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RESUMO	

Desde o início do século XX, a preocupação com o tema da responsabilidade social das 
empresas fez incrementar novos conceitos e comportamentos que exigem da sociedade, e 
de todos os stakeholders, que assumam o seu dever de participar do processo de 
desenvolvimento social, humano, econômico, político, cultural e ambiental.  

O combate às desigualdades sociais e ao abismo cultural que divide os cidadãos, a 
promoção do desenvolvimento e do bem-estar do ser humano, não são tarefas exclusivas 
do Estado, elas perpassam por todas as instituições. A construção de uma sociedade mais 
justa, equanime e fraterna torna-se compromisso individual e da coletividade. Nesse 
contexto social encontram-se as universidades, formadoras de novos saberes, forjas da 
responsabilidade social. A educação torna o ser humano mais produtivo ao longo da vida e 
contribui, de forma eficaz, para o progresso e o crescimento econômico (g)local. 

Nesta investigação, procurou-se dar um contributo para melhor entendimento sobre a 
questão de como as universidades, por meio da responsabilidade social, tem contribuído na 
formação de capital humano, na construção do capital social e ainda como podem causar 
impacto no desenvolvimento local sustentável por meio da capacitação profissional. A 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - UTAD, situada na região norte de 
Portugal e a Universidade de Fortaleza - UNIFOR, localizada no nordeste do Brasil, foram 
campos de estudos de investigação e analise deste trabalho, tendo por base um modelo 
teórico original composto por quatro dimensões: Na análise de dados, recolhidos através de 
entrevista aos gestores das instituições e de questionários e entrevistas aos alunos dos 
cursos de capacitação, recorreu-se à análise de conteúdo e à modelação de equações 
estruturais.   

As universidades, UTAD e UNIFOR, apesar das diferenças estruturais, organizacionais e 
culturais, apresentam o compromisso com o desenvolvimento econômico e social da região 
onde estão inseridas e promovem projetos de responsabilidade social em diversas áreas do 
conhecimento, onde se destacam notadamente os projetos educacionais a nível da 
capacitação profissional. 

Os resultados obtidos neste estudo mostraram que as universidades: i) investem no capital 
humano, com a oferta de cursos gratuitos de capacitação profissional, baseados na 
demanda e características da região; ii) promovem a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas que vivem nas regiões circunvizinhas às instituições; iii) incentivam a criação de 
empresas e de novos negócios, na promoção da inovação e do empreendedorismo; iv) 
formam profissionais de excelência, comprometidos e conscientes com os problemas 
sociais; v) promovem a auto-estima e a credibilidade entre as pessoas da mesma 
comunidade, isto é, investem no capital social e vi) tornam-se agentes transformadores e 
instrumentos de desenvolvimento local sustentável. 

Palavras-chave: Responsabilidade social da universidade, capital humano, capital social, 
capacitação profissional, desenvolvimento local sustentável. 



ABSTRACT	

Since the early twentieth century, concerns about the corporate social responsibility led to 
an increasing number of new concepts and behaviors that require the society and all 
stakeholders to take their duty to participate in the social, human, economic, political, 
cultural and environmental development process.  

The struggle against social inequalities and cultural chasm that divides the citizens, 
promoting development and welfare of human beings, are not exclusive of the State, they 
permeate all institutions. Building a fairer society, equal and fraternal, becomes an 
individual and collective commitment. In this social context are the universities, forming 
new knowledge, forging social responsibility. Education makes the human being 
productive throughout life and contributes, effectively, to the progress and economic 
(g)local growth. 

In this investigation, we have tried to make a contribution to better understanding on how  
universities, through social responsibility, have contributed to the development of human 
capital, building social capital, and on how they may impact on local sustainable 
development through vocational training. The University of Trás-os-Montes and Alto 
Douro – UTAD, located in northern Portugal, and the University of Fortaleza – UNIFOR, 
located in northeastern Brazil, were the subject of analysis of this work, based on a 
theoretical model, composed of four dimensions. The data was collected through 
interviews to the managers of institutions and questionnaires and interviews with students 
of the training courses. Content analysis and structural equation modeling has been used 
for generating the results. 

Universities, UTAD and UNIFOR, despite the structural, organizational and cultural 
differences, have an evident commitment with the economic and social development of the 
region where they operate and promote social responsibility projects in various areas of 
knowledge, notably, the professional training educational projects. 

The results of this study showed that the universities are: i) investing in human capital by 
offering free courses of professional training, based on the demand and characteristics of 
the region, ii) promoting the improvement of welfare of the people who lives in the region 
of the institutions, iii) encouraging entrepreneurship and new business opportunities, iv) 
training professionals of excellence, committed and conscious about the social problems, 
v) promoting self-esteem and credibility among people of the same community, i.e., invest 
in social capital and vi) becoming agents and instruments of local sustainable development. 

Keywords: University social responsibility, Human capital, Social capital, Professional 
training, Local sustainable development. 
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Capítulo	I	–	Da	problemática	aos	objetivos	de	
investigação	

Este capítulo pretende apresentar a tese desde a problemática do estudo aos objetivos e 

questões de investigação. Numa primeira parte aborda-se a problemática da 

responsabilidade social das universidades, seguindo-se a justificação do tema, abordando o 

contexto, motivação e fatores que levaram à realização deste estudo. Por fim, apresenta-se 

os objetivos e questões de investigação, o modelo conceptual do estudo, bem como a 

estrutura e organização desta tese. 

1.1. A	PROBLEMÁTICA	DA	RESPONSABILIDADE	SOCIAL	DAS	UNIVERSIDADES	

A educação é importante estratégia, é libertadora e cria oportunidades de vida para o 

indivíduo e benefícios para toda à sociedade (Topal, 2009). Trata-se da maior aliada da 

formação de homens e por consequência do progresso do Estado, que expurga a fome, a 

miséria, a marginalidade, a corrupção, os desníveis sociais e econômicos. Somente uma 

população, consciente da sua cultura, da sua história, valores e tradições, é capaz de se 

posicionar como sujeito de direitos e deveres, reconhecendo que as autoridades 

constituídas do Estado nada mais são do que seus representantes nas suas funções 

legislativas, executivas e judiciárias e que têm como dever garantir a justiça e o bem 

comum (Pompeu, 2005). 

Foi a partir do reconhecimento e da valorização do processo de ação comunitária que 

outros processos passaram a ser criados e enaltecidos, tendo a comunidade como 

referência. O desenvolvimento da comunidade é proporcional à ação comunitária que visa 

a proteger os interesses e zelar por soluções para as preocupações da própria população. 

Uma vez devidamente motivados e capacitados, os cidadãos passam a entender a essência 

dos problemas e contradições sociais que enfrentam e, às quais, estão submetidos (Putnam, 

1996). 

A comunidade universitária destaca-se como um setor privilegiado da sociedade em 

condições intelectuais e detém os principais agentes de mudança, professores e alunos, que 

podem influenciar e desenvolver o sentido de compromisso social, de consciência ética e 
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solidária, crítica e reflexiva entre seus semelhantes, por meio das práticas solidárias. Para 

os professores elas representam possibilidades de interagir com problemas reais, verificar e 

ajustar métodos e modelos e observar os resultados do trabalho realizado. Para o aluno 

consistem numa oportunidade de exercitar suas capacidades profissionais e pessoais num 

contexto real, e assumir a prática da solidariedade social (Porto, 2008). 

A responsabilidade social da universidade resgata a sua própria função social, além da 

produção do conhecimento sistemático, objetiva a qualidade nas relações com o público e 

constrói, desta forma, uma sociedade mais justa, propiciando um desenvolvimento humano 

e sócio-econômico satisfatório (e.g. Caldera, 2006; Mora, 2006; Calderón, 2007; 

Narasimharao & Nair, 2010). “Somente uma Universidade que desenvolve uma estreita 

vinculação com o contexto social adquire legitimidade” Porto (2008, p. 59). O 

desenvolvimento humano proporciona possibilidades ilimitadas para a realização de 

condições essenciais para o indivíduo: uma vida com qualidade, longevidade e 

desenvolvimento de capacidades pessoais por meio da educação (Diniz, 2010).  

A responsabilidade social da universidade torna-se ferramenta indispensável para amenizar 

as desigualdades sociais causadas pelo capitalismo de mercado transnacional. A sua 

efetivação está estreitamente relacionada com a conscientização dos corpos docente e 

discente e constitui projeto de responsabilidades compartilhadas. Promove sinergia das 

atividades desenvolvidas na universidade com as necessidades da sociedade (Tassigny, 

2008).  

No final do século XX constata-se uma forte tendência mundial em implantar programas 

de práticas solidárias nas instituições de ensino superior ainda que não possuem estas 

práticas incorporadas institucionalmente. Destaca-se em especial a formação de redes de 

universidades solidárias em países na América Latina, como Brasil, Argentina, Costa Rica 

e México. As universidades americanas e europeias desenvolvem fortemente as atividades 

de práticas solidárias tanto em seus próprios países como em outros países, onde seus 

alunos possuem a oportunidades de utilizarem programas de intercâmbio internacionais 

(Porto, 2008). 

A responsabilidade social na universidade causa impacto na formação de capital humano, 

na formação do capital social e desenvolvimento local sustentável. Por meio da educação o 
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ser humano. Pode torna-se mais produtivo ao longo da vida, e contribuir sobremaneira para 

o processo de crescimento econômico (Sen, 2000). A construção de uma sociedade mais 

justa e igualitária é dever e compromisso individual e coletivo. É preciso provocar a 

conscientização acadêmica, para que se vislumbrem as formas de intervenção e o potencial 

de suas ações transformadoras do meio no qual está inserida.  

A universidade contribui de forma concreta para o fortalecimento de uma sociedade 

democrática, por meio da formação permanente de sua comunidade acadêmica baseada na 

responsabilidade social, elemento estruturante do modelo educativo. Torna-se um grande 

desafio promover a responsabilidade social nos currículos universitários, como um eixo 

transversal a todas as áreas do conhecimento. As universidades têm desenvolvido diversas 

estratégias que permitem esta vinculação, utilizando-se de modelos de ensino e 

aprendizagem baseados não somente na transmissão do conhecimento, más fundamentados 

na aprendizagem social, na construção e vinculação do conhecimento com seu entorno e da 

convivência humana. Tem-se como exemplos a Corporação Universitária Minuto de Deus 

– UNIMINUTO na Colômbia (Duarte, 2008), a Universidade de Belgrano na cidade de 

Buenos Aires na Argentina (Porto, 2008), e a Universidade Tecnológica Centroamericana 

em Tegucigalpa na república de Honduras (Wong & Lima, 2010).  

Perante esta temática, a abordagem desta tese tem origem na seguinte questão de 

investigação: como a universidade, por meio da responsabilidade social, tem contribuído 

para a formação do capital humano (capacitação) e do capital social (qualidade de vida) de 

uma determinada região? 

1.2. JUSTIFICAÇÃO	DA	ESCOLHA	DO	TEMA	

A pesquisa sobre a Responsabilidade Social das Universidades justifica-se mediante 

análise das desigualdades sociais e econômicas ainda presentes no século XXI. Observa-se 

ilhas de prosperidade, privilegiadas pelo desenvolvimento humano, cultural, científico e 

tecnológico, cercadas por espaços ignorados pelo Estado e por vezes esquecidos pela 

própria sociedade, onde dificilmente as pessoas são capacitadas em virtude do difícil 

acesso à educação e assim não conseguem desenvolver os direitos de personalidade. 
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Nesse contexto, visualiza-se a Universidade como instrumento capaz de conciliar a missão 

de garantir a educação de excelência com o desenvolvimento e aplicação de projetos, 

oficinas e cursos de interesse prático, capazes de levar conhecimento também àquela 

parcela da população que não obteve acesso adequado à educação sistemática e que busca 

auferir melhor capacitação tanto na esfera profissional quanto pessoal. 

Pesquisas doutrinárias, teóricas e práticas apontam para o fato de que a Responsabilidade 

Social da Universidade contribui para a formação do capital humano, influencia na 

construção do capital social e assim impacta positivamente no desenvolvimento local 

sustentável por meio da inovação e do empreendedorismo.  

No Brasil, como em tantos outros países, as universidades são como joias raras, cujo 

acesso é restrito a uma minoria de privilegiados. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e de Estatística (IBGE, 2010) somente 3,6% da população brasileira alcançam o 

ensino superior. Assim constata-se que a instalação de uma instituição de ensino superior 

em determinada região geográfica representa fator determinante para a inclusão social e 

desenvolvimento local. A prosperidade regional está intimamente ligada aos investimentos 

na seara da educação. 

Por meio dos projetos e ações de responsabilidade social implementados pelo ensino, 

pesquisa e extensão, a universidade cumpre sua função social na construção de uma 

sociedade mais justa e solidária. Além da produção e na transmissão do conhecimento, a 

universidade estreita os laços entre os saberes produzidos e as práticas essenciais, 

atualizando-se e retroalimentando-se. Promove a formação de profissionais aptos a 

transformar o seu entorno, cientes do seu escopo de agentes de mudanças no seio da 

sociedade em que estão inseridos. “Somente uma Universidade que desenvolve uma 

estreita vinculação com o contexto social adquire legitimidade” Porto (2008, p. 59).  

O trabalho visa provocar a reflexão diante dos gestores de ensino sobre a necessidade de 

repensar o papel das universidades, superando a visão elitista que reserva os cuidados do 

ensino superior a uma minoria da população. Exige-se da universidade, como instituição 

social, efetiva participação democrática na construção da dignidade humana por meio da 

capacitação. Nesta perspetiva a tese, que ora se apresenta buscou além do embasamento 
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teórico e doutrinário, contar com a análise comparativa entre duas universidades e seus 

respetivos institutos de capacitação, uma no Brasil e a outra em Portugal.  

Acompanhou-se as ações dos gestores e aplicou-se questionários para um grupo de mais de 

400 alunos da UNIFOR e da Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro – UTAD. Faz-se 

oportuno salientar que a UNIFOR está situada em Fortaleza na Região Nordeste do Brasil, 

espaço territorial com vocação agrícola porém maltratado pelas intempéries climáticas que 

por décadas têm provocado o êxodo rural para outras cidades e estados brasileiros. Já a 

Universidade de Trás-os-Montes, Alto Douro, em Portugal, também está inserida em 

região de vocação agrícola. Feitas as observações sobre as respostas colhidas é possível 

constatar a diferença causada na qualificação das pessoas que frequentaram os cursos 

ofertados por essas instituições de ensino e os reflexos positivos no âmbito da economia 

local. 

O desenvolvimento humano e profissional proporcionam possibilidades ilimitadas para a 

realização de condições essenciais para o indivíduo: uma vida com qualidade, longevidade 

e desenvolvimento de capacidades pessoais por meio da educação (Diniz, 2010).  

Justifica-se a pesquisa que fomentou a presente tese, uma vez que a comunidade acadêmica 

terá conhecimento dos exemplos de ações da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro – UTAD e da Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Estas universidades possuem 

características importantes e similares em suas áreas de atuação e foram criadas com a 

missão de suprir as necessidades de formação acadêmica e de mão-de-obra especializada e 

de desenvolver econômica e socialmente a região onde estão situadas. Desde sua 

implantação, ambas as instituições de ensino superior estão comprometidas com o ensino, 

a pesquisa e a extensão de excelência e envolvidas com projetos e ações junto às 

comunidades, e com repercussão circunvizinhas aos seus campi. 

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - UTAD e a Universidade de Fortaleza - 

UNIFOR promovem de forma efetiva, por meio da responsabilidade social, estratégias na 

construção de uma sociedade democrática multicultural e inclusiva, com menos 

desigualdades sociais. Justifica-se desta maneira a escolha do tema e das instituições de 

ensino superior, fontes de investigação e análise desta tese, para que outros estudos e 
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análises agreguem-se a este e assim tornem-se defensores da gestão educacional de 

qualidade e interesse coletivo, com planejamento, eficiência e responsabilidade social. 

1.3. OBJETIVOS	E	QUESTÕES	DE	INVESTIGAÇÃO	

Nesse sentido, o estudo tem como objetivo principal observar as estratégias de 

planejamento das instituições de ensino superior e sua estreita relação com o entorno social 

para a promoção do desenvolvimento local sustentável, com foco nas experiências de 

Responsabilidade Social da Universidade de Fortaleza - UNIFOR no Brasil, traçando um 

paralelo comparativo, descritivo e analítico de observações com a Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro - UTAD em Portugal. Ou seja, este estudo analisa as ações de 

Responsabilidade Social das Universidades como ferramenta de transformação da 

realidade local, visando o desenvolvimento sustentável, por meio da formação de capital 

humano e social, por meio de Projetos Sociais que propiciem a interação entre os 

conhecimentos local e global e suas respetivas demandas e necessidades.  

Parte do pressuposto de que o desenvolvimento local está inter-relacionado com a 

disseminação do saber e, o meio acadêmico, mais do que ambiente de transmissão do 

conhecimento, deve estar atento para a formação de profissionais conscientes de função 

social na sociedade, no sentido de colaborar com a efetivação dos direitos fundamentais. 

Dessa perspetiva, a Instituição de Ensino Superior deve ter como meta a valorização do 

trabalho e do conhecimento, com o objetivo de promover o equilíbrio local, a dignidade 

humana e o exercício da cidadania em favor do desenvolvimento sustentável.  

A educação não pode pertencer ao universo das normas meramente programáticas, que 

dependem da vontade de seus aplicadores. Haja vista que a ignorância é uma forma atual 

de escravidão. É uma doença que cega, paralisa e que mantém as pessoas fragilizadas às 

investidas dos maus agentes políticos. O analfabetismo e a falta de instrução educacional e 

profissional fazem perseverar as castas sociais. Aumentam o fosso da má distribuição de 

renda, preservando ricos e proletários, suseranos e servos, poderosos e humildes, e todas as 

cruéis características inerentes a essas tipificações. O direito à educação é pedra angular da 

formação e capacitação de um povo (Pompeu, 2005). 
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O campo de estudo desta investigação se concentra nas ações de formação e capacitação 

profissional, desenvolvidas por meio do Centro de Formação Profissional da Vice-Reitoria 

de Extensão e Comunidade Universitária na UNIFOR e do Instituto de Trás-os-Montes 

para a Investigação e Desenvolvimento Agro-Industrial – ITIDAI na UTAD. Esta escolha 

deveu-se ao fato de ser esta a ação de responsadilidade social comum às duas instituições 

em estudo. 

Com vista a responder aos objetivos de investigação deste estudo, fazemos uma proposta 

de modelo de investigação a aplicar a estas duas instituições (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Modelo conceptual de investigação 

Para testar este modelo conceptual de investigação irá recorrer-se à recolha de informação 
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sustentável local. Este procedimento permite-nos fazer uma contraposição entre a visão dos 

gestores e a visão dos beneficiários destas acções de responsabilidade social. Além de uma 
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oferecidos por cada uma das instituições em estudo para podermos avaliar a qualidade 

destes cursos, bem como a relação entre a formação profissional e o fomento, ou não, de 

formação de capital humano e social. 

1.4. A	ESTRUTURA	DA	TESE	

Para um melhor esclarecimento sobre a investigação divide-se esta tese em seis grandes 

capítulos: motivação e objetivos da investigação, conceção teórica da responsabilidade 

social da Universidade e o desenvolvimento sustentável, enquadramento contextual, dados 

e metodologia de investigação, apresentação e análise dos resultados e reflexões e 

recomendações. 

No primeiro capítulo é feita uma introdução a problemática da responsabilidade social das 

universidades e definida como a principal motivação para a realização deste estudo. 

Também são apresentados a estrutura e os principais objetivos que norteiam a tese. 

No segundo capítulo fala-se sobre a fundamentação teórica das diversas temáticas em 

estudo. Com o objetivo de aprofundar o conhecimento faz-se um levantamento 

bibliográfico e as principais ideias resultantes da revisão literária sobre o tema 

Responsabilidade Social das Empresas e das Universidades e a formação do Capital 

Humano e Social, e conceitos de empreendedorismo com vista ao desenvolvimento 

sustentável local, descritos nos pontos 2.1, 2.2 e 2.3. Este capítulo termina no ponto 2.4 

com o modelo conceitual de investigação. 

No Capítulo 3, tendo em atenção que esta investigação recorre à Metodologia de Estudo de 

Caso, é feito um enquadramento contextual, no primeiro ponto descreve-se a realidade 

socioeconômica e política do Estado do Ceará no Brasil e da Região de Trás-os-Montes e 

Alto Douro em Portugal realizando assim um estudo comparativo entre as regiões 

geográficas. No ponto 3.2 faz-se uma descrição detalhada da Universidade de Fortaleza – 

UNIFOR e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – UTAD, onde são 

apresentadas suas características, funções, estruturas acadêmicas e administrativas e seus 

principais projetos desenvolvidos no âmbito social. Os Projetos de Responsabilidade 

Social das duas Universidades, objetivo de estudo principal desta Tese, e seus impactos na 
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formação de capital humano e social e desenvolvimento local sustentável são analisados 

por meio de investigação realizada em ambas as Instituições de Ensino Superior.  

No Capítulo 4 explica-se a da metodologia utilizada para o levantamento, o tratamento e da 

análise dos dados relativos aos Projetos de Responsabilidade Social das Universidades, 

com o intuito de mensurar a qualidade e quantidade do atendimento, às metas traçadas para 

cada projeto e suas implicações para o desenvolvimento local. A análise e o tratamento dos 

dados coletados são realizados com auxílio dos softwares SPSS, AMOS e ATLAS/ti. Para 

realização da coleta de dados, são elaborados questionários com questões fechadas e 

aplicados junto aos discente das comunidades atendidas pelos projetos sociais das 

Universidades e questionários com questões abertas são aplicados aos gestores das 

instituições de ensino superior. 

No Capítulo 5 são analisados os significados manifestados e latentes nas respostas colhidas 

nos questionários e nas entrevistas, assim como as metáforas ou representações sociais (e 

culturais) sobre a relação entre os Projetos e Ações de Responsabilidade Social, a Inclusão 

Social e o Desenvolvimento Sustentável Local. 

No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões do estudo, suas limitações encontradas no 

decorre do trabalho e considerações e recomendações importantes para futuras ações de 

pesquisa na área da responsabilidade social das universidades. 
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Capítulo	II	–	Contribuições	teóricas	na	Responsabilidade	
Social:	capital	humano	e	capital	social	

Neste capítulo é feito levantamento bibliográfico sobre o tema desta investigação e ao 

estudo da informação obtida. Após algum tempo de pesquisa, foram analisados vários 

estudos, tanto de carácter teórico como empírico, da responsabilidade social empresarial e 

das universidades; e do desenvolvimento sustentável e seus relacionamentos com a da 

formação do capital humano e do capital social. As principais ideias foram agrupadas em 

quatro áreas importantes pra melhor compreensão do tema: no Ponto 2.1 expõe-se os 

principais conceitos de responsabilidade social da empresa e a formação do empreendedor, 

no Ponto 2.2 apresenta-se a revisão literária sobre a responsabilidade social da 

universidade, a extensão universitária como mediação da cidadania e os sistemas de 

avaliação da responsabilidade social da universidade, no Ponto 2.3 aborda-se a 

universidade e a formação do capital social e humano, seus conceitos e suas principais 

dimensões, no Ponto 2.4 relata-se o a universidade e o fomento ao empreendedorismo com 

vista ao desenvolvimento sustentável. Ao final desta revisão bibliográfica, no Ponto 2.5, 

procede-se a construção e apresentação do modelo teórico de investigação que servirá de 

base para à investigação empírica. 

2.1 RESPONSABILIDADE	SOCIAL	DAS	EMPRESAS	

A segunda metade do século XX, caracterizada pela globalização econômica e pelo acesso 

à informação, trouxe ao ser humano a consciência coletiva do bem-estar e de suas 

liberdades. A progressiva concentração de renda e o agravamento das desigualdades 

sociais provocaram em uma parcela da sociedade um olhar mais crítico no papel das 

empresas diante de questões econômicas, sociais, políticas e ambientais. A preocupação 

com o tema da Responsabilidade Social das Empresas (RSE) torna-se crescente, à medida 

que a sociedade desperta para o fato que o desenvolvimento econômico implica em 

degradação dos recursos naturais disponíveis sem arrecatar inclusão social e econômica 

(Pompeu & Santiago, 2010). 
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2.1.1 Conceitos	e	Evolução	da	Responsabilidade	Social	das	Empresas	

Apesar do conceito de RSE não ser recente, ainda não existe consenso na literatura quanto 

à sua definição. Por um lado existem os autores que defendem que a RSE de uma empresa 

tem como objetivos os lucros económicos, na ótica de uma política de dividendos para os 

acionistas, e de promover a eficiência nos recursos. Nesta perspetiva uma empresa é 

socialmente responsável se gerar lucros económicos e remunerar os seus funcionários. De 

entre os vários autores que defendem esta teoria salientamos Levitt, 1958; Friedman, 1962, 

1970; Drucker, 1984; Stroup e Neubert, 1987; Swanson, 1995; Jones, 1996; Knautz, 1997; 

McWilliam e Siegel, 2001; Barry, 2002; Porter e Kramer, 2002; Marrewijk, 2003 e 

Zwetsloot, 2003. 

Por outro lado existem os autores que defendem que a RSE deve ir para além da política de 

dividendos para os acionistas, tomando em consideração todos os que interagem com a 

empresa, ou seja, os stakeholders. Neste contexto salientam-se os autores Dill, 1958; 

Preston e Post, 1975; Freeman e Reed, 1983; Freeman, 1984; Carroll, 1991; Wood, 1991; 

Evan e Freeman, 1993; Clarkson et al, 1994; Zadek, 1994; Donaldson e Preston, 1995; 

Athinkson e Waterhouse, 1997; Logsdon e Yuthas, 1997; Mitchel et al, 1997; Zadek, 1997; 

Hummels, 1998; Key, 1999; Zadek, 1998; Shankman, 1999; Gamble e Kelly, 2001; Stoney 

e Winstanley, 2001; Kaler, 2003; Phillips et al, 2003; Wilson, 2003. E ainda, na perspetiva 

de que valorizar não apenas a parte da obtenção dos lucros e dos acionistas consideram-se 

os autores que se baseiam nos valores éticos, como sejam Mulligan, 1986; Wood, 1991a; 

Enderle e Tavis, 1998; Kok, Van der Weile, McKenna, e Brown, 2001; Mintzberg, Simons 

e Kunal, 2002. 

O conceito de Responsabilidade Social da Empresa torna-se bastante complexo de se 

definir uma vez que acompanha a evolução das empresas e o contexto social, econômico, 

ético e ambiental em que está inserido. Trata-se ainda de um estudo de interesse 

multidisciplinar que se insere nas ciências econômicas, sociais, humanas e principalmente 

nas administrativas, onde o debate conceitual e prático sobre responsabilidade social se 

tornou mais acirrado devido à aproximação com as empresas (Puppim-de-Oliveira, 2008). 

Assim sendo, estamos perante um conceito que, apesar de não ser recente, está em 

permanente desenvolvimento e evolução. Desta forma será de toda a conveniência relatar, 
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de forma sucinta, a evolução das teorias e conceitos subjacentes à responsabilidade social 

da empresa. 

A ideia central de responsabilidade social da empresa surge nos Estados Unidos, em 1906, 

com o trabalho de Charles Eliot, apesar de não promover nenhum movimento consistente 

em torno do tema. Já em 1917 Henry Ford, perante o tribunal de Michigan, defendeu que a 

ideia de negócio deveria ser vista como um serviço para a sociedade e não unicamente 

direcionada para os acionistas (Lee, 2008). Assim, Ford proferiu “To do as much as 

possible for everybody concerned, to make money and use it, give employment, and send 

out the car where the people can use it ... and incidentally to make money ... Business is a 

service not a bonanza” (Lewis, 1976). Em 1923, o inglês Oliver Sheldon lança o livro The 

Philosophy of Management com o propósito de retomar a discussão sobre responsabilidade 

social. Sheldon defende a gestão da empresa baseada nas relações humanas, porém sem 

receptividade na época (Gomes & Moretti, 2007). Somente no ano de 1953 a comunidade 

acadêmica passou a estudar de maneira mais sistêmica o conceito de RSE a partir da 

publicação do livro do economista Howard Rothman Bowen (1909-1989), intitulado Social 

Responsibilities of the Businessman (1953). Muitos autores atribuem a Bowen a 

paternidade do conceito de Responsabilidade Social da Empresa, sendo, então, considerada 

a primeira tentativa de teorizar sobre a relação entre as empresas e a sociedade (e.g. Carroll 

1979; Preston 1975; Wartick & Cochran 1985). Assim, a sua obra constitui como um dos 

primeiros esforços de análise e discussão sobre o comportamento e a atuação das empresas 

na sociedade. Gond e Igalens (2008, p.11-12) definem responsabilidade social da empresa 

como as “obrigações dos homens de negócio em perseguir as políticas, a tomar decisões e 

de seguir as linhas de ação respondendo aos objetivos e aos valores que são considerados 

como desejáveis em nossa sociedade”. Para os autores anteriormente citados esta é 

considerada uma teoria que assenta em princípios éticos, religiosos, por normas e valores 

morais. 

Bowen (1953) torna a sua posição sobre a RSE inequivocamente clara. Embora reconheça 

que a RSE não é uma panaceia que vai curar a sociedade de todos os seus males, ele 

considera uma evolução positiva que necessita de ser incentivado e apoiado. A principal 

questão que ele enfrenta no livro não é se as empresas têm responsabilidade social ou não. 

Bowen sustenta que os resultados das decisões das empresas obrigam a considerar as 
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consequências e as suas responsabilidades sociais. Assim, surgem duas questões fulcrais 

“What exactly are the responsibilities of businesses?” e “How can society make 

institutional changes to promote CSR?”. Bowen (1953) apresenta uma definição de 

responsabilidade social dos empresários: “It refers to the obligations of businessmen to 

pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are 

desirable in terms of the objectives and values of our society”. 

No entanto muitas foram as críticas e controvérsias criadas em torno da RSE (Lee, 2008), 

sendo de destacar Levitt (1958) e Friedman (1962). Insurge-se, em 1962, Milton Friedman, 

que apresentando um argumento meramente económico, considerava que a 

responsabilidade de uma empresa passa por obtenção de lucros para os seus acionistas, 

considerando a RSE uma “doutrina subversiva” que ameaçava o próprio fundamento da 

livre iniciativa de uma sociedade empresarial (Friedman, 1962).  

No quadro seguinte apresenta-se as principais teorias/ correntes de pensamento sobre RSE, 

entre as décadas de 1950 e 2000. 
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Quadro 1 – Principais teorias/ correntes de pensamento e autores sobre RSE 

Décadas Principais autores Tema dominante 

1950 e 1960 

Bowen (1953). 
Ética e obrigações sociais das 
empresas 

Levitt (1958). Desenvolvimento financeiro 

Friedman (1962). 
Rentabilização económica 
para os acionistas 

1970 

Baumol (1970); Wallich & McGowan 
(1970); Ackerman (1973); Davis 
(1973); Moyer (1974); Preston (1975); 
Fitch (1976); Murray (1976);  Elkins 
(1977); Keim (1978). 

Reconciliação entre os 
interesses económicos e 
sociais das empresas 

1980 
Carroll (1979); Burt (1983); Freeman 
(1984); Wartick & Cochran (1985); 
Ullmann (1985); Miles (1987). 

Modelo de Performance 
Social das Empresas 

1990/ 2000 

Wood (1991a); Drucker (1993); 
Clarkson (1995); Donaldson & Preston 
(1995); Jones (1995); Hart (1997); 
Rowley (1997); Berman et al. (1999); 
Jones & Wick (1999) Kanter (1999); 
Porter & Kramer (2002); Kotler & Lee 
(2005); Porter & Kramer (2006). 

Teoria dos stakeholders e 
gestão estratégica 

2000 

Richardson et al. (1999); Gray (2000); 
Margolis & Walsh (2001); Muirhead et 
al. (2002); Margolis & Walsh (2003); 
Paine (2003); Rochlin et al. (2004); 
Vogel (2005); Schuler & Cording 
(2006); McWilliams et al. (2006); 
Barnett (2007). 

Maior entrosamento entre 
responsabilidade social da 
empresa e performance 
financeira da empresa 

   Fonte: Elaborado pelo autor tendo por base a revisão da literatura. 

Segundo Garriga e Melé (2004) a área da responsabilidade social tem denotado um 

acréscimo significativo, havendo uma grande proliferação de teorias e terminologias. 

Alguns dos termos que descrevem a responsabilidade da empresa na sociedade são: 

sociedade e negócio, gestão de questões sociais, políticas e negócios públicos, gestão de 

stakeholders e responsabilidade das empresas. Ainda segundo as mesmas autoras existiu 

um interesse renovado para as responsabilidades sociais das empresas, surgindo, mesmo, 

propostas alternativas para o conceito, salientando-se o conceito de cidadania empresarial 

(e.g. Matten et. al., 2003; Wood & Lodgson, 2002) e sustentabilidade corporativa (e.g. 

Marrewijk, 2003). 

Garriga e Melé, após uma revisão extensa da literatura sobre as teorias sobre RSE (Parsons 

1961, Votaw, 1972; Preston, 1975; Jones, 1983; McMahon, 1986; Wartick & Rude, 1986; 



           Capítulo II – Contribuições teóricas na Responsabilidade Social: capital humano e 

capital social 

Responsabilidade Social das Universidades

 

 

15 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Frederick, 1987 e 1998; Heald, 1988; Brummer, 1991; Wood, 1991a; Wood, 1991b; 

Carroll, 1994; Altman, 1998; Carroll, 1999), propuseram uma classificação das teorias 

existentes em quatro grupos, conforme se pode verificar no Quadro 2, a saber teoria 

instrumental, teoria política, teoria integrativa e teoria ética.  
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Quadro 2 – Teorias de RSE segundo Garriga e Melé 

Teoria Conceito Abordagens Autores 

Teorias 

instrumentais 

Esta teoria pressupõe que uma 
empresa é um instrumento para 
a criação de riqueza, sendo esta 
a sua responsabilidade social. 
Apenas consideram o aspecto 
económico das interações entre 
as empresas e a sociedade. 
Assim, qualquer suposta 
atividade social é aceite se, e 
somente se, visar a criação de 
riqueza, i.e., se tiverem um fim 
lucrativo. SER é vista como 
uma ferramenta estratégica com 
objetivos económicos e como 
um mero meio para a obtenção 
de lucros. 

 Maximização de valor 
para os acionistas; 
 

 Estratégia como factor 
de vantagem competitiva 
para a empresa; 
 

 Marketing Social. 

Levitt, 1958; Friedman, 
1970; Ross, 1973; Jensen e 
Meckling, 1976; Drucker, 
1984; Murray e Montanari, 
1986; Varadarajan e Menon, 
1988; Hart, 1995; 
Jones, 1996; Litz, 1996; 
Griffin e Mahon, 1997; 
Odgen e Watson, 1999; 
Jensen, 2000; McWilliams e 
Siegel,  2001; Henderson, 
2001; Hart e Christensen, 
2002; Porter e Kramer, 
2002; Prahalad e Hammond,  
2002; Prahalad, 2002; 
Zwetsloot, 2003. 

Teorias 

políticas 

Estas teorias e abordagens 
advogam que é através da 
responsabilidade social que 
existem interações e conexões 
entre as empresas e a sociedade, 
assumindo o seu poder e 
posições políticas. Incluem 
considerações e análise políticas 
sobre a SER. 

 Constitucionalismo 
Empresarial; 
 

 Teoria dos Contratos 
Sociais integrativo 

 

 Cidadania 
Empresarial. 

 

Davis, 1960; Davis, 1967; 
Davis e Blomstrom, 1975; 
Hay, Gray e Gates, 1976; 
Donaldson e Dunfee, 1994; 
Donaldson e Dunfee, 1999; 
Waddock e Smith, 2000; 
Wood e Lodgson, 2002; 
Andriof e McIntosh, 2001; 
Matten, Crane e Chapple, 
2003; Hemphill, 2004; 
Peterson, 2004; Matten e 
Crane, 2005. 

Teorias 

integrativas 

Estas teorias atentam como as 
empresas integram as exigências 
sociais, argumentando que as 
empresas dependem da 
sociedade para a sua existência, 
continuidade e crescimento. As 
exigências sociais são 
geralmente consideradas a 
forma como a sociedade 
interage com as empresas e lhe 
dá uma certa legitimidade e 
prestígio. Como consequência, a 
gestão empresarial deve ter em 
consideração as exigências 
sociais, e integrá-las de tal 
forma que a empresa opera de 
acordo com valores sociais. 

