR EXEMPLO) 

5 – O PREENCHIMENTO EXIGIU DE VOCÊ UMA 

LOGÍSTICA DE ORGANIZAÇÃO MUITO GRANDE? 

6 – O QUE VOCÊ ACHOU DO 

DOCUMENTO/FORMULÁRIO? (IDEIA) 

7 – VOCÊ CONSIDERA ELE ÚTIL/VÁLIDO? 

8 – VOCÊ CONSIDERA ELE IMPORTANTE OU 

INTERESSANTE? 

9 – VOCÊ GOSTARIA DE VER O 

DOCUMENTO/FORMULÁRIO IMPLEMENTADO? 
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APÊNDICE G 

 

PRODUTO/RECURSO EDUCACIONAL 

 

(PÁGINAS 132 - 151) 



 

 

ESTRATÉGIAS DE 
QUALIFICAÇÃO PARA 
O TRABALHO NO 
ÂMBITO DO MPC/SC 
GUIA DE ESTRATÉGIAS E PRÁTICAS DE 

QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO PARA O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE SANTA 

CATARINA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRICK BARCELOS TEIXEIRA 

2021 



 

 

Canto incompl eto 

INTRODUÇÃO 
 

O PRESENTE DOCUMENTO APRESENTA DEZ 

PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE QUALIFICAÇÃO PARA 

O TRABALHO QUE PODEM SER APLICADAS, 

DESENVOLVIDAS E IMPLEMENTADAS NO ÂMBITO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA, COM VISTAS AO 

APRIMORAMENTO CONSTANTE E PERMANENTE DO 

PROCESSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES DO 

ÓRGÃO. 

 
 

l
l 

 

As estratégias e práticas incluem as seguintes ações e atividades: 

1. Promoção de atividades de qualificação e de formação continuada; 
2. Reconhecimento e valorização dos processos educativos não formais; 
3. Reconhecimento e valorização dos processos de aprendizagem no e pelo trabalho; 
4. Buscar o firmamento de convênios ou parcerias com instituições que promovam o 

ensino, não apenas o jurídico; 
5. Pensar nos institutos da certificação e da acreditação como possibilidades reais 

de aprimoramento do processo de qualificação; 
6. Elaborar um documento específico norteador da educação profissional e da 

qualificação para o trabalho (planejamento, plano, política, etc); 
7. Aprimorar o NAF, tornando-o multifacetado e interconectado com as mais diversas 

áreas do conhecimento presentes na instituição; 
8. Utilizar as ferramentas e os mecanismos de comunicação do órgão (intranet, 

mídias sociais, sítio digital/eletrônico institucional) de maneira ativa e constante no 
sentido de incentivar a qualificação dos servidores; 

9. Estudar a possibilidade da conversão ou transformação do NAF em “Escola do 
MPC/SC”, como órgão permanente de promoção da educação profissional; e 

10. Realizar a revisão constante e permanente dos eventuais documentos 
confeccionados e adotados no âmbito da organização. 



 

Canto incompl eto 

SOBRE A METODOLOGIA 
O PRESENTE GUIA É O ARTEFATO OU PRODUTO 

EDUCACIONAL RESULTANTE DA PESQUISA 

ACADÊMICA A NÍVEL DE MESTRADO EXECUTADA E 

REALIZADA JUNTO AO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA 

CATARINA DENOMINADA/INTITULADA DE “A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E OS PROCESSOS 

EDUCATIVOS NÃO FORMAIS EM AMBIENTES 

ORGANIZACIONAIS PÚBLICOS: UM ESTUDO DE CASO 

NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Canto incompl eto 

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE 
QUALIFICAÇÃO E DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA 
 

RESUMO DA PRÁTICA 

 

O QUE É: DEFLAGRAR, ENQUANTO ÓRGÃO PROMOTOR, AÇÕES DE 

QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO E DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

(CURSOS, PALESTRAS, CÍRCULOS DE CONVERSAS E DISCUSSÕES, 

WORKSHOPS, ETC), UTILIZANDO-SE, NOTADAMENTE, DA 

SAPIÊNCIA ACADÊMICA E DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOS 

SEUS PRÓPRIOS COLABORADORES (PROCURADORES, SERVIDORES, 

ESTAGIÁRIOS, ETC); 

 

 

PÚBLICO-ALVO: COLABORADORES DO MPC/SC E EVENTUAIS 

CONVIDADOS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES; 