 Assuntos de gestão; 
 

 Responsabilidade 
pública; 

 

 Gestão dos 
stakeholders; 

 

 Performance social 
das empresas. 

Ackerman, 1973; Sethi, 
1975; Preston e Post, 1975; 
Carroll, 1979; Jones, 1980; 
Preston e Post, 1981; 
Wartick e Cochran, 1985; 
Frederick, 1986; Vogel, 
1986; Frederick, Davis e 
Post, 1988; Wood, 1991b; 
Wartick e Mahon, 1994; 
Frederick, 1994; Swanson, 
1995; Mitchell et al., 1997; 
Rowley, 1997; Frederick, 
1998; Agle e Mitchell, 1999; 
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Teorias éticas 

Estas teorias preconizam que 
por forma a consolidar a relação 
entre empresa e sociedade deve 
existir uma abordagem sobre as 
exigências éticas e morais por 
parte da empresa. 
Têm por base princípios éticos 
ao invés de valores económicos, 
por forma a obtermos uma 
sociedade melhor.   

 Teoria normativa dos 
stakeholders; 
 

 Direitos universais; 
 

 Desenvolvimento 
sustentável; 

 

 O bem comum. 
 

Freeman, 1984; World 
Commission on 
Environment and 
Development (Brutland 
Report), 1987; Evan e 
Freeman, 1988; Wood, 
1991; Freeman, 1994; 
Donaldson e Preston, 1995; 
Gladwin e Kennelly, 1995; 
Kaku, 1997; UN Global 
Compact, 1999; Global 
Sullivan Principles, 1999; 
Alford e Naughton, 2002; 
Melé, 2002; Freeman e 
Phillips, 2002; Mintzberg, 
Simons e Kunal, 2002; 
Phillips, et al., 2003. 

Fonte: Adaptado de Garriga e Melé (2004). 

Ainda sobre as teorias da RSE torna-se pertinente fazer alusão à investigação de Secchi 

(2007), que pretende clarificar e classificar as diferentes tendências dos conceitos das 

últimas décadas, propondo assim três teorias: teoria utilitária; teoria gestionária e 

relacional, conforme se pode verificar no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Teorias de RSE segundo Secchi 

Teoria Conceito Abordagens 

Teorias utilitárias 

Nesta teoria empresa é definida como parte do 

sistema económico. O seu comportamento é 

bastante mecânico, adquirindo um significado 

somente se a função é definida. O termo 

“Utilitário” menciona principalmente a 

abordagem económica tradicional da empresa – 

vista, principalmente, à luz da primeira parte do 

século passado e dos anos imediatamente 

posteriores à Segunda Guerra Mundial. Dentro 

deste quadro, o comportamento da empresa é 

comummente estudada com a função de 

maximização do lucro. 

 Teorias sobre os custos 
sociais; 
 

 Funcionalismo. 

Teorias 

gestionárias 

Nesta teoria começa a surgir nas empresas, 

internamente, um interesse pela 

responsabilidade social e o seu impacto na 

tomada de decisões da organização. Os 

gestionários têm uma perspectiva centrada na 

empresa. 

 Performance social 
empresarial; 
 

 Accountability, auditoria e 
reporting social; 

 

 Responsabilidade social 
das multinacionais. 

Teorias relacionais 

Esta teoria tem por base um complexo 

relacionamento entre ambiente-empresa que, 

em alguns casos, levaram a uma redefinição da 

análise dos fundamentos. Assim, a relação 

entre a organização e meio exterior encontram-

se no centro da análise. 

 Empresas e sociedade; 
 

 Abordagem dos 
stakeholders; 

 

 Cidadania empresarial 
global; 

 

 Teoria dos contratos 
sociais. 

Fonte: Adaptado de Secchi (2007). 

A responsabilidade social da empresa é o compromisso assumido com a sociedade, em 

relação a geração de renda, empregos com salários dignos, a arrecadação de impostos, a 

melhoria da qualidade de vida, a capacitação continuada e a transferência de tecnologia ou 

qualquer outro valor agregado para a sociedade. A responsabilidade social está sempre 
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voltada aos interesses da coletividade e não aos interesses individuais. Não deve ser 

confundida com responsabilidade ambiental “o foco da Responsabilidade Social são as 

pessoas e o meio na qual estão inseridas, enquanto que a Responsabilidade Ambiental é o 

meio ambiente” (Zarpelon, 2006, p. 15).  

A RSE resgata, segundo Torres (2008, p. 131) a “função social da empresa”, que tem o 

objetivo principal de promover o desenvolvimento humano sustentável. Na segunda 

metade do século XX, esse objetivo transcende o aspeto ambiental e se estende por outras 

áreas como social, cultural econômica e política. A RSE busca superar a distância entre o 

social e o econômico e obriga as empresas a repensarem seu papel e a forma de conduzir 

os negócios. A empresa passa a ser responsável pelo desenvolvimento da sociedade na qual 

está inserida, com a prática de ações que estimulam o bem-estar comum.  

Para Puppim-de-Oliveira (2008) as grandes transformações nas últimas décadas, nas áreas 

econômica, social e política influenciaram sobremaneira o comportamento das empresas 

diante da questão da responsabilidade social. No contexto econômico a RSE torna-se um 

fator competitivo para as empresas, obtendo-se benefícios financeiros importantes como a 

redução de custos e a otimização de recursos ambientais tais como a diminuição do 

desperdício de energia e água. Na área social a RSE tem atuação direta com a criação de 

ambientes que promovam maior satisfação e integração entre os empregados e familiares, 

com salários justos e planos de saúde adequados, com reflexos no aumento da 

produtividade. Outras mudanças significativas têm ocorrido no contexto político, com o 

surgimento de governos democráticos em todo mundo refletindo-se em uma maior 

participação da sociedade civil assim como a liberdade de órgãos de imprensa. Esses são 

fatores que influenciam por uma gestão nas empresas mais transparentes e com a 

participação ativa de organizações da sociedade civil e cidadãos em geral (Puppim-de-

Oliveira, 2008, p. 8-10). 

Não existe consenso, para Puppim-de-Oliveira (2008), na definição dos requisitos 

necessários e nas condições que devem ser impostas para que uma empresa possa ser 

considerada socialmente responsável. Torna-se uma tarefa árdua a criação de uma lista de 

exigências com condições bem definidas sobre o que a organização deve ser ou fazer na 

sua área de atuação, porém há uma série de princípios básicos que devem ser observados e 
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respeitados para a aproximação do termo de responsabilidade social. Destaca-se entre 

outros a necessidade da empresa em cumprir integralmente suas obrigações legais e 

estatutárias, no respeito a legislação trabalhista, tributária e ambiental; na preocupação com 

as comunidades que são afetadas diretamente por suas atividades empresariais e na atuação 

responsável no âmbito ambiental; no investimento em projetos de cunho social ou 

ambiental, mesmo que não estejam necessariamente ligados com as atividades-fins da 

organização. O projeto social não pode ser confundido com filantropia, fonte de fundo de 

caridades ou com ações sociais da empresa, como doações, campanhas de marketing ou 

projetos que beneficiam um pequeno grupo de pessoas ou uma determinada comunidade. 

Trata-se de uma atuação mais ampla da empresa em dar respostas às demandas sociais, por 

meio de atitudes e relações com os stakeholders (Puppim-de-Oliveira, 2008).  

Para Karkotli (2007) o modelo tradicional da gestão de empresas vem sendo modificado 

devido à crescente conscientização, engajamento e articulação da sociedade na fiscalização 

de práticas empresariais e em defesa dos cidadãos, consumidores e contribuintes. Baseado 

simplesmente na geração de bens e obtenção do lucro sem levar em conta os valores 

ligados à qualidade de vida das pessoas, as empresas têm sofrido pressão por meio da 

sociedade que se tem manifestado em preocupações distintas: no direito e na proteção ao 

consumidor e na área ambiental com a proteção ao meio ambiente. O modelo de empresa 

socialmente responsável passa obrigatoriamente por uma gestão comprometida com o 

desenvolvimento sustentável, nas dimensões econômica, social e do meio ambiente, e com 

estratégias voltadas para contexto da sociedade na qual está inserida. Com o enfoque 

moderno de administração de empresa, a organização deve ser compreendida como um 

agente de transformação social que exerce influência na comunidade e dela recebe 

influência. Administrar sem perceber as necessidades sociais representa um enorme risco 

para a sobrevivência da organização. Deve-se entender que a responsabilidade social da 

empresa é um processo mais amplo e de longo prazo que as ações sociais ou no âmbito da 

caridade ou filantropia. No Quadro 4, são apresentadas definições de termos 

frequentemente usados por empresas como demonstração de atividades de 

responsabilidade social corporativa tais como filantropia, ação social, marketing social ou 

institucional. 
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Quadro 4 – Definições da área social referidas à responsabilidade social 

Filantropia Tem como princípio base a caridade, a custódia e o amor à humanidade. 

Ação Social Ação de duração de curto prazo tem como objetivo primordial satisfazer as 

necessidades em prol da sociedade ou de uma determinada comunidade. 

Responsabilidade Social 

Corporativa 

É o comportamento ético e responsável na busca de qualidade nas relações 

que a organização estabelece com todos os seus stakeholders, associados 

direta ou indiretamente ao negócio da empresa, incorporada à orientação 

estratégica da empresa e refletindo os desafios éticos para as dimensões 

econômicas, ambiental e social. 

Marketing Social Significa entender e atender a sociedade, proporcionando a satisfação e o 

bem-estar da mesma dentro de um comportamento ético e social 

responsável, visando as transformações sociais. 

Marketing Ideológico/ 

Institucional 

Utilizado para indicar e associar as iniciativas pelas quais uma empresa 

procura manter, fortalecer e solidificar a imagem e a identidade da marca 

diante ao seu público-alvo. 

Fonte: Karkotli (2007), p. 63. 

Karkotli (2007) afirma que para alguns autores o compromisso com a responsabilidade 

social provoca custos na empresa e por consequência redução dos lucros dos investidores e 

acionistas. É necessário portanto fazer-se uma análise criteriosa dos custos com a 

implantação de projetos de responsabilidade social, pois os benefícios nem sempre 

produzem resultados imediatos para a organização. A pressão que a sociedade exerce com 

as práticas empresariais nas áreas sociais e ambientais afeta diretamente na imagem da 

organização, e os resultados podem trazer efeitos benéficos ou prejudiciais à imagem da 

organização. Destacam-se, entre outras, as preocupações com a preservação do meio 

ambiente, a defesa e direitos do consumidor e a melhoria da qualidade dos produtos, nunca 

tão intensas como nas últimas décadas.  

A Responsabilidade Social da Empresa apresenta-se como um diferencial competitivo 

entre as empresas e um instrumento para aumentar seu potencial econômico. A 
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implantação de políticas educativas para preservar o meio ambiente e reduzir desperdícios 

na organização; a criação de ambiente de trabalho que propicie maior satisfação entre os 

funcionários; a melhoria da imagem da empresa junto aos consumidores podem ser citados 

como fatores para incrementar a competitividade entre as organizações. Os mercados 

financeiros internacionais já adotam índices de avaliação de responsabilidade social, como 

o Dow Jones Sustainability Index1 (DJSI), lançado em 1999, na Bolsa de Valores de Nova 

York – NYSE nos Estados Unidos. No Brasil Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA 

lançou o Índice de Sustentabilidade Empresarial2 (ISE) Em Portugal foi instituída a Bolsa 

de Valores Sociais3 (BVS) pela Bolsa de Valores de Lisboa (Euronext Lisbon) (Puppim-

de-Oliveira, 2008; Savitz, 2007). 

A RSE representa a atuação da organização empresarial na sociedade não somente como 

agente econômico, mas como agente social, compartilhando com o Estado a função de 

promover o desenvolvimento, o bem-estar e a qualidade de vida do cidadão. O público-

alvo deixa de ser apenas o consumidor final e passa a atingir outros setores sociais.  

Assegura Costa (2007) que a responsabilidade social empresarial está intimamente ligada a 

sustentabilidade, com a intenção de harmonizar o ambiente em que a empresa está inserida 

com seus interesses econômicos, criando assim um cenário compatível com a conservação 

no futuro das suas atividades. Destaca ainda que responsabilidade social traz inúmeros 

benefícios para a empresa, dentre eles: a diminuição de conflitos com seus públicos; a 

                                                 
1 O Dow Jones Sustainability Index foi lançado em 1999, pela Bolsa de Valores de Nova York e tem como 
principal objetivo monitorar o desempenho financeiro das principais empresas em todo o mundo que 
aderiram a prática da sustentabilidade econômica, social e ambiental 
2 O ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial tem se tornado uma ferramenta importante para comparar, 
sob o aspecto da responsabilidade social e sustentabilidade, o desempenho das empresas listadas na Bolsa de 
Valores do Estado de São Paulo – BOVESPA. O ISE é obtido por meio da aplicação do “Questionário-base” 
elaborado anualmente por uma equipe de coordenadores, especialistas e representantes de empresas, que 
aborda com clareza questões de dimensão social, ambiental, econômico-financeira, governança corporativa, 
princípios e direitos nas relações de trabalho, compromisso com desenvolvimento sustentável, entre outros 
aspectos. Disponível em 
http://www.bovespa.com.br/Mercado/RendaVariavel/Indices/FormConsultaApresentacaoP.asp?Indice=ISE 
acesso em 15 de setembro de 2009. 
3 A Bolsa de Valores Sociais, criada em Lisboa em 2 de Novembro de 2009, é uma iniciativa da Euronext 
Lisbon e da Fundação Calouste Gulbenkian e da Atitude SSE, uma associação sem fins lucrativos. Tem como 
missão promover o encontro de empresas que possuam projetos de responsabilidade social exequíveis com 
investidores sociais. Trata-se de um processo que promove a transparência e credibilidade entre as partes 
envolvidas A BVS em Portugal é a primeira na Europa Disponível em <<http://www.bvs.org.pt>>, acesso 
em 20 de janeiro de 2011 
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valorização da imagem institucional e da marca, a fidelização do consumidor, a capacidade 

de atrair e manter talentos nos quadros funcionais.  

Yunus (2007), Prêmio Nobel da Paz em 2006, criador do Banco Grammer e do conceito de 

microcrédito, defende a responsabilidade social das empresas como mais uma resposta 

para a pobreza global e aos constantes problemas com a sociedade, construída com base 

em boas intenções dos líderes. Classifica a RSE em duas formas básicas: fraca e forte. A 

RSE fraca é praticada na empresa cuja atuação se restringe apenas ao facto de não causar 

nenhum dano às pessoas ou ao meio ambiente, a menos que isso signifique sacrificar os 

lucros, evitando apenas, a comercialização de produtos com defeito de fabricação, a 

poluição do planeta ou a subornar funcionários. A RSE forte defende que a empresa faça o 

bem para as pessoas ou para o planeta, contanto que não prejudique os lucros, desenvolva 

produtos ecologicamente corretos, forneça salário digno e ambiente de trabalho favorável 

aos funcionários e justiça social.  

Segundo Yunus (2007), a nova geração de administradores, nascida com as facilidades e a 

rapidez da tecnologia da informação, está bem mais atenta aos problemas sociais globais 

do que as gerações anteriores. Por consequente, quando estes jovens se tornam executivos 

ou líderes empresariais, levam para o ambiente de trabalho preocupações como mão-de-

obra infantil, aquecimento global e pobreza mundial, fazendo com que a RSE torne-se 

parte essencial da ideologia das empresas. Apesar de um esforço bem-intencionado, estes 

jovens deparam-se, muitas vezes, com os objetivos claros dos proprietários e acionistas de 

obtenção de lucros. Assim, a RSE deve atingir resultado triplo de gerar benefícios 

financeiros, sociais e ambientais.  

Para Goldstein (2007) o conceito de responsabilidade social empresarial é muito mais 

diversificado do que pode parecer. As ações voltadas para a comunidade e para o meio 

ambiente representam apenas duas vertentes de atuação socialmente responsável de uma 

organização. A RSE deve abranger os demais públicos envolvidos com a empresa como os 

acionistas, funcionários, clientes, fornecedores e o poder público. Uma organização pode 

ser considerada socialmente responsável mesmo sem estar diretamente envolvida em 

projetos culturais, educacionais ou de geração de renda, desde que desenvolva 
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internamente, por exemplo, um excelente programa de qualidade de vida para seus 

colaboradores, ou mesmo critérios rigorosos para seleção de fornecedores. 

A conceção social que se vem firmando não fica mais limitada à satisfação dos acionistas 

ou sócios mediante a obtenção de lucros, pautados em uma gestão de política fechada. Essa 

mudança se traduz na consideração de valores sociais, que ultrapassam o ganho material. 

Desta forma, uma empresa socialmente responsável é aquela que, pela sua criatividade, 

atua ao lado de projetos sociais, de entidades da sociedade, na busca de melhorias da 

qualidade na vida. Trata-se de um modelo de gestão com compromisso ético e responsável. 

Diante da competitividade, da dinâmica econômica e das pressões exercidas pela 

sociedade, as empresas tornam-se cada vez mais parceiras e fomentadoras de programas de 

responsabilidade social (Reis, 2007). 

Defende Abreu (2010) que a responsabilidade social da empresa surge do desejo das 

organizações em conquistar admiração e respeito por parte das pessoas e da sociedade que 

recebem influência de suas atividades.  

A RSE significa a atuação empresarial a partir de uma geração de riquezas, manutenção de 

empregos, pagamento de impostos, desenvolvimento tecnológico, movimentação de 

mercado econômico, aplicação dos lucros obtidos em novos investimentos que fomentam o 

ciclo econômico. A Responsabilidade Social não exclui o lucro, mas otimiza o uso dos 

recursos econômicos. Uma empresa que, para atingir seus fins venha a prejudicar a 

sociedade, está sujeita ao fracasso e seu sucesso é ilusório ou passageiro (Porter & Kramer, 

2006). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas define responsabilidade social como a 

“relação ética e transparente da organização com todas as partes interessadas, visando o 

desenvolvimento sustentável” (ABNT NBR 16001, 2004, p. 3). 

Os estudos sobre responsabilidade social das empresas, tanto no meio acadêmico quanto 

no meio empresarial, têm valorizado sobremaneira as relações da empresa com o mundo 

externo com as ações sociais da empresa, a filantropia empresarial, o balanço social, o 

meio ambiente e a comunidade a qual está vinculada. Porém as relações internas da 

empresa focadas na melhoria das condições de trabalho, na motivação e no bem-estar dos 
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funcionários são bem menos exploradas. Trata-se de questões menos visíveis e de menor 

repercussão na sociedade para a imagem da empresa. Cabe provocar e instigar os valores 

exercidos dentro da empresa para motivar o indivíduo quanto à sua situação social na sua 

comunidade e na sua identificação profissional, para que ele possa ser visto pelo outro, 

valorizado e reconhecido na função que desempenha na empresa (Kirschner, 2006). 

Para Duarte e Rodrigues (2011) a responsabilidade social da empresa representa um 

conceito no qual a organização, de forma estatutária e principalmente voluntária, decide 

construir uma sociedade mais justa e contribuir para uma melhor qualidade de vida das 

pessoas que estão envolvidas. 

González, Garcia e Pérez (2011) definem que a empresa socialmente responsável é aquela 

que adota um comportamento ético e responsável para com a sociedade, indo para além 

das exigências legais, o que permitirá melhorar seus relacionamentos internos de 

funcionamento, bem como seu envolvimento externo com terceiros e na sociedade na qual 

está atuando. Defendem ainda que se trata de uma integração voluntária da empresa com as 

áreas sociais e ambientais e as relações com os seus grupos de interesses possuem um 

carácter dinâmico. 

Quadro 5 – Resumo das descrições de Responsabilidade Social da Empresa 

Autor Resumo das descrições de Responsabilidade Social da Empresa 

González, Garcia et al., 
2011 

“Integração voluntária por partes das organizações das preocupações sociais e do 
meio ambiente em suas operações e suas relações com seus grupos de interesses se 
configura como um conceito dinâmico” p. 2. 

Barbieri e Cajazeira, 
2009 

“Meio para alcançar a sustentabilidade empresarial, que pode ser definida como a 
empresa que orienta a sua gestão para obter resultados positivos em termos 
econômicos, sociais e ambientais” p. 137. 

Gjølberg, 2009 RSE não pode ser separada dos fatores contextuais. 

Dahlsrud, 2008 RSE reflete imperativos sociais e as consequências sociais do sucesso empresarial, 
consistindo em políticas e práticas empresariais claramente articuladas e 
informadas, que refletem a responsabilidade de negócios para o bem da sociedade. 

Matten e Moon, 2008 RSE abrange o meio ambiente, o social, económico, stakeholders e voluntariado. 

Puppim-de-Oliveira, 
2008 

Uma ideia em constante evolução, que torna a empresa com atuação mais 
responsável na sociedade, diante dos desafios éticos, sociais, econômicos e 
ambientais.  
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Torres, 2008 A RSE resgata a função social da empresa de promover o desenvolvimento 
humano sustentável, no aspeto ambiental, social, cultural econômico e político. 

Antal e Sobczak, 2007 RSE abrange conceitos culturais e socioeconómicos. 

Reis, 2007  Modelo a ser seguindo na gestão de empresa com comportamento ético e 
responsável, onde se resgatam os direitos humanos e ambientais, se preservam os 
interesses de todas as partes no negócio e todos os envolvidos possam obter 
vantagens. 

Goldstein, 2007 A RSE deve abranger não somente as ações voltadas para a comunidade e para o 
meio ambiente, más para os demais públicos envolvidos com a empresa como os 
acionistas, funcionários, clientes, fornecedores e o poder público. 

Costa, 2007  Intimamente ligada a sustentabilidade, a RSE tem a intenção de harmonizar o 
ambiente que a empresa está inserida com seus interesses econômicos, criando 
assim um cenário compatível com a conservação no futuro das suas atividades. 

Yunus, 2007 Trata-se de mais uma resposta para a pobreza global e aos constantes problemas 
com a sociedade, construída com base em boas intenções dos líderes, e deve 
atingir resultado triplo de gerar benefícios financeiros, sociais e ambientais. 

Karkotli, 2007 Modelo de gestão comprometida com o desenvolvimento sustentável, nas 
dimensões econômica, social e do meio ambiente, e com estratégias voltadas para 
contexto da sociedade na qual está inserida. Trata-se de um processo mais amplo e 
de longo prazo que as ações sociais ou no âmbito da caridade ou filantropia. 

Zarpelon, 2006 Responsabilidade que a empresa assume diante da sociedade na qual está inserida, 
comprometendo-se com a geração de emprego, ao pagamento de salários justos e 
impostos, com a arrecadação de tributos, com a disseminação e transferência de 
novas tecnologias, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas ou a qualquer 
outro benefício que possa agregar valor para a gestão da empresa e da sociedade. 

Kotler e Lee, 2005 Um compromisso para melhorar o bem-estar da comunidade através de práticas 
gestionárias discricionárias, contribuindo com os recursos da empresa (p. 3). 

Associação Brasileira 
de Normas Técnicas 
(ABNT NBR 16001, 
2004) 

Representa a relação ética e transparente da organização com todas as partes 
interessadas, visando seu desenvolvimento sustentável. 

CSR Europe, 2003 A maneira pela qual uma empresa gere e melhora a sua função social e o impacto 
ambiental para gerar valor, quer para os acionistas, quer para os stakeholders, 
inovando sua estratégia, organização e operações. 

Schwartz e Carroll, 
2003 

RSE abrange conceitos legais, éticos e económicos. 

McWilliams e Siegel, 
2001 

Ações que se estendem em termos do bem social, para além dos interesses da 
empresa e aquilo que é exigido por lei (p. 117). 

Comissão Europeia, 
2001 

Um conceito segundo o qual as empresas integram voluntariamente preocupações 
sociais e ambientais nas suas operações de negócios e nas suas interações com os 
seus stakeholders (p. 6). 



           Capítulo II – Contribuições teóricas na Responsabilidade Social: capital humano e 

capital social 

Responsabilidade Social das Universidades

 

 

27 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Hooghiemstra, 2000 A RSE possui um dever positivo (a empresa demonstra valores considerados 
centrais, duradouros e distintivos para a empresa pelos seus stakeholders), mas é 
principalmente uma ferramenta para gerir as impressões e perceções que os 
stakeholders têm da empresa. 

Carroll, 1999 Quatro dimensões de responsabilidade social, entre as quais a dimensão 
econômica, legal, ética e filantrópica num formato de pirâmide com a dimensão 
econômica na base da pirâmide. 

Maclagan, 1998 Pode ser visto como um processo no qual os gestores assumem a responsabilidade 
pela identificação e acomodação dos interesses das pessoas afetadas pelas ações da 
organização (p. 147). 

Wartick e Cochrane, 
1985 

A RSE incorpora uma componente ética, incluindo princípios, processos e 
políticas. 

Drucker, 1984 Para domar o dragão, isto é, transformar um problema social em oportunidades 
económicas e benefícios económicos, em capacidade produtiva, em competência 
humana, em empregos bem remunerados e em riqueza (p. 62). 

Jones, 1980 A noção de que as empresas têm obrigações para com grupos constituintes na 
sociedade que não os acionistas que vão além das previstas na lei e nos acordos 
sindicais (p. 59–60). 

Carroll, 1979 Abrange as expectativas económicas, legais, éticas e discricionárias que a 
sociedade tem das organizações num determinado ponto no tempo (p. 500). 

Davis e Blomstrom, 
1975 

A ideia (…) que os decisores são obrigados a tomar medidas que protegem e 
melhoram o bem-estar da sociedade como um todo, juntamente com seu próprio 
interesse (p. 6.) 

Sethi (1975) Implica trazer o comportamento das empresas até um nível em que é congruente 
com as normas sociais, valores e expectativas de desempenho predominantes (p. 
62). 

Davis, 1973 A RSE começa onde a lei termina. 

Johnson, 1971 Otimização do bem-estar económico da organização, dos acionistas e stakeholders.

Friedman, 1970 Utilizar os seus recursos e envolver-se em atividades destinadas a aumentar os 
seus lucros desde que permaneça dentro das regras do jogo, o que quer dizer, 
envolver-se em concorrência livre e aberta, sem enganos ou fraude (p. 125). 

Davis e Blomstrom, 
1966 

A RSE inclui indivíduos e a consideração dos efeitos de decisões e ações feitas no 
amplo sistema social (p. 12). 

McGuire, 1963 A RSE estende-se além das obrigações econômicas e legais. As empresas devem 
estar interessadas no bem-estar da comunidade, ter interesse na política, educação, 
na “felicidade” dos trabalhadores (p. 144). 

Friedman, 1962 A obtenção de lucro é o foco das ações de responsabilidade social da empresa. 

Frederick, 1960 Os recursos humanos e económicos da empresa são para ser usados para fins 
sociais. 
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Davis, 1960 Decisões e ações dos empresários tomadas por razões que vão além, pelos menos 
parcialmente, dos interesses económicos ou técnicos da empresa… as 
responsabilidades sociais dos empresários necessitam de ser comensuradas com o 
seu poder na Sociedade (pp. 70–71). 

Levitt, 1958 Shareholder value orientation remaining in economic paradigm. 

Bowen, 1953 As obrigações dos empresários para alcançar essas políticas, para tomar essas 
decisões, ou para seguir essas linhas de ação que são desejáveis em termos dos 
objetivos e valores da nossa sociedade (p.6) 

Fonte: Elaborado pelo autor tendo por base a revisão da literatura. 

Para além dos estudos apresentados existem ainda investigações que se tornam pertinente 

focar para um maior aprofundamento da investigação nesta área, a salientar Freeman e 

Hasnaoui (2011), Taneja, Taneja e Gupta (2011), Castelo Branco e Delgado (2011), 

Carroll e Shabama (2010), Lindgreen e Swaen (2010), Dobers (2009), Matten e Moon 

(2008), Egri e Ralston (2008), Visser (2008), Godfrey e Hatch (2007), Secchi (2007), 

Castelo Branco e Rodrigues (2006); Porter e Kramer (2006). 

Por forma a demonstrar a complexidade na definição de RSE apresenta-se na Figura 2 os 

vários conceitos e as inter-relações entre os mesmos (Taneja et al, 2011). 
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representa as quatro categorias da responsabilidade social da empresa que compreende as 

expectativas económicas, legais, éticas e discricionárias ou filantrópicas que a sociedade 

possui em relação as organizações, sendo considerada uma definição de RSE, proposta em 

quatro categorias, embebidas num modelo conceptual de Performance Social das 

Empresas; 2) identificação dos problemas sociais a que essas responsabilidades estão 

vinculadas (consumismo, meio ambiente, discriminação no emprego, segurança dos 

produtos, segurança, saúde ocupacional e os acionistas); 3) a filosofia de responsiveness, 

que é a filosofia, ou o modo, ou estratégia subjacente à resposta das empresas à 

responsabilidade social e questões sociais (de reação, de defesa, de acomodação e pro-

atividade). Assim, e nesta perspetiva o desempenho da empresa deriva da interligação entre 

as três dimensões. Para uma ampla revisão da literatura referente a este modelo 

tridimensional poder-se-á consultar, entre outros, os seguintes autores: Carroll (1979), 

Wartick e Cochran (1985), Carroll (1991); Wood (1991b), Wood e Jones (1995), Schwartz 

e Carroll (2003), Garriga e Melé (2004), Visser (2006), Jamali (2007), Castelo Branco 

(2006), Castelo Branco (2007), Secchi (2007) e Freeman e Hasnaoui (2011). 

No seguimento deste modelo, mais concretamente da primeira dimensão, o próprio Carroll 

em 1991 reformulou a sua definição de quatro categorias da RSE e organizou a noção de 

múltiplas responsabilidades sociais através da elaboração de um constructo piramidal 

(Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Pirâmide da Responsabilidade Social Empresarial 

Fonte: Carroll, 1991, pág. 42 
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Carroll (1991) utiliza a sua explicação histórica para a ponderação relativa, afirmando: “To 

be sure, all these kinds of responsibilities have always existed to some extent, but it has 

only been in recent years that ethical and philanthropic functions have taken a significant 

place” (p. 40). Introduz, também, a dependência como uma justificativa “(…) beginning 

with the basic building block notion that economic performance undergirds all else” (p. 

42). Finalmente Carroll (1991) sugere que, embora as categorias não sejam mutuamente 

exclusivas, estas “helps the manager to see that the different types of obligations are in a 

constant tension with one another” (p. 42). 

Tal como pode-se aferir na Figura 4, a responsabilidade econômica representa a base da 

pirâmide, o primeiro e principal fator de existência da empresa e remete ao fato de que a 

organização deva ser lucrativa (Carroll, 1991). Sem o lucro a empresa não pode sobreviver, 

não possui meios para executar seu papel primordial de produzir bens e serviços 

condizentes com as necessidades da sociedade. Porém a sociedade espera que a empresa 

cumpra o seu “contrato social”, junto a sociedade, não somente com a preocupação da 

obtenção do lucro, más com cumprimento das leis e obrigações sob as quais ela deve 

operar. A responsabilidade legal representa a segunda camada da pirâmide. Embora as 

duas responsabilidades econômica e legal incluam normas éticas, a terceira dimensão é 

representada pela responsabilidade ética. Componente legítimo da responsabilidade social 

da empresa e que representa as expectativas da sociedade, no desenvolvimento de novos 

produtos e serviços, no reconhecimento e o respeito da evolução das normas morais 

adotadas pela comunidade. E finalmente, atuar como bons cidadãos, comprometer-se com 

o desenvolvimento de programas e ações que promovam a qualidade de vida e o bem-estar 

das pessoas, tem-se a quarta expectativa com a responsabilidade filantrópica, que 

substituiu o termo discricionário. Em suma, as quatro dimensões da responsabilidade social 

definidas por Carroll (1991) envolve na realização simultânea da empresa econômica, 

legal, ética e cidadã em obter lucro, obedecer as leis, ser ética e uma empresa cidadã. 

(Carroll, 1991). Para uma ampla revisão da literatura referente a este modelo poder-se-á 

consultar, entre outros, os seguintes autores: Carroll (1991), Wood (1991), Frederick 

(1994), Carroll (1995), Wood e Jones (1995), Windsor (2001), Schwartz e Carroll (2003), 

Garriga e Melé (2004), Visser (2006), Castelo Branco (2006), Jamali (2007), Castelo 

Branco (2007), Secchi (2007), Freeman e Hasnaoui (2011). 
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Schwartz e Carroll (2003) referem que as quatro categorias de RSE foram utilizadas por 

inúmeros teóricos (Wartick & Cochran, 1985; Wood 1991b; Swanson, 1995, 1999) e 

investigadores (Aupperle, 1984; Aupperle, Carroll & Hatfield, 1985; Burton & Hegarty, 

1999; Clarkson, 1995; Ibrahim & Angelidis, 1993, 1994. 1995; Mallott, 1993; O'Neill, 

Saunders & McCarthy, 1989; Pinkston & Carroll, 1996; Smith, Wokutch, Harrington & 

Dennis, 2001; Spencer & Butler, 1987; Strong & Meyer, 1992). 

Surgiram várias críticas ao modelo em forma de pirâmide, proposto por Carroll (1991), e 

que sua aplicação geraria distorções na ideia da responsabilidade social da empresa. 

Destacam-se entre outras a forma hierárquica entre as dimensões onde conclui-se que a 

responsabilidade filantrópica seria mais importante que as demais por estar no topo da 

pirâmide ou ainda há pouca interação entre as quatro dimensões da responsabilidade social 

da empresa. Schwartz e Carroll (2003) propuseram um novo modelo com a utilização de 

três círculos, para definir os domínios da responsabilidade social: econômico, ético e legal 

(Figura 5). Esta estrutura amplia-se para sete domínios definidos como: exclusivamente 

econômico, exclusivamente legal e exclusivamente ético, e ainda econômico-legal, legal-

ético, económico-ético e econômico-legal-ético que resultam de sobreposição das três 

dimensões iniciais. A filantropia deixa de ser uma dimensão isolada e passa a estar 

relacionada com a dimensão econômica ou ética dependendo da motivação da empresa.  

 

Figura 5 – Modelo teórico de RSE proposto por Schwartz e Carroll (2003) 
Fonte: Schwartz e Carroll, 2003, pág.509 
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A responsabilidade social econômica refere-se às atividades que produzem impactos 

econômicos positivos, diretos ou indiretos, isto é, tenham como resultado a maximização 

dos lucros e a valorização da empresa. As ações que incrementam as vendas produzem 

impactos econômicos diretos assim como aquelas que melhoram a imagem pública da 

empresa ou motivem seus empregados são exemplos de ações de impacto indireto. O 

campo da responsabilidade legal reporta-se ao compromisso das empresas em seguir as 

normas e legislação em vigor. Podem ser classificadas em três categorias: 1) o 

cumprimento da lei; 2) as medidas para evitar litígios civis; e 3) a antecipação das 

mudanças das leis. E no domínio ético refere-se ao comportamento ético das empresas 

junto as expectativas dos stakeholders e da sociedade em geral. Os autores ressaltam que a 

empresa socialmente responsável pratica ações que raramente estão em apenas uma 

dimensão, existindo assim um entrelaçamento entre as dimensões econômica, legal e ética. 

Esta é a grande contribuição do modelo proposto por Schwartz e Carroll (2003) e a 

dimensão da responsabilidade social da empresa ideal encontra-se no meio da figura, onde 

os três domínios: o econômico, o legal e o ético estão presentes simultaneamente.  

Existem limitações em ambos os modelos reconhecidas pelos próprios autores, porém a 

maior delas refere-se ao fato de que as questões ambientais não estão contempladas em 

nenhuma dimensão. Trata-se de um fato amplamente aceito nas comissões internacionais, 

que o impacto ambiental é um componente importante na responsabilidade social das 

empresas para se alcançar o desenvolvimento sustentável (Barbieri & Cajazeira, 2009).  

Tomando como base o modelo de Carroll (1979) vários investigadores propuseram 

integrações e modificações (Secchi, 2007). Assim, abordar-se apenas os exemplos mais 

representativos presentes na literatura da RSE.  

Wartick e Cochran 1985 propõem um modelo (Figura 6) baseado na abordagem de Carroll 

(1979) sugerindo que o envolvimento social da empresa assenta nos princípios de 

responsabilidade social, do processo de resposta social e em questões políticas gestionárias 

(Garriga e Melé, 2004).  
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Figura 6 – Modelo proposto por Wartick e Cochran (1985) 

Fonte: Wartick e Cochran (1985), pág. 767 

Segundo Secchi (2007), Wartick e Cochran (1985) definem os processos que levam a 

questões sociais e não aos itens individuais, a fim de tornar o modelo mais dinâmico. A 

segunda modificação diz respeito às categorias de Carroll (1979): “responsabilidade 

social” torna-se “princípios”, “responsiveness social” é renomeado para “processos”, e as 

mudanças “políticas” para “problemas”. Na ótica de Carroll (1999) uma das grandes 

contribuições destes dois autores foi a reformulação das três dimensões – responsabilidade 

social, responsiveness social e questões sociais, numa framework de princípios, processos e 

políticas. Carroll (1999) afirma que Wartick e Cochran (1985) “argued that my CSR 

definition embraced the ethical component of social responsibility and should be thought 

of as principles, social responsiveness should be thought of as processes, and social issues 

management should be thought of as policies” (p. 767). 

Wood e Jones (1995) afirmam que Wartick e Cochran (1985) foram os primeiros a mostrar 

como um modelo de performance social das empresas pode mover as questões sociais na 

área de gestão (modelo Social Issues in Managemant – SIM) para além do básico debate 

de prós e contras sobre responsabilidade social: responsabilidade económica versus 
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responsabilidade social e responsabilidade social versus responsiveness social. Tomando 

em consideração este objetivo, Wartick e Cochran (1985), incorporaram no seu modelo 

três grandes “desafios” da RSE (que os autores identificam como responsabilidade 

económica, responsabilidade pública, e responsiveness social), considerando três 

dimensões: 1) princípios de responsabilidade social empresarial (baseando-se nas 

categorias de Carroll de responsabilidade económica, legal, ética e discricionária como 

“princípios”); 2) processos de responsiveness social empresarial (reativa, defensiva, 

acomodação e interativo); e 3) questões gestionárias. Os autores enfatizaram que o modelo 

de performance social das empresas pode integrar as diversas preocupações e pensamentos 

das empresas e da sociedade (e.g. responsabilidades sociais, económicas e públicas das 

empresas), promovendo assim um desenvolvimento teórico na área. 

Em 1991 Donna Wood apresenta um modelo, que segundo Carroll (1994) é um artigo 

esplêndido, que é particularmente encorajador em termos de pesquisas. Ainda segundo 

Carroll (1994), o estudo de Wood foi citado com mais frequência, porque a autora fez 

exatamente o que deveria de ser executado em termos de investigação teórica. Wood 

(1991) fez uma revisão dos estudos de Carroll (1979) e de Wartick e Cochran (1985), 

apresentando um modelo mais complexo e abrangente a partir dos modelos referidos 

anteriormente e da sua própria contribuição original. Desta forma o modelo de Wood 

(1991) (Figura 7) demonstra a inter-relação entre três dimensões: 1) princípios de 

responsabilidade social empresarial (RSE), expressa sobre os níveis institucionais, 

organizacionais e individuais; 2) processos empresariais de responsiveness, como a 

avaliação ambiental, gestão de stakeholders e outras questões gestionárias; 3) resultados do 

comportamento das empresas, como os impactos sociais, programas sociais e políticas 

sociais. 
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Figura 7 – Modelo de RSE de Wood (1991) 

Fonte: Wood (1991b), pág. 694. 

Wood (1991b) define performance social empresarial por meio da mensuração do 

desempenho social, com o objetivo de contribuir para a gestão empresarial, desta forma o 

modelo deve fornecer informações para a gestão da empresa. Portanto, performance social 

empresarial (ou do respectivo modelo), é uma “business organization’s configuration of 

principles of social responsibility, processes of social responsiveness, and policies, 

programs and other observable outcomes as they relate to the firm’s societal 

relationships” (Wood, 1991b, p. 693). As palavras “observable outcomes” (resultados 

observáveis), “policies” (políticas) e “programs” (programas) referem-se aos processos de 

quantificação e de auditoria. Em suma, os resultados do comportamento empresarial 

representam a interação entre os princípios e processos. Para um refinamento sobre o 

modelo de Wood salientamos, entre outros, os seguintes autores: Carroll (1994), Wood e 

Jones (1995), Swanson (1995), Carroll (1999), Schwartz e Carroll (2003), Garriga e Melé 

(2004), Windsor (2006), Jamali (2007), Castelo Branco (2007), Secchi (2007), Schwartz e 

Carroll (2008), Freeman e Hasnaoui (2011). 

Outro modelo de responsabilidade social da empresa foi definido por Starke (1999), 

baseado no modelo empresarial criado por Reidenbach e Robin (1991) identifica cinco 

estágios do desenvolvimento ético das corporações, a saber: a) corporação amoral; b) 

corporação legalista; c) corporação recetiva; d) corporações éticas nascentes; e e) 

corporação ética. O estágio das corporações amorais (a) é o menos desenvolvido, buscam o 

lucro a qualquer custo; para tanto violam normas, valores sociais e consideram seus 
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funcionários como meras unidades econômicas de produção. Representa, neste diapasão, 

um empresariado descompromissado com o meio social e com as instituições jurídicas do 

Estado. O segundo estágio de desenvolvimento é o da corporação legalista (b). Apegada à 

lei, ela adota códigos de conduta, que podem ser definidos, em apertada síntese, como uma 

declaração formal de valores e práticas corporativas, bem como de princípios e valores, 

ainda que não éticos, tem por finalidade definir a conduta da corporação. Em uma terceira 

etapa está a corporação recetiva (c), que se mostra responsável socialmente por 

conveniência; porque compreende que as decisões éticas podem ser do interesse da 

companhia a longo prazo, ainda que envolvam perdas de lucros econômicos imediatos. Os 

códigos de conduta das corporações recetivas começam a tomar forma de “códigos de 

ética”. No quarto estágio, um pouco mais desenvolvido, estão as corporações éticas 

nascentes (d). Elas reconhecem a existência de um contrato social entre os negócios e a 

sociedade e assim procuram generalizar por todos os setores da corporação um equilíbrio 

entre as preocupações éticas e a lucratividade. O quinto estágio da corporação ética (e) é o 

mais desenvolvido, nenhuma empresa o atingiu completamente até o presente momento. 

Ele representa o ideal para Reidenbach e Robin e está consubstanciado no perfeito 

equilíbrio entre lucro, envolvendo a ética na recompensa aos empregados que se 

afastassem de ações comprometedoras, mentores para dar orientação moral aos novos 

funcionários. 

É de salientar que grande parte da investigação sobre a RSE, mais especificamente o 

modelo de piramidal de Carroll (1991), foi desenvolvida baseando-se no contexto 

americano. No entanto, vários dos estudos empíricos sugerem que a cultura pode ter uma 

influência importante sobre as prioridades percebidas da RSE (e.g. Pinkston et al., 1994; 

Edmondson et al., 1999; Burton et al., 2000;). Crane e Matten (2004) abordam esta 

questão, discutindo explicitamente a RSE no contexto europeu baseando-se no modelo 

piramidal de Carroll (1991). Estes autores concluem que “all levels of CSR play a role in 

Europe, but they have different significance, and furthermore are interlinked in a 

somewhat different manner” (Crane & Matten, 2004, p. 46). 

Após a descrição dos modelos de RSE, torna-se pertinente abordar a temática do balanço 

social nas organizações. 
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2.1.3 O	Papel	e	o	poder	dos	Stakeholders	

A função social da empresa do início do século XX, apregoada por Milton Friedman, 

limita-se à geração de retorno econômico e financeiro para seus stockholders, i.e., 

acionistas, seguindo os princípios da economia tradicional também chamada de economia 

neoclássica. No decorrer dos anos surgem várias visões do papel da empresa e seus 

relacionamentos com novos atores, como clientes, funcionários, fornecedores, gestores e 

proprietários. Os stakeholders, termo criado em 1984, pelo professor R. Edward Freeman, 

para definir as partes interessadas e que possam ser afetadas no processo produtivo de uma 

organização tais como consumidores, clientes, fornecedores, funcionários, e órgãos 

públicos ou organizações não-governamentais (ONG´s) são grupos de interesses legítimos 

e exercem influência direta sobre o funcionamento da empresa, não somente nos benefícios 

financeiros e de lucratividade más sobremaneira nos interesses sociais da organização. A 

empresa passa a ser observada também como responsável por questões sociais, ambientais, 

comportamentais e políticas, despertando o interesse por vários outros atores da sociedade 

e acarretando assim uma nova postura dos gestores (Oliveira, 2008). 

Para Savitz (2007) analisar os stakeholders significa descrever o ambiente em que a 

organização está inserida, detetando o grau de influência que eles têm sobre a empresa e de 

que forma interferem na gestão empresarial, é ver a empresa com novos olhos, é perceber 

sob a perspetiva deles. Classifica ainda os stakeholders em três tipos: 1) stakeholders 

internos são os que estão na própria empresa como os acionistas, gestores e empregados ou 

colaboradores da organização; 2) os stakeholders da cadeia de valor são considerados os 

que possuem uma ligação direta com a empresa tal como os fornecedores e clientes; e 3) os 

stakeholders externos que são que se encontram fora, representam o meio externo da 

organização onde destacam-se os investidores, a comunidade, as organizações não-

governamentais, os órgãos públicos, a imprensa, entre outros. Ocorrem ainda ocasiões em 

que um stakeholder pode classificar-se em duas ou mais categorias, por exemplo um 

acionista que ocupa uma posição ativa na comunidade. 

Assevera Karkotli (2007) que o conhecimento e o entendimento dos stakeholders são 

imprescindíveis para a prática da responsabilidade social empresarial. A rede de 

relacionamento com os diversos públicos interage com vários tipos de parceiros com suas 

contribuições sociais e demandas básicas, como mostra no Quadro 6, com vista à melhoria 
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da qualidade de vida da sociedade. Os stakeholders afetam diretamente as organizações, 

refletindo seus anseios e preocupações com o meio ambiente, direitos humanos, condições 

de trabalho, proteção aos consumidores e incorporam as novas expectativas que as 

organizações devam agir cada vez mais com responsabilidade perante a sociedade. Uma 

boa relação com os stakeholers fornece à empresa subsídios para prever e antecipar 

problemas. 

Quadro 6 – Os Stakeholders 

Parceiros Contribuições Demandas básicas 

Acionistas Capital 
Lucro e dividendos 

Preservação do patrimônio 

Funcionários 

Mão-de-obra 

Criatividade 

Ideias 

Tempo 

Remuneração justa 

Condições adequadas de trabalho 

Segurança, saúde e proteção 

Reconhecimento, realização profissional 

Fornecedores Mercadorias 

Respeito aos contratos 

Negociação legal 

Parceria 

Clientes Dinheiro 

Segurança e boa qualidade dos produtos e serviços 

Preço acessível 

Atendimento de necessidades e desejos 

Concorrentes 
Competição 

Referencial de mercado 

Lealdade na concorrência 

Propaganda honesta 

Governo 
Suporte institucional, 
jurídico e político 

Obediência as leis 

Pagamento de tributos 

Grupos e Movimentos 
Aportes socioculturais 
diversos 

Proteção ambiental 

Respeito aos direitos das minorias 

Respeito aos acordos salariais 

Comunidade Infraestrutura 

Respeito ao interesse comunitário 

Contribuição para a melhoria da qualidade de vida da 
comunidade 

Conservação dos recursos naturais, etc. 

Fonte: Karkotli (2007), p. 27. 

Na primeira década do século XXI, com o mundo interconectado graças ao avanço da 

comunicação com a tecnologia digital e ao acesso à mídia de massa, o poder, a influência e 

a credibilidade dos stakeholders são crescentes. Indivíduos de grupos de interesses 

diversos tornam-se cada vez mais detentores legítimos do direito de influenciar as decisões 
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dos gestores de empresas. Nunca os stakeholders foram tão influentes, qualificados, 

perseverantes e capazes de influenciar qualquer empresa. Para a nova geração de líderes, 

fazer negócio neste novo mundo interconectado, livre e repleto de stakeholders, exige um 

alto grau de responsabilidade. “A Era da Responsabilidade denomina um novo tempo para 

as empresas, no qual corresponder às demandas da sustentabilidade é necessidade 

inequívoca, não apenas uma questão de escolha”. O ponto de equilíbrio com os interesses 

dos stakeholders, sejam internos, externos ou da cadeia de valor, é questão crucial, implica 

na sustentabilidade da organização “é a arte de fazer negócios num mundo 

interdependente” (Savitz, 2007, p. 65-83).  

2.1.4 O	Balanço	Social	nas	Empresas		

O balanço social nas organizações surge como uma tentativa de resposta à discussão sobre 

a responsabilidade social da empresa e a exigência que os trabalhadores passaram a fazer 

no sentido de obterem informações sobre ao seu desempenho econômico e social. Foi 

implantado pela primeira vez na França, por meio da Lei nº 77.769, de 12 de julho de 

1977, também conhecida como Rapport Sudreau. A lei estipula que empresas com mais de 

300 funcionários elaborem e publiquem anualmente o balanço social, isto é, um relatório 

com dados contáveis e sociais tais como emprego, remuneração e encargos, condições de 

higiene, de segurança e de trabalho, formação profissional e informações relativa aos 

últimos 2 anos da empresa. Trata-se portando de um importante documento que relata e 

descreve a real situação econômica e social da organização, tonando-se assim um marco 

relevante para a responsabilidade social da empresa (Tinoco, 2008).  

Configura-se o balanço social em um conjunto de informações de uma organização, que se 

destina a todos os interessados em investigar e obter dados com finalidades acadêmicas, 

fiscais ou de prestação de contas junto à comunidade na qual está inserida (Gomes & 

Moretti, 2007).  

Assegura Oliveira (2008) que o balanço social surge como uma das principais ferramentas 

para avaliação da responsabilidade social da empresa. Tem por prioridade informar de 

maneira organizada e objetiva todas as ações que a empresa tem realizado ou não, como 
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estão sendo tratadas as questões sociais e ambientais e ainda divulga de uma maneira 

franca as opiniões de seus stakeholders sobre a empresa.  

No Brasil o primeiro balanço social foi publicado em 1984 pela empresa Nitrofertil, porém 

o primeiro modelo somente apareceu alguns anos depois, com uma campanha do Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - Ibase4. O ‘Modelo IBASE’ de balanço social 

foi desenvolvido em parceira com empresas públicas e privadas, possui característica de 

simplicidade e pode ser aplicado para qualquer tipo e tamanho de empresa. Em 1998 o 

Ibase instituiu o Selo Balanço Social Ibase/Betinho para certificar as empresas que 

cumpram determinados critérios na publicação de seu balanço social. Existem ainda outras 

organizações que estimulam e incentivam a elaboração de relatórios sociais, dentre as 

quais destaca-se a iniciativa internacional do Global Reporting Iniciative5 (GRI), o 

Instituto Ethos, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável6 

(CEBDS) e a Federação Brasileira de Bancos7 (Febraban) (Oliveira, 2008). 

Em Portugal, a Lei nº 141/85, de 14 de novembro de 1985, foi promulgada pela 

Assembleia da República, para a implantação do balanço social em empresas públicas e 

privadas que possuam mais de 500 funcionários. Atualizada no ano de 1992, pelo Decreto-

Lei nº9/92 de 22 de janeiro, o balanço social é anualmente publicado por organizações 

portuguesas que possuam um quadro funcional com pelo menos 100 colaboradores 

(Tinoco, 2008).  

                                                 
4  O Ibase é um instituição sem fins lucrativos e sem vinculação política partidária ou religiosa, criado em 

1981, dentre outros pelo sociólogo brasileiro Herbert de Souza, o Betinho, elabora modelos de 
demonstrativos anuais com informações sobre projetos, benefícios e ações sociais e ambientais a serem 
publicados pelas empreses e desenvolve ainda várias linhas de pesquisa, com destaque para a 
Responsabilidade Social e Ética nas Organizações. Disponível em < http://www.ibase.br> Acesso em 24 
de setembro de 2009. 

5  A Global Reporting Inicitaive é uma instituição global independente, constituída em 1997 e tem como 
objetivo permitir às empresas a criação de relatórios sobre seu desempenho econômico, social e 
ambiental, compatíveis entre si (Duarte & Rodrigues, 2011). 

6  O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável foi criado em 1997, tem como 
missão integrar os princípios e as práticas do desenvolvimento empresarial sustentável e representa 
grandes grupos empresariais brasileiros, com geração de mais de 600 mil empregos diretos. Disponível 
em  <http://www.cebds.org.br/cebds/>, Acesso em 10 de fevereiro de 2011. 

7  A Febraban desde 1993 publica anualmente seu Relatório Social. Implantou desde 2002 a Comissão de 
Responsabilidade Social e Sustentabilidade que tem por missão disseminar e fomentar as práticas de 
desenvolvimento sustentável no setor financeiro brasileiro. Disponível em <http://www.febraban.org.br>, 
Acesso em 9 de fevereiro de 2011. 
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2.1.5 O	 Desenvolvimento	 Local	 Sustentável	 e	 a	 Estratégia	 das	 Comissões	
Internacionais	

Um dos principais defensores do liberalismo da era contemporânea é Friedman (1984), que 

deposita sua confiança no sistema de mercado como meio para alcançar os melhores 

resultados para a sociedade. Valoriza o binômio capitalismo – liberdade, como sendo a 

mola propulsora das oportunidades de prosperidade material da humanidade. Para ele, um 

problema político, como o da liberdade individual, não está dissociado da organização 

econômica e ajusta-se somente a um sistema de economia de mercado. O governo tem o 

papel essencial de determinar as regras do jogo. Inclui dentre essas funções a promoção de 

mercados competitivos. Assim, sua política monetária e fiscal era ditada pela adoção de 

um imposto de renda progressivo que tinha como meta estimular o aumento da poupança 

dos indivíduos e o reinvestimento dos lucros nas empresas privadas. (Friedman, 1984). 

Outra conceção, que merece explicação refere-se ao Desenvolvimento Local Sustentável. 

Esta categoria parte do princípio que as reflexões que dominam o cenário internacional 

consideram nova alternativa para enfrentar os desafios e problemas econômicos, sociais e 

ambientais, levando a novas conceituações sobre desenvolvimento (endógeno, humano e 

local), procurando assegurar melhorias na qualidade de vida, na organização econômica e 

na conservação do meio ambiente.  

O Business for Social Responsibility Institute8, que tem como missão trabalhar com 

empresas para a criação de um mundo justo e sustentável, define a responsabilidade social 

empresarial como “a empresa que atua na esfera de negócios de forma que atinja ou 

exceda as expectativas éticas, legais e comerciais do ambiente social no qual está 

inserida”.  

A Comissão das Comunidades Europeias – CCE lançou na cidade de Bruxelas, em julho 

de 2001, o “Livro Verde – Promover um quadro europeu para a responsabilidade social 

das empresas”, com o objetivo de criar um amplo debate sobre o conceito de 

Responsabilidade Social das Empresas – RSE e também identificar um quadro europeu de 

                                                 
8  BSR Institute desenvolve, desde 1992, estratégias de negócios sustentáveis e soluções por meio de 

consultorias e pesquisas em uma rede de mais de 250 empresas em todo mundo. Possui 6 escritórios na 
Ásia, Europa e América do Norte. Disponível em < http://www.bsr.org/ > acesso em 01 de outubro de 
2009. 
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efetivação deste conceito nos países da União Europeia. O livro define a responsabilidade 

social da empresa como um conceito segundo o qual as empresas decidem voluntariamente 

contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo. A RSE 

ultrapassa o âmbito da própria empresa e estende-se à comunidade local, por meio da 

contribuição de emprego, benefícios, remunerações e impostos. Além dos trabalhadores e 

acionistas a responsabilidade social da empresa envolve uma gama de interessados como 

fornecedores, consumidores, parceiros comerciais, agentes públicos e ambientais A 

empresa deve incorporar a gestão da Responsabilidade Social não como um encargo, nem 

apenas o cumprimento das obrigações legais, mas sim como investimento no capital 

humano, no meio ambiente, nas comunidades locais e nas relações com todas as partes 

interessadas no êxito da empresa (CCE, 2001, p. 4-18). 

Em julho de 2002, a Comissão das Comunidades Europeias (CCE) publica um 

complemento ao “Livro Verde” com documento “Comunicação da Comissão relativa à 

Responsabilidade Social das Empresas: Uma Contribuição das Empresas para o 

desenvolvimento Sustentável”, onde são apresentadas as estratégias para a promoção da 

responsabilidade social empresarial na União Europeia, centrada em sete ações: 1) 

intensificar a divulgar os impactos positivos da RSE nas empresas e nas sociedades na 

Europa e no mundo, em especial nos países em desenvolvimento; 2) desenvolver entre as 

empresas o intercâmbio de experiências e boas práticas em matéria de responsabilidade 

social; 3) promover o desenvolvimento de competências de gestão em RSE; 4) fomentar a 

responsabilidade social entre as PME; 5) facilitar a convergência e a transparência das 

práticas e dos instrumentos de RSE; 6) lançar um fórum multilateral sobre RSE no âmbito 

europeu; 7) integrar a responsabilidade social nas políticas comunitárias (CCE, 2002, p. 9). 

Para o World Business Council for Sustainable Development9 – WBCSD, a 

responsabilidade social da empresa representa o compromisso assumido pelas 

                                                 
9  O World Business Council for Sustainable Development criado em 1992, durante a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento UNCED, no Rio de Janeiro e com sede em 
Geneva, Suiça, tem como missão assegurar a liderança empresarial como catalisador para a mudança 
rumo ao desenvolvimento sustentável, e apoiar a licença empresarial para operar, inovar e crescer em um 
mundo cada vez mais moldado pelas questões do desenvolvimento sustentável. Disponibiliza uma 
plataforma para as empresas explorar o desenvolvimento sustentável, partilhar conhecimentos, 
experiências e melhores práticas, trabalhando com governos, organizações não-governamentais e 
intergovernamentais. Possui 200 membros que são oriundos de mais de 35 países e 20 grandes setores 
industriais. Disponível em <www.wbcsd.org> acesso em 16 de fevereiro de 2010. 
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organizações em contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável, melhorando a 

qualidade de vida de seus colaboradores e de suas famílias, da sociedade em geral e do 

meio ambiente, ou seja, na promoção do bem-estar da sociedade em que atua diretamente 

(Santos et al., 2006). 

2.1.6 Padrões	 Normativos	 Nacionais	 e	 Internacionais:	 Instrumentos	 de	 Gestão	 da	
Responsabilidade	Social	

O surgimento de padrões e de definições de políticas de responsabilidade social bem como 

a intervenção de organismos nacionais e internacionais tem demonstrado um interesse 

crescente nas questões sociais (Marques & Teixeira, 2008). A tentativa de 

desenvolvimento de orientações normativas a serem seguidos para a implantação, controle, 

gerenciamento e certificação de empresas na Gestão da Responsabilidade Social tem sido 

uma realidade mundial. A implementação de normas de certificação de qualidade que tem 

como finalidade a melhoria da produtividade na empresa, da qualidade de vida e segurança 

do trabalhador, da preservação do meio ambiente, e do bem-estar da comunidade, tem sido 

uma realidade em diversos países. São leis, normas, pesquisas, indicadores e relatórios 

destinados a mesurar o grau de responsabilidade social das organizações (Karkotli, 2007). 

Para Duarte e Rodrigues (2011) existem vários organismos internacionais com intenção 

relevante de definição de indicadores, normas e guias de ação para a avaliação da 

responsabilidade social da empresa. Apontam entre outras as seguintes organizações: a 

Organização das Nações Unidas (ONU) por meio do programa Global Compact; a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com a publicação 

do Guidelines for Multinational Entreprises; a Organização Internacional de Normatização 

(ISO); União Europeia com a publicação do Livro Verde; a Global Reporting Iniciative 

(GRI) nos Estados Unidos; o Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA) no 

Reino Unido; a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Instituto Ethos de 

Empresas e Responsabilidade Social (ETHOS) no Brasil e a Associação Portuguesa de 

Ética Empresarial (APEE). 

Destacam-se alguns padrões normativos internacionais, oriundos de diferentes 

organizações, tais como: SA8000, AA1000, ISO 9000, ISO 14000, ISO 26000, ABNT 

NBR16001 no Brasil e o NP 4469 em Portugal. 
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A norma SA8000, proposta pela Social Accountability International10 – SAI, é considerada 

a primeira certificação internacional de responsabilidade social. Foi criada em 1997 e 

revisado em 2001, está voltada ao tratamento ético dos trabalhadores nas empresas. Tem 

como objetivo primordial promover os direitos básicos dos trabalhadores e certificar por 

meio de auditores independentes o cumprimento destas normas. Trata-se de um sistema de 

implementação, manutenção e verificação de condições dignas de trabalho baseado em 

regras internacionais sobre direitos humanos, conforme os postulados da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) e das 

convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT).  

O sistema SA8000 é composto por nove requisitos: a) mão-de-obra infantil: a empresa não 

pode admitir o trabalho infantil, ou seja, o trabalhador menor de 15 anos; b) trabalho 

forçado: não pode permitir a atividade forçada, sem remuneração; c) saúde e segurança: o 

ambiente de trabalho deve ser saudável e seguro; d) liberdade sindical: os trabalhadores 

devem ter liberdade de negociação direta com a empresa ou por meio de associação; e) 

discriminação: não é permitida nenhuma discriminação baseado em raça, casta, religião, 

sexo, origem, idade, deficiência física, orientação sexual, afiliação política, assédio sexual; 

f) práticas disciplinares: não são permitidas punições corporais, coações físicas ou mentais 

e abusos verbais; g) horário de trabalho: não deve ultrapassar 48 horas semanais, além de 

12 horas-extra por semana; h) remuneração: deve ser suficiente para necessidades básicas 

do trabalhador e da sua família; e i) sistema de gestão: deve garantir o efetivo cumprimento 

de todos os requisitos (SAI, 1997). 

Criada pelo Institute of Social & Ethical Accoutability11 em 1999, a AA1000 é uma norma 

internacional e disponível gratuitamente, que define os passos de um processo de melhoria 

contínua de gerenciamento baseado em princípios de prestação de contas para garantir a 

qualidade na contabilidade e na auditoria e no relato social e ético das organizações, tendo 

por base a comunicação contínua com os stakeholders. 

                                                 
10  SAI – Social Accountability International é uma organização não governamental de direitos humanos 

sem fins lucrativos, criada nos Estados Unidos, em 1997. Tem como missão a promoção dos direitos 
humanos dos trabalhadores no mundo. Disponível em <http://www.sa-intl.org> Acesso em 15 de 
setembro de 2009. 

11  O Institute of Social & Ethical Accoutability, organização internacional sem fins lucrativos, foi fundada 
em 1995 e sua missão consiste em promover inovações em matéria de prestação de contas para o 
desenvolvimento sustentável. Possui escritórios em Pequim, Londres, São Paulo, Genebra e Washington 
DC. Disponível em <<http://www.accountability21.net>> Acesso em 10 de março de 2010. 
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A International Organization for Standardization12 – ISO, uma das mais prestigiosas 

organizações de normatização dispõe de uma série de normas que exercem grande 

influência no mundo dos negócios, definindo padrões nos mercados internacionais. Entre 

estas normas destacam-se: a família ISO 9000, que representa um consenso sobre boas 

práticas da gestão da qualidade, preocupando-se da satisfação do cliente; a família ISO 

14000 que define o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e as suas diretrizes da gestão 

ambiental nas empresas, com a preocupação da diminuição de efeitos negativos da 

empresa sobre o meio ambiente e melhoria contínua do seu desempenho ambiental; e a 

família ISO 26000, que ainda está em fase de elaboração, e que trata especificamente de 

responsabilidade social e ambiental nas organizações (ISO, 1947). 

A norma ABNT NBR 16001 – Responsabilidade social – Sistema da gestão – Requisitos, 

foi desenvolvida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas13 (ABNT) e estabelece 

requisitos mínimos para a criação, implantação e operacionalização nas empresas de um 

sistema de gestão de responsabilidade social no Brasil. A referida norma possui ainda 

propósito de Certificação de Gestão de Responsabilidade Social. Está fundamentada em 

três dimensões da sustentabilidade: a econômica, a ambiental e a social. A ABNT NBR 

16001 comprovará a contribuição da empresa, seus compromissos éticos e sua 

preocupação com a promoção da cidadania e de seus recursos humanos, no 

desenvolvimento sustentável e na transparência das suas atividades. Os requisitos da 

referida norma são genéricos e podem ser aplicados a todas as organizações independente 

da natureza de suas atividades, desde que previstas em suas políticas de responsabilidade 

social (ABNT NBR 16001, 2004). 

                                                 
12  ISO - International Organization for Standardization, organização não-governamental sem fins 

lucrativos, foi criada em 23 de fevereiro de 1947 em Genebra, Suíça. Tem como missão a promoção de 
nornatização para melhoria permanente da qualidade de produtos e serviços. Está presente em 162 países 
e já desenvolveu mais de 17.500 normas em diferentes áreas. O termo ISO vem do latim isos que 
significa igual. Disponível em <http://www.iso.org> Acesso em 12 de setembro de 2009. 

13 Associação Brasileira de Normas Técnicas, criada desde 1940, tem como missão promover o 
conhecimento sistematizado, por meio da normalização técnica, contribuindo para o desenvolvimento 
científico e tecnológico da sociedade brasileira. Representa a ISO no Brasil. Disponível em 
<http://www.abnt.org.br> , acesso em 8 de março de 2010. 
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A norma NP 4469, desenvolvida pela Associação Portuguesa de Ética Empresarial14 

(APEE) no direcionamento do grupo de trabalho da ISO 26000 para a elaboração de 

normas nacionais ou regionais em responsabilidade social. Estabelece requisitos mínimos 

para a criação, implementação e operacionalização de um Sistema de Gestão da 

Responsabilidade Social junto às organizações empresariais em Portugal 

2.1.7 Motivações	para	 a	 Institucionalização	da	Responsabilidade	 Social:	 benefícios	 e	
diretrizes	no	Brasil	e	em	Portugal	

O conceito de responsabilidade social no Brasil começou a ganhar maior visibilidade no 

meio empresarial a partir dos anos 90 e no final da década grupos de empresários apoiados 

por representantes da sociedade civil passaram a divulgar pesquisas e resultados 

comprovando a eficácia da adoção de um comportamento socialmente responsável, 

baseado na ética, transparência e qualidade nas relações da empresa.  

A criação do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social15 (Instituto Ethos) 

reforça a disseminação da prática da responsabilidade social por intermédio de atividades 

de intercâmbio de experiências, publicações, programas e eventos voltados para seus 

associados e para a comunidade de negócios em geral. O Instituto Ethos reafirma a RSE 

como uma forma de gestão definida pela relação ética e transparente da empresa com todos 

os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que 

impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, promovendo a redução das 

desigualdades sociais, respeitando a diversidade e preservando os recursos ambientais e 

culturais para as gerações futuras (Ethos, 2009).  

Pode-se destacar entre as publicações do Instituto Ethos o Manual de Incorporações de 

Critérios de Essenciais de Responsabilidade Social Empresarial, publicado em julho de 

2009, que tem como finalidade principal orientar empresas a utilizarem critérios de gestão 

e administração que ajudem a implantar relações comerciais sustentáveis e socialmente 

                                                 
14  Associação Portuguesa de Ética Empresarial foi fundada em novembro de 2002 por um grupo de 

Empresários e profissionais com o objetivo de desenvolvimento da ética e da responsabilidade social nas 
organizações. Disponível em <<http://www.apee.pt>>, acesso em 12 de janeiro de 2011. 

15  O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, organização brasileira sem fins lucrativos 
fundado em 1998, por iniciativa do empresário Oded Grajew,um dos fundadores da fábrica de brinquedos 
Grow, tem como missão ajudar empresas, de diferentes setores e portes, a gerirem seus negócios de forma 
socialmente responsável. Disponível em < http://www.ethos.org.br > acesso em 8 de setembro de 2009. 
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responsáveis. Os critérios definidos no manual estão agrupados em sete grandes áreas de 

interesses tais como: direitos humanos, direitos das relações de trabalho, proteção das 

relações de consumo, meio ambiente, ética e transparência, diálogo e engajamento com 

stakeholders, e governança corporativa e foram extraídos da publicação Critérios 

Essenciais de Responsabilidade Social e Seus Mecanismos de Indução16, publicado pelo 

Instituto Ethos em junho de 2006. 

O Ibase desenvolve, desde 1997, o Monitoramento da Responsabilidade Social das 

Empresas e do Balanço Social, como descrito anteriormente, com os objetivos de difundir 

ações e indicadores de investimentos sócio-ambientais das empresas e incentivar a cultura 

da cobrança da prestação de contas por parte da sociedade (Tinoco, 2008). 

Em Portugal a temática da Responsabilidade Social das Empresas surge no contexto dos 

acordos estabelecidos no âmbito internacional e estratégias definidas pela União Europeia 

para enfrentar os desafios da globalização, a competitividade, e “vencer o atraso estrutural 

que apresenta face a outros países” (Santos et al, 2006, p. 33).  

Desde a publicação do Livro Verde da Comissão das Comunidades Europeias em 2001, 

diversas entidades e organizações portuguesas têm investido na inclusão de ações de 

Responsabilidade Social e na divulgação de boas práticas e resultados de sucessos 

relacionados ao tema.  

Num contexto de crescente, surge a necessidade de criação de fóruns de discussão 

especializados para beneficiar não somente investigação e a divulgação da 

Responsabilidade Social praticadas nas empresas portuguesas, más como instrumento de 

medição da qualidade dessas ações e das expectativas dos stakeholders. 

O projeto “Barômetro de Responsabilidade Social das Organizações e Qualidade” foi 

desenvolvido pelo Centro de Investigação em Ciências Empresariais (CICE) da Escola 

Superior de Ciências Empresariais (ESCE) do Instituto Politécnico de Setúbal. Tem como 

principais objetivos realizar e divulgar investigação científica aplicada no âmbito da RSE, 

                                                 
16  Critérios Essenciais de Responsabilidade Social e Seus Mecanismos de Indução no Brasil. Disponível em 

<http://www.ethos.org.br/_Uniethos/Documents/criterios_essenciais_web.pdf> acesso em 08 de setembro 
de 2009. 
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e associar projetos nacionais e internacionais de interesse mútuo (Seabra, Rolo & Vieira, 

2007). 

Dentre outras iniciativas destacam-se a empresa “Sair da Casca”17 considerada a primeira 

organização portuguesa em consultoria de comunicação da Responsabilidade Social das 

Empresas. Contribui para o desenvolvimento e crescimento do conceito das práticas de RS, 

por meio de divulgação de pesquisas e estudos quantitativos sobre a perceção da 

responsabilidade social.  

A Semana da Responsabilidade Social18 (SRS) apresenta o estado da arte sobre vários 

temas relacionados com a ética e a responsabilidade social e representa oportunidade de 

encontro para troca de experiências e conhecimentos, com a presença de personalidades e 

líderes de opinião de diversas áreas, desde dirigentes de empresas, representantes de 

ONG’s, administradores públicos, consumidores e autoridades acadêmicas. 

 

2.2 RESPONSABILIDADE	SOCIAL	DAS	UNIVERSIDADES	

A expansão da globalização e a concorrência crescente no mundo econômico têm 

acelerado a utilização de novas tecnologias e como consequência o aparecimento de novos 

postos de trabalho. Delineia-se um novo perfil de profissional, flexível e dotado de 

conhecimento amplo das necessidades da comunidade em que atua e que seja capaz de 

assumir novas situações e envolver-se em soluções de problemas da sociedade. Neste 

contexto urge que as instituições de ensino superior estejam aptas para o desafio que se 

apresenta: preparar profissional de excelência com compromisso social. Preparar 

profissionais, por meio da educação superior, com formação humana e constantemente 

atualizada, para poder atuar de forma crítica e produtiva na comunidade. A universidade 

                                                 
17  A empresa Sair da Casca foi fundada em 1994 por especialistas na área da sustentabilidade e 

comunicação, com experiência na responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Pioneira na 
criação de site sobre RSE em Portugal (desde 2004). Disponível em << http://sairdacasca.com>> Acesso 
em 24 de abril de 2010. 

18  A Semana da Responsabilidade Social evento anual “multistakeholders”, acontece desde 2006. Em 2010 
na sua 5ª edição, tem como tema principal “Rumos a uma Ética Global” e acontece em diferentes cidades 
como Lisboa, Aveiro, Porto, Leiria e Viana do Castelo. Disponível em <<www.srs.apee.pt>>. Acesso em 
24 de abril de 2010. 
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mantém-se em sintonia com a sociedade ao trazer para o meio acadêmico as novas 

conceções do mundo (Zainko, 2006).  