QUEM PODE IMPLEMENTAR A PRÁTICA: PROCURADORIA-GERAL DE 

CONTAS E A GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS ATRAVÉS DO 

NÚCLEO DE APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL; 

POTENCIAIS GANHOS: COM O ACRÉSCIMO NOS MOVIMENTOS DE 

QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO É BASTANTE PROVÁVEL QUE AS 

ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO ÓRGÃO APRESENTEM 

GANHOS EM QUALIDADE TÉCNICA E TAMBÉM SEJAM EXECUTADAS 

EM MENORES ESPAÇOS DE TEMPO, OCASIONANDO UMA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAIS CÉLERE E EFICIENTE; 

PONTOS DE ATENÇÃO: DEFINIÇÃO E ESCOLHA DOS GÊNEROS E 

ESPÉCIES DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO; E 

RECURSOS NECESSÁRIOS: HUMANOS, TECNOLÓGICOS E FÍSICOS. 



 

 

Canto incompl eto 

RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO 
DOS PROCESSOS EDUCATIVOS NÃO 

FORMAIS 
 

RESUMO DA PRÁTICA 

 

O QUE É: RECONHECER A EXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE 

APRENDIZAGEM E DE AQUISIÇÃO E TROCA DE CONHECIMENTOS E 

EXPERIÊNCIAS ATRAVÉS DE ATIVIDADES EDUCATIVAS QUE 

OCORREM A PARTIR DE SABERES GERADOS PELA VIVÊNCIA E PELA 

EXPERIÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL E QUE SÃO 

COMPARTILHADOS NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL POR MEIO DA 

SIMBIOSE DE SABERES-FAZERES DO TRABALHO DIÁRIO, BEM COMO 

VALORIZAR E FOMENTAR TAIS PROCESSOS EDUCATIVOS; 

 

PÚBLICO-ALVO: COLABORADORES DO MPC/SC; 

QUEM PODE IMPLEMENTAR A PRÁTICA: PROCURADORIA-GERAL DE 

CONTAS E A GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS ATRAVÉS DO 

NÚCLEO DE APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL; 

POTENCIAIS GANHOS: COM O FOMENTO, RECONHECIMENTO E 

VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL DENTRO DO MPC/SC É 

PROVÁVEL QUE OS SABERES-FAZERES VIVENCIADOS PELOS 

SERVIDORES DIARIAMENTE E ADQUIRIDOS AO LONGO DOS TEMPOS 

SEJAM PARTILHADOS NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO, 

ACARRETANDO GANHOS NA APRENDIZAGEM DE NOVOS SABERES 

PELOS SERVIDORES; 

PONTOS DE ATENÇÃO: CONSEGUIR IDENTIFICAR ONDE SE 

ENCONTRAM E COMO SE DÃO OS PROCESSOS NÃO FORMAIS; 

RECURSOS NECESSÁRIOS: RECURSOS HUMANOS. 



 

 

Canto incompl eto 

RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO 
DOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM 

NO E PELO TRABALHO 
 

RESUMO DA PRÁTICA 

 

O QUE É: POR MUITAS VEZES E EM MUITAS CIRCUNSTÂNCIAS OS 

PROCESSOS EDUCATIVOS NÃO SÓ ACONTECEM NO AMBIENTE 

ORGANIZACIONAL, MAS, TAMBÉM, ACABAM OCORRENDO EM 

VIRTUDE DAS ATIVIDADES LABORATIVAS DESENCADEADAS NA 

ORGANIZAÇÃO, OU SEJA, ATRAVÉS DA PRÁTICA DE TRABALHO 

QUE, A BEM DA VERDADE, DÁ-SE POR MEIO DE UMA ESPÉCIE DE 

CURRÍCULO DO LOCAL DE TRABALHO, QUE REFLETE O ITINERÁRIO 

LABORAL A SER SEGUIDO E É UMA ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM; 

 

PÚBLICO-ALVO: COLABORADORES DO MPC/SC; 

QUEM PODE IMPLEMENTAR A PRÁTICA: PROCURADORIA-GERAL DE 

CONTAS E A GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS ATRAVÉS DO 

NÚCLEO DE APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL; 

POTENCIAIS GANHOS: AO RECONHECER E VALORIZAR A 

APRENDIZAGEM NO E PELO TRABALHO A ORGANIZAÇÃO TERÁ A 

OPORTUNIDADE DE INCENTIVAR A BUSCA CONTÍNUA POR UMA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MAIS QUALIFICADA QUE TAMBÉM PARTA 

DA PRÓPRIA PRÁTICA LABORAL, CONSIDERANDO QUE EM TAL ATO 

DE EMPREGO DE TÉCNICAS ESTÃOS PRESENTES PROCESSOS 

EDUCATIVOS, NOTADAMENTE DE AQUISÃO DE CONHECIMENTOS; 

PONTOS DE ATENÇÃO: SABER VERIFICAR OS MOMENTOS DE 

OCORRÊNCIA DA APRENDIZAGEM E COMO FOMENTAR A ATIVIDADE; 

RECURSOS NECESSÁRIOS: RECURSOS HUMANOS. 