A educação representa uma importante estratégia, que deve ser utilizada para criar 

mudanças no comportamento do indivíduo, para beneficiar a sociedade, criando opções de 

vida.  

A universidade não é apenas o lugar de transmissão de saberes, mas constitui lócus 

fundamental no qual elaboram-se e projetam-se os rumos da cultura. Trata-se de um bem 

público que está diretamente ligada ao projeto de desenvolvimento de um país (Santos, 

2005). Ela desempenha, por meio do tripé da educação superior, o ensino, a investigação e 

a extensão, a formação de profissionais qualificados nos diversos campos do 

conhecimento. Porém não deve-se voltar apenas para habilitar bons profissionais, mas para 

também formar indivíduos conscientes e capazes de exercerem influência sobre a realidade 

onde irão atuar numa perspetiva de transformação social (Fávero, 1977). 

A responsabilidade social da universidade (RSU) tem gerado discussão, em todo o mundo, 

sobre o capital Econômico, capital Intelectual, capital Social e o capital Cultural e como 

todos eles estão relacionados, fazendo com que as universidades tornem-se mais ágeis para 

responder às necessidades sociais e económicas da sociedade emergente do conhecimento 

(Topal, 2009). 

Na perspetiva de Valleys (2007) a RSU é uma nova filosofia de gestão universitária que 

pretende renovar o compromisso social da universidade, proporcionando soluções 

inovadoras para os desafios do ensino superior no contexto de um mundo globalizado, mas 

em padrões insustentáveis de “Desenvolvimento”. 

Segundo Gaete Quezada (2011) apesar do conceito de responsabilidade social surgir no 

meio empresarial é possível aplicá-lo, sem qualquer impedimento, às universidades, isto 

porque cada vez mais instituições de ensino superior devem estabelecer relações com a 

sociedade. No entanto, a análise e pesquisa sobre a temática da responsabilidade social 

dentro das universidades é menor do que no caso de empresas, uma vez que, segundo Hill 

(2004) os investigadores que abordam, ocasionalmente, a questão da responsabilidade 

social, colocam como foco da investigação as suas próprias universidades e as temáticas 
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que ensinam, ao invés de analisar o comportamento adequado e ético que a universidade 

deve alcançar perante a sua responsabilidade social. De seguida enumera-se alguns autores 

que abordaram a temática da RS das suas universidades ou países: Byrne (2000), 

Gunasekara (2004), Calderón (2005), Bridger e Alter (2006), Brown e Cloke (2009), Hart 

e Northmore (2010), Musial (2010), Gaete Quezada (2011) e Mainardes. 

Existe um princípio universalmente aceito de que a universidade tem como missão a 

formação do ser humano integral e a sua qualificação como técnicos, cientistas e 

profissionais. Torna-se importante ressaltar a existência uma vinculação estreita com a 

formação dessas pessoas e o meio onde estão inseridas e essa vinculação interativa com a 

sociedade é que determina a responsabilidade social da universidade (Caldera, 2006). 

Uma das dificuldades a serem enfrentadas para o desenvolvimento local sustentável é a 

legitimação de práticas de responsabilidade social universitária. Cuida-se da inclusão do 

aluno como sujeito ativo, transformador de mudanças. Ele deve superar a posição passiva 

de recetor de informações, conhecer a realidade social e econômica que o rodeia, indignar-

se diante das desigualdades sociais e assumir o seu dever de resistir às adversidades, 

aplicando os conhecimentos obtidos nos bancos da universidade. Dessa forma, o processo 

de ensino e aprendizado supõe a participação ativa do acadêmico no seu próprio processo 

de formação, que ultrapassa a atividade curricular, devendo se transformar em ferramenta 

na sua vida quotidiana.  

Tassigny (2008) assegura que as atividades desenvolvidas na universidade relativas ao 

ensino, pesquisa e extensão objetivam a criação de ambientes acadêmicos que promovam a 

democracia, a cidadania e a justiça social. Porém defende que a responsabilidade social da 

universidade é promovida primordialmente por meio da extensão universitária, onde firma-

se o compromisso da universidade com a comunidade no desenvolvimento de uma 

sociedade mais justa e mais solidária. A universidade necessita definir em seu 

planejamento institucional e pedagógico, projetos que promovam o desenvolvimento 

científico, cultural e tecnológico demandados pela sociedade e assegurem a formação 

acadêmica com o envolvimento na comunidade com responsabilidade. Supera-se a noção 

de atendimento de natureza assistencialista ou compensatórios oriundos muitas vezes de 

projetos governamentais, para a prática universitária. Estabelece-se uma forma de 
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intervenção social onde o conhecimento científico desenvolvido possa ser disseminado e 

socializado além dos espaços acadêmicos, em atendimento aos anseios da comunidade 

externa, ao mesmo tempo em que a instituição de ensino superior se apropria do 

conhecimento popular construindo novos paradigmas, baseados na convivência com a 

realidade. Por meio da extensão, a universidade vincula sua função de responsabilidade 

social às necessidades de sociedade, colabora com a transformação de uma comunidade e 

ao mesmo tempo em que aprende e transforma-se com ela. Este processo de ensino e 

aprendizagem permite a aproximação efetiva da universidade com a sociedade, promove 

uma sinergia das atividades desenvolvidas no meio acadêmico com as necessidades da 

comunidade (Tassigny, 2008).  

No ponto seguinte desenvolve-se a problemática referente ao conceito de RSU, que tal 

como afirmam Vallaeys (2007) e Gaete Quezada (2011) é uma questão complexa. 

2.2.1 Conceitos	e	Evolução	da	Responsabilidade	Social	das	Universidades	

A universidade tradicional dos séculos XIX e XX exerceu o papel primordial de geradora e 

difusora do conhecimento, com especial foco na formação de profissionais voltados 

fortemente para os aspetos acadêmicos, com pouca interação nos problemas e necessidades 

da sociedade na qual pertence. Cabe à universidade contemporânea reformular os seus 

conceitos sobre o papel da instituição de educação superior e adaptar-se à cobrança efetiva 

da sociedade por respostas às questões do desenvolvimento socioeconómico voltadas para 

a solução de problemas reais da atividade humana. Tornar-se mais engajada e participativa 

nos diversos segmentos da sociedade, fornecendo solução para os problemas que deveriam 

ser tratados por políticas públicas de governos tais como: saúde, educação, meio ambiente, 

desenvolvimento econômico, entre outros. Estar preparada para transferir e aplicar os 

conhecimentos e as competências desenvolvidas na comunidade acadêmica de maneira 

eficiente para a sociedade em geral. A missão da instituição de ensino superior é contribuir 

para o desenvolvimento sustentável e melhorar a sociedade por meio da formação e da 

investigação de alta qualidade, e criar oportunidades de acesso ao ensino superior ao longo 

da vida do cidadão (Narasimharao & Nair, 2010). 
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Drucker em 1994 considerava que as mudanças que estavam a decorrer na sociedade da 

época, a sociedade do conhecimento, eram muito mais do que mudanças sociais, afirmando 

serem mudanças da condição humana. Os impactos convergentes da explosão demográfica, 

da explosão do conhecimento (Linowes, 1990), desenvolvimentos revolucionários em TIC, 

a explosão da ciência e da tecnologia, a globalização e a comercialização, a massificação 

da educação, entre outros fatores, coloca uma pressão sem precedentes sobre as 

universidades para o seu envolvimento mais amplo com a sociedade. 

Com o surgimento da sociedade do conhecimento, que exerce influência direta no contexto 

da educação superior, a universidade deixou de ser exclusivamente, nas últimas décadas, 

formadora de elites. Converte-se em locus de formação de um grande número de pessoas, 

não somente de alunos advindos do ensino secundário, mas também de uma população 

adulta que demanda qualificação profissional continuada, ao longo da vida. Graças às 

inovações científicas e tecnológicas, o acesso geográfico deixa de ser uma limitação, e a 

educação a distância extrapola os muros da academia permitindo o ensino superior em 

qualquer lugar. Tem-se um novo modelo de universidade, que se caracteriza pela 

competitividade num mundo globalizado, com acessibilidade de um grande número de 

beneficiados em qualquer momento e ainda com necessidade de suprir as demandas da 

sociedade do conhecimento (Mora, 2006).  

O termo “a responsabilidade social da universidade” foi o tema do XXV Congresso 

Mundial da Pax Romana, realizado na cidade de Montevideu, Uruguai, em 1962, Os 

ideólogos do movimento Pax Romana, liderados por intelectuais e acadêmicos católicos, 

apontavam a responsabilidade social como um dever da universidade para com os 

estudantes, grupos sociais, o Estado e a Igreja. A universidade, eminentemente pública na 

época, que reivindica seus direitos e autonomia reconhecidos pela sociedade, deve cumprir 

rigorosamente os seus deveres para com a comunidade e para o seu papel de educadora 

sem esquecer da dimensão social da educação; despertar no estudante, por meio da 

extensão universitária, o espírito social em prol dos menos favorecidos. A partir da década 

de sessenta regista-se uma tendência emergente nas universidades europeias e norte-

americanas influenciadas pelo Congresso da Pax Romana (Calderón, 2005). 
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Para Santos (2010), a reivindicação da responsabilidade social, nos anos sessenta, assumiu 

posicionamentos distintos da sociedade. Para alguns tratava-se de denunciar a instituição 

universitária isolada e torná-la ao serviço da sociedade, para outros tratava-se de criticar 

que o aparente isolamento escondia interesses em favor de grupos isolados, fato que 

deveria ser combatido. Se para uns a universidade deveria envolver-se com problemas 

sociais mundiais, este facto é contestado por outros que defendiam que o compromisso 

maior deveria ser como os problemas nacionais e locais (Santos, 2010).  

Desde os anos sessenta até à atualidade, a velocidade das mudanças faz com que o 

conhecimento desenvolvido nas universidades torne-se rapidamente obsoleto. O modelo 

pedagógico tradicional já não se aplica, tendo o professor uma nova postura de facilitador e 

não mais o detentor do conhecimento. O ambiente de aprendizagem revela-se contínuo ao 

longo da vida.  

Surgem atividades de caráter solidário que contribuem para o desenvolvimento do sentido 

da capacitação profissional de compromisso social com seus semelhantes. As práticas 

solidárias, inseridas no contexto de compromisso social, devem ser entendidas como marco 

na formação integral do cidadão. Favorecem a formação e o desenvolvimento do ser 

humano, responsável, com atitudes e valores éticos e solidários, críticos e reflexivos e que 

seja capaz de melhorar a qualidade de vida das pessoas da comunidade na qual está 

vinculado. No processo de ensino-aprendizagem da universidade contemporânea, o aluno 

transforma-se em agente ativo de sua formação, utilizando-se não somente dos conteúdos 

curriculares más também da relação com a sociedade onde está inserido. Assim as práticas 

solidárias nas universidades, cujo campo de atuação é o universo da problemática social, 

devem estar voltadas para a valorização e a aplicação dos saberes adquiridos durante o 

processo de formação acadêmica em benefício da comunidade, com maior ênfase nos 

setores de situação socioeconómica menos favorecida e que possam incorporar os 

conhecimentos adquiridos na universidade. Esta troca de experiências produz benefícios 

tanto para o corpo discente quanto para o docente. Para o aluno constitui-se de uma 

importante oportunidade de desenvolver suas habilidades profissionais e pessoais num 

contexto real e exercitar seu compromisso com a responsabilidade e solidariedade social. 

Para o corpo docente representa a possibilidade de compartilhar e verificar seus métodos e 

conteúdos de ensino com problemas efetivos, factuais. Somente uma universidade que 
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produza um estreito relacionamento como seu entorno e contexto social adquire 

legitimidade (Porto, 2008): “...Estas Prácticas, que deben ser entendidas como una 

vinculación social através de um reconocimiento del outro, uma actividad mancomunada 

que puede ser definida, tanto hacia el exterior, como hacia el interior de la Universidad, 

(...) tanto como intra-universitária, como extra-universitária” (p. 54-57). 

A responsabilidade social da universidade traduz-se em um dever e obrigação que não se 

pode fugir, pois é inerente a sua natureza de instituição de ensino superior, na busca de 

resolução de problemas sociais que preocupa toda a sociedade (Calderón, 2007). A 

universidade não pode estar mais isolada como uma instituição vinculada somente aos 

resultados financeiros no caso da IES particulares ou aos “devaneios teóricos” que somente 

representam gastos para os cofres públicos no caso da universidade públicas. Deve estar 

voltada para as realidades social como o ensino, a pesquisa e a extensão socialmente 

responsáveis na sua missão institucional. Utiliza o conceito de “responsabilidade social 

universitária significa assumir a maioridade, ou seja assumir a responsabilidade de seus 

atos institucionais” (Calderón, 2007, p. 39). 

Para Vallaeys (2006) a responsabilidade social da universidade demanda a convergência de 

diferentes partes da instituição, em um projeto social baseado em princípios éticos e de 

cunho sustentável, para a construção e a transmissão de saberes responsáveis e para a 

formação de cidadãos comprometidos com a sociedade e com o desenvolvimento humano. 

Resulta na criação de um novo perfil de estudante universitário, preocupado com as 

injustiças sociais, capaz de desenvolver atividades voluntárias e solidárias, de 

contextualizar os saberes adquiridos na solução de problemas da comunidade e de usufruir 

das vivências sociais e emocionais em benefício próprio. Forma profissionais conscientes 

do seu papel de cidadão, base na ética e comprometidos com o diálogo com a sociedade 

(Vallaeys, 2006).  

Gaete Quezada (2011) tomando em consideração a diferente literatura existente na RSE, 

bem como o modelo de Rodriguez (2010) que apresenta quatro modelos de RSU: 1) 

tradicional; 2) moderno e empresarial; 3) empresarial e instrumental; e 4) pluralista, faz um 

enquadramento do conceito de RSU segundos três enfoques ou perspectivas: 1) gerenciais; 

2) transformacionais; e 3) normativas, conforme Quadro 7. 
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Quadro 7 – Perspetivas ou enfoques de RSU 

Perspetivas ou 
enfoques 

Descrição Alguns exemplos Objetivo 

Gestionária ou 
diretiva 

Preocupa-se por analisar o impacto 
das ações das universidades na 
sociedade, principalmente através de 
mecanismos de accountability e 
decisões aos seus stakeholders. 

Associação das 
Universidades 
Europeias 

Uma maior 
participação e interação 
dos stakeholders na 
gestão das 
universidades. 

Accountability  

Gestão responsável 
dos impactos da 
universidade 

 

Transformacional 

Tem por objetivo 
alcançar uma 
sociedade 
sustentável e mais 
justa, fazendo-o 
através do debate 
e reflexão 
contínuo da 
contribuição das 
ações da 
universidade na 
sociedade.  

Formação 
Aprendizagem ao 
longo da vida 

Formação de cidadãos 
responsáveis, 
transformação social. 

Investigação 
UNESCO, 1998, 
2009; Gibbons, et 
al, 1997;  

Responsabilidade da 
universidade na 
produção do 
conhecimento 
científico em prol da 
sociedade. 

Liderança 
Social 

Kliksberg (2009); 
Chomsky (2002). 

Liderança ética da 
universidade, 
participação no debate 
de temas sociais.  
Papel reflexivo, crítico 
e proactivo na 
sociedade. 

Compromisso 
e ação social 

Cooperação 
universitária ao 
desenvolvimento; 
Multidiversidade 

Transferir capacidades 
e conhecimentos a 
países em vias de 
desenvolvimento. 
Resposta da 
universidade às 
crescentes expectativas 
sociais 

Normativa 

Normas de RSU emanadas, regra 
geral, por redes nacionais ou 
internacionais de universidades, que 
estabelecem um eixo normativo de 
princípios e valores pelos quais se 
deve reger a universidades de forma 
a compartilhar a sua cultura com o 
seu meio envolvente. 

Corporación 
Participa (2001). 

Transmissão de valores 
da universidade à 
sociedade. 

Princípios 
responsáveis 
globais. 

 

Reforço das 
responsabilidades 
sociais e cívicas do 
ensino superior. 

 

Fonte: Adaptado de Gaete Quezada (2011). 
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Neste contexto é possível ainda apresentar a perspetiva de Vallaeys (2007) que resume em 

quatro processos interdependentes de autorregulação de gestão organizacional: 1) boa 

governança da organização; 2) o diálogo com os stakeholders e mecanismos de 

accountability; 3) gestão de impactos sociais e ambientais sobre o meio envolvente; e 4) 

estabelecimento de parcerias que visem o desenvolvimento sustentável. Saliente-se que 

estes quatro processos são os que estão presentes nas definições e práticas de 

responsabilidade social mais exigentes.  

Da mesma forma Gasca-Pliego (2011) apresenta a sua perspetiva sobre os elementos que 

devem constar numa iniciativa de Responsabilidade Social: 1) Gestão de impactos; 2) 

Relatórios regulares de diagnóstico; 3) Relatórios de sustentabilidade; 4) Participação e 

interação com stakeholders; 5) Estabelecimento de parcerias com outras organizações; 6) 

Implementação de mecanismos de accountability. 

Relativamente à gestão de impactos ressalta-se a perspetiva de Vallaeys (2006) que nos 

traça a sua visão para quatro tipos de impactos universitários, a saber: 1) impactos de 

funcionamento organizacional – laborais e meio ambiente; 2) impactos sociais – 

desenvolvimento económico, social e político; 3) impactos educativos – formação de 

jovens e profissionais; e 4) impactos cognitivos e epistemológicos – difusão e partilha do 

conhecimento e investigação. 

Vallaeys (2006) realça, por intermédio da gestão de impactos, o que é fundamental para 

distinguir o conceito de RSU relativamente a RSE. Assim, na opinião deste investigador, 

estes dois conceitos partilham os impactos de funcionamento organizacional e impactos 

sociais, no entanto afastam-se por completo quanto aos impactos educativos e impactos 

cognitivos e epistemológicos, uma vez que estes apenas existem nas instituições de ensino 

superior. Desta forma, deixa de persistir a ambiguidade na definição do que é 

responsabilidade social nas empresas e nas universidades. 

Assim, e ainda citando Vallaeys (2007), pode-se aferir, através dos quatro tipos de 

impactos, que para o bom desempenho da universidade é necessário a interação com os 

seus stakeholders, conforme se pode verificar na Figura 8. 
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Figura 8 – Tipos de Stakeholders envolvidos na RSU 

Fonte: Adaptado de Vallaeys (2007), p. 8.  

A RSU exige desde uma visão holística articular as diversas partes da instituição num 

projeto de promoção social de princípios éticos e de desenvolvimento social equitativo e 

sustentável, para a produção e transmissão de saberes responsáveis e a formação de 

profissionais e de cidadão igualmente responsáveis (Vallaeys, 2007).  
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2.2.2 A	Extensão	Universitária	como	Mediação	da	Cidadania	

A UNESCO19 afirma em seu relatório da comissão de educação para o século XXI, que o 

papel da educação não é somente de transmitir conhecimentos, más de dotar o ser humano 

com a capacidade de dominar seu próprio desenvolvimento, e este por sua vez de 

contribuir com participação responsável na comunidade na qual faz parte (Delors, 2008).  

Assegura Freire (1996, p. 52) que “ensinar não significa o fato de transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. É 

necessário que o aprendizado seja vivenciado, constantemente testemunhado e atualizado, 

ao longo da vida. 

A universidade é definida por Calderón (2006) como uma instituição de ensino que tem 

por principal missão a transmissão e a construção de novos conhecimentos por meio das 

três atividades fundamentais: o ensino, da pesquisa e da extensão. São atribuídas várias 

atividades à extensão universitária, entre elas destacam-se: o elo de ligação entre a 

universidade a sociedade, a realização do compromisso social da universidade e a reflexão 

ética sobre o ensino e pesquisa na dimensão social. Porém esta realidade nem sempre é 

observada no Brasil. Fatores como o despreparo e a visão equivocada do corpo docente e 

discente sobre conceitos e ações extensionistas, a falta de recursos financeiros e muitas 

vezes a inexistência de políticas sérias e consistentes sobre extensão na universidade, 

contribuem para tornar dentre as três atividades fundamentais do ensino universitário, a 

extensão como a “prima pobre da universidade” (Calderón, 2006, p. 14). 

A extensão universitária caracteriza-se como um processo educativo, cultural e científico 

que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre a Universidade e a Sociedade. Por meio da extensão universitária, a 

universidade assume seu papel de prestadora de serviço à comunidade a qual se relaciona e 

se retroalimenta, contribui para atenuar e reverter o quadro de injustiças e desigualdades 

sociais e reflete o compromisso da instituição de ensino superior na transformação da 

sociedade (Balarine, 2006).  

                                                 
19  UNESCO – United Nations Education, Scientifc and Cultural Organization, Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Com sede em Paris, foi criada em 1946 para proteger as 
liberdades humanas e incentivar o desenvolvimento cultural. Disponível em << 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/>>. Acesso em 9 de março de 2011. 
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Afirma Boaventura de Sousa Santos em seu artigo sobre a universidade no século XXI 

(Santos, 2005), que somente existe universidade quando há formação nas áreas de 

graduação, pesquisa e extensão, e sem qualquer uma destas não há universidade apenas 

ensino superior. A extensão tem importância significativa na universidade do século XXI, 

onde as atividades e a prestação de serviços extensionistas devem estar presentes nas 

matrizes curriculares dos docentes, exercendo assim participação ativa na construção da 

democracia, na coesão social, na luta contra a exclusão social e a na defesa e preservação 

do meio ambiente e da diversidade cultural. A extensão envolve ainda uma vasta prestação 

de serviços com projetos de inovação tecnológica e com a promoção das artes e da cultura 

junto à comunidade universitária interna, docente, discente e corpo técnico administrativo 

e externa local ou regional ao campus (Santos, 2005). 

No Brasil a extensão universitária é reconhecida pela Constituição Federal de 1988, como 

atividade acadêmica inseparável do ensino e da pesquisa, determinada no art.º. 207 como 

“as Universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa, de gestão 

financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre o ensino, 

pesquisa e extensão” (Brasil, 2008).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira - LDB, Lei nº. 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, define no art.º. 43, inciso 7, que a educação superior brasileira tem, 

entre outras finalidades, a de “promover a extensão, aberta à participação da população, 

visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológicas geradas na instituição” (Brasil, 1996). 

Os resultados da prática universitária poderão ser efetivos, na medida em que diferentes 

setores da sociedade passem a usufruir destes benefícios. Contudo, isso só poderá ser 

viável quando a preocupação com a realidade social se tornar assunto de sala de aula, 

laboratórios e das atividades externas.  

A extensão universitária, para Calderón (2007), promove um processo de interação com 

toda a universidade e a criação de vínculo com a sociedade. Produz um sistema de 

retroalimentação que possibilita a democratização do conhecimento ao mesmo tempo em 

que aprimora o saber acadêmico com aplicação prática e oportuniza a participação da 

coletividade na reconstrução da universidade cidadã. Constitui-se de constantes desafios a 

implementação de atividade extensionistas tanto na área de ensino quanto na pesquisa. Na 
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atividade de ensino quando tenta-se equacionar os procedimentos didáticos e pedagógicos 

voltados para a promoção da cidadania, da ética, para a defesa dos direitos humanos e na 

preocupação com o meio ambiente. Na atividade de pesquisa junto aos núcleos de pesquisa 

com questionamentos sobre a relevância social dos estudos e investigações desenvolvidos 

(Calderón, 2007). 

O projeto de institucionalização da extensão universitária deve basear-se num propósito 

claro e concreto que não se trata de prática filantrópica ou assistencialista e sim de uma 

categoria ética que norteia o ensino e a pesquisa e possibilita a instituição exercer a prática 

da responsabilidade social. As instituições de ensino superior que tenham como objetivo a 

institucionalização da extensão universitária devem contemplar em seu projeto de 

implantação as 7 dimensões propostas por Calderón (2007), que se seguem:  

a) Dimensão ética: está intrínseca a qualquer atividade de extensão, faz parte da 

essência extensionista indagar sobre as relações éticas e comportamentais na 

instituição. Não se pode, por exemplo, ensinar o respeito aos portadores de 

deficiência se na instituição inexistem acessos à cadeirantes; 

b) Dimensão formadora: extensão universitária contribui para a formação do cidadão 

propiciando oportunidades para realização de projetos que favoreçam o respeito a 

vida, aos direitos humanos e ao meio ambiente e a construção de uma sociedade 

inclusiva por meio de princípios educativos, sociais, científicos e culturais; 

c) Dimensão acadêmica: constitui-se de uma prática acadêmica, que extrapola os 

muros universitários e que promove ação sistemática produtora de conhecimentos e 

de cidadania. Promove a articulação entre a teoria e a prática, cria condições de 

enriquecimento curricular com experiências solidárias, multiculturais e convivência 

com a diversidade. Caracteriza-se por meio de políticas extensionistas voltadas para 

à implantação de programas de extensão e de incentivo e remuneração do corpo 

docente e discente.  

d) Dimensão didático-pedagógica: a extensão universitária promove recursos 

didáticos-pedagógico por excelência, por meio de práticas acadêmicas, para a 

formação do corpo discente, num processo reflexivo, crítico e participativo 

desenvolvido nas relações universidade e comunidade.  

e) Dimensão estratégica: inerente a sua própria natureza, a extensão universitária 

proporciona à universidade uma interlocução com vários segmentos da sociedade, 
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fortalece sua imagem institucional devido ao real compromisso social e 

consequentemente propicia visibilidade no contexto de educação superior. 

Contribui para um campo vasto de ações universitárias que podem ser utilizadas 

para o marketing institucional, solidificando assim a marca da universidade. 

f) Dimensão cooperadora: a extensão universitária torna-se uma prática que contribui 

e fortalece as forças da sociedade, em parceria com o terceiro setor, que são as 

sociedades civis que organizam e promovem projetos de interesse público. 

g) Dimensão acolhedora: a extensão universitária cria espaços propícios para o 

acolhimento do homem, para a aceitação, a convivência e a valorização das 

diferenças, para a compreensão do outro. Devido ao carácter extramuros da 

universidade, a extensão potencializa condições para a valorização, a solidariedade, 

o respeito, a amizade, a dignidade e a afetividade para com o outro ser humano 

(Calderón, 2007).	

2.2.3 Sistemas	 de	 Avaliação	 para	 a	 Institucionalização	 da	 RSU:	 motivações	 e	
benefícios	

Numa tentativa de normatizar e avaliar a institucionalização da responsabilidade social nas 

universidades, alguns sistemas de avaliação foram desenvolvidos e implantados por 

Associações Universitárias, Comissões, Redes Internacionais, e órgãos governamentais de 

alguns países. Neste estudo foram detetados alguns destes sistemas de avaliação.  

A Associação das Universidades Líderes para um Futuro Sustentável, Association of 

University Leaders for Sustainable Future20 – ULSF foi criada baseada na Declaração de 

Talloires21 que representa o primeiro documento oficial redigido por administradores de 

universidades com o compromisso de conscientização ambiental e sustentabilidade nas 

instituições de ensino superior.  

                                                 
20  ULSF – Association of University Leaders for Sustainable Future foi criada em 1992, baseada na 

Declaração de Talloires e assinada por 22 Presidentes, Reitores e Vice-Reitores de Universidades de 
várias partes do mundo. Desde 31 de julho de 2009 a ULSF possui 408 Instituições de Ensino Superior 
associadas em 52 países. No Brasil existem 35 Universidades signatárias entre elas a Universidade de 
Fortaleza – UNIFOR e em Portugal somente a Universidade Nova de Lisboa. Disponível em 
<www.ulsf.org/> acesso em 26 de setembro de 2010. 

21  A Declaração de Talloires foi resultado da Conferência Internacional intitulada "The Role of Universities 
in Environmental Management and Sustainable Development,", ocorrida de 4 a 7 de outubro 1990, no 
campus europeu da Tufts University, em Talloires, França. Disponível em 
<<http://www.ulsf.org/programs_talloires_report.html>> acesso em 26 de setembro de 2010. 
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O conceito de sustentabilidade das universidades, definido pela ULSF, sugere que as 

atividades desenvolvidas na instituição de ensino devem ser ambientalmente favoráveis, 

socialmente justas e economicamente viáveis. Esses conceitos devem estar integrados nos 

currículos acadêmicos, na pesquisa e na formação dos docentes, para que eles contribuam 

para um ambiente duradouro e uma sociedade justa, comprometida com as gerações 

futuras.  

A ULSF define o papel das universidades como: 

“Universities educate most of the people who develop and manage society's institutions. 

For this reason, universities bear profound responsibilities to increase the awareness, 

knowledge, technologies, and tools to create an environmentally sustainable future. 

Universities have all the expertise necessary to develop the intellectual and conceptual 

framework to achieve this goal. Universities must play a strong role in the education, 

research, policy development, information exchange, and community outreach to help 

create an equitable and sustainable future educate most of the people who develop and 

manage society's institutions” (Talloires, 1990, p. 0122). 

A Declaração de Talloires propõe um plano de ação baseado em 10 ítens dentre eles 

destacam-se o desempenho das universidades por meio da educação, da pesquisa e o 

estabelecimento de políticas na formação de cidadãos comprometidos com o meio 

ambiente e o desenvolvimento sustentável (Talloires, 1990). 

Destaca-se ainda entre o trabalho feito pela Comissão Kellogg23 sobre o futuro das 

universidades nos Estados Unidos. A comissão redigiu o documento “Returning to Our 

Roots: The Engaged Institutions” para registrar e solidificar a contribuição que as 

instituições de ensino superior norte-americanas têm feito no país e fora dele. Nota-se o 

compromisso das Instituições em reformular e envolver o ensino, a pesquisa e a extensão 

com os serviços ofertados para a comunidade com o objetivo de ampliar oportunidades de 

                                                 
22  Declaração de Talloires. “Report and Declaration of the Presidents Conference (1990)”. Disponível em 

<<http://www.ulsf.org/programs_talloires_report.html>>, acesso em 26 de setembro de 2010. 
23  The Kellogg Commission on the future of State and Land Grant Universities – Returning to our roots – 

The engaged Institutions. Publicado pela National Association of State-Universities and Land-Grant 
Colleges, Washington, D.C., fevereiro de 1999. Disponível em 
<<www.cpn.org/topics/youth/highered/pdfs/Land_Grant_Engaged_Institution.pdf>>, acesso em 6 de 
fevereiro de 2011. 
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práticas no aprendizado, abrir novos campos para pesquisa com problemas reais da 

comunidade e acesso a novos conhecimentos, tanto para o corpo docente como para o 

discente. Dentre as contribuições da Comissão Kellogg ressalta-se a preparação do aluno 

para os desafios da vida com a integração do conhecimento acadêmico e a sociedade 

contemporânea, “the application of Knowledge is a unique contribution our institutions 

can make to contemporary society” (Kellogg, 1999, p. 10).  

A Comissão Kellogg identificou sete características que servem para verificar a 

participação e a interação da instituição de ensino superior interessada em averiguar seu 

comprometimento com a sociedade e com a responsabilidade social. Tais características 

são descritas como: i) recetividade: necessidade da instituição em consultar frequentemente 

sobre sua atuação e seus serviços à comunidade. A universidade deve estar sempre em 

sintonia com seu tempo e com as demandas da sociedade; ii) respeito aos parceiros: 

incentivo a comunidade acadêmica na solução de problemas e anseios da comunidade 

externa, respeitando seus limites e suas capacidades; iii) neutralidade acadêmica: 

representa a necessidade de imparcialidade da instituição. Ao exercer o papel de facilitador 

do conhecimento, a instituição de ensino deve permanecer de forma neutra independe das 

situações que possam ocorrer; iv) acessibilidade: apesar de possuírem estruturas 

normalmente fechadas, enclausuras dentro de seus limites, com acesso restrito a poucos 

privilegiados, as instituições de ensino superior devem estar sempre preocupadas em 

verificar se o conhecimento desenvolvido está acessível às comunidades externas e torná-

lo de fácil acesso aos interessados; v) integração: as instituições necessitam encontrar 

formas de integração da sua missão com suas responsabilidades para o desenvolvimento do 

capital intelectual e humano. O compromisso com o social e a interdisciplinaridade no seio 

acadêmico é indispensável para uma integração do corpo docente e discente a serviço da 

comunidade externa; vi) coordenação: Trata-se de uma tarefa árdua de coordenar todas as 

atividades oferecidas no meio acadêmico, quer sejam provenientes da alta administração, 

quer sejam ofertados por professores, alunos ou funcionários, para a comunidade externa 

de forma produtiva, de modo que o público possa obter proveitos; vii) adequação de 

recursos: Questionam-se os recursos financeiros destinados para os projetos sociais, com o 

envolvimento do corpo docente, discente e funcionários da instituição e a comunidade 

externa. Averigua-se a existência de parceiros ou apoiadores externos que possam ajudar 
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financeiramente a instituição na implementação dos projetos de cunho social (Kellogg, 

1999). 

A responsabilidade social das universidades representa a ligação entre o conhecimento 

gerado no contexto da sua aplicação e as necessidades globais, nacionais e locais e Global 

University Network for Innovation (GUNI)24 . 

No Brasil a responsabilidade social na universidade é intensificada com a 

institucionalização por meio do Ministério da Educação MEC, da implementação do 

Sistema de Avaliação da Educação Superior – Sinaes25, que incorporou o termo 

“responsabilidade social”, no âmbito da normatização do ensino superior. O Sinaes tem 

como objetivo avaliar as instituições ensino superior, seus cursos de graduação e o 

desempenho acadêmico dos seus alunos. Ao especificar no artigo 3º as dez dimensões de 

avaliação da instituição refere-se, no inciso III, a responsabilidade social da instituição 

como à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento social e 

econômico, à defesa do meio ambiente e do patrimônio cultural. Nota-se uma forte 

dimensão política na função social da universidade. 

Com o objetivo de refletir a contribuição das instituições de ensino superior na América 

Latina sobre a temática da responsabilidade social das universidades, a Rede Latino-

americana de Cooperação Universitária – RLCU publica a coleção Responsabilid Social de 

las Universidades. Desde de maio de 1996, a RLCU compartilha as experiências de 

inclusão e responsabilidade social entre pesquisadores e professores universitários de 

diferentes instituições de ensino superior da América Latina (Porto, 2008). 

                                                 
24  GUNI, criada em 1999, pela UNESCO, Universidade das Nações Unidas (UNU) e Universidade 

Politécnica da Catalunha (UPC). Trata-se de uma rede formada por 179 instituições de ensino superior e 
centros de investigação ligados à inovação e compromisso social do ensino superior distribuídos em 68 
países . Em Portugal o Instituto Politécnico de Leiria e no Brasil a Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo – PUC-SP, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Associação de Universidades de 
Amazônicas – UNAMAZ. Disponível em <<http://www.guni-rmies.net >>. Acesso em 05 de maio de 
2011. 

25  O Sistema de Avaliação da Educação Superior - Sinaes foi instituído pelo Presidente da República do 
Brasil por meio da Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004 e regularizado sua operação pela Portaria  MEC 
nº 2.051 de 09 de julho de 2004. Disponível em <<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/Lei/L10.861.htm>>, acesso em 7 de setembro de 2011. 



           Capítulo II – Contribuições teóricas na Responsabilidade Social: capital humano e 

capital social 

Responsabilidade Social das Universidades

 

 

68 

 

Randal	Martins	Pompeu	

2.2.4 Estudos	de	Casos	de	Responsabilidade	Social	das	Universidades	

As instituições universitárias devem estar voltadas para o alto nível de educação e 

qualificação de recursos humanos, que proporcionem uma formação para o exercício pleno 

da cidadania; promovam o avanço da ciência e da tecnologia e a solução de problemas e 

demandas da sociedade e que contribuam com o crescimento da economia e da promoção 

da qualidade de vida do ser humano (Macedo, 2005). 

As instituições de ensino superior necessitam de autonomia para desenvolver e 

implementar ações e práticas voltadas para a responsabilidade social e para obter 

identidade e capacidade de inserção social na região onde se situam. Casos como a 

UNIMINUTO e a Universidad de Belgrano são exemplos de instituições que voltaram seus 

projetos políticos e pedagógicos com base na responsabilidade social. 

A Corporação Universitária Minuto de Deus – UNIMINUTO instalada em Bogotá e em 

outras cidades da Colômbia, e que tem como principal missão formar profissionais com 

alto envolvimento com a responsabilidade social, por meio de um modelo educativo 

baseado na prática social.  