 

 

Canto incompl eto 

BUSCAR O FIRMAMENTO DE CONVÊNIOS OU 
PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES QUE PROMOVAM O 

ENSINO, NÃO APENAS O JURÍDICO 

 

RESUMO DA PRÁTICA 

 

O QUE É: A PROMOÇÃO DA ASSINATURA E O ESTABELECIMENTO DE 

INSTRUMENTOS DE CONVÊNIOS E OUTROS CONGÊNERES QUE 

ENVOLVAM A PARCERIA COM ENTIDADES DE ENSINO (JURÍDICO E 

DE OUTRAS ÁREAS DO CONHECIMENTO QUE SEJAM DE INTERESSE 

DA ORGANIZAÇÃO) E, AINDA, COM INSTITUIÇÕES QUE PROMOVAM 

A EXTENSÃO E A PESQUISA, ENGLOBANDO ORGANIZAÇÕES QUE 

DESENVOLVEM TANTO O ENSINO SUPERIOR QUANTO AQUELAS 

QUE PRIORIZAM A QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO ATRAVÉS DO 

ENSINO TÉCNICO OU PROFISSIONALIZANTE EM ÁREAS DE 

INTERESSE DO MPC/SC, INCLUSIVE POR MEIO DE EAD; 

 

PÚBLICO-ALVO: COLABORADORES DO MPC/SC; 

QUEM PODE IMPLEMENTAR A PRÁTICA: PROCURADORIA-GERAL DE 

CONTAS – A MEDIDA PODE SER IMPLEMENTADA ATRAVÉS DE 

INDICAÇÃO, SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO DA GERÊNCIA DE 

RECURSOS HUMANOS ATRAVÉS DO NÚCLEO DE 

APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL; 

POTENCIAIS GANHOS: COM O FIRMAMENTO DE PARCERIAS OU 

CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO DAS MAIS DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO DE 

INTERESSE DO ÓRGÃO É BASTANTE PROVÁVEL QUE AS 

ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO SOFRAM GANHOS POTENCIAIS; 

PONTOS DE ATENÇÃO: BEM SELECIONAR OS ENTES DE ENSINO; 

RECURSOS NECESSÁRIOS: HUMANOS, TECNOLÓGICOS E FÍSICOS. 



 

 

Canto incompl eto 

PENSAR NOS INSTITUTOS DA CERTIFICAÇÃO E DA 
ACREDITAÇÃO COMO POSSIBILIDADES REAIS DE 

APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO 

 

RESUMO DA PRÁTICA 

 

O QUE É: SEJA NAS AÇÕES E ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA O 

TRABALHO COM CARACTERÍSTICAS MAIS FORMAIS OU SEJA NOS 

PROCESSOS EDUCATIVOS NÃO FORMAIS E, NOTADAMENTE, NA 

APRENDIZAGEM NO E PELO TRABALHO, É POSSÍVEL QUE, ALÉM DO 

RECONHECIMENTO, VALORIZAÇÃO E FOMENTO DE TAIS PRÁTICAS, A 

ORGANIZAÇÃO COMECE A CERTIFICAR TAIS MOVIMENTOS, NÃO APENAS 

DE EVENTUAIS CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS OU SEMINÁRIOS 

PROMOVIDOS, MAS, TAMBÉM, DAS HORAS EMPREGADAS NAS 

ATIVIDADES DE ESTUDO E PESQUISA LIGADAS AO TRABALHO, BEM 

COMO BUSQUE A IMPLEMENTAÇÃO DO INSTITUTO DA ACREDITAÇÃO; 

 

PÚBLICO-ALVO: COLABORADORES DO MPC/SC; 

QUEM PODE IMPLEMENTAR A PRÁTICA: PROCURADORIA-GERAL DE 

CONTAS E A GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS ATRAVÉS DO NÚCLEO 

DE APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL; 