Com o objetivo de desenvolver e estimular o exercício de competências cidadãs em 

diversas áreas do conhecimento, a UNIMINUTO oferta três disciplinas: Fundamentos 

Teóricos da Prática Social, Prática Social e Cátedra Minuto de Deus, que são obrigatórias 

nas matrizes curriculares de todos os cursos de graduação. Um fator importante no 

desenvolvimento das práticas sociais é a flexibilidade que os alunos possuem em escolher 

temas de trabalho social e direcionar suas atividades para as áreas de interesses pessoais e 

profissionais. Apesar de algumas críticas por parte de alunos e professores em considerar 

as vivências sociais como assunto de cunho voluntário e portanto a inexistência da 

obrigatoriedade, a Universidade considera a prática social como um processo de formação 

do cidadão, não como atividade fim más como meio para a aprendizagem, um 

complemento necessário para a prática profissional (Duarte, 2008).  

Com o objetivo de implantar ações concretas que contribuam para transformação de 

universitários, com sólida base teórica, voltados na solução de problemas e na melhoria da 

qualidade de vida da sociedade, a Universidad de Belgrano, situada na cidade de Buenos 
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Aires, Argentina, decide implantar institucionalmente, desde 1995, a área de Projeto 

Social. Trata-se de uma oportunidade para a comunidade discente em aplicar suas 

capacidades profissionais e pessoais num contexto real e exercitar seu compromisso de 

cidadão solidário. Para o corpo docente representa a possibilidade de trabalhar com 

problemas reais e averiguar os métodos e os resultados obtidos. Destacam-se, entre outros, 

os projetos de fortalecimento do terceiro setor, o programa de desenvolvimento do cidadão, 

os programas de formação cultural e o programa de desenvolvimento social que promove 

assistência jurídica gratuita para a população (Porto, 2008). 

 

2.3 A	UNIVERSIDADE	E	A	FORMAÇÃO	DO	CAPITAL	SOCIAL	E	HUMANO	

A educação universitária deve favorecer processos de construção de cidadania como 

respeito aos direitos humanos, ao meio ambiente, à diversidade, e deve ainda atuar na 

promoção da cultura, em sintonia com o contexto mundial e as demandas local, regional. 

A educação acadêmica incita o sentido de comunidade ao tempo que incentiva o espírito de 

solidariedade e cooperação. Trata-se, portanto, de uma atuação pedagógica destinada a 

favorecer o conhecimento mútuo (indivíduo e sociedade) e o sentimento de respeito ao 

outro, legitimada por meio do desenvolvimento de experiências formativas capazes de 

promover valores destinados a melhorar a integração entre os povos, tendo com fim o bem 

estar social, a ética e o fortalecimento da cidadania.  

Entende-se ainda que uma das funções da universidade passa necessariamente pela 

produção do conhecimento de alto valor e esse conhecimento deve está acessível a um 

maior número possível de pessoas (Botomé, 1996). 

A educação superior contemporânea deve englobar um conjunto de conhecimentos e 

práticas voltadas para a educação de jovens e adultos que os incentivem a participar 

ativamente na sociedade e buscar respostas relacionadas às necessidades de sociedade, 

assim como para o estudo de novos tipos de organização social, econômica, tecnológica e 

cultural na busca incessante de uma sociedade mais justa e pelo exercício profissional 

ético.  
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Verifica-se um compromisso político da União Europeia, embora um tanto otimista, de 

melhoria da qualidade do ensino superior e da investigação, ao implantar a declaração de 

Bolonha. O modelo proposto na Declaração de Bolonha representa um esforço em 

promover a integração e a competitividade acadêmica internacional da Europa na 

dimensão intelectual, cultural, social, científica e tecnológica e a necessidade de renovar e 

fortalecer a educação superior com objetivo de obter um crescimento econômico, 

competitivo e sustentável baseado no conhecimento, com mais e melhores condições de 

empregabilidade e maior coesão social para a União Europeia (Mora, 2006; QREN, 2007). 

2.3.1 O	Capital	Social	e	o	Capital	Humano:	Conceitos	e	principais	dimensões	

Nas últimas décadas os termos capital social e capital humano vem sendo bastante 

utilizados em pesquisas e em trabalhos científicos de diversos campos do conhecimento, 

tais como gestão, economia, psicologia, direito, ciências sociais e políticas e nas áreas 

relacionadas à saúde e educação. 

O conceito de capital social foi introduzido pela primeira vez, em 1916, por um jovem 

professor, Lyda Judson Hanifan, que havia estudado nas melhores universidades dos 

Estados Unidos. Ao regressar a sua terra natal, o estado americano de West Virginia, para 

trabalhar no sistema escolar rural, Hanifan percebeu pouco a pouco que em centros 

comunitários o crescimento da pobreza estava proporcional ao decréscimo da sociabilidade 

da população local. Chegou a conclusão que os problemas sociais, econômicos e políticos 

dessas comunidades rurais em que trabalhava, somente poderiam ser solucionados com o 

reforço das redes de solidariedade dos cidadãos e que as comunidades se favoreceriam com 

a cooperação de todos seus integrantes. Ao publicar o ensaio intitulado The Rural School 

Community Center, Hanifan expôs todos seus fundamentos do termo Capital Social, porém 

não foi dada muita importância ao seu trabalho que ficou esquecido (Putnam, 2003). 

O conceito de capital social começou a ser adotado pela literatura acadêmica como um 

conjunto de valores sociais, capazes de promover a ação individual e coletiva dentro de um 

contexto de inserção cultural e política, que tem sido incorporado como estratégia 

governamental para justificar a promoção de políticas públicas direcionadas.   
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No início dos anos 80, surgem as primeiras análises sociológicas da expressão no artigo Le 

capital social: notes provisoires, do francês Pierre Bourdieu, “o capital social descreve 

circunstâncias nas quais os indivíduos podem se valer de sua participação em grupos e 

redes para atingir metas e benefícios. Assim, além de atributo individual, o capital social é 

visto como componente de ação coletiva, ativando as redes sociais” (Matos, 2009, p. 34 - 

35). Bourdieu (1980) define ainda que:   

“Le capital social est l´ensemble des ressources actuelles ou potencielles qui sont liées à 

la possession d´un réseau durable de relations plus ou moins instituonnalisées 

d´interconnaissance et d´interreconnaissance; ou, en d´autres termes, à l´appartenance à 

un group, comme ensemble d´agents qui ne sont pas seulement dotés de propriétés 

communes (susceptibles d´être perçues par l´observateur, par les autres ou par eux-

mêmes) mais sont aussi unis par des liaisons permanentes et utiles.” (p. 2). 

Defende Putnam (1996) que o capital social tem como elemento básico a confiança, assim 

como as normas e as cadeias de relações sociais que contribuem para aumentar a eficiência 

da sociedade. Quanto maior o nível de confiança entre os indivíduos de uma comunidade 

maior é a probabilidade de cooperação entre eles e, consequentemente maior o capital 

social. E quanto mais o capital social for utilizado mais forte ele se torna. Diferente do 

capital financeiro, normalmente privado e individual, o capital social constitui-se um bem 

público, pois não é propriedade particular de nenhum que dele se beneficie.   

Assevera Putnam (2000) que o capital social possui uma natureza multidimensional, a 

medida que as redes vão se formando e se ampliando novos patamares vão se criando, 

classificando assim o capital social em diferentes dimensões: Bonding e Bridging. A 

primeira dimensão é capital social tipo Bonding onde as relações se formam entre pessoas 

muito próximas, grupos extremamente fechados, seja por laços familiares, etnias ou 

amizades. A outra dimensão é a do capital social tipo Bridging isto é redes de ligações não 

mais por amizades más que possuam objetivos e interesse comuns, rompendo assim 

fronteiras e construindo pontes entre comunidades distintas.  

Assegura Piselli (2001, p. 64) que “il capitale sociale, è considerato una proprietà 

dell´intero sistema sociale che favorisce la democrazia e lo sviluppo economico”. Os 
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indivíduos têm mais oportunidade de mudar e de melhorar de vida quando participam de 

uma comunidade democrática e fortemente engajada com o seu desenvolvimento. 

O capital social pode estar organizado de maneira formal, encontrado em associações com 

requisitos de afiliação, com pagamento de quotas, regimentos, reuniões regulares a 

exemplo de associações de pais, sindicatos, maçonaria ou de maneira informal tal como 

pessoas que se reúnem em um mesmo bar, torcedores de times de football, frequentadores 

da mesma paróquia religiosa, porém ambas as formas de capital social, formal ou informal, 

desenvolvem reciprocidade, confiança e obtenção de vantagens (Putnam, 2003). 

As redes de relações podem ser direcionadas para o bem-estar de todos, tornando-se 

agregadoras por razões econômicas, sociais ou de lazer. Grupos ricos em capital social 

podem promover melhor o desenvolvimento e capacitação das pessoas, proporcionando o 

crescimento do capital humano (Araújo, 2003).  

O capital social, “cooperação que se reproduz socialmente” (Franco, 2004, p. 39), é 

essencial para o funcionamento apropriado das organizações e do seu desenvolvimento 

econômico. Representa o potencial e a capacidade que os indivíduos possuem para 

trabalhar em conjunto, de interagir com confiança, visando objetivos comuns em grupos ou 

instituições (Fukuyama, 2005). Trata-se de um conjunto de valores comuns e relações de 

confiança e cooperação no seio de uma comunidade e tal como o capital financeiro, pode 

ser transformado, consumido ou reconstituído (Livro Verde, 2001). 

Para possuir capital social o indivíduo necessita relacionar-se com outras pessoas e quanto 

maior for a sua participação na vida de uma comunidade ou o relacionamento com redes de 

interação e associativismo, maior será o volume deste capital social (Matos, 2009). 

O capital social elevado representa um alto grau de confiança entre os stakeholders – todas 

as partes interessadas como acionistas, empregados, clientes, fornecedores, etc., fortalece 

os recursos da organização e traduz uma forte tendência para a sustentabilidade da empresa 

em longo prazo (Barbieri & Cajazeira, 2009).  

Existe uma variedade de definições sobre capital social e suas abordagens dependem da 

área que se pesquise, por exemplo, na ciência política enfatiza a agregação social ou seja o 
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envolvimento das pessoas com grupos e suas conexões com outros grupos; na sociologia a 

reporta-se a coesão social e na economia refere-se ao bem-estar social (Baquero, 2007).  

Na área da educação, afirma Matos (2009) que, o capital social desempenha uma função de 

extrema relevância quando se trata de investigar a qualidade da relação entre as instituições 

de ensino e a comunidade.  

Como contraponto ao capital social que tem grande fator de inclusão social e contribui para 

o fortalecimento da confiança entre os indivíduos, o capital social negativo é excludente, 

gera desconfiança e falta de credibilidade. O capital social negativo traz consequências 

sociais não desejáveis (Putnam, 2003): 

“Las redes y las normas podrian beneficiar, por ejemplo, a quien están bien instalados, en 

detriment de quienes no lo están. El capital social podría hallarse especialmente extendido 

entre grupos de personas que ya disfrutan de ventajas, aumentando así las desigualdades 

políticas y econômicas entre esos grupos y los pobres en capital social” (p. 16).  

Assevera Matos (2009, p. 161) que “enquanto o capital social positivo se refere aos 

resultados que promovem o bem-estar coletivo e aumentam as condições de igualdade e 

justiça social, o capital social negativo diz respeito aos efeitos assimétricos das relações 

sociais desiguais e injustas”. O capital social negativo surge em condições especiais, 

sobretudo em relações hierarquizadas e em processo de descriminação ou ainda em 

relações baseadas em clientelismo, favoritismo e dominação de elites. Destacam-se como 

exemplos de capital social negativo as organizações de crimes como a máfia italiana e a 

comunidade americana conhecida como Ku Klux Kan que utilizam suas normas internas de 

confiança e reciprocidade para por em prática sua tradição de violência e intolerância 

racial. O capital social negativo é excludente e estimula a desconfiança, intolerância e falta 

de credibilidade pública. 

Para a Comissão Europeia (2001) a “empresa socialmente responsável não se restringe ao 

cumprimento de todas as obrigações legais, implica em ir mais além através de um maior 

investimento em capital humano, no ambiente e nas relações com outras partes 

interessadas e comunidades locais” (CCE, 2001, p. 07). 
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Enquanto o capital social traduz a cooperação socialmente ampliada, constituído por redes, 

organizações civis e pela confiança, essencial entre as pessoas, fruto de sua própria 

interação social, o capital humano representa o conhecimento, as habilidades e as 

capacidades adquiridas pelos indivíduos que geram produção econômica. O capital social 

remete aos aspetos éticos da vida em sociedade, da valorização da cultura humana e aos 

valores que vão além racionalismo econômico. A formação do capital humano, por meio 

da educação sistemática, é essencial para fomentar a rede de fraternidade inerente ao 

capital social, e assim proporcionar uma sociedade consciente da sua responsabilidade e 

comprometimento pelo desenvolvimento coletivo (Putnam, 2000). 

A ideia do capital humano, defendida por Adam Smith (1723-1790), economista e filósofo 

escocês e considerado por muitos como o pai do liberalismo econômico, em seus livros A 

Riqueza das Nações e em Teoria dos sentimentos morais, ressalta o papel da educação e da 

divisão de trabalho bem como o aprendizado e a aquisição de especialização para aumentar 

a produção e contribuir para o desenvolvimento econômico e social. Smith (1988) defende 

fortemente o poder da educação e do treinamento como forma de melhorar as capacidades 

humanas, do bem-estar do cidadão e de tornar ao longo do tempo o ser humano mais 

produtivo e contribuir sobremaneira para o processo de expansão econômica (Diniz, 2010; 

Smith, 1988; Sen, 2000). 

Apesar da ideia do capital humano ter sido argumentada por Smith desde 1776, o termo 

capital humano somente foi instituído em 1961, pelo economista norte-americano 

Theodore Schultz (1902-1998), que demonstrou a rentabilidade do investimento em capital 

humano por meio da educação e formação aos trabalhadores era superior ao resultado de 

investimento no capital físico da empresa (Baron & Armstrong, 2007). 

Em seu artigo o investimento no capital humano Schultz (1961) afirma que “os 

economistas sabem há muito tempo que as pessoas são parte importante da riqueza das 

nações26 ” (Schultz, 1961, p. 2) e que a capacidade produtiva do ser humano é a maior que 

todas as fortunas. Defende que os recursos financeiros com a formação e capacitação dos 

indivíduos nas organizações aumentam a produtividade e consequentemente obtém-se 

taxas positivas de retorno. O investimento no capital humano, por meio da educação e do 
                                                 
26  “Economists have long known that people are an importat part of the wealth of nations”. Tradução livre 

do autor. 
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ensino profissional, representa recurso intangível. Trata-se de uma habilidade que passa a 

ser parte do indivíduo, não pode ser vendido e não é propriedade da organização. 

“While any capacibility produced by human investment becomes a part of the human agent 

and hence cannot be sold, it is neverthless “in touch with the market place” by affecting 

the wages and salaries the human agent can earn. The resulting increasing in earning is 

the yield on the investment” (Schultz, 1961, p. 8).  

A questão adicional surge na dificuldade em distinguir os recursos financeiros investidos 

no capital humano como valor de investimento ou valor de consumo nas organizações Em 

sua avaliação, Schultz defende que o investimento em capital humano deveria ser 

considerado diferente do valor de consumo na organização, tanto pelas dimensões 

quantitativas quanto pela qualitativa (Saul, 2004).  

A formação e a capacitação profissional, os programas de estudos para adultos, a educação 

formal incluindo educação primária, secundária e superior, representam investimentos que 

as empresas fazem no ser humano, na perspetiva de melhoria salarial, na melhoria da 

qualidade de vida das pessoas e na formação e aumento do capital humano, tendo como 

incremento o valor produtividade (Schultz, 1961). 

 

2.4 OS	CONCEITOS	DE	EMPREENDEDORISMO	E	DESENVOLVIMENTO	LOCAL	

O conceito de empreendedorismo existe há bastante tempo e sua definição tem sido 

problemática (Stewart, 1991), uma tarefa árdua, devido às diversas conotações e 

significados utilizados em diferentes contextos e focos.  

O termo empreendedorismo é “usado há mais de dois séculos, más nos continuamos a 

alargar, reinterpretar, e rever a definição” (Bull e Willard, 1993:185). Existem ainda 

autores que reconhecem a dificuldade em definir empreendedorismo ou ainda afirmam não 

se poder chegar a um consenso sobre tal definição (Bygrave e Hofer, 1991; Howorth, 

Tempest & Coupland, 2005; Kobia & Sikalieh, 2010). Portanto torna-se necessário uma 

revisão literária com o objetivo de analisar a evolução ao longo dos tempos e melhor 
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compreensão desta temática e sua aplicação nas universidades e com vista ao 

desenvolvimento local. 

O termo empreendedorismo origina-se das palavras em francês “entre” e “prendre”, que 

podem ser interpretadas como “estar no mercado entre o fornecedor e o consumidor”. 

(Sarkar, 2010, p. 26-27).  

Obtém-se no “Dicionário Houaiss de sinônimos e antónimos da língua portuguesa”, 1ª 

Edição da Objetiva Editora, na cidade do Rio de Janeiro, 2003, a definição da palavra 

Empreendedor: adjetivo ou por vezes substantivo, masculino, sinônimo de ativo, arrojado, 

diligente, dinâmico, trabalhador e antônimo de inativo, parado ou preguiçoso. 

Pela relevância do assunto, faz-se necessário um estudo dos conceitos e definições do 

termo empreendedorismo, a formação do formador, o empreendedorismo na universidade e 

o desenvolvimento local sustentável.  

2.4.1 Empreendedorismo	

Desde o século XVIII observa-se a evolução do conceito de empreendedorismo e de 

empreendedor, entendendo-se que o empreendedorismo é praticado pelo indivíduo que é 

empreendedor e que para ser empreendedor o deve possuir aptidões de empreendedorismo. 

O termo empreendedorismo foi inicialmente utilizado para denominar as pessoas que se 

associavam a proprietários de terras e trabalhadores assalariados, e ainda para designar os 

construtores, empreiteiros, arquitetos, isto é, profissionais que administravam 

empreendimentos (Gomes, 2011). 

O economista francês Richard Cantillon (1680-1734) é considerado o precursor do termo 

empreendedorismo em seu ensaio Essai sur la nature du commerce en général, publicada 

em 1755. Descreve a ação do indivíduo em busca de oportunidade de negócios, 

preocupando-se com o gerenciamento inteligente e com o capital investido, associando ao 

termo o conceito de auto-emprego e risco, dando um significado próximo ao que se aplica 

atualmente. A principal contribuição de Cantillon foi relacionar o risco e a incerteza ao 

empreendedor (Trigo, 2003). 
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O economista e cientista político Joseph A. Schumpeter, (1883-1950) foi o primeiro a 

desenvolver teorias acadêmicas sobre empreendedorismo, com o livro Theory of Econonic 

Development, onde apresenta conceitos atuais para ao século XXI. Schumpeter (1934) 

defende a ideia de que o principal fomentador do desenvolvimento econômico é o 

indivíduo empreendedor, aquele que aplica inovação no contexto de negócios, introduz 

novos produtos e novas técnicas de produção, cria novos mercados e novas fontes de 

materiais e estimula a abertura de novas empresas. O empreendedorismo está 

intrinsecamente associado a inovação, ressaltando a diferença do inventor, aquele que 

produz ideias para o empreendedor que as executa produzindo efeitos econômicos. Assim 

para Schumpeter (1934), pioneiro em associar o empreendedorismo ao desenvolvimento 

econômico, o empreendedorismo representa um processo de “destruição criativa” onde os 

produtos ou métodos de produção existentes são desfeitos e substituídos por novos. O 

papel que o empreendedor deve assumir baseia-se em três funções cruciais: inovar, assumir 

riscos e romper paradigmas (Schumpeter, 1934). 

Afirma Sarkar (2010, p. 32) que empreendedorismo é um “processo de criação e/ou 

expansão de negócios que são inovadores ou que nascem a partir de oportunidades 

identificadas”, não limitando-se a inovação más a possibilidades de escolhas ou de 

informação de mercado com fins lucrativos. Tem-se um processo de criação de rendas por 

meio de inovação (Stewart, 1991).  

O empreendedorismo é visto como processos que abrangem vários componentes como 

oportunidades, indivíduos pró-ativos, risco, inovação e empresa e que obtém-se a 

possibilidade de gerar novos valores, novos produtos e processos, novas empresas, 

crescimento e lucro (Lages, 2010). Trata-se o empreendedorismo de uma força vital para o 

crescimento da economia dos países desenvolvidos (Audretsch e Fritsch, 2003). 

Para o GEM27 o empreendedorismo é visto como qualquer tentativa de um novo negócio 

ou iniciativa, tal como emprego próprio, uma nova empresa ou a expansão de um negócio 

                                                 
27  O Global Enterpreneurship Monitor é um consórcio de pesquisa acadêmica, sem fins lucrativos, tem 

como objetivo promover informações sobre atividade de empreendedorismo em diversos países, entre 
eles estão o Brasil e Portugal. Foi iniciada em 1999 e está presente em 59 países. Disponível em 
<<http://www.gemconsortium.org>> acesso em 28 de janeiro de 2011. 
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existente, por parte de um indivíduo, o empreendedor, ou de um grupo de indivíduos ou 

negócios estabelecidos (GEM, 2010). 

O empreendedor é retratado como um indivíduo solitário sempre à procura de novas 

oportunidades, que responde as flutuações do mercado como agente que transforma 

demanda em oferta e obtém margens de lucro (Smith, 1988; Van de Ven, 1993, Dimov, 

2007). Nesta ótica, um dos desafios dos empreendedores prende-se com o lidar e efetuar as 

mudanças estratégicas necessárias para implementar e fomentar o crescimento da sua 

organização (Santos, 2011). 

Define ainda Sarkar (2010) que o papel do empreendedor é aproveitar oportunidades que 

podem ser criadas por uma necessidade emergente e explorá-las em benefício próprio, 

transformando a procura em oferta, uma ideia ou invenção num produto, processo ou 

serviço inovador.  

Entende-se que inovação, palavra derivada do Latim in + novare, em português “fazer 

novo”, representa não somente novos processos, produtos, serviços ou novas ideias, mas 

uma nova prática de gestão, transformação com criatividade de novas ideias em uso 

prático. A inovação implica em novos produtos, novos processos, novos serviços e ideias e 

ainda na descoberta de novos conceitos e nova prática de gestão (Marques, 2004). Para 

Gupta (2009, p. 75) inovar é “fazer de forma diferente”, significa utilizar-se de um ideia ou 

conjunto de ideias que possibilitem o desenvolvimento de novas oportunidades. A 

inovação, característica marcante do empreendedor, torna-se um fator que impulsiona as 

mudanças e gera novas oportunidades (Drucker, 1985). 

Descreve Gerber (2004, p. 16) que o empreendedor é a “personalidade criativa, sempre 

lidando melhor com o desconhecido, criando as probabilidades entre as possibilidades, 

transformando o caos em harmonia”. O empreendedor está sempre voltado para futuro, 

raramente no presente, e nunca no passado.  

Existe uma forte tendência para o empreendedorismo nos indivíduos cujos antecedentes 

familiares são empresários. Uma ligação desde cedo aos negócios da família produz uma 

influência positiva no desenvolvimento do espírito empreendedor (Krueger, 1993). 
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Dentre as várias definições e na tentativa de resumir os conceitos, tem-se neste estudo o 

empreendedorismo como um processo de identificação de oportunidades de negócios e o 

desenvolvimento de ideias, onde a criatividade é essencial, e que resulta na criação de 

novas empresas ou novos produtos e consequentemente em novas riquezas, tornando-se 

um fator preponderante na promoção do crescimento e desenvolvimento social e 

econômico de uma comunidade. 

Dentre os vários tipos de empreendedorismo destacam-se o empreendedorismo social e da 

educação para o empreendedorismo, que veremos a seguir.  

O empreendedorismo social trata do negócio social e tem na sociedade seu principal foco 

de atuação. Denota-se de um processo inovador voltado a área social; uma ação baseada 

em uma ideia inovadora e possível de se concretizar, voltada para solução de uma 

determinada situação que envolva várias pessoas ou segmentos de uma comunidade e 

provoque um impacto social com resultados mensuráveis. O empreendedorismo social 

possui como estratégia de ação o envolvimento da comunidade com o governo e com a 

empresa Oliveira (2008).  

O empreendedorismo social pode ser considerado, segundo Oliveira (2008, p. 170), como: 

“Uma arte e uma ciência, um novo paradigma e um novo processo de inovação em 

tecnologia e gestão social, e um indutor de auto-organização social para o enfrentamento 

da pobreza, da exclusão social por meio do fomento da solidariedade e emancipação 

social, do desenvolvimento humano, do empoderamento dos cidadãos, do capital social, 

com vistas ao desenvolvimento local integrado e sustentável”. 

Neste contexto, os empreendedores sociais são definidos como pessoas que desenvolvem 

“soluções de inovação para problemas sociais” e que provocam mudanças na sociedade” 

(Sarkar, 2008, p. 32). A inovação social está voltada para a gestão de pessoas, para 

obtenção de solução para questões sociais (Marques, 2004). 

Já o interesse pelo estudo acadêmico do empreendedorismo tem crescido de forma 

significativa nos últimos anos (Gomes, 2011). Questões sobre o fato que o 

empreendedorismo seja inato ou possa ser apreendido têm sido amplamente discutido 

(Henry, Hill & Leitch, 2005). Segundo Thompson (2004), a possibilidade de capacitar o 
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indivíduo e torná-lo empreendedor tem gerado debate permanente no meio científico. 

Alguns autores afirmam que o empreendedorismo está intrinsecamente ligado a 

características psicológicas e pessoais, algo inato ao ser humano, onde conclui-se que 

talento e personalidade não podem ser transferidos ou ensinados. Para outros autores os 

empreendedores nascem com características de empreendedor ou podem ser preparados 

para assumir tal função. Certos comportamentos podem ser desenvolvidos, treinados e 

aprimorados, por meio de uma combinação de estudos e habilidades (Timmons, 1994, 

Raposo, Ferreira, Paço & Rodrigues, 2008).  

Afirmam ainda Birdthistle, Hynes e Fleming (2007) que mesmo as que pessoas possuam 

capacidades inatas, as características de empreendedor podem ser aprimorados e reforçadas 

por meio da educação.  

Para Brown (2002), a educação para o empreendedorismo é vista não somente como um 

meio de desenvolver no aluno sua capacidade criadora para montar seu próprio negócio, 

como também de responsabilizar-se pela condução de sua própria vida profissional.  

Portanto a educação para o empreendedorismo para Liñán (2004, p. 163) é definida como 

“o conjunto de atividades de educação e formação, no âmbito do sistema educativo ou 

não, que tentam desenvolver nos participantes a intenção de executar comportamentos 

empresariais, ou alguns dos elementos que afetam essa intenção, como o conhecimento 

empreendedor, o desejo pela atividade empreendedora ou a sua viabilidade”. Trata-se de 

uma definição abrangente pois relaciona a educação para o empreendedorismo com a 

intenção e a formação do empreendedor.   

2.4.2 Empreendedorismo	nas	universidades	

As universidades contribuem de forma decisiva para a criação e disseminação do 

conhecimento na sociedade, e influenciam sobremaneira no crescimento e no 

desenvolvimento da economia (Slaughter & Rhoades, 2004). As universidades deixaram 

de ser, há algum tempo, ilhas isoladas e passaram a contribuir de forma efetiva no 

desenvolvimento econômico e tecnológico dos países, baseadas no conhecimento, com 

incentivo a inovação e ao empreendedorismo (Audretsch et al., 2006; Haeussler & 

Colyvas, 2011). 
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Na visão de Drucker (1985) o empreendedorismo deve ser entendido como uma disciplina, 

com embasamento teórico, a ser ministrada, transmitida para futuros empreendedores. Não 

se trata de fatores genéticos que são repassados por gerações, nem truques de mágica, trata-

se portanto de uma atitude de vida, que deve ser desenvolvida por meio da educação.  

Afirma Sarkar (2010) as pessoas que não possuem características de empreendedores, 

podem ser induzidas por meio de estímulos positivos da sociedade onde estão inseridos. 

Fatores como cultura, políticas públicas e a educação são preponderantes e as 

universidades exercem um papel importante no ensino e na formação de novos 

empreendedores. Com a oferta de cursos acadêmicos com estruturas curriculares voltadas 

para o desenvolvimento e a implantação da cultura do empreendedor, as instituições de 

ensino superior podem incentivar e aguçar a capacidade empreendedora e o pensamento 

inovador do corpo discente promovendo um novo perfil de profissional, voltado para a 

inovação e empreendedorismo.  

De acordo com Ferreira, Leitão, Silva e Rodrigues (2005), existe uma forte tendência em 

criticar as Universidade pela formação de profissionais com pouca ênfase no 

empreendedorismo, ou seja, a dificuldade em formar cidadãos com perfil de liderança, 

criativos, inovadores capazes de construir redes de relacionamentos, entre outras 

características. As Universidades muitas vezes parecem não estar preparadas para formar o 

profissional do futuro, apto a ajustar-se as rápidas mudanças da sociedade, cada vez mais 

competitiva, e distante das empresas e das políticas governamentais. As Universidades 

necessitam estar em sintonia com as transformações da comunidade para qualificar de 

profissionais para o mercado de trabalho e para o mundo dos negócios, em especial, para a 

implantação de empresas, desenvolvimento de novos produtos e serviços. Nesta 

perspectiva cabe as instituições de ensino superior a criação de ambientes propícios a 

disseminação da cultura do empreendedorismo. 

2.4.3 Formação	do	empreendedor	

O ensino do empreendedorismo defendido por Trigo (2003) deve ser adotado desde os 

primeiros anos de escolaridade. Os alunos envolvidos precocemente com o espírito, os 



           Capítulo II – Contribuições teóricas na Responsabilidade Social: capital humano e 

capital social 

Responsabilidade Social das Universidades

 

 

82 

 

Randal	Martins	Pompeu	

valores e pensamento do empreendedor, podem se tornar futuros profissionais com atitudes 

positivas ao empreendedorismo, e para a criação de novos negócios.  

Reforça esta ideia Dolabela (2003, p. 15) quando afirma que a “educação empreendedora 

deve começar na mais tenra idade, porque diz respeito à cultura, que tem o poder de 

induzir ou de inibir a capacidade empreendedora”. Portanto se estimulada desde cedo em 

jovens alunos, o ensino do empreendedorismo deve desenvolver características 

determinantes para a formação de futuros empreendedores (Rasheed & Rasheed, 2004). 

O desenvolvimento do potencial empreendedor no ensino secundário produz resultados 

vantajosos tanto para aqueles que estão preste a escolher uma carreira profissional e entrar 

no mundo do trabalho, como para os que pretendem continuar os estudos no ensino 

superior. Destaca-se com uma vantagem da educação para o empreendedorismo para o 

aluno do ensino secundário a possibilidade do auto-emprego como uma opção de carreira 

com a criação do próprio negócio (Gasse, 1985; CCE, 2006).  

No contexto do ensino profissionalizante, a educação para o empreendedorismo ganha 

papel de destaque e produz resultados bastante eficazes, uma vez que os alunos estão 

próximos a ingressar na vida profissional e portanto mais abertos e sensíveis para novas 

possibilidades e sugestões de novas carreiras (Byabashaija & Katono, 2011). 

2.4.4 Desenvolvimento	local	

Para Ullrich (2009) o conceito de desenvolvimento local é bastante complexo pois está 

ligado a inúmeras variáveis que envolvem desde o bem-estar da sociedade até o equilíbrio 

ambiental e ainda passa por questões de segurança e infra-estrutura, de autoconfiança e de 

agir de forma cooperativa e solidária na própria comunidade  

Afirmam Pena-Junior, Graciano e Válery (2005) que o desenvolvimento local acontece por 

meio de um processo de desenvolvimento socioeconômico e de quebra de paradigmas em 

uma determinada comunidade. Torna-se possível perceber o desenvolvimento local a partir 

das percepções de melhoria de qualidade de vida do cidadão, dos recursos e dos seus 

impactos positivos em uma população. O desenvolvimento local é diretamente 

proporcional à ação comunitária que ela exerce e proporciona na solução de problemas da 
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própria população. Trata-se de uma resposta a ineficiência das políticas públicas em 

solucionar as demandas sociais. Para que haja um avanço na qualidade de vida das pessoas 

de uma comunidade são necessários fatores que viabilizem esta melhoria. A educação 

passa a ter um papel preponderante na motivação e capacitação do cidadão. Neste contexto 

a universidade torna-se o centro de empreendedorismo social com aplicação e 

desenvolvimento de projetos sociais que estimulem a criação e a implantação de empresas 

sociais, encubadas ou cooperativas (Pompeu, 2005). 

Para Milani (2004) o índice de desenvolvimento humano – IDH, introduzido no relatório 

anual do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, em 1990, tornou-

se um instrumento importante para comparar o grau de desenvolvimento humano mundial.  

2.4.5 As	 Universidades	 e	 o	 Fomento	 ao	 Empreendedorismo	 com	 vista	 ao	
Desenvolvimento	Local	

A universidade tem como função prioritária a formação de pessoal altamente qualificado 

capaz de interferir no desenvolvimento econômico e social da região que está situada para 

alcançar o progresso local. Deve ainda atuar na formação de empreendedores aptos a 

inovação e ao acompanhamento das constantes mudanças da sociedade em que estão 

inseridos (Grapeggia, Minuzzi & Lezana, 2005).  

O surgimento de regiões geográficas de alta tecnológica e concentração de poder 

econômico em torno de conceituadas universidades tem-se tornado uma realidade mundial. 

Destacam-se como exemplos nos Estados Unidos o Vale do Silício em torno da Stanford 

University e na região de New England, o Massachusetts Institute of Tecnology – MIT; na 

União Europeia tem-se como referência na França a região de Toulose e o Institut 

Universitaire de Tecnologie de Toulouse e na Alemanha na região de Baden – 

Wurttemberg, a Freiburg, Heidelberg and Karlsruhe Universities (Saxenian, 1994; 

Etzkowitz, 2000; Etzkowitz, 2003; Etzkowitz, 2005, Gunasekara, 2006) 

O modelo do Triple Helix28 firma o propósito da interação da Universidade com a Empresa 

e o Estado como a mola propulsora para a inovação e o desenvolvimento numa sociedade 

                                                 
28  A Triple Helix foi fundada em outubro de 2004, por Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff, na 

Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Disponível em http://www.thetriplehelix.org/. Acesso em 
23 de setembro de 2011. 
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baseada no conhecimento. O desenvolvimento de interações entre as três esferas 

institucionais e a dinâmica interna de cada uma delas é fundamental para gerar um 

processo virtuoso de crescimento e desenvolvimento econômico. Fundamentado na ideia 

que a Universidade é o centro indutor das relações com as Empresas, setor que produz bens 

e serviços e com o Estado, que regula e fomenta as atividades econômicas, o Triple Helix 

tem como objetivo a promoção do desenvolvimento econômico por meio da produção de 

novos conhecimentos e da inovação tecnológica. Trata-se de uma rede de interações entre 

os mundos acadêmico, empresas de inovação e o governo, fundamental para a geração de 

um processo virtuoso para o crescimento e o desenvolvimento econômico (Etzkowitz & 

Leydesdorff, 1997; Jacob, 2006; Etzkowitz, 2000; Etzkowitz, 2003; Etzkowitz, 2005, 

Gunasekara, 2006). 

O Triple Helix foi baseado na contribuição das Universidade de Stanford e MIT para o 

desenvolvimento das áreas do Vale do Silício e Boston, nos Estados Unidos, e afirma o 

papel estratégico que a universidade exerce, situando-a no centro da dinâmica econômica. 

O modelo promove a implantação de organizações híbridas empenhadas com as normas 

empresariais e comprometidas com o desenvolvimento e inovação tecnológica que 

impulsionam a economia por meio do conhecimento gerado nas universidades (Ranga, 

Miedema & Jorna, 2008; Ruuska & Teigland, 2008). 

Com a aplicação do modelo Triple Helix de interação, novos produtos e processos tendem 

a surgir, originado benefícios para a sociedade por meio das spin-offs, que são empresas 

que contribuem para a comercialização de novos métodos científicos e novas tecnológicas 

desenvolvidas nas universidades. As spin-offs desempenham papel fundamental para o 

desenvolvimento da Universidade Empreendedora (Etzkowitz, 2003; Uyarra, 2010; Sarkar, 

2010). 