POTENCIAIS GANHOS: A CERTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DE 

QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO TENDE A INCENTIVAR OS 

SERVIDORES A BUSCAR E PARTICIPAR DOS MOVIMENTOS DEFLAGRADOS 

E PROMOVIDOS PELA ORGANIZAÇÃO, SENDO QUE O RECONHECIMENTO 

E A CERTIFICAÇÃO DAS HORAS DEDICADAS À PESQUISA E AO ESTUDO 

INERENTES AO TRABALHO ROTINEIRO DEVERÁ ESTIMULAR A 

FORMALIZAÇÃO DOS SABERES-FAZERES ADQUIRIDOS POR MEIO DAS 

ATIVIDADES LABORATIVAS DOS SERVIDORES E FOMENTAR A BUSCA 

PELA QUALIFICAÇÃO CONSTANTE E PERMANENTE; 

PONTOS DE ATENÇÃO: VER A ACREDITAÇÃO COMO IDEAL QUALITATIVO; 

RECURSOS NECESSÁRIOS: RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS. 



 

 

Canto incompl eto 

ELABORAR UM DOCUMENTO ESPECÍFICO 
NORTEADOR DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

DA QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO 
(PLANEJAMENTO, PLANO, POLÍTICA, ETC) 

 

RESUMO DA PRÁTICA 

 

O QUE É: CONFECCIONAR UM DOCUMENTO ESCRITO NORTEADOR 

DAS ATIVIDADES E PROCESSOS EDUCATIVOS E, NOTADAMENTE, DE 

QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO, 

QUE PODE VIR A SER MATERIALIZADO POR MEIO DE ARTEFATO OU 

PRODUTO DENOMINADO/INTITULADO DE POLÍTICA, 

PLANEJAMENTO OU PLANO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, QUE 

PODERÁ SERVIR COMO GUIA E ESTABELECER DIRETRIZES E 

ESTRATÉGIAS PARA O PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO NO ÓRGÃO; 

 

PÚBLICO-ALVO: COLABORADORES DO MPC/SC; 

QUEM PODE IMPLEMENTAR A PRÁTICA: PROCURADORIA-GERAL DE 

CONTAS, DIRETAMENTE OU ATRAVÉS DE INDICAÇÃO, 

RECOMENDAÇÃO OU SUGESTÃO DA GERÊNCIA DE RECURSOS 

HUMANOS POR MEIO DO NÚCLEO DE APERFEIÇOAMENTO 

FUNCIONAL OU, AINDA, DE GRUPO DE TRABALHO CONSTITUÍDO 

PARA TAL FINALIDADE; 

POTENCIAIS GANHOS: COM A EXISTÊNCIA DE UM INSTRUMENTO 

ESCRITO QUE INDIQUE CAMINHOS E DIREÇÕES PARA AS AÇÕES DE 

QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO NO MPC/SC, O ÓRGÃO TENDE A 

MELHOR PLANEJAR E EXECUTAR SEUS PROCESSOS EDUCATIVOS; 

PONTOS DE ATENÇÃO: PLANEJAMENTO SÓBRIO DO DOCUMENTO; 

RECURSOS NECESSÁRIOS: RECURSOS HUMANOS. 



 

 

Canto incompl eto 

APRIMORAR O NAF, TORNANDO-O 
MULTIFACETADO E INTERCONECTADO COM AS 

MAIS DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO 
PRESENTES NA INSTITUIÇÃO 

 

RESUMO DA PRÁTICA 

 

O QUE É: ORGANIZAR E PROMOVER ALGUMAS PEQUENAS 

MODIFICAÇÕES NA ESTRUTURA E NAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO 

DE APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, COM VISTAS A PROMOVER A 

SUA HETEROGENEIDADE E MULTIFORMIDADE, NOTADAMENTE COM 

RELAÇÃO ÀS DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO QUE SEJAM DE 

INTERESSE DA ORGANIZAÇÃO, BEM COMO COM A CONFERÊNCIA E 

O ESTABELECIMENTO DE COMPETÊNCIAS E FUNÇÕES LIGADAS AO 

PLANEJAMENTO DOS PROCESSOS EDUCATIVOS DE QUALIFICAÇÃO; 

 

PÚBLICO-ALVO: COMPONENTES E INTEGRANTES DO NÚCLEO DE 

APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL; 

QUEM PODE IMPLEMENTAR A PRÁTICA: PROCURADORIA-GERAL DE 

CONTAS; 

POTENCIAIS GANHOS: COM UM NAF HETEROGÊNEO, MULTIFORME 

E COM ATRIBUIÇÕES QUE TAMBÉM COMPREENDAM O 

PLANEJAMENTO CONSTANTE E PERMANENTE DAS ATIVIDADES DE 

QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO, INCLUINDO A CONFECÇÃO DE 

PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGÓGICOS, É PROVÁVEL QUE O NAF 

TENHA GANHOS SIGNIFICATIVOS NA EXECUÇÃO DE SUAS AÇÕES; 

PONTOS DE ATENÇÃO: AVALIAR O TAMANHO DA EQUIPE DO NAF; 

RECURSOS NECESSÁRIOS: RECURSOS HUMANOS E RECURSOS 

TECNOLÓGICOS. 



 

 

Canto incompl eto 

UTILIZAR AS FERRAMENTAS E OS 
MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO DO 

ÓRGÃO DE MANEIRA ATIVA E CONSTANTE 
NO SENTIDO DE INCENTIVAR A 

QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 

 

RESUMO DA PRÁTICA 

 

O QUE É: DAR USO ADEQUADO, DE MANEIRA CONSTANTE E ATIVA, 

ÀS FERRAMENTAS E AOS MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL 

DA ORGANIZAÇÃO, COM VISTAS A FOMENTAR A QUALIFICAÇÃO 

PARA O TRABALHO DOS MEMBROS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E 

AUXILIARES DO ÓRGÃO, ESTIMULANDO E INCENTIVANDO OS 

PROCESSOS EDUCATIVOS MAIS FORMALIZADOS E OS NÃO FORMAIS 

E, NOTADAMENTE, A APRENDIZAGEM NO E PELO TRABALHO; 

 

PÚBLICO-ALVO: COLABORADORES DO MPC/SC; 

QUEM PODE IMPLEMENTAR A PRÁTICA: PROCURADORIA-GERAL DE 

CONTAS E A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO; 

POTENCIAIS GANHOS: COM UMA UTILIZAÇÃO EFICIENTE DOS 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO, EM ESPECIAL OS INTERNOS, 

FOMENTANDO QUE OS COLABORADORES DA INSTITUIÇÃO SE 

QUALIFIQUEM PARA O TRABALHO PERMANENTEMENTE, É 

PROVÁVEL QUE A ADESÃO AOS PROCESSOS EDUCATIVOS 

AUMENTE NA ENTIDADE; 

PONTOS DE ATENÇÃO: ESCOLHA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO; 

RECURSOS NECESSÁRIOS: RECURSOS HUMANOS (ESPECIALMENTE 

DA ÁREA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO) E RECURSOS 

TECNOLÓGICOS. 



 

 

Canto incompl eto 

ESTUDAR A POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO 
OU TRANSFORMAÇÃO DO NAF EM “ESCOLA DO 

MPC/SC”, COMO ÓRGÃO PERMANENTE DE 
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

RESUMO DA PRÁTICA 

 

O QUE É: ALTERAR, ALÉM DA CONFIGURAÇÃO DO NÚCLEO DE 

APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, A SUA NOMENCLATURA, 

PASSANDO A SE DENOMINAR “ESCOLA DO MPC/SC”, DEIXANDO DE 

INTEGRAR A GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS E ALÇANDO O 

STATUS DE ÓRGÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA 

ORGANIZAÇÃO, CONTANDO, A PARTIR DE ENTÃO, COM ESTRUTURA 

FÍSICA PRÓPRIA (SALA) E SERVIDOR DESIGNADO PARA A 

COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DA ESCOLA; 

 

PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES COMPONENTES E INTEGRANTES DO 

NÚCLEO DE APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL; 

QUEM PODE IMPLEMENTAR A PRÁTICA: PROCURADORIA-GERAL DE 

CONTAS; 

POTENCIAIS GANHOS: COM A ORGANIZAÇÃO PASSANDO A CONTAR 

COM UMA ESTRUTURA PERMANENTEMENTE DEDICADA E VOLTADA 

A PROMOVER ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO 

DE MANEIRA MAIS PROFISSIONALIZADA, COM PROGRAMAS E 

PROJETOS PEDAGÓGICOS E COM UM EFETIVO PLANEJAMENTO DOS 

PROCESSOS EDUCATIVOS, É PROVÁVEL QUE AS AÇÕES DE 

QUALIFICAÇÃO NO MPC/SC TENHAM GANHOS SIGNIFICATIVOS; 

PONTOS DE ATENÇÃO: ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA DO MPC/SC; 

RECURSOS NECESSÁRIOS: RECURSOS HUMANOS E ESTRUTURAIS. 