 

2.5 MODELO	DE	INVESTIGAÇÃO	

O objetivo primordial deste estudo consiste em observar as estratégias de planejamento das 

instituições de ensino superior e sua estreita relação com o entorno social para a promoção 

do desenvolvimento local sustentável, com foco nas experiências de Responsabilidade 
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Social da Universidade de Fortaleza – UNIFOR no Brasil, traçando um paralelo 

comparativo, descritivo e analítico de observações com a Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro – UTAD em Portugal. 

Assim, neste sentido a principal proposição desta investigação é examinar se a 

universidade, por meio da responsabilidade social, tem contribuído para a formação do 

capital humano (formação) e do capital social (qualidade de vida) de uma determinada 

região. 

Para avaliar a principal proposição tomaremos em consideração as seguintes proposições 

intermédias (linha vertical do modelo conceptual de investigação): 

Proposição 1: A gestão organizacional, tendo em consideração a RSU, influencia 

positivamente a formação de capital humano e social na região em que a instituição em que 

está inserida. 

Proposição 2: A gestão organizacional, através da promoção de práticas de RSU, tem um 

impacto positivo no desenvolvimento sustentável da região onde se insere através dos seus 

stakeholders. 

Proposição 3: A formação de capital humano e social, através de práticas de RSU, 

contribui para o desenvolvimento sustentável (g)local. 

Proposição 4: A formação profissional, através de RSU, desenvolve a inovação e o 

empreendedorismo (g)local 

Associadas a estas proposições, que serão analisadas através do método qualitativo, 

recorrendo a entrevistas aos gestores das instituições e a alunos dos cursos de formação, 

apresenta-se as hipóteses de investigação a serem validades através do método 

quantitativo, aplicado ao tratamento de dados efetuado aos questionários de avaliação dos 

cursos de formação (linha horizontal do modelos conceptual de investigação): 

Hipótese 1: O apoio à formação influencia o desempenho do professor; 

Hipótese 2: O apoio à formação influencia a avaliação geral do curso; 
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Hipótese 3: O desempenho do professor influencia a avaliação geral do curso; 

Hipótese 4: A situação profissional atual do aluno influencia a avaliação geral do curso.  

 

Como a revisão da literatura que se efetuou nas secções anteriores e face aos propósitos da 

presente investigação, é possível propor o seguinte modelo de investigação (Figura 10). 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 10 – Modelo conceptual de investigação 
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Capítulo	III	–	 Enquadramento	Contextual	

Este capítulo diz respeito ao levantamento bibliográfico sobre o tema desta investigação e 

ao estudo da informação obtida. Após algum tempo de pesquisa, foram feitos vários 

estudos, tanto de carácter teórico como empírico, da responsabilidade social da 

universidade e do desenvolvimento sustentável e seus relacionamentos com a da formação 

do capital humano e do capital social. As principais ideias foram agrupadas em quatro 

áreas importantes pra melhor compreensão do tema: no Ponto 2.1 expõe-se os principais 

conceitos de responsabilidade social da empresa e a formação do empreendedor, no Ponto 

2.2 apresenta-se a revisão literária sobre a responsabilidade social da universidade, a 

extensão universitária como mediação da cidadania e os sistemas de avaliação da 

responsabilidade social da universidade, no Ponto 2.3 aborda-se a universidade e a 

formação do capital social e humano, seus conceitos e suas principais dimensões, no Ponto 

2.4 relata-se o a universidade e o fomento ao empreendedorismo com vista ao 

desenvolvimento sustentável. Ao final desta revisão bibliográfica, procede-se a construção 

e apresentação do modelo teórico de investigação que servirá de base para à investigação 

empírica. 

3.1 CONSIDERAÇÕES	 GERAIS	 SOBRE	 A	 REALIDADE	 SOCIO‐ECONÔMICA	 E	

POLÍTICA	 NO	 ESTADO	 DO	 CEARÁ	 NO	 BRASIL	 E	 DA	 REGIÃO	 DE	 TRÁS‐OS‐
MONTES	E	ALTO	DOURO	EM	PORTUGAL:	ESTUDO	COMPARADO	

3.1.1 A	Realidade	Sócio‐Econômica	e	Política	do	Estado	do	Ceará	no	Brasil	

O Estado do Ceará está situado na Região Nordeste do Brasil, limita-se a Norte com o 

Oceano Atlântico; ao Sul com o Estado de Pernambuco; a Leste com os Estados do Rio 

Grande do Norte e Paraíba e a Oeste com o Estado do Piauí. Ocupa uma área territorial de 

148.825,6 km²29, o que corresponde a 9,58% da Região Nordeste e 1,75% do país, cuja 

área total é de 8.514.876,6 km². 

                                                 
29  Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Resolução nº 05, de 10 de outubro de 2002, 

Disponível em <http://www.ipece.ce.gov.br> acesso em 27 de janeiro de 2011. 
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O Ceará, que comporta em sua geografia a divisão político-administrativa de 184 

municípios, apresenta 93% de sua área encravada na região do semiárido, o que o torna 

vulnerável à ocorrência de seca e de escassez de precipitações pluviométricas, com clima 

predominantemente Tropical Quente. Essa situação dificulta o seu desenvolvimento 

econômico, mantendo-o como um dos estados mais pobres da federação brasileira. A 

população do Ceará, segundo dados do IPECE30 e do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), é de 8.448.05531, sendo 4.118.066 homens e 4.329.989 mulheres e mais 

de 75% dos cearenses vivem na zona urbana.  

A capital do Estado, Fortaleza, é a cidade de maior densidade populacional, abrigando 

2.447.409 habitantes e compreende 15 municípios em sua área metropolitana.  

Mais de 55% da população do estado encontra-se em idade produtiva, na faixa etária de 20 

a 59 anos. Dados relacionados à educação indicam que 78% da população entre 2 e 17 

anos frequenta instituições escolares, enquanto 22% estão fora do ambiente escolar. 

Problemas como a repetência e o abandono escolar ainda são frequentes. O índice de 

analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais é de 18,8%, sendo que dessa mesma faixa 

etária, 30,7% da população considerados analfabetos funcionais32. O objetivo dos governos 

municipais e estaduais concentra-se em garantir a educação básica fundamental e o 

progressivo ensino médio. O acesso ao ensino superior constitui privilégio para uma 

minoria da população. A maioria permanece carente, ainda, no século XXI, da garantia de 

efetivação de direitos sociais fundamentais, como saúde, educação, moradia e proteção à 

infância e à maternidade etc (IBGE, 2007). 

Sob a perspetiva de que a materialização dos direitos sociais dá-se pela efetivação de 

garantias para os cidadãos, evocando um patamar mínimo de instrução, bem-estar e 

segurança social, equivalentes à necessidade de compensar as desigualdades produzidas, 

muitas vezes, por fatores econômicos, é possível verificar que o exercício de direitos, 

                                                 
30  O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE publica anualmente o Anuário 

Estatístico do Ceará, com dados socioeconômicos e geográficos dos municípios cearenses. Disponível em 
<http://www.ipece.ce.gov.br> acesso em 27 de janeiro de 2011. 

31  Fonte: IBGE, Censo demográfico 2010. Disponível em <http://www.ipece.ce.gov.br> acesso em 27 de 
janeiro de 2011. 

32  Conceito criado em 1978 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – 
UNESCO, para referir-se aos indivíduos que não possuem a compreensão exata sobre as matérias 
aprendidas, mesmo sabendo exercitar a leitura e escrita simples e realizado operações matemáticas 
fundamentais, não detém as habilidades necessárias para materializar o próprio desenvolvimento pessoal, 
social e profissionalmente. 
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mais básicos e elementares, o que se atesta por indicativos que enunciam que apenas 32,15 

% da população urbana possui acesso à redes de tratamento de esgoto, contra aviltantes 

0,15 % da população rural que possui saneamento básico. O Estado apresenta, ainda, um 

PIB estimado de 75 milhões de reais, o que deveria, ainda, representar um 

desenvolvimento econômico bem menos dispare em relação à realidade de desigualdade de 

acesso dos cidadãos às benesses da economia produtiva (IPECE, 2010). 

Quadro 8 – População em 2000 e em 2010 

 População em 2000 População em 2010 

Brasil 169.799.170 185.712.713 

Região Nordeste 47.741.711 51.871.449 

Ceará 7.430.661 8.448.055 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2010. 

 

Com indicadores sociais ainda precários, o Estado do Ceará evidencia uma realidade 

sócio–econômica marcada por desigualdades, mas que, em termos gerais, avança em 

relação aos demais Estados do Nordeste Brasileiro, no que diz respeito à atenção com 

educação e busca pela redução das desigualdades pela implementação de uma 

infraestrutura social, conforme o quadro demonstrativo que segue: 
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Quadro 9 – Indicadores sociais Brasil 

INDICADORES SOCIAIS Ceará Nordeste Brasil 

1 Grau de Urbanização (%) 77,29 72,77 83,96 

2 
Proporção de Domicílios c/ abastecimento de água 
adequado (%) 

81,8 78,0 84,4 

3 
Proporção de Domicílios c/ acesso à rede de coleta de 
esgotos (%) 

30,6 30,8 52,5 

4 
Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos 
vivos) 

27,60 33,20 22,50 

5 Esperança de Vida ao Nascer (em anos) 71,0 70,4 73,10 

6 Escolaridade Média de adultos (em anos de estudo) 5,9 5,8 7,2 

7 Taxa de Analfabetismo (pessoas de 15 anos ou mais) 18,6 18,7 9,7 

8 
Porcentagem de Analfabetismo Funcional entre 
adultos (25 anos ou mais) 

37,6 38,1 24,5 

9 
Percentual da população adulta (15 anos ou mais) com 
pelo menos o Ensino Fundamental Completo 

48,0 44,4 55,0 

10 
Percentual da população adulta (25 anos ou mais) com 
pelo menos o Ensino Médio Completo 

28,2 28,4 36,8 

11 
Percentual da população (com 25 anos ou mais) com 
nível Superior Completo 

6,6 6,3 10,6 

12 Taxa de Ocupação (%) 57,50 54,40 56,90 

13 Taxa de Desemprego (%) 6,90 8,90 8,30 

14 Porcentagem da população ocupada sem rendimentos 15,46 15,42 8,83 

15 
Porcentagem da população ocupada com rendimentos 
de até 2 salários-mínimos 

71,01 69,55 61,15 

16 Índice de Gini (Desigualdade de Renda) 0,543 0,557 0,540 

17 
Razão entre os 10% mais ricos e os 50% mais pobres 
da população 

13,79 14,82 13,59 

18 
Proporção da renda apropriada pelos 50% mais pobres 
da População 

15,95 15,21 15,65 

19 
Proporção da renda apropriada pelo 1% mais rico da 
população 

13,18 14,30 12,03 

20 Renda domiciliar per capita real (R$) 383,96 395,56 631,39 

21 Proporção de pessoas pobres 41,17 44,28 24,35 

22 
Proporção de pessoas em situação de extrema pobreza 
(Indigentes) 

17,20 18,19 8,54 

Fonte: IBGE/PNAD/IPECE (2009) 
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Observa-se que a população cearense cresceu de forma mais intensa do que a nordestina e 

a brasileira, no período considerado, apresentando o maior ritmo de crescimento dentre as 

áreas analisadas, com sensível minoração dos níveis de pobreza, comparativamente à 

proporção nacional, aumento da população economicamente ativa, redução da taxa de 

desemprego, mas com índices de educação básica e alfabetização bastante preocupantes. 

No que tange à educação, evidências empíricas demonstram que as gerações anteriores no 

Brasil, em decorrência de uma série de fatores e adversidades, encontraram dificuldades 

em permanecerem na escola. De fato, existem evidências de que a baixa escolaridade dos 

trabalhadores no Brasil, e principalmente, nas regiões menos favorecidas economicamente, 

como o Nordeste, representam fortes causas para o crescimento econômico deficiente, o 

que pode se constituir em fator relevante para justificar a redução da média dos anos de 

estudo nas diferentes regiões do Brasil. O demonstrativo de um retrato educacional 

deficiente revela, mais do que um quadro problemático para a edificação do capital social e 

humano; a urgente necessidade pela construção articulada de uma rede de iniciativas que 

envolvam universidade e comunidade em prol da execução de ações voltadas à 

responsabilidade social, agregando valores e objetivando o desenvolvimento social. 

3.1.2 A	 Realidade	 Sócio‐Econômica	 e	 Política	 de	 Trás‐os‐Montes	 e	 Alto	 Douro	 em	
Portugal	

 “Vou falar-lhes dum Reino Maravilhoso. Embora muitas pessoas digam que não, sempre 

houve e haverá reinos maravilhosos neste mundo. O que é preciso, para os ver, é que os 

olhos não percam a virgindade original diante da realidade e do coração, depois não 

hesite. Ora o que pretendo mostrar, meu e de todos os que queiram merecê-lo, não só 

existe como é dos mais belos que se pode imaginar. Começa logo porque fica no cimo de 

Portugal, como os ninhos ficam no cimo das árvores para que a distância os torne mais 

impossíveis e apetecidos. (...) O nome de Transmontano, que quer dizer filho de Trás-os-

Montes, pois assim se chama o Reino Maravilhoso de que vos falei.” (Torga, 1986). 

A resolução do Conselho de Ministros n. 124/2003, de 31/7/2003, determina o Plano 

Regional de Ordenamento do Território de Trás-os-Montes e Alto Douro que inclui todo o 

território de 36 municípios pertencentes aos Distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e 

Guarda. A região de Trás-os-Montes e Alto Douro (TMAD), como se pode verificar no 

mapa da Figura 12 é constituída pelos municípios de Alfândega da Fé, Alijó, Armamar, 
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pelas Serras da Coroa e de Montesinho e pelos Planaltos de Castilla e L´eon e a Sul pelo 

Planalto Beirão (Cepeda & Ramos, 2003). 

A população ronda os 487 mil habitantes (Censos de 2001), o que equivale a uma 

densidade populacional de 37,92 habitantes/km2. Em termos populacionais, Trás-os-

Montes e Alto Douro representa apenas 13% do total da região Norte, número bem 

elucidativo da sua desertificação. Entre 1991 e 2001, a população decresceu em 6%, tendo 

havido um decréscimo populacional entre 2001 e 2002 de 1,38%. 

A Região de Trás-os-Montes e Alto Douro apresentava uma taxa de atividade da ordem 

dos 36%, a que corresponde uma população ativa de cerca de 186 500 indivíduos. É uma 

taxa substancialmente inferior à da área da Região Norte (46%). Na década de 80, houve 

na Região uma diminuição próxima dos 8%, enquanto que, pelo contrário, a área da 

Região Norte e o Continente registavam uma tendência inversa. Quanto à distribuição da 

população ativa por sectores de atividade, é de registar uma evolução significativa entre 

1981 e 1991, de que se salienta uma perda de peso do sector primário e um acréscimo de 

importância do sector terciário. Os trabalhadores não qualificados representam cerca de 

50% da totalidade da população ativa, percentagem esta que exige intervenção urgente e 

eficaz. 

A população residente em Portugal, em 31 de dezembro de 2008, foi estimada em 

10.627.250. Vila Real é o 11º distrito do país em tamanho, com uma área de 4.328 Km² e 

uma população residente33 de 218.935 habitantes, cuja sede é a cidade de Vila Real com 

50.131 habitantes (INE, 2009). 

                                                 
33  Conjunto de indivíduos que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado 

alojamento no momento censitário, viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo 
de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento censitário, ou que chegaram ao seu local de residência 
habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento censitário, com a intenção 
de aí permanecer por um período mínimo de um ano. Disponível em 
<http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/Detalhe.aspx?cnc_cod=208&cnc_ini=26-11-2009> acesso em 26 de 
novembro de 2009. 
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Figura 13 – Decomposição da taxa de crescimento efetivo da população, por município, 2008 

Fonte: INE, 2009 
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3.2 A	UNIVERSIDADE	DE	FORTALEZA	–	UNIFOR	E	A	UNIVERSIDADE	DE	TRÁS‐
OS‐MONTES	E	ALTO‐DOURO	–	UTAD	E	O	DESENVOLVIMENTO	SUSTENTÁVEL	

3.2.1 A	Universidade	de	Fortaleza	e	sua	Situação	Geográfica	

A ideia da criação da Universidade de Fortaleza – UNIFOR e da Fundação Edson 

Queiroz34 deu-se no contexto dos anos 1970, período de ditadura militar no Brasil e 

conhecido como o milagre brasileiro35 e quando o país enfrentava uma crise no ensino 

superior devido à reduzida oferta de vagas. A evasão de muitos jovens para outros estados, 

em busca da complementação de seus estudos, era inevitável, pois nos grandes centros 

urbanos, outras instituições de ensino superior acolhiam às suas aspirações. No Ceará o 

número de vagas, nos poucos cursos universitários, era ofertado apenas por duas 

instituições públicas, a Universidade Federal do Ceará (UFC) instalada em 1956 e a 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), criada inicialmente como Fundação Educacional 

do Estado do Ceará (FUNEDUCE) em 1973. 

No entanto, a conceção da UNIFOR não foi motivada apenas por estudos de mercado que 

revelavam a carência do sistema educacional do estado, ela visava atuar no processo de 

desenvolvimento da região. Almejava provocar a mudança do status social e econômico de 

seus beneficiários, com efeitos positivos para as famílias e para a comunidade.  

Situada na capital do estado do Ceará, a Universidade de Fortaleza UNIFOR36, nasceu 

como universidade, diferente da maioria das universidades brasileiras que surgiram com a 

                                                 
34  A Universidade de Fortaleza - UNIFOR e a Fundação Edson Queiroz, mantenedora da UNIFOR, foram 

concebidas em 1973 e 1971 respetivamente, pelo industrial Edson Queiroz, empresário já estabelecido no 
ramo da distribuição de gás liquefeito de petróleo, agropecuária, indústria metalúrgica e 
telecomunicações. 

35  Milagre brasileiro é chamado o período entre 1968 e 1974, quando a economia brasileira passou por uma 
notável expansão, refletida no crescimento do produto interno bruto, estímulo às exportações, controle da 
inflação, taxas de crescimento elevadas, promoções de investimentos privados nas áreas menos 
desenvolvidas do País, por meio de incentivos fiscais, incremento de poupanças privadas impulsionadas 
pela correção monetária. A Política Nacional de Desenvolvimento, cujo presidente da República era 
Emílio Garrastazu Médici (1969-1974) e o ministro da Fazenda Delfim Neto, levou o país ao 
endividamento de dez bilhões de dólares, por meio de empréstimos ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Período no qual o desenvolvimento 
econômico, não significou desenvolvimento social e humano, acelerou a concentração de renda e a 
desigualdade social no país. O próprio presidente Médici declarava que a economia ia bem, porém o povo 
ia mal (Pompeu, 2005). 

36  A UNIFOR possui 25.000 alunos distribuídos em 32 cursos de graduação, 5 cursos de mestrado e 4 
doutorados. Já gradou mais de 47.000 alunos em cursos de graduação e mais de 4.000 alunos na pós-
graduação. Disponível em <http://www.unifor.br>>, acesso em 30 de novembro de 2010. 
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junção de vários isolados anteriormente existentes. Seu primeiro vestibular37 foi realizado 

em fevereiro de 1973, iniciando suas atividades em 21 de março do mesmo ano com 1.270 

alunos (Vieira, 2002). 

A Fundação Edson Queiroz, entidade privada sem fins lucrativos, destina os recursos 

oriundos do pagamento de mensalidades dos alunos pelo ensino acadêmico a atividades 

que contribuem para minorar as carências da população da cidade de Fortaleza. Os cursos 

acadêmicos, ofertados pela Universidade, baseiam-se em metodologias ativas que 

conciliam a excelência do ensino com o desenvolvimento regional, tornando possível a 

indissociabilidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão.  

Por uma questão epistemológica, convém que se defina o que entendemos ou o que se 

entende por método, parecendo-nos bastante pertinente a definição de Costa (citado por 

Silva & Pinto, 1986, p.129) que se reproduz rigorosamente: “uma estratégia integrada de 

pesquisa se organiza criticamente as práticas de investigação, incidindo nomeadamente 

sobre a selecção e articulação das técnicas e recolha e análise da informação”. 

3.2.1.1 A	Extensão	Universitária	e	os	Projetos	de	Responsabilidade	Social	

Desde a sua criação, em 1973, a Universidade de Fortaleza incluiu as atividades de 

extensão como fator primordial na vida acadêmica. É possível observar a intensificação de 

ações de responsabilidade social da Universidade de Fortaleza e da Fundação Edson 

Queiroz, no intuito de colaborar para modificar o perfil social, educacional e cultural da 

população da cidade de Fortaleza. Esse processo coordenado pela Vice-Reitoria de 

Extensão e Comunidade Universitária, o órgão da gestão da universidade que atua em 

diferenciados campos como: educação; saúde; arte e cultura; capacitação profissional e 

intercâmbio internacional. Envolve o corpo docente, o corpo discente a partir da égide da 

responsabilidade social sob o lema: ensinando e aprendendo. 

A UNIFOR apresenta dentro a sua estrutura organizacional cinco centros de ciências: o 

Centro de Ciências Administrativas, o Centro de Ciências Humanas, o Centro de Ciências 

Tecnológicas, o Centro de Ciências Jurídicas e o Centro de Ciências da Saúde, cada Centro 

com direção própria e coordenação dos cursos acadêmicos vinculados. 

                                                 
37  Processo Seletivo utilizado para a admissão de estudantes nas Instituições de Ensino Superior no Brasil. 
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Existe uma amplitude de serviços e ações ofertados à população cearense, em distintas 

atividades: médicas, jurídicas, pedagógicas, psicológicas. Esses serviços são 

implementados pelo Núcleo de Atenção Médica Integrada, Escola de Aplicação Yolanda 

Queiroz; Escritório de Prática Jurídica; Centro de Formação Profissional e Projetos 

Educação e Saúde na Descoberta do Aprender e Agentes Varejistas, entre outros. 

A Universidade de Fortaleza releva uma divisão estrutural que compreende setores por 

área de atuação, em grandes centros voltados à coordenação de cursos de graduação de 

matéria correlata, quais sejam; o Centro de Ciências da Saúde, Centro de Ciências 

Jurídicas, Centro de Ciências Tecnológicas, Centro de Ciências Administrativas e Centro 

de Ciências Humanas, adequando de maneira uniforme as ações voltadas à comunidade. 

Ademais, a Universidade de Fortaleza, por meio da Vice-Reitoria de Extensão e 

Comunidade Universitária, articula demandas sociais coordenadas por projetos especiais, 

direcionados à atuação conjunta entre ambiente acadêmico, corpo discente e comunidades 

de baixa renda. 

O Centro de Ciências da Saúde gerência o Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI). 

Criado em 1978, o NAMI representa o primeiro núcleo de extensão a realizar atendimento 

médico de natureza primária e preventiva para a população residente próximo ao campus 

universitário. Ampliado em 2004, trata-se de um ambiente de referência em atendimento 

médico gratuito e de qualidade, beneficiando a população e atuando como espaço de 

estágio para alunos vinculados ao Centro de Ciências da Saúde, aliando conhecimento 

teórico à experimentação prática. Durante o ano de 2009 foram atendidos 25.522 pacientes 

e realizados 373.320 procedimentos. No primeiro semestre 2010, pode-se constar o 

atendimento de 10.729 pacientes e a realização de 194.713 procedimentos. 

O Projeto Jovem Voluntário, criado em 2001, tem com principal objetivo estimular as 

ações de voluntariado de discentes em empresas conveniadas. No projeto Jovem 

Voluntário, alunos participaram do projeto no sentido de colaborara com as instituições 

conveniadas fornecendo equipe formada por alunos, das mais diversas áreas acadêmicas, 

para o desenvolvimento de atividades juntos aos pacientes. É um programa voluntário, que 

tem como propósito, a formação de jovens para exercerem a sua cidadania, levando alunos 

da Universidade de Fortaleza para instituições, hospitais, organizando festas com pacientes 

em um período de 6 meses, cumprindo carga horária semanal para no final receberem 



Capítulo III – Enquadramento Contextual 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

99 

 

Randal	Martins	Pompeu	

certificado. Tendo como objetivos: sensibilizar os alunos para contribuírem com a 

melhoria da sua comunidade, formar jovens para que exerçam sua cidadania, oportunizar a 

criação de programas sociais, minimizar a dor e sofrimento de crianças e adolescentes que 

se encontram internadas.  

As atividades realizadas nas instituições conveniadas são recreativas, lúdicas e educativas e 

têm por objetivo minimizar a dor e o sofrimento das crianças, jovens e idosos internados 

nessas instituições, bem como humanizar os ambientes de saúde. Mais de 385 alunos 

voluntários prestam serviços em instituições de saúde, como Hospital São José, Hospital 

Infantil Albert Sabin, Instituto Lar Torres de Melo, Instituto Peter Pan e o Instituto de 

Câncer do Ceará – ICC, e atuam com o objetivo de sensibilizar os alunos a contribuir para 

a melhoria da qualidade de vida de comunidades carentes. 

 

Quadro 10 – Tabela de Atendimentos em 2010: Instituições hospitalares atendidas pelo Projeto Jovem 

voluntário 

Instituições 
atendidas 

Hospital 
Infantil Albert 

Sabin 
NAMI 

Instituto Lar 
Torres de 

Melo 

Associação 
Peter Pan 

Hospital 
São José 

Instituto de 
Câncer do 

Ceará – ICC 

Número de 
Alunos 
Voluntários 

252 100 90 76 60 280 

O Centro de Ciências Humanas deu origem a dois importantes projetos: a Escola de 

Aplicação Yolanda Queiroz e, o Projeto Educação e Saúde na Descoberta do Aprender, por 

meio de práticas pedagógicas e psicológicas que, articuladas, propiciaram o 

desenvolvimento dos referidos projetos, reunindo diversos outros cursos de graduação. 

A Escola de Aplicação Yolanda Queiroz tem por finalidade oferecer à comunidade do 

Dendê, gratuitamente, educação da alfabetização ao 3° período. Para a educação ser de fato 

um agente de transformação social, é necessário desenvolver um trabalho com as crianças 

no sentido de fortalecê-las como cidadãos. 

Fundada desde 1982, a Escola de Aplicação Yolanda Queiroz proporciona educação 

gratuita e de qualidade a crianças de 3 a 8 anos residentes nas comunidades carentes 

vizinhas ao Campus da Universidade, em especial à comunidade do Dendê. São ofertados 

os cursos do 1º ao 4º ano do ensino fundamental, nos períodos da manhã e da tarde. Seus 
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currículos são enriquecidos com atividades de informática, artes plásticas, esporte, dança e 

ludoteca. A Escola atende 730 crianças que recebem material didático, fardamento e 

alimentação gratuitamente. As crianças são acompanhadas por uma equipe de profissionais 

multidisciplinar formada por pedagogos, psicólogos, educadores físicos, nutricionistas e 

profissionais da saúde além de fornecer campo de estágio para acadêmicos de diversos 

cursos de graduação da universidade. Elas recebem ainda assistência médica e 

odontológica. 

Quadro 11 – Comparativo de crianças beneficiadas pela Escola de Aplicação Yolanda Queiroz 

(período: 2009 – 2011) 

Período 2009 2010 2011 

Número de crianças matriculadas 473 728 661 

O Projeto Educação e Saúde na Descoberta do Aprender foi implantado desde 2002 e tem 

como principal objetivo auxiliar na capacitação de crianças, pacientes de doenças renais 

crônicas que se submetem ao extenso tratamento em clínicas. Possui a intenção, ainda, de 

proporcionar aos pacientes, portadores de insuficiência renal crônica, a aquisição de 

conteúdos básicos do ensino fundamental, minimizando ao mesmo tempo a angústia e a 

ansiedade no decorrer da realização da diálise, bem como promover a socialização do 

conhecimento que os mesmos não têm acesso, devido à impossibilidade causada pelas suas 

limitações. Assim, durante as sessões de hemodiálise, 155 crianças, que não conseguem 

acompanhar o ritmo normal das escolas, recebem aulas de português e matemática. Esse 

projeto conta com a participação de 10 alunos do curso de psicologia, bolsistas da 

Fundação Edson Queiroz, que se deslocam até as clínicas conveniadas com a UNIFOR 

para ministrar as aulas, sob orientação de professores. Os institutos conveniados como a 

Universidade são: o Instituto do Rim, a Policlínica do Rim e o Centro de Diálise de 

Fortaleza. 
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Quadro 12 – Tabela de atendimentos Projeto Educação e Saúde na Descoberta do Aprender - Quadro 

comparativo (Período: 2009 – 2010) 

INSTITUTOS 
CONVENIADOS 

2009 2010 

Instituto do Rim 372 744 

Instituto de Doenças Renais 108 216 

Policlínica do Rim 168 336 

TOTAL 648 1296 

O Centro de Ciências Jurídicas desenvolve o acesso à justiça por meio do Escritório de 

Prática Jurídica (EPJ) promovendo assistência jurídica gratuita à comunidade e aplicação 

técnica do Direito, garantindo, além de benefícios ao público atendido, uma formação mais 

ampla e humanista a todos os alunos envolvidos. Professores de Direito, alunos e 

advogados propiciam à população consultas, petições, audiências de mediação e 

conciliação, assessoria jurídica, encaminhamentos de processos e orientações de natureza 

legal. A Universidade oferece assistência jurídica gratuita a pessoas carentes que buscam a 

solução de conflitos de natureza familiar, consumerista, penal, tributária, entre outras. A 

solução extrajudicial de conflitos é a prioridade do EPJ, haja vista que, somente diante da 

resistência à conciliação, é que se iniciam os procedimentos judiciais. Para realizar as 

mediações e conciliações o escritório também dispõe do serviço de psicólogo e de 

assistente social. Entre junho de 2010 e junho de 2011, foram realizados 46.372 

atendimentos.  

A UNIFOR oferece à população acesso à arte, cultura e ao lazer, por meio de exposições e 

mostras de artes plásticas de autores nacionais e internacionais, no Espaço Cultural 

UNIFOR e Espaço Cultural Anexo. Desde setembro de 2004 a junho de 2011, os espaços 

culturais receberam mais de 850.000 (oitocentos e cinquenta mil) visitantes conforme 

tabela 13. A visitação é gratuita e conta com monitores discentes do curso de belas artes, 

arquitetura e comunicação social, que orientam o visitante reforçando o caráter educativo e 

possibilitando a democratização do acesso às mais diversas manifestações de arte. Dispõe 

ainda de projeto de Arte-Educação com sistema de reserva para visitação guiada e 

transporte gratuito para crianças e jovens de escolas públicas. 
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Quadro 13 – Número de Visitantes no Espaço Cultural e Espaço Cultural Anexo. 

Exposição Total 
Visitas 

Raimundo Cela 15.520 

Arte Brasileira 31.216 

XIII Unifor Plástica 12.424 

História do Ceará em Obras Sacras  22.990 

Mirabolante Miró 30.301 

Rembrandt 103.310 

XIV Unifor Plástica 17.975 

Rubens 84.475 

Bandeira 40.276 

Iberê Camargo 26.726 

XV Unifor Plástica 30.671 

A Escrita Chinesa 12.939 

VIK Vik Muniz 47.627 

Burle Marx 27.352 

BRASILIANA 52.117 

Tesouros e Simbolismos da Colômbia 49.497 

BARÃO DE MAUÁ 15.130 

Leonilson 13.252 

Fotografias da India 5.181 

FRANÇA  12.391 

A vida de HAYDN 8.244 

O Teatro de sombras Chines 14.137 

O LEGADO SAGRADO 13.630 

O fotográfo MARC RIBOUD 5.881 

20 aos Pedaços- Gravuras 39.088 

Rio das Pedras 29.957 

BRASSAI – Paris La nuit 51.015 

OTTO CAVALCANTI 19.099 

A CONTABILIDADE no BRASIL 29.041 

TOTAL 861.462 

 Fonte: Universidade de Fortaleza - UNIFOR 

Na área do Esporte, a Universidade promove interação com a comunidade interna e externa 

ao Campus, em vários projetos de Escolas de Esporte de diferentes modalidades como 
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atletismo, natação, voleibol, handebol, basquetebol, futebol de campo e futsal. Por possuir 

pista e quadras esportivas certificadas internacionalmente, a UNIFOR realiza eventos 

nacionais e internacionais, como Corrida de Rua e o Grand Prix Internacional de 

Atletismo, que atraem para a Instituição milhares de participantes. O campus abriga 

também os eventos para-olímpicos, haja vista que os deficientes físicos possuem 

tratamento especializado. 

3.2.1.2 O	Centro	de	Formação	Profissional	da	UNIFOR	

Com o objetivo de contribuir para o crescimento do Estado do Ceará, por meio da 

educação e da qualificação profissional, a Fundação Edson Queiroz promove, há mais de 

trinta anos, ações de responsabilidade social, com o intuito de engajar alunos da 

universidade e incentivar a interação da comunidade acadêmica em projetos sociais. Dessa 

maneira, o conceito de aprendizado em sala de aula se abrange, albergando a socialização 

de conhecimentos e a prestação de serviços à comunidade, materializando-se, então, em 

benefícios sociais. A Fundação Edson Queiroz amplia, a cada ano, sua filosofia de atuação, 

que consiste em promover a aceleração do crescimento e desenvolvimento, com a missão 

precípua de desenvolver e apoiar iniciativas que resultem na produção de resultados 

positivos para toda a sociedade, por meio da renovação do ensino e da adoção de 

mecanismos hábeis à profusão do ideário de contribuir para um Brasil socialmente mais 

justo. 

O compromisso da Fundação Edson Queiroz, como instituição voltada ao desenvolvimento 

da tríade Ensino, Pesquisa e Extensão, se estende à capacitação profissional, e tal projeto é 

materializado pelo Centro de Formação Profissional (CFP), coordenado pela Divisão de 

Responsabilidade Social, vinculado à Vice-Reitoria de Extensão Universitária e 

Acadêmica. Criado desde 2002 o CFP proporciona capacitação a pessoas de baixa renda ou 

inativas, com a oferta de cursos técnicos e profissionalizantes. Os cursos funcionam em 

três turnos e habilitam moradores de comunidades carentes para exercer atividades que 

gerem emprego e renda. 

O Centro de Formação Profissional oferta cursos profissionalizantes gratuitos para 

cidadãos carentes de formação especializada. Durante o ano de 2.009, 1.885 pessoas 

receberam formação profissionalizante nas áreas tecnológicas, administrativas e da saúde e 
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desde a sua criação já foram treinados 10.032 alunos. Os cursos de capacitação profissional 

são ministrados por discentes de diferentes áreas da Universidade, os quais são orientados 

por professores habilitados, referendados pela coordenação dos seus respectivos cursos de 

graduação, detém a oportunidade de aliar o aprendizado teórico à experiência prática da 

promoção do conhecimento elemento este indispensável à boa formação como profissional 

em cada área. 

A oferta de cursos obedece ao procedimento de aprovação de projetos elaborados com o 

auxílio pedagógico dos professores da Universidade de Fortaleza, e consequente análise da 

Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária e Reitoria. Cumpre asseverar que 

todos os cursos ministrados são certificados, documento este que confere autenticidade e 

legitimidade à aprovação, que se dá mediante a comprovação do binômio frequência e 

avaliação final de cada curso, momento no qual os professores realizam provas e/ou 

atividades de cunho prático, com o intuito de verificar o aproveitamento da matéria 

lecionada em cada módulo. 

Os cursos são realizados nas dependências do Bloco Z, no campus da Universidade de 

Fortaleza, em salas de aula próprias e adequadas ao número de alunos, visando o 

envolvimento entre comunidade e contexto acadêmico. As inscrições são realizadas 

periodicamente, para oportunizar a presença de um número mais expressivo de pessoas, 

possibilitando a abrangência do acesso à educação profissional. Cada curso recebe a 

quantidade de 25 a 30 alunos por turma, número este limitado, com vistas ao melhor 

aproveitamento de cada conteúdo.  

Em 2011, até o mês de julho, foram realizados quatro módulos, com cursos de duração 

dois a três meses para cada curso ministrado e carga horária média entre 40 e 80 

horas/aula. As inscrições são realizadas com antecedência de três semanas ao início dos 

módulos, a partir da entrega da seguinte documentação básica: número de registro geral, 

número de cadastro de pessoa física, 1 foto 3 x 4, comprovante de residência. Os alunos 

inscritos devem comparecer às aulas e garantir um mínimo de 75% de frequência durante o 

curso, além de média equivalente à nota 7 (sete), num intervalo de zero (0) a dez (10), em 

avaliações realizadas por cada professor, como forma de garantir a qualidade da 

certificação e excelência da proposta do projeto. Entre janeiro e julho de 2011, foram 

realizadas quarenta e duas turmas, em quatro módulos três meses, totalizando o número de 
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763 alunos concludentes, habilitados ao reingresso no mercado de trabalho e ao exercício 

de atividades laborais específicas. 

Além das aulas em sala com equipamentos didáticos, os alunos do Centro de Formação 

Profissional usufruem da infraestrutura e espaço físico da Universidade de Fortaleza, visto 

que alguns cursos detêm em sua ementa a exposição de elementos práticos, que se 

materializam com o acesso às oficinas, gráfica, videoteca, laboratórios de informática e 

laboratórios de eletrônica.  

O material didático, confeccionado em apostilas, é fornecido de maneira gratuita e como 

forma de estímulo ao estudo contínuo, o que permite aos alunos o acompanhamento das 

disciplinas ministradas e a adequação ao processo educativo, propiciando uma formação 

diferenciada. Sob a égide de uma prática pedagógica dinâmica e inclusiva, a educação 

profissional aponta, ainda, para a formação cidadã, denotando a força transformadora do 

indivíduo que, alijado socialmente, recupera possibilidades de inserção pela capacitação 

profissional.  

Os alunos exercitam os saberes aprendidos com atividades de cunho prático, consolidando 

o conhecimento teórico e desenvolvendo habilidades específicas, coerentes aos objetivos 

de cada curso. São realizadas avaliações periodicamente, com o propósito de verificar a 

qualidade dos cursos ministrados e, principalmente, a aceitação da comunidade à iniciativa 

realizada pela Universidade, com a coleta de sugestões para novos cursos e análise do 

conteúdo aprendido.  

Semestralmente, ocorre a solenidade de encerramento dos cursos e entrega de certificados, 

momento este em que a participação de todos os alunos é celebrada pelas autoridades 

acadêmicas da instituição. Trata-se de um importante momento de divulgação institucional 

para os cursos realizados, além de proporcionar a valorização dos concludentes, que 

recebem a certificação como resposta ao esforço empreendido na continuidade dos cursos 

ministrados, participação em sala de aula e desempenho. 

Periodicamente são ofertados cursos na área de Turismo, como Formação de Garçon, 

Cumim, Camareiro e de línguas estrangeiras como Inglês e Espanhol básicos para Agentes 

Turísticos. Na área das ciências tecnológicas são ministrados cursos de Informática básica, 

Auxiliar de Construção civil, Leitura de Plantas Arquitetônicas, Eletricista básico e 
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avançado. Observa-se que na área das Ciências Administrativa são priorizados cursos de 

Auxiliar de escritório, Porteiro e Agentes Varejistas, que possuem como objetivo ofertar 

qualificação profissional para a atuação padronizada e organizada como vendedores 

ambulantes dentro do campus da UNIFOR, fornecendo aos participantes capacitação 

específica. Objetiva, ainda, disponibilizar campo prático de estágio para alunos do Centro 

de Ciências Administrativas.  

No Centro de Ciências da Saúde destacam-se os treinamentos inerentes à formação de 

Cuidador Infantil e Cuidador de Idoso, bem como cursos sobre a utilização de plantas 

medicinais, entre outros. 

É possível perceber que o combate à exclusão se materializa com a adoção de práticas 

direcionadas à minimização de seus efeitos, a partir da implementação de mecanismos 

hábeis ao desenvolvimento de pessoas e construção de espaços de educação 

profissionalizante. Os indicadores sociais das comunidades circunvizinhas à Universidade 

de Fortaleza, por exemplo, evidenciam a urgência por iniciativas que proclamem um novo 

relacionamento entre universidade e comunidade, de maneira mais participativa e atuante 

na redução das desigualdades de acesso à educação, à dignidade, aos direitos sociais, o que 

passa a ocorrer pela introdução de iniciativas que priorizem o indivíduo e a relação de 

sustentabilidade entre comunidade universitária e público externo. 

A universidade deve definir suas atividades baseada em três premissas básicas: prestação 

de serviços à comunidade, relação entre ensino e pesquisa e integração entre a atividade 

acadêmica e social, o que vem a ensejar a necessária capacidade de organização e 

articulação para o desenvolvimento social, sem que tais ações se confundam com o mero 

assistencialismo. A urgência por práticas inclusivas, impulsionadas pelo próprio 

movimento social que, fortalecido, pugna pela garantia de direitos essenciais e pela 

construção de um patamar mínimo de igualdade entre indivíduos, forma a ideia de 

emancipação cidadã aliada à necessidade por ações sociais efetivas.  

A Responsabilidade Social da Universidade se mostra de forma ativa na qualificação e 

capacitação de pessoas para inserção no mercado de trabalho, adotando práticas de suporte 

à inclusão social, de maneira significativa e presente na execução de iniciativas. A 

integração de pessoas, principalmente das que vivem sob a circunstância do risco social, 
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evidencia a necessidade pela mobilização e articulação de ações efetivas, como condição 

imprescindível para a adequação social, de modo a conferir às mesmas o condão decisório 

de participação ativa na sociedade. Exige-se, ainda, contínua reflexão sobre o papel social 

dos agentes que adotam práticas inclusivas, como a universidade, que utiliza recursos 

humanos próprios para a materialização, iniciativas como o Centro de Formação 

Profissional, evitando o refúgio ao assistencialismo para trabalhar mecanismos de inserção 

definitiva do indivíduo pela edificação da cidadania e aprimoramento profissional. 

Evolução de Cursos ofertados pelo Centro de Formação Profissional (período: 2002 – 

2010): 

Quadro 14 – Alunos beneficiados  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

420 482 695 590 820 1355 1535 1885 2224 

Quadro 15 – Cursos promovidos 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

5 7 10 8 16 26 46 66 82 

 

3.2.2 A	Universidade	de	Trás‐os‐Montes	e	Alto	Douro	–	UTAD	

No início da década de setenta, a implantação de instituições de ensino superior constituiu 

uma das principais metas do governo de Portugal, atendendo a uma necessidade de 

desenvolvimento econômico e social, bem como de diminuição das divergências regionais 

do país. A abertura de novas Universidades e de Institutos Politécnicos torna possível o 

surgimento de um número maior de professores, cientistas, pesquisadores e técnicos 

administrativos com formação superior.  

De acordo com Fernandes (2007), surgem os primeiros esforços para a implantação de uma 

instituição de ensino superior em Vila Real, com a publicação de um artigo intitulado 

“Uma Universidade em Vila Real”, no jornal A Voz de Trás-os-Montes, em julho de 1970, 

“(...) um acto político de incalculáveis consequências numa terra virgem em matéria 
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universitária, que pela sua situação geográfica promete incalculáveis vantagens...”, e em 

outubro com a visita do ministro de Educação Nacional Veiga Simão.  

Com o objetivo de promover o ensino superior de curta duração e implantar a pesquisa 

aplicada particularmente em caráter regional, o Instituto Politécnico de Vila Real – IPVR 

iniciou suas atividades em agosto de 1973, funcionando na Quinta de Prados, em Vila 

Real. O IPVR assumiu um papel importante contribuindo sobremaneira para o 

desenvolvimento da região de Vila Real, resultando na criação, em setembro de 1979, do 

Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro – IUTAD38.  

Entre os anos de 1979 a 1986, o IUTAD passou por um período de grande crescimento 

tanto no ensino, com a criação e diversificação da oferta de cursos, como na pesquisa 

científica e tecnológica, reunindo assim condições favoráveis para a transformação em 

Universidade. O Governo de Portugal decretou em 22 de março de 1986, por meio do 

Decreto-Lei nº 60/86 a conversão do IUTAD em Universidade de Trás-os-Montes – 

UTAD. Neste período a UTAD registrou um aumento considerável no seu corpo discente 

passando de 1542 alunos em 1986/1987 para 3117 alunos em 1989/1990, distribuídos em 

19 cursos e em três áreas pedagógicas: Ciências Agrárias, Ciências Exatas e Naturais e 

Ciências Humanas e Sociais (Fernandes, 2007).  

De acordo com os seus Estatutos39, a UTAD tem como objetivos fundamentais o Ensino, a 

Pesquisa, a Extensão e o Apoio à Comunidade, constituindo como um Centro de 

Excelência para a educação superior e para a criação, transmissão e difusão da ciência, 

tecnologia e cultura em Portugal. Suas atividades, de acordo com o Artigo 10º, são 

baseadas no “exercício da liberdade intelectual e no respeito pela ética de serviço público, 

no reconhecimento do mérito, no estímulo à inovação, à competitividade e à modernização 

da sociedade, e no compromisso com a promoção humana, a inclusão social e a coesão 

territorial”. Dentre os princípios de Responsabilidade Social da Universidade são tratados 

no Artigo 11º, destaca-se a promoção da qualificação, valorização e formação profissional 

das pessoas que nela prestam serviço e da comunidade na qual se insere. 

                                                 
38  Em 14 de setembro de 1979, a Lei nº 49/79 criou o Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto 

Douro – IUTAD, com o objetivo de implantar o ensino superior de curta e longa duração e de pós-
graduação, promover a pesquisa fundamental e aplicada nas áreas de desenvolvimento agrário, industrial 
e de serviços, dando prioridade às de caráter regional. 

39  Os Estatutos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foram publicados em 9 de dezembro de 
2008, no Diário da República, 2ª série, Nº 237. 
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3.2.2.1 A	Estrutura	Organizacional	e	Científica	da	UTAD	

Após a entrada em vigor dos Estatutos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

revistos pelo Despacho Normativo nº 63/2008 publicado a 9 de Dezembro é constituído em 

2009 o Conselho Geral. Desta forma redefine-se o modelo de governo e de gestão da 

universidade, sob um outro modelo organizacional, com novos órgãos e atribuições.  

A organização da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro integra os seguintes 

Órgãos de Governo: Conselho Geral, o Reitor (e sua equipa reitoral constituída pelo 

Reitor, Vice-reitores e Pró-reitores), o Conselho de Gestão, Administrador, Serviços de 

Ação Social, Escolas, Centros de Investigação, Provedor do Estudante e o Conselho 

Académico. 

O Conselho Geral é constituído por vinte e três membros: a) treze representantes dos 

professores e investigadores da UTAD; b) três representantes dos estudantes; c) seis 

personalidades de reconhecido mérito, não pertencentes à Universidade, com 

conhecimentos e experiência relevantes para esta; d) um representante do pessoal não 

docente e não investigador (Capítulo II, Conselho geral, Artigo 34.º do Despacho 

Normativo nº 63/2008). 

O Reitor é o órgão superior de governo e de representação externa da Universidade, sendo 

o órgão de condução da política da Universidade, e que preside ao Conselho de Gestão. O 

Reitor é eleito pelo Conselho Geral nos termos estabelecidos nos Estatutos e segundo o 

procedimento previsto no respetivo regulamento elaborado pelo Conselho Geral (Capítulo 

III, Reitor, Artigo 40.º do Despacho Normativo nº 63/2008). 

O Conselho de Gestão é composto pelo Reitor, que preside, por um Vice -Reitor por si 

designado e pelo Administrador, podendo ainda incluir um ou dois membros com 

competência reconhecida nos domínios da gestão, livremente escolhidos e nomeados pelo 

Reitor de entre pessoal docente e investigador ou não docente e não investigador da 

Universidade (Capítulo IV, Conselho de gestão, Artigo 49.º do Despacho Normativo nº 

63/2008). 

O Provedor do Estudante é um órgão independente que tem como função a defesa e a 

promoção dos direitos e interesses legítimos dos estudantes no âmbito da Universidade 

(Capítulo V, Provedor do Estudante, Artigo 51.º do Despacho Normativo nº 63/2008). 
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O Conselho Académico é um órgão colegial, que tem como missão promover a cooperação 

e articulação entre os Conselhos Científicos, os Conselhos Técnico-Científicos e os 

Conselhos Pedagógicos das Escolas e dos Centros de Investigação. O Conselho Académico 

é constituído por: a) O Reitor, que preside; b) Os Presidentes das Escolas; c) Os 

Presidentes dos Conselhos Científicos das Escolas, nos casos em que estes não sejam 

presididos pelos Presidentes das Escolas; d) Os Presidentes dos Conselhos Pedagógicos 

das Escolas, nos casos em que estes não sejam presididos pelos Presidentes das Escolas; e) 

Dois representantes dos Centros de Investigação, eleitos pelos Diretores dos Centros de 

Investigação, de entre os seus pares; f) Um representante dos alunos de cada Escola, eleito 

pelos membros do Conselho Pedagógico respetivo, de entre os seus pares; g) O Presidente 

da AAUTAD, ou um seu representante legal (Conselho Académico, Artigo 53.º e Artigo 

54.º do Despacho Normativo nº 63/2008). 

As Escolas de natureza universitária são unidades orgânicas dirigidas à realização 

continuada das tarefas de ensino, de investigação, de transferência de ciência e de 

tecnologia, de difusão da cultura e de prestação de serviços especializados. Na UTAD 

existem cinco escolas: a) Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias; b) Escola de Ciências 

Humanas e Sociais; c) Escola de Ciências e Tecnologia; d) Escola de Ciências da Vida e 

do Ambiente; e) Escola de Enfermagem. As Escolas agrupam-se em Departamentos de 

áreas do conhecimento afins, promovendo e coordenando cursos visando a atribuição de 

graus académicos, bem como outros cursos, de áreas de conhecimento afins. As Escolas 

são constituídas pelos seguintes órgãos: a) Assembleia; b) Presidente; c) Conselho 

científico; d) Conselho Pedagógico (Artigo 57.º, Artigo 58.º e Artigo 60.º do Despacho 

Normativo nº 63/2008). 

Os Centros de Investigação são estruturas dirigidas à realização continuada das tarefas de 

investigação, de transferência de ciência e de tecnologia, de difusão da cultura e de 

prestação de serviços especializados que, quando sejam unidades orgânicas, são dotados 

dispõem de autonomia científica (Artigo 77.º do Despacho Normativo nº 63/2008). 

O Administrador deverá ser escolhido entre pessoas com saber e experiência na área da 

gestão, com competência para a gestão corrente da Universidade e a coordenação dos 

Serviços, sob direção do Reitor. Sendo da sua competência: a) Assegurar a gestão corrente 

e coordenar os Serviços da Universidade, sob direção do Reitor; b) Executar todas as 
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tarefas e exercer todas as competências que lhe forem cometidas ou delegadas pelo Reitor 

(Artigo 82.º do Despacho Normativo nº 63/2008). 

Os Serviços são unidades funcionais, hierarquicamente organizadas, orientadas para o 

apoio técnico e administrativo permanente necessário ao funcionamento da Universidade e 

de toda a sua estrutura organizativa. São Serviços da UTAD os: Serviços Académicos, 

Serviços Documentação e Bibliotecas, Serviços Financeiros e Patrimoniais, Serviços de 

Informática e Comunicações e Serviços de Recursos Humanos (Artigo 83.º do Despacho 

Normativo nº 63/2008). 

Os Serviços de Ação Social (SAS) são a estrutura da Universidade vocacionada para 

assegurar as funções de ação social escolar. Os SAS gozam de autonomia administrativa e 

financeira, detendo a capacidade de praticar atos jurídicos, de tomar decisões com eficácia 

externa e de praticar atos definitivos, bem como de dispor de receitas próprias e de 

capacidade de as afetar a despesas aprovadas de acordo com orçamento próprio. Dispõem 

de Serviços Administrativos próprios, sem prejuízo de poderem partilhar Serviços da 

Universidade com o objetivo da racionalização dos recursos humanos e financeiros (Artigo 

85.º e Artigo 86.º do Despacho Normativo nº 63/2008). 

As Estruturas Especializadas são unidades funcionais, orientadas para o suporte às 

atividades de ensino, de investigação, de prestação de serviços e de difusão da cultura 

humanística, artística, científica e tecnológica, que se inserem no âmbito da missão da 

Universidade (Artigo 91.º do Despacho Normativo nº 63/2008). Consideram-se Estruturas 

Especializadas as que integram os seguintes gabinetes: 1) Unidade de Apoio às Atividades 

Académicas: a) Gabinete de Gestão da Qualidade; b) Gabinete de Formação; c) Gabinete 

de Apoio a Projetos; d) Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa; 2) Unidade de 

Relações Externas: a) Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade; b) Gabinete de 

Comunicação e Imagem. 3) Unidade de Apoio Técnico, Manutenção e Segurança: a) 

Gabinete de Serviços Gerais; b) Gabinete de Manutenção e Segurança (Anexo 4, Dos 

gabinetes das estruturas especializadas do Despacho Normativo nº 63/2008). 

Tomando em consideração a estrutura organizativa da UTAD, quer ao abrigo dos antigos 

estatutos, quer ao abrigo dos atuais, no ponto seguinte abordaremos alguns dos projetos 
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levados a cabo ou em curso na UTAD que se prendem com a Responsabilidade Social 

desta instituição. 

3.2.2.2 Projetos	de	Responsabilidade	Social	da	UTAD	

Ao longo dos anos a UTAD desenvolveu projetos e promoveu serviços de grande impacto 

junto da região em que se insere, contribuindo de forma indubitável para o 

desenvolvimento do capital humano e social, promovendo o desenvolvimento sustentável. 

Loureiro e Cristóvão (2000) procuraram definir um perfil da extensão da UTAD, fazendo-

o “a partir de cinco dimensões de análise: estratégias e políticas seguidas; estrutura e 

organização existente; conteúdos (actividade produzida); processo e forma em que tem 

assentado; e avaliação interna” (Loureiro e Cristóvão, 2000, p. 257). Concluíram que “Os 

resultados do estudo mostraram-nos que, do ponto de vista oficial, a extensão sempre foi 

considerada uma prioridade política e sempre foi entendida como um instrumento de 

desenvolvimento regional” (Loureiro & Cristóvão, 2000, p. 257). 

Os investigadores Loureiro e Cristóvão (2000) afirmam que os “’responsáveis’ pela 

extensão da Universidade são: a Reitoria, os Departamentos (onde estão incluídos alguns 

laboratórios e clínicas que apoiam a comunidade), os SDE, o SCETAD, Centros e 

Institutos (CEDR, ITIDAI, Instituto de Ciência e Tecnologias Agrárias e Agroalimentares, 

Centro de informática da UTAD), entre outros” (Loureiro e Cristóvão, 2000, p. 258). 

Neste ponto serão abordados alguns dos projetos e serviços que se desenvolveram de e 

para a comunidade da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, a saber Serviço Cooperativo 

de Extensão em Trás-os-Montes e Alto Douro; Trás-os-Montes Digital; Acompanhamento 

da utilização educativa da Internet pelos professores e alunos das escolas públicas do 1º 

Ciclo do Ensino Básico no Distrito de Vila Real; Formação e Atribuição de Diplomas de 

Competências Básicas em Tecnologias de Informação e Comunicação; Centro de 

Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade; Serviços de Documentação e Extensão 

(agora denominado Serviços de Documentação e Bibliotecas), Laboratório de Ecologia 

Aplicada; CATED - Centro de Acompanhamento do Treino e Excelência Desportiva; 

Gabinete de Apoio à Promoção Industrial da UTAD (GAPI); Saídas Profissionais e 

Empreendedorismo; Museu de Geologia e Jardim Botânico. 
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O Serviço Cooperativo de Extensão em Trás-os-Montes e Alto Douro decorreu entre 

Dezembro de 1999 e Novembro de 2000, tendo levado ao lançamento do Projeto Trás-os-

Montes Digital – Serviço Cooperativo de Extensão em Trás-os-Montes e Alto Douro. “Esta 

iniciativa prosseguiu um duplo objectivo: favorecer o acesso de vários estratos da 

população do interior à Sociedade da Informação e difundir a utilização da telemática no 

seio da administração local e desconcentrada, tendo em vista a modernização dos serviços 

públicos e uma maior aproximação entre a administração territorial e os cidadãos” 

(Morgado, Ramos e Bulas-Cruz, 2003, p. 133). Este projeto desenvolveu-se “com base 

numa parceria multi-institucional, que envolveu um número significativo de agentes locais 

e regionais, nomeadamente, durante a primeira fase que decorreu entre Dezembro de 

1999 e Novembro de 2000, 10 Câmaras Municipais, 20 Juntas de Freguesia, a Direcção 

Regional de Agricultura de Trás-os-Montes e 10 dos seus Serviços de Extensão Agrícola, a 

Administração Regional de Saúde do Norte e os Hospitais de Vila Real e de Chaves, mais 

de 50 Escolas do 1º ciclo, a uARTE e a FCCN” (Morgado, Ramos & Bulas-Cruz, 2003, p. 

135).  

O projeto Trás-os-Montes Digital, que decorreu entre 2001 e 2003 envolveu “30 Câmaras 

Municipais, 78 Juntas de Freguesia, a Direcção-Regional de Agricultura de Trás -os-

Montes e Alto Douro e 30 dos se Serviços de Extensão Agrícola, a Administração Regional 

de Saúde do Norte e 10 Centros de Saúde, o Centro Hospitalar Vila Real – Peso da Régua, 

os hospitais de Bragança, Chaves, Lamego e Mirandela, a Direcção Regional de 

Educação do Norte, mais de 1100 Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, 50 salas de 

jardim de infância, a Comissão Interprofissional da Região Demarcada do Douro, o 

Centro de Formação Profissional do Instituto de Emprego e Formação Profissional, os 

Institutos de Gestão Financeira da Segurança Social de Vila Real, Bragança e Viseu, os 

Institutos de Solidariedade e Segurança Social de Vila Real, Bragança e Viseu, o Centro 

de Emprego de Vila Real, as Associações de Municípios da Terra Quente, do Vale do 

Douro Norte e do Alto Tâmega, a Delegação Douro do Instituto Portuário e dos 

Transportes Marítimos, as Sub-Regiões de Saúde de Vila Real e de Bragança” (Morgado, 

Ramos & Bulas-Cruz, 2003, p. 136). Este projeto procurou através do incentivo para a 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação pelos cidadãos, escolas, 

empresas e serviços públicos combater a Interioridade, contribuindo para combater os 

atrasos de desenvolvimento das regiões interiores, atenuando as distâncias e aumentando a 
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acessibilidade à informação e a novos serviços (Morgado, Ramos & Bulas-Cruz, 2003, p. 

136). 

O projeto Acompanhamento da utilização educativa da Internet pelos professores e alunos 

das escolas públicas do 1º Ciclo do Ensino Básico no Distrito de Vila Real teve como 

principais objetivos reforçar o acompanhamento da utilização educativa da Internet pelos 

professores e alunos das escolas públicas do 1º Ciclo do Ensino Básico, promover e 

divulgar a Internet como recurso educativo e meio de comunicação privilegiado, junto dos 

professores, alunos e encarregados de educação das escolas do 1º Ciclo. Para apoiar os 

professores elaborou-se um manual didático-pedagógico – O B-A-BA da Internet (Reis e 

Santos, 2002), entre outro material diverso (Reis, Santos & Ferreira, 2008). Este projeto 

decorreu entre os anos de 2002 e 2006. 

No projeto Formação e atribuição de Diplomas de Competências Básicas em Tecnologias 

de Informação e Comunicação (FCB) teve como principal objetivo a sensibilização e a 

preparação da população de Trás-os-Montes e Alto Douro para uma nova Cultura Digital, 

disponibilizando um conjunto de ações que permitiram, por um lado formar e certificar 

indivíduos para que pudessem desfrutar das novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação acedendo a um conjunto de serviços e informações disponíveis on-line, e por 

outro, atribuir uma certificação aqueles em que o uso destas tecnologias já fazia parte das 

suas atividades diárias. Foram organizadas e realizadas, de Janeiro de 2004 a Junho de 

2007, 380 ações de Formação em Competências Básicas, envolvendo 4.413 formandos, e 

realizados 25.126 exames em Diplomas de Competências Básicas dos quais foram 

aprovados 22215 (Santos, Reis, Vieira & Reis, 2007). 

O CERTIC desenvolve a sua atividade orientada para a aplicação da ciência e da 

tecnologia na melhoria da qualidade de vida de populações com necessidades especiais, 

nomeadamente pessoas com deficiência, idosos e acamados em áreas como o acesso a 

tecnologias de informação, comunicação e mobilidade. Entre várias iniciativas, têm 

merecido especial atenção: a) a promoção da acessibilidade às tecnologias de informação 

e comunicação (computador, software, Internet, conteúdos digitais, telecomunicações, 

televisão); b) a pesquisa, avaliação e divulgação de ajudas técnicas; c) o apoio às 

necessidades educativas especiais das escolas do distrito de Vila Real (Informática 

especial); d) o desenvolvimento de projetos de tele-reabilitação; e) a colaboração na 
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implementação do Programa Nacional para a Participação dos Cidadãos com 

Necessidades Especiais na Sociedade da Informação; f) a promoção da engenharia de 

reabilitação e acessibilidade em Portugal; g) elaboração de Planos Municipais de 

Acessibilidade (www.acessibilidade.net/). 

Os Serviços de Documentação e Extensão, que de acordo com o Despacho Normativo nº 

63/2008, passaram a denominar-se Serviços de Documentação e Bibliotecas têm como 

missão “Garantir de forma profícua e proficiente a recolha, o tratamento e a difusão dos 

documentos nos seus diferentes formatos, contribuindo para o desenvolvimento e 

consolidação dos diferentes saberes, da aprendizagem e da investigação, salvaguardando 

os valores e acultura organizacional, promover a edição e divulgação de documentos 

audio-scripto-visuais e multimédia e potenciar as redes de parceria e de cooperação 

através da extensão e do apoio à comunidade” (www.sdb.utad.pt). 

O Laboratório de Ecologia Aplicada (LEA) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD) “é uma equipa de investigação e prestação de serviços, constituída em 

2001, vocacionada para o desenvolvimento de estudos e metodologias nos domínios da 

inventariação, monitorização e conservação de fauna e flora, integridade dos ecossistemas 

e modelação ecológica. Na vertente prestação de serviços no domínio da monitorização 

ecológica, o LEA é constituído por um corpo de técnicos próprio com formação específica 

em Biologia, Ecologia e Ambiente, com a logística e os recursos técnicos e materiais 

necessários para monitorizar os principais biótopos terrestres nacionais, com especial 

destaque para o estudo das componentes Fauna (mamofauna incluindo quirópteros, 

avifauna, herpetofauna e macroinvertebrados), Flora e Habitats” (www.lea.web.pt/). 

O Centro de Acompanhamento do Treino e Excelência Desportiva (CATED), aprovado em 

2007, é uma estrutura especializada da UTAD que regula, promove e dinamiza atividades 

extracurriculares da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. “É uma estrutura de 

interface da UTAD para as Atividades de Extensão de âmbito desportivo. Em termos 

funcionais, tem duas grandes finalidades: a) gerir, em cada semestre, as instalações 

disponíveis de forma a aumentar a capacidade de resposta em termos desportivos, quer ao 

nível universitário, em interação com a AAUTAD, quer ao nível das atividades dos 

funcionários e alunos da UTAD; b) no quadro das atividades de extensão, enquanto 

ligação ao fomento desportivo, desenvolver sinergias para que as Atividades 
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Físicas/Desporto cheguem de uma forma harmonizada, controlada e com maior 

qualidade, às populações residentes na vasta região do Interior Norte do País” 

(www.utad.pt/pt/servicos/cated/index.html). 

Gabinete de Apoio à Promoção Industrial da UTAD (GAPI) visa promover a valorização 

do conhecimento gerado por empresas, empreendedores e instituições do ensino superior e 

do sistema científico, através do fomento do empreendedorismo de base tecnológica e da 

promoção e apoio na utilização do Sistema de Propriedade Industrial junto dos referidos 

agentes económicos. Tem como público-alvo as empresas com modelos de negócio 

baseados no conhecimento e inovação; start-ups de base tecnológica; empreendedores; 

Instituições do ensino superior e do sistema científico (Relatório Atividades UTAD, 2009). 

O Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa (GAIVA) tem vindo a dirigir a sua 

atividade para a inserção/ reinserção dos recém-licenciados e antigos alunos da UTAD, 

atuando numa política de reforço dos mecanismos de apoio aos jovens diplomados. Apoia 

os recém-diplomados ao nível das saídas profissionais e do empreendedorismo (Relatório 

Atividades UTAD, 2009). 

O Museu de Geologia da UTAD tem como objetivos: a) criar um espaço vivo onde os 

alunos e visitantes, particularmente alunos e professores das escolas da região encontrem 

resposta às múltiplas questões relacionadas com as ciências da Terra; b) promover a 

divulgação das ciências e dos recursos geológicos, a promoção científica, técnica e cultural 

da UTAD estimulando e propiciando a interação com outros parceiros nos diversos 

domínios científico-técnicos e educacional (http://www.museugeologia.utad.pt). 

O Jardim Botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro constitui uma das 

coleções vivas mais importantes de Portugal. Atualmente regista cerca de 1.000 espécies 

vivas, formando parte de um variado conjunto arquitetónico - paisagista no interior do 

campus universitário (Quinta de Prados e Quinta de Nossa Senhora de Lurdes). A 

idealização deste jardim sustenta-se sobre a integração permanente do visitante com o 

ambiente. Com esta finalidade o espaço contempla atualmente 17 coleções temáticas: 

Plantas arcaicas, Aromáticas e Medicinais, Fruteiras silvestres, Plantas de cobertura, 

Coleções de Relvas, Resinosas ornamentais, Mediterrânicas Calcicolas, Mediterrânicas 
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Silicicolas, Mortórios do Douro, Arboreto Florestal, Ericáceas e Cistáceas, Mirtáceas e 

Fagáceas (http://aguiar.hvr.utad.pt/index.htm). 

3.2.2.3 O	ITIDAI	e	suas	atividades	

Em Outubro de 1988 foi criado o Instituto de Trás-os-Montes para a Investigação e 

Desenvolvimento Agro-Industrial – ITIDAI, entidade sem fins lucrativos e com o objetivo 

de promover a investigação científica, o desenvolvimento experimental e a formação nos 

setores agrário e industrial e inovação tecnológica, em parceria com diferentes instituições. 

O ITIDAI tem como sócios fundadores a UTAD, o Laboratório Nacional de Engenharia e 

Tecnologia Industrial, o Instituto de Investigação Agrária, a Fundação Luso-Americana 

para o Desenvolvimento, a Associação Industrial Portuense, a Associação Industrial 

Portuguesa e as Câmaras Municipais de Vila Real, Bragança, Chaves e Peso da Régua. 

O ITIDAI é uma associação científica e técnica, sem fins lucrativos que tem como 

objetivos o exercício e a promoção da investigação científica, o desenvolvimento 

experimental e a formação nos sectores agro-industrial, orientados para a prestação de 

serviços, sobretudo no campo da inovação tecnológica, quer isoladamente quer em 

colaboração com outros organismos, instituições e pessoas coletivas, públicas ou privadas. 

Os estatutos conferem-lhe várias tarefas, tendo todas elas como elemento comum a 

contribuição para o desenvolvimento da região. De entre as mais importantes destacam-se 

a preocupação em satisfazer as necessidades regionais; promovendo ações de formação 

profissional, projetos de investigação que conduzam ao desenvolvimento concertado da 

Região. 

De seguida apresentaremos algumas das atividades desenvolvidas pelo ITIDAI entre 2008 

e 2010, na área da formação. 
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Quadro 16 – Atividades realizadas pelo ITIDAI em 2008 

Nome da Acão 
Horas por 

Acão 
Nº de Ações 

Nº de 
Formandos 

Local 

Guias Especialistas do Património por 
Itinerários Turísticos Locais 

400 1 18 Moimenta 

Valorização dos Recursos Endógenos 
Rurais nas Rotas Temáticas 

106 1 16 
Sernancelhe 

 
Dinamização da Economia no Âmbito 
Regional 

97 1 18 Tarouca 

As Técnicas de Marketing e 
Comercialização para não 
Especialistas 

76 
 

1 17 
Resende 

 

Interlocutores de Rotas Medievais 140 1 17 Penedono 

Técnicas de Expressão, Comunicação 
e Tradução 

125 1 16 Pesqueira 

Descobrir e Traçar Novas Rotas 116 1 17 Cinfães 

Operacionalização de Guias 80 2 34 Barcelona 

Fonte: Relatório de Actividades da UTAD 2009 

Quadro 17 – Atividades realizadas pelo ITIDAI em 2009 

Acão de Formação 
Entidade 

Promotora 
Carga 

Horária 
Nº de 

Formandos 
Local 

Internet - navegação ITIDAI 25 15 Vila Real 

Criação de sites WEB ITIDAI 50 15 Vila Real 

Protecção/melhoria do ambiente, segurança, 
higiene e saúde no trabalho e direitos na 
actividade profissional 

ITIDAI 25 14 Moimenta 

Noções de HACCP (Hazard Analysis Critical 
and Control Points) 

ITIDAI 25 14 Moimenta 

Provas de eficácia de limpeza e desinfecção de 
superfícies 

ITIDAI 25 14 Moimenta 

Implementação e avaliação do sistema HACCP ITIDAI 50 14 Moimenta 

Implementação e avaliação do sistema HACCP ITIDAI 50 17 Tarouca 

Turismo seguro ITIDAI 50 15 Moimenta 

Imagem Pessoal e Comunicação com o Cliente 
– Acção 1 

ITIDAI 50 12 Vila Real 

Imagem Pessoal e Comunicação com o Cliente 
– Acção 2 

ITIDAI 50 13 Vila Real 

Imagem Pessoal e Comunicação com o Cliente 
– Acção 3 

ITIDAI 50 12 Vila Real 

Informação e promoção da região ITIDAI 50 16 Tarouca 

Atendimento e recepção do cliente – Acção 1 ITIDAI 50 16 Tarouca 

Atendimento e recepção do Cliente – Acção 2 ITIDAI 50 17 Chaves 

Paisagem natural ITIDAI 50 16 Tarouca 

Negociação e venda de produtos e serviços 
turísticos – Acção 2 

ITIDAI 25 16 Chaves 

Estrutura e dinâmica dos ecossistemas ITIDAI 25 15 Moimenta 

Áreas protegidas - turismo ITIDAI 25 15 Moimenta 
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Diversidade agrária regional ITIDAI 50 15 Moimenta 

Protecção do ambiente ITIDAI 25 15 Moimenta 

Agricultura e desenvolvimento rural sustentável ITIDAI 25 15 Moimenta 

Técnicas de atendimento – Acção 1 ITIDAI 25 15 Vila Real 

Técnicas de atendimento – Acção 2 ITIDAI 25 11 Vila Real 

Património artistico e cultural ITIDAI 50 16 Tarouca 

Marketing turístico ITIDAI 50 20 Tarouca 

Animação Turística ITIDAI 25 15 Tarouca 

Instrumentos para a criação de projectos e 
empresas turísticas 

ITIDAI 50 15 Tarouca 

Condução de Briefings ITIDAI 25 18 Vila Real 

Fonte: Relatório de Actividades da UTAD 2010 

 

Quadro 18 – Atividades realizadas pelo ITIDAI em 2010 

Projecto n.º 9068/2008/23 do Instituto de Trás-os-Montes para a Investigação e Desenvolvimento Agro-
Industrial, integrado na tipologia 2.3 – Formações Modulares Certificadas 

Financiado pelo Programa Operacional para o Potencial Humano 

Acção de Formação 
Entidade 
Promotor

a 
N.º de 
Acções 

N.º 
Horas 

N.º 
Formandos 

Volume 
Formação 

Atendimento - Inglês Técnico ITIDAI 1 50 12 543 

Atendimento e Recepção do Cliente ITIDAI 1 50 16 800 

Implementação e Avaliação do Sistema 
HACCP 

ITIDAI 1 50 15 750 

Informação e Promoção da Região ITIDAI 1 50 16 800 

Marketing Turístico ITIDAI 1 50 14 700 

Normas de Qualidade, Protecção do 
Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no 
Trabalho Agrícola 

ITIDAI 1 25 13 325 

Operações Culturais Inerentes à Implantação 
de um Pomar 

ITIDAI 1 50 13 650 

Paisagem Natural ITIDAI 1 50 16 800 

Património Artístico e Cultural ITIDAI 1 50 16 800 

Princípios Básicos de Economia e Fiscalidade ITIDAI 1 25 14 350 

Qualidade e Aspectos Comportamentais ITIDAI 2 50 28 1.225 

Sistemas Organizacionais e Introdução à 
Gestão 

ITIDAI 1 50 14 700 

Valorização e Empreendedorismo Rural ITIDAI 1 50 15 725 

Gestão da Qualidade Área de Serviços ITIDAI 1 50 15 750 

Fonte: Relatório de Actividades da UTAD 2011. 
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Capítulo	IV	–	Dados	e	metodologia	de	análise	
A análise estatística deve fazer parte, sempre que possível, de qualquer projeto de 

investigação. Na presente investigação ela é decisiva. Seu papel principal é de estabelecer 

se os resultados obtidos na amostra têm significância estatística e se confirmam os 

pressupostos subjacentes à análise teórica. Existem vários métodos e técnicas estatísticas 

que podem ser utilizadas em trabalhos deste gênero, depende da seleção do tipo da variável 

estudada, do tipo de estudo que se pretende realizar e das hipóteses de investigação que 

foram formuladas. Neste estudo optou-se por uma abordagem quanlitativa e quantitativa. 