 

 

Canto incompl eto 

REALIZAR A REVISÃO CONSTANTE E 
PERMANENTE DOS EVENTUAIS 

DOCUMENTOS CONFECCIONADOS E 
ADOTADOS NO ÂMBITO DA 

ORGANIZAÇÃO 
 

RESUMO DA PRÁTICA 

 

O QUE É: REVISAR DE MANEIRA FREQUENTE E PERIÓDICA O 

CONTEÚDO DOS INSTRUMENTOS PORVENTURA IMPLEMENTADOS 

NA ORGANIZAÇÃO REFERENTES A PROCESSOS EDUCATIVOS, 

ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO E 

APRENDIZAGEM NO E PELO TRABALHO, BEM COMO DE TODO E 

QUALQUER DOCUMENTO RELACIONADO À PROFISSIONALIZAÇÃO; 

 

PÚBLICO-ALVO: O MPC/SC COMO UM TODO E OS SEUS PRÓPRIOS 

PROCURADORES, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E AUXILIARES; 

QUEM PODE IMPLEMENTAR A PRÁTICA: PROCURADORIA-GERAL DE 

CONTAS, GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS, POR MEIO DO 

NÚCLEO DE APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, OU POR GRUPO DE 

TRABALHO CONSTITUÍDO PARA TAL FINALIDADE; 

POTENCIAIS GANHOS: COM UMA REVISÃO DOCUMENTAL 

PERIODICAMENTE REALIZADA É PROVÁVEL QUE AS DIRETRIZES DA 

ÁREA DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SE MANTERÃO 

ATUALIZADAS E CONECTADAS COM A REALIDADE DO MPC/SC E COM 

AS MELHORES PRÁTICAS E TÉCNICAS DO MUNDO DO TRABALHO; 

PONTOS DE ATENÇÃO: DEFINIR A PERIODICIDADE DA REVISÃO; 

RECURSOS NECESSÁRIOS: RECURSOS HUMANOS. 



 

 

Canto incompl eto 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O PRESENTE TRABALHO, QUE SE MATERIALIZOU NESTE DOCUMENTO QUE FOI 

INTITULADO/DENOMINADO DE “ESTRATÉGIAS DE QUALIFICAÇÃO PARA O 

TRABALHO NO ÂMBITO DO MPC/SC – GUIA DE ESTRATÉGIAS E PRÁTICAS DE 

QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

DE SANTA CATARINA”, NÃO TEM A PRETENSÃO DE ESGOTAR A TEMÁTICA DA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DA QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO OU DA 

APRENDIZAGEM NO E PELO TRABALHO, E SIM TEM A INTENÇÃO DE FOMENTAR 

QUE AS ORGANZIZAÇÕES (PÚBLICAS), NOTADAMENTE O MPC/SC, VOLTE OS 

OLHARES PARA A MATÉRIA E BUSQUE IMPLEMENTAR AÇÕES E ATIVIDADES 

QUE VISEM QUALIFICAR PROFISSIONALMENTE SEUS COLABORADORES. 
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ANEXO ÚNICO 

 

GUIA/ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA AS 

ENTREVISTAS QUE FORAM REALIZADAS 

COM ALGUNS ATORES-CHAVE DO MPC/SC 

 

1 – COMO ENXERGA A SITUAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO 

NO MPC/SC? HOJE E FUTURAMENTE. (PROJEÇÕES) 

 

2 – COMO ENXERGA A SITUAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO E PELO 

TRABALHO – EM GERAL E NO MPC/SC? 

 

3 – O MPC/SC ESTIMULA A QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO E A 

APRENDIZAGEM NO E PELO TRABALHO, NA SUA VISÃO? DE QUE FORMAS 

OU MANEIRAS? PODERIA ESTIMULAR MAIS? COMO? 

 

4 – ACREDITA OU ESPERA QUE O MPC/SC POSSA SE TORNAR REFERÊNCIA 

NA APRENDIZAGEM NO E PELO TRABALHO? 

 

5 – ACREDITA QUE O RECONHECIMENTO E A VALIDAÇÃO DE AÇÕES DE 

TRABALHO COMO ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SERÃO 

IMPORTANTES PARA O MPC/SC E PARA OS SEUS SERVIDORES? 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS DE QUALIFICAÇÃO PARA O 

TRABALHO NO ÂMBITO DO MPC/SC 

 



 

 

 

 