Neste capítulo descrevem-se e fundamentam-se as opções metodológicas desta 

investigação, desde o surgimento das preposições (método qualitativo), questões e 

hipóteses (método quantitativo), escolha das pessoas a entrevistar e da base de dados para 

recolha quantitativa, construção do painel de dados e identificação dos métodos e técnicas 

estatísticas, percorrendo-se um complexo processo de uma abordagem própria e detalhada. 

Começa-se pela descrição dos métodos e técnicas utilizadas. 

4.1 MÉTODOS	E	TÉCNICAS	DE	INVESTIGAÇÃO	

O método pode ser definido como um caminho, uma lógica de pensamentos (Vergara, 

1997), um conjunto de etapas e processos a serem percorridas ordenadamente na 

investigação dos fatos (Ruiz, 2002) ou ainda “uma estratégia integrada de pesquisa se 

organiza criticamente as práticas de investigação, incidindo nomeadamente sobre a 

selecção e articulação das técnicas e recolha e análise da informação.” definição de Costa 

(citado por Silva & Pinto, 1986, p.129). Para Leite (2008) o método serve de base ou de 

caminho para que seja feita a coleta dos dados a serem analisados e interpretados no 

resultado da investigação.  

Assevera Baranãno (2004) que o método científico é um instrumento para a sondagem da 

realidade, composto de um conjunto de procedimentos, por meio dos quais os problemas 

científicos são formulados e as hipóteses científicas examinadas. Trata-se de uma 

orientação que ajuda o pesquisador a planejar sua investigação, a formular suas hipóteses, 

a realizar experiencias e a interpretação dos seus resultados obtidos. 
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4.1.1 Método,	 problemática,	 hipóteses	 de	 investigação	 e	 operacionalização	 de	
variáveis	

Achamos sobremaneira pertinente a ideia de Minayo (1994), que encara a investigação, 

como uma ação básica das ciências na sua busca pela descoberta da realidade 

“confirmada”. Serve-se de uma metáfora bastante elucidativa, que o método é a alma da 

teoria, é o encaixe entre dados, ideias e realidades.  

Em contraponto com o autor anterior será conveniente atentar-se nas palavras de Gil 

(1999) que considera que a investigação reveste um carácter mais prático, visto que é um 

processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo 

fundamental da investigação é descobrir respostas para problemas, mediante o emprego do 

procedimento científico. 

Para Freixo (2009), os métodos de investigação concretizam os mais diversos fundamentos 

filosóficos e aliam-se com as inquietudes de um investigador. Traduzem uma sequência de 

operações que produzem um resultado válido, confiável e fiel com a realidade. Trata-se de 

um caminho traçado para chegar à verdade por meio de procedimentos racionais e 

ordenados, que servem para orientar o pesquisador nas decisões e deteção de erros.  

De todos os métodos de aquisição de conhecimento, a investigação científica é, sem 

margem para dúvidas, o mais rigoroso e o mais aceitável, uma vez que assenta num 

processo racional. Em relação aos demais, possui ainda uma enorme primazia que o 

diferencia dos outros métodos, que é o facto de poder ser corrigido conforme a progressão 

da investigação e recolocar em questão tudo o que ele próprio propõe. De acordo com Gil 

(1999), este método de aquisição de conhecimentos é dotado de um enorme poder 

descritivo e explicativo dos factos, dos acontecimentos e dos fenómenos, pelo que citando-

o ficamos com um claríssima ideia sobre a natureza da ciência e do método científico: 

“(…) tem como objectivo fundamental chegar à veracidade dos factos (…) não se 

distingue de outras formas de conhecimento. O que torna, porém, o conhecimento 

científico distinto dos demais é que tem como característica fundamental a sua 

possibilidade de verificação” (p.26).  

Considera Gil (1999, p. 26), segundo o qual é condição sino qua non para um saber 

científico quando se cumprirem “operações mentais e técnicas que possibilitam a sua 
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verificação. Ou seja, quando se estabelece o método que possibilitou chegar a esse 

conhecimento”. 

Da análise crítica dos processos e problemas de investigação, surge a metodologia, 

intimamente ligada “à ciência que estuda os métodos científicos como as técnicas de 

investigação e, até mesmo, a uma certa aproximação da epistemologia. (…) O método (…) 

corresponde a um corpo orientador da pesquisa que, obedecendo a um sistema de normas, 

torna possíveis a seleção e articulação de técnicas, no intuito de se poder desenvolver o 

processo de verificação empírica” (Pardal & Correia, 1995, p. 11). 

Este trabalho de investigação pode ser caracterizado como exploratório-descritivo e do tipo 

ex post facto (Vergara, 1997). Utilizou-se uma abordagem qualitativa por meio do uso da 

técnica de estudo de caso (Yin, 2005) uma vez que se pretendeu conhecer de forma 

aprofundada qual o papel das universidades no desenvolvimento do capital humano e 

social por meio da responsabilidade social, tratando-se, portanto, de um estudo multi-caso.  

De acordo com Sedoglavich (2010) e Ragin (1987) comparando as atitudes tomadas pelos 

sujeitos, através do estudo de multi-caso, poderá ser descoberto a combinação entre eles e 

se ressaltará algum tipo de generalização. Esse tipo de comparação denominada de 

Grounded Theory, tem como primeiro procedimento a formulação de categorias que 

clareiam os dados do primeiro nível de abordagem, a fim de converter em uma análise 

descritiva. Em um segundo nível, tenta demonstrar a saturação dessas categorias de forma 

a enfatizar sua relevância teórica, identificando assim, um a redução de dados e criando 

várias identificações entre as categorias; e em um terceiro nível de análise, desenvolve 

estas categorias dentro de um sistema analítico geral aplicável além dos elementos da 

pesquisa. 

Para Eisenhardt (1995) os estudos de caso podem ser escolhidos por replicar casos já 

existentes, desenvolver teorias emergentes, preencher gaps teóricos ou por serem casos 

extremos, no intuito de desenvolver teorias existentes ou criar novas proposições teóricas a 

partir de dados empíricos. 

Estudos de caso são descrições empíricas ricas sobre um fenômeno baseadas em uma 

variedade de dados (Yin, 2005). O estudo de caso pode ser um conto histórico ou uma 

descrição de eventos recentes acerca do objeto de estudo, onde a ideia central do estudo de 

caso é desenvolver a teoria de forma indutiva (Eisenhardt & Graebner, 2007). A teoria 
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emerge então a partir do reconhecimento de padrões de relacionamento entre constructos e 

entre/dentre casos onde são desenvolvidos os argumentos lógicos para estas relações. 

Afirmam também Eisenhardt e Graebner (2007) que ao contrário dos experimentos em 

laboratório, que isolam o fenômeno de um contexto, o estudo de caso enfatiza a riqueza do 

mundo real como contexto onde o fenômeno ocorre. 

Para analisar os casos em estudo nesta investigação opta-se pela utilização do método 

qualitativo e do método quantitativo para melhor compreender o fenómeno em estudo. 

Segundo Sedoglavich (2010), o método qualitativo é utilizado para descobrir e entender 

quais mitos que estão além dos fenômenos que se sabe tão pouco, seja para construir novas 

teorias e sintetizar teorias existentes, seja para desenvolver um sistema teórico que pode ser 

sujeito a testes de hipóteses e análises quantitativas. 

Ao trabalhar de forma, também, qualitativa, este estudo procura explorar dados que 

possuam um maior aprofundamento em revelar aspetos da importância da responsabilidade 

social das Universidades no desenvolvimento sustentável local que dados quantitativos, 

apenas, não são capazes de revelar com facilidade. O reduzido número de casos (dois) não 

deve ser visto como uma fraqueza metodológica uma vez que a técnica de estudo de caso 

propõe-se a desenvolver/confrontar teorias e não testá-las a priori. Portanto, o uso de casos 

que são particularmente ajustáveis aos objetivos do estudo é totalmente viável como 

amostra, assim como experimentos em laboratório usam casos que foram pré-selecionados 

para o estudo (Eisenhardt & Graebner, 2007). 

A pesquisa qualitativa objetiva contribuir principalmente com o fortalecimento de teorias e 

modelos, uma vez que, de forma aprofundada, melhora o entendimento do fenômeno e de 

seus fatores subjacentes (Malhota, 2001). 

A Figura 14 representação a metodologia de investigação do nosso estudo, uma espécie de 

fluxograma sintetizando as suas etapas e representando o esquema geral da metodologia de 

investigação desta tese. 
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Regressemos de novo a Gil (1999, p. 26) que diz do método científico “como o conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos adoptados para se atingir o conhecimento”. 

Enquanto Jesuíno (citado por Silva & Pinto, 1986, p. 216) enuncia “o objetivo da 

investigação científica é não só descobrir e descrever acontecimentos e fenómenos, mas 

também explicar e compreender porque razões tais fenómenos ocorrem”.  

De acordo com Vergara (1997), a pesquisa é classificada em função dos objetivos, que 

podem ter um carácter exploratório, descritivo e explicativo. O carácter exploratório tem 

por base a sondagem realizada em área na qual existe pouco conhecimento acumulado; o 

descritivo visa conhecer, compreender, listar e descrever as características de um 

determinado fenômeno ou conjuntura e não possui característica de explicar o fenômeno 

que descreve; e o explicativo procura conhecer, identificar e esclarecer os motivos que 

contribuem para a ocorrência de determinados fatos ou fenômenos. 

Nesta investigação o carácter exploratório, está patente ao longo de todo o trabalho uma 

vez que visa trazer novos conhecimentos acerca da responsabilidade social das 

universidades. O carácter descritivo, foi alcançado porque pretendemos conhecer, 

compreender listar e descrever a contribuição da responsabilidade social de universidades 

no Brasil e em Portugal. E por fim, o carácter explicativo, fundamental igualmente nesta 

investigação, orientou no sentido de cumprimento do objetivo primordial, ou seja a 

responsabilidade social de universidades, no Brasil e em Portugal, na formação do capital 

humano e do desenvolvimento sustentável por meio do empreendedorismo.  

Nesta fase da investigação parece oportuno citar algumas ideias de Giddens, em 2007, 

sobre o problema de investigação: “Todas as investigações partem de um problema a 

investigar. (…) uma vez identificado o problema (…) o próximo passo a seguir no 

processo de investigação é rever as evidências disponíveis no campo (…) e seguidamente, 

uma formulação precisa do problema de investigação. (…) Neste estádio, os palpites sobre 

a natureza do problema podem por vezes tornar-se hipóteses definidas” (p. 644).  

Baseada na revisão da literatura, realizada nas secções anteriores, são estabelecidas 4 

hipóteses (Quadro 19) de investigação para o problema: Será que a Responsabilidade 

Social da Universidade através da formação do Capital Humano e Social tem um impacto 

positivo no desenvolvimento local sustentável por meio da capacitação profissional? 
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Quadro 19 – Proposições e hipóteses de investigação 

 

Proposições de investigação 

Método qualitativo 

Hipóteses de investigação 

Método quantitativo 

Proposição 1: A gestão organizacional, tendo em 

consideração a RSU, influencia positivamente a 

formação de capital humano e social na região em que 

a instituição em que está inserida. 

H0
(1): O apoio à formação influencia o desempenho 

do professor; 

Proposição 2: A gestão organizacional, através da 

promoção de práticas de RSU, tem um impacto 

positivo no desenvolvimento sustentável da região 

onde se insere através dos seus stakeholders. 

H0
(2): O apoio à formação influencia a avaliação 

geral do curso; 

Proposição 3: A formação de capital humano e social, 

através de práticas de RSU, contribui para o 

desenvolvimento sustentável (g)local. 

H0
(3): O desempenho do professor influencia a 

avaliação geral do curso; 

Proposição 4: A formação profissional, através de 

RSU, desenvolve a inovação e o empreendedorismo 

(g)local. 

H0
(4): A situação profissional atual do aluno 

influencia a avaliação geral do curso; 

 

A enunciação da hipótese assume uma importância central, e de acordo com (Pardal & 

Correia, 1995, p. 14), é “um instrumento orientador da investigação que facilita a seleção 

dos dados e a organização da sua análise; ao mesmo tempo, se tornada possível por uma 

teoria, permite pôr esta á prova e, refutada ou aprovada, do confronto entre teoria e 

realidade empírica, poderá tornar possível a formulação de novas hipóteses”.  

A hipótese torna-se fundamental para guiar e focar uma pesquisa, é a conexão necessária 

entre a teoria e a investigação que induz a novos conhecimentos, a “hipótese expõe o que 

procuramos” (Goode & Hatt, 1979, p. 74).  

Segundo Campanha (1995) a hipótese define-se como uma explicação, independentemente 

da sua natureza, proposta para um problema, mais ou menos provável, apoiada nos factos 
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acessíveis ou provas relevantes. É a tentativa de explicação mediante uma suposição ou 

conjetura verosímil, destinada a ser demonstrada pela comprovação dos factos. A hipótese, 

como já foi afirmado, constitui um dos elos mais importantes no ciclo da investigação, cujo 

início passa invariavelmente pela identificação do problema científico (Martinez & 

Ferreira, 2007).   

Para a prossecução desta investigação, em bom rigor e coerência, utiliza-se uma 

abordagem mais operacional da mesma, na qual a análise entre causa e efeito, as suas 

correlações e a distinção entre variáveis independentes e variáveis dependentes, assumem 

um papel preponderante (Giddens, 2007). 

Nesta fase do estudo parece importante definir alguns dos conceitos referidos. Desta forma, 

segundo Barañano (2004) uma variável dependente é aquela que o investigador tenciona 

compreender, explicar ou prever, ou seja, a variável dependente não é mais que o 

fenómeno em estudo, é o próprio objeto de estudo. As variáveis independentes, por seu 

lado, consistem nos fatores que o investigador pode manipular, e na perspetiva de Andrade 

(1995), influenciam as dependentes atuando sobre as outras variáveis que fundamentam 

um determinado conhecimento. Nessa linha de raciocínio, Fortin (2003), entendeu a 

variável independente como aquela que o pesquisador controla num estudo de forma medir 

o seu efeito na variável dependente. Ambas podem ser definidas como os aspetos 

discerníveis do objeto em estudo, são individuais e podem assumir valores e serem 

mensuráveis, característica fundamental e inerente á sua natureza. (Campanha et al., 1995). 

Retomando Fortin (2003, p. 37) por definição, uma variável “tem uma propriedade 

inerente de variação e atribuição de valores” e podem ser classificadas de diferentes 

maneiras, segundo a sua utilização numa investigação.  

Neste estudo, obviamente, pode-se encontrar os dois tipos de variáveis, sendo que a 

dependente “é a que sofre o efeito esperado da variável independente; é o comportamento, 

a resposta ou o resultado observado que é devido à presença da variável independente”, 

ainda de acordo com Fortin (2003), que contrapõem relativamente à independente como 

sendo “a que o investigador manipula num estudo experimental para medir o seu efeito na 

variável dependente”.  

Nesta investigação as variáveis dependentes e independentes serão definidas mediante a 

análise estatística necessária para validar as hipóteses de investigação.  
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4.1.2 População	e	amostra	

A definição de população para Pardal e Correia (1995) assenta no universo, na totalidade 

dos membros do conjunto que se pretende analisar. Um universo, percebido como o 

número total de indivíduos que entram no campo da investigação, bem definido, 

subentende uma inteligibilidade e plenitude, suscetível de uma interpretação homogénea e 

precisa. Por sua vez, Fortin (2003) definiu-a como uma coleção de elementos ou de 

sujeitos que partilham características comuns, definidas por um conjunto de critérios.  

Barañano (2004, p. 85) na sua definição de população teve em conta três outros conceitos 

igualmente importantes que passamos a enumerar: “população objectivo ou universo - 

conjunto de todos os elementos cujas características queremos estudar; unidade básica de 

amostragem ou unidade estatística - cada um dos elementos que formam a população; e 

população inquirida – população estreitamente relacionada com a população objectiva, 

definida quando não é possível conhecer o universo. Serve de base para a amostragem”. 

Gil (1999) considera que a população é um conjunto determinado de elementos que 

encerram determinadas características. Afirmou que população em conjunto com a 

amostra, disponibilizam conhecimentos sobre o universo a ser aprendido, e determinam a 

amplitude da própria amostra, e a forma como será selecionada.  

Desta forma introduz-se um conceito novo, a amostra, que ele define como um 

subconjunto da população, através da qual se estimam as características da população, e 

que se subdivide em oito tipos: aleatória, sistemática, estratificada, por conglomerados, 

etapas, acessibilidade, intencional ou quotas. 

Fortin (2003) reforça a ideia de amostra como um subconjunto de uma população estar 

presentes na amostra selecionada.   

Tendo em conta o objetivo geral da nossa investigação para testar as hipóteses propostas 

foi utilizada, uma amostra determinada a partir de uma população constituída por 2.241 

alunos (CFP e ITIDAI), que beneficiaram de cursos de formação profissional em 2010. 

Os inquiridos foram abordados pelos Coordenadores dos Cursos de capacitação 

profissional para responderam ao questionário em sala de aula, por via pessoal, tendo sido 

recolhidos 464 questionários. 
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4.1.3 Técnicas	de	recolha	e	tratamento	de	dados	qualitativos	

4.1.3.1 A	Utilização	do	software	ATLAS/ti	

Tem-se tornado crescente a utilização de softwares classificados em CAQDAS (Computer-

Assisted Qualitative Data Analysis Software ou análise de dados qualitativos pelo 

computador), como apoio à análise de material empírico em pesquisas qualitativas. 

(Bandeira-de-Melo, 2006).  

Neste trabalho de investigação utilizou-se do software ATLAS/ti, versão 5.5, como 

instrumento de análise qualitativa e o software SPSS, versão 19.0., como instrumento de 

análise quantitativa. 

A grande quantidade de transcrições das entrevistas, notas de campos, protocolos e 

documentos e observações pessoais na pesquisa qualitativa podem sobrecarregar de dados 

o pesquisador, que necessita de uma forma eficiente no armazenamento e organização dos 

dados. Portanto o ATLAS/ti surge como ferramenta eficiente para a solução deste 

problema (Kelle, 2002) 

O software ATLAS/ti foi desenvolvido pela Universidade Técnica de Berlim em 1992, 

onde a palavra ATLAS, em alemão representa-se por Archiv fues Technik, Lebenswelt und 

Alltagssprache, em português significa arquivo para tecnologia, o mundo e a linguagem 

quotidiana. A sigla ti (text interpretation) corresponde a interpretação de texto. 

Diferentemente de programas de análises de dados como o SPSS, o ATLAS/ti não é capaz 

de realizar nenhuma análise por si próprio, apenas armazena e agrupa os textos, fornecendo 

ferramentas de organização de trechos das entrevistas e visualização de relações que são 

criadas pelo pesquisador (Bandeira-de-Melo, 2006). 

Neste estudo criou-se uma unidade hermenêutica do ATLAS/ti no dia 1 de dezembro de 

2010, onde foram inseridas todas as entrevistas transcritas e documentos relacionados as 

duas universidades Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – UTAD e Universidade 

de Fortaleza – UNIFOR. Os principais elementos constitutivos do ATLAS/ti para o 

desenvolvimento das análises estão citados no Quadro 20 a seguir: 
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Quadro 20 – Principais elementos constitutivos do ATLAS/ti 

Elementos Descrição 

Unidade hermenêutica 
(hermeneutic unit) 

Reúne todos os dados e demais elementos. 

Documentos primários 
(Primary documents)  

Dados primários coletados, denominados de PX, sendo x o número de 

ordem. Em geral, transcrições, reportagens, figuras etc. Sua referência é 

formatada pelo número de ordem dentro do documento primário onde está 

localizada, seguindo do seu número de ordem dentro do documento. 

Também constam da referência a linha inicial e final, no caso de texto.  

Citações (Quotes) 
Segmentos de dados, como trechos relevantes das entrevistas, que indicam a 

ocorrência de código. 

Códigos (Codes) 

São conceitos ou categorias gerados pelas interpretações do pesquisador. 

Podem estar associadas a uma citação ou  outro código para formar uma 

teoria ou ordenação conceitual. Sua referência é formada por dois números: 

o primeiro refere-se ao número de citações ligadas ao código; e o segundo, 

ao número de códigos associados. Os dois números representam, 

respectivamente, seu grau de fundamentação empírica (groundedness) e de 

densidade teórica (density). 

Notas de análises (Memos) 
Descrevem o histórico da pesquisa. Registram as interpretações do 

pesquisador. 

Esquemas gráficos 
(Netviews) 

Auxiliam a visualização do desenvolvimento da teoria e atenuam o problema 

de gerenciamento da complexidade do processo de análise. São 

representações gráficas das associações entre os códigos. 

Comentários (Comments) 

Os elementos constitutivos podem ter comentários, que são utilizados pelos 

pesquisadores para registrar informações sobre os significados, bem como 

registrar o histórico da importância do elemento para a teoria em 

desenvolvimento. 

Fonte: Adaptado de Bandeira-de-Mello (2002). 

Inicialmente, seguiram-se as recomendações de Bandeira-de-Mello (2006), começando o 

processo de codificação com a entrevista considerada mais completa para servir de fonte 

inicial de exploração de dados. Os códigos foram criados no software, referindo-se então 

ao tema das citações. Para cada código, designou-se uma lista de propriedades à luz das 

teorias de base deste trabalho. As citações retiradas das entrevistas foram comparadas pela 

análise comparativa incidente-incidente (Strauss & Corbin, 1994) para a criação dos tipos 

de categorias. 
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Quadro 21 – Teorias e Conceitos-chave utilizados 

Conceitos-chave RSE RSU 
Capital 

Humano 
Capital 
Social 

Empreendedorismo 
Social 

Autores 

Dever de atuação da 
empresa na 
sociedade 

X X 
  

X 

Goldstein (2007), 
Yunus (2007), 
(Bowen; Apud Gond 
e Igalens, 2008)  

Foco nas pessoas X 
 

X X X Zarpelon (2006) 

Promover o 
desenvolvimento 
humano sustentável 

X X X 
 

X 
Yunus (2007), 
Torres (2008) 

Resposta positiva às 
demandas dos 
stakeholders 

X X 
  

X 
Costa (2007), 
Goldstein (2007), 
Oliveira (2008) 

RSE como 
diferencial 
competitivo 

X 
   

X 

Costa (2007), 
Goldstein (2007) 
Puppim-de-Oliveira 
(2008) 

Institucionalização 
da SER 

X X 
   

Tassigny (2008), 
Ethos (2009) 

Desenvolvimento 
Regional e Local 

X X X X 
 

Declaração de 
Talloires (1990) 
Tassigny (2008),  

Formação e 
Capacitação com 
instrumentos de 
transformação 
social 

X X X X X 
Fávero (1977), 
Putnam (2003) 

Formação de Rede 
Social e ação 
coletiva 

X X X X 
 

Putnam (2003),  
Fukuyama (2005), 
Yunus (2007),  
Matos (2009) 

Agentes de 
transformação 
social e econômica 

X X X X X 
Fukuyama (2005), 
Yunus (2007), 
Sarkar (2010)  

Inovação Social X 
   

X 
Marques (2004), 
Sarkar (2010) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com os conceitos já definidos, as entrevistas foram codificadas inicialmente de acordo 

com estas categorias criadas (conceitos-chave), que servem de base teórica para a análise. 

As categorias, propriedades e manifestações são apresentadas no capítulo de análise dos 

dados, assim como os esquemas gráficos que relacionam algumas variáveis à luz dos dados 

coletados. Durante o processo de análise dos dados, foram criadas conexões entre os 

códigos, citações, notas de análise entre os documentos primários, tendo em vista os 
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insights que deles emergiram, servindo de apoio às considerações do trabalho. De fato, 

após a identificação dos principais conceitos-chave teóricos, a análise qualitativa indutiva, 

por meio das identificações empíricas, será muito importante para a identificação dos 

padrões de resposta e principais conclusões dos objetivos das entrevistas realizadas. 

Os conectores (símbolos que indicam uma relação) utilizados nesta pesquisa encontram-se 

no Quadro 22 a seguir 

Quadro 22 – Conectores de códigos e seus símbolos 

Símbolos Descrição das relações 

= O código-origem é associado ao código-destino 

[] O código-origem é parte do código-destino 

=> O código-origem é (condição causal) causa a ocorrência do código-destino 

<> O código-origem contradiz o código-destino 

*} O código-origem é propriedade do código-destino 

Isa O código-origem é um tipo, ou forma do código-destino 

AV O código-origem evita a ocorrência do código-destino 

Fonte: Adaptado de ATLAS/ti (2008), p. 213. 

No intuito de melhor visualizar e identificar os códigos, os nomes das categorias inseridas 

no software iniciam com “C:”, as propriedades com “P:” e as manifestações com “M:”. Os 

códigos seguem-se de dois números entre parênteses (X, Y), onde o X representa a sua 

fundamentação empírica ou groundedness (quantidade de trechos ou citações que estão 

vinculadas ao código) e Y sendo a densidade teórica ou density (quantidade de outros 

códigos a que está vinculado). Como exemplo, apresenta-se a figura 15 a seguir, que indica 

que o código “Desenvolvimento Regional e Local” possui 13 citações (ou trechos) 

relacionadas a ele (fundamentação empírica ou groundedness) e outros dois códigos 

associados (densidade teórica ou density). Por sua vez, “Dever de atuação na Sociedade” se 

relaciona com outros três códigos e fundamenta-se empiricamente em nove citações, 

impulsionando a manifestação chamada de “Desenvolvimento Regional e Local”. 
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a verificação e o controle, sendo que dificilmente aporta enviesamentos já que os 

factos são percebidos diretamente e sem intermediários. 

2) O segundo tipo consiste na experimentação que se reporta ao desenvolvimento da 

investigação com observação e controle intenso das variáveis que podem 

influenciar o objeto estudo. 

3) O último tipo de recolha de dados é o inquérito, fundamental na área da gestão, 

cuja finalidade é a obtenção da informação necessária através de questionários à 

amostra em estudo. De acordo com Ferreira (citado por Silva & Pinto, 1986, 

p.164) “toda a acção de pesquisa se traduz no ato de perguntar” (…) Tudo se 

resume a saber fazer perguntas e a identificar os elementos constituintes da 

resposta”.  

As principais técnicas de inquérito são a entrevista e o questionário, este último foi a 

técnica de recolha de dados que gerou o maio número de observações.  

4.1.4 Técnicas	de	recolha	e	tratamento	de	dados	quantitativos	

Na investigação, a recolha de dados apoia-se em diferentes técnicas e instrumentos de 

pesquisa, conforme os objetivos, especificidade, tipo de informação necessária e questões 

técnicas e logísticas à própria investigação. No caso da recolha de informação quantitativa, 

o questionário, de acordo com Fortin (2003), é um dos métodos de colheita de dados que 

apresenta várias vantagens como instrumento de medida, nomeadamente no que diz 

respeito ao menor dispêndio financeiro e de tempo, ao facto de poder ser aplicado a um 

grande número de pessoas simultaneamente, e por fim ao anonimato das respostas, com 

todas as vantagens daí inerentes.  

Na perspetiva de Lakatos e Marconi (1996), que em alguns aspetos coincide com Fortin 

(2003) as grandes vantagens de uso do questionário com técnica de recolha de dados são, 

poder incorporar-se e estudar um maior número de casos em simultâneo e obter um maior 

número de dados; alcançar uma área geográfica maior, promover uma melhor gestão do 

tempo e deslocações, garantir uma maior confidencialidade dos dados o que por vezes é 

determinante para garantir igualmente uma maior liberdade de expressão, e, diminuir o 

risco de influência do investigador na recolha dos dados, entre outras. 
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Barañano (2004, p.83) aponta para o questionário facto de promover “uma maior rapidez 

no apuramento de resultados, (…) maior profundidade no tratamento da informação e (…) 

a recolha de um maior número de dados”. 

Por seu lado, Gil (1999, p.128-129), enumerou vantagens, já referidas pelos outros autores, 

tais como a possibilidade de “atingir um grande número de pessoas, abarcar uma área 

geográfica extensa, garantir o anonimato, não controlar o tempo de resposta do inquirido 

e não influenciar os inquiridos”. 

Como referido anteriormente, o questionário desta investigação foi conceptualizado e 

aplicado aos 2.441 alunos de capacitação profissional das duas instituições em estudo 

tendo por base o questionário distribuído por estas instituições aos alunos com o objetivo 

de avaliação das diferentes dimensões do Curso oferecido. Este questionário encontra-se 

dividido em 9 partes (vide Anexo B). 

Os questionários podem apresentar-se como abertos ou fechados, de acordo com Ghiglione 

e Matalon (1993). O questionário aplicado neste estudo contém essencialmente questões 

fechadas, de múltipla escolha, cujas respostas obedecem a uma escala de Likert para 

valores de 1 a 5 sendo que 1 corresponde ao valor “Péssimo” e 5 ao valor “Ótimo”. 

 A formulação dessas questões teve sempre em conta premissas fundamentais como a 

clareza, concisão e uso de vocabulário simples; ordenamento funcional das questões; 

variação concisa entre a tipologia das questões; cobertura de todas as hipóteses de resposta 

(nas questões fechadas); e importância justificada de cada questão no questionário, tendo 

sempre em atenção o tipo inquiridos. 

Os dados foram recolhidos através da aplicação de um questionário, no final de alguns dos 

Cursos oferecidos pelas instituições, em forma presencial, salvaguardando-se o anonimato 

dos participantes no estudo sendo o questionário aplicado pelos docentes e pelos 

Coordenadores destes Cursos, de forma a garantir respostas não enviesadas 

Depois de recolhidos os questionário, passámos à fase seguinte. Nesta fase realizámos a 

codificação, verificação e registo, em suporte informático, através das aplicações 

IBM/SPSS - 19.0 (Statistical Package for Social Sciences) e AMOS 19.0 dos dados 

recolhidos. Através destas aplicações, atingiu-se uma análise estatística e uma apresentação 

fiel dos resultados obtidos neste estudo. 
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Os principais aspetos metodológicos estão sistematizados no seguinte modo (Quadro 23):  
  

Quadro 23 – Ficha Técnica de Investigação 

Instituições 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR) 

População 
2.441 alunos dos cursos de capacitação (formação) profissional das duas 

instituições (CFP= 2.224 e ITIDAI= 217) 

Tamanho da amostra 464 alunos (CFP= 338 e ITIDAI= 126) 

Modelo do questionário 

O questionário é constituído por questões essencialmente fechadas, com 

utilização de uma escala de Likert, baseado nos questionários de 

avaliação deste tipo de Cursos, pré-existentes nas duas instituições. 

Método de recolha da 
informação 

Inquéritos administrados pessoalmente, com a colaboração dos 

Coordenadores dos Cursos 

Modelos estatísticos 
utilizados 

Análise de conteúdo e análise de frequências, tabelas de contingência, 

teste de Kolmogorov-Smirnov, teste de Mann-Whitney, teste de 

Kruskal-Wallis, Análise Fatorial Exploratória; Análise Fatorial 

Confirmatória, Análise de Modelos de Equações Estruturais. 

Análise de dados IBM SPSS 19.0, IBM AMOS 19, ATLAS/ti  

 
Controlo de Qualidade 
 

Em relação ao desenho dos questionários, foi verificado o correto 

ajustamento entre os objetivos do projeto e os questionários, bem como 

identificadas as perguntas que respondiam a cada um dos objetivos. Foi 

igualmente feita uma revisão da consistência entre as perguntas e as 

categorias de resposta, da sequência lógica das respostas e dos filtros. 

Os questionários foram objeto de um pré-teste40 a fim de se confirmar a 

sua operacionalidade e efetividade práticas. 

Após a codificação das perguntas abertas e validação total do ficheiro 

informático, este ficou apto a ser tabulado e tratado com base em 

software concebido para o efeito (IBM SPSS 19). 

 

As hipóteses formuladas foram testadas e as variáveis dependentes e independentes foram 

comparadas usando para o efeito diversos testes no âmbito da análise univariada e da 

análise multivariada efetuada. As análises técnicas univariada (cruzamento de dados, testes 
                                                 
40  A realização do pré-teste permitiu avaliar a atitude dos inquiridos perante o questionário, a compreensão 

das perguntas, a coerência do questionário e a consistência das respostas. Procurou-se que os 20 inquéritos 
da amostra a utilizar no estudo piloto fossem similar em características à população prevista para o 
inquérito.   



Capítulo IV – Dados e metodologia de análise 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

137 

 

Randal	Martins	Pompeu	

t e testes do χ2) e multivariada (análise fatorial dos componentes principais e modelo de 

regressão logística: binária) utilizadas serão descritas adiante, na secção de análise de 

dados, fazendo a antevisão da apresentação de resultados de cada um dos tratamentos 

estatísticos efetuados. 

As diversas tarefas e as respetivas técnicas estatísticas e econométricas associadas 

exemplificam-se no Quadro 24. 

Quadro 24 – Tarefas, descrição e técnicas estatísticas associadas 

Tarefas Descrição Técnica estatística 

Proposições de 
investigação 

Verificação das 4 proposições de 
investigação. 

Análise de conteúdo 

Caracterização da 
amostra 

Caracterização da amostra 

Frequências Absolutas e Relativas; 
Estatísticas Descritivas; 
 Teste de Qui-Quadrado, Teste de 
Kruskal-Wallis; Análise de 
Correspondências Múltiplas. 

Redução das variáveis 
Fatores de avaliação dos cursos de 
formação.  

Análise Fatorial  
Kaiser-Meyer-Olkin 

Comparação entre as 
variáveis  

Variáveis que caracterizam a amostra e os 
fatores de avaliação dos cursos de 
formação 

Teste da ANOVA, Teste de 
Kruskal-Wallis, Teste de t-Student 
para amostras independentes e 
Teste de Mann-Whitney 

Hipótese de 
Investigação 

Verificação das 7 hipóteses de 
investigação. 

 
Análise de Modelos de Equações 
Estruturais 

 

No próximo capítulo são analisados os dados recolhidos e os respetivos resultados 

estatísticos.
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Capítulo	V	–	Apresentação	e	Análise	dos	Resultados	

O propósito deste capítulo é a análise e a apresentação dos resultados qualitativos e 

quantitativos que foram recolhidos na UTAD e UNIFOR.  

5.1 APRESENTAÇÃO	E	ANÁLISE	DOS	RESULTADOS	QUALITATIVOS	

O propósito deste item é a análise e apresentação dos resultados qualitativos que foram 

obtidos por meio de entrevistas realizadas com os gestores da UNIFOR e da UTAD por 

meio do ITIDAI. Os estudos aqui apresentados foram efetuados recorrendo ao software 

ATLAS/ti versão 5.5. A análise em um primeiro momento irá deter-se nos casos 

individuais das entrevistas, contemplando o entendimento da relação entre o papel da 

responsabilidade social praticado pelas universidades como fator de desenvolvimento do 

capital humano e social da região. No segundo momento, tem-se a análise comparativa 

entre as práticas das duas universidades para o desenvolvimento local sustentável. 

Para a coleta de dados em ambas as universidades foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas nos respetivos locais, sendo a primeira realizada no ano de 2009 e a 

última em 2010. Com o intuito de conhecer melhor a realidade e o funcionamento do 

instituto e da Universidade houve a participação do pesquisador em várias visitas e 

reuniões na sede do ITIDAI e no campus da UTAD. 

O Quadro 25 apresenta informações sobre os entrevistados, incluindo a função, data da 

entrevista e duração. 

Quadro 25 – Informação sobre os entrevistados  

Nome do Entrevistado Função / Instituição 
Data da 

entrevista 
Duração total

MAM Coordenadora do Projeto ITIDAI 27/07/2009 44,42 min. 

AM Reitor da UTAD 06/07/2010 36,58 min. 

RB Coordenador do Projeto CFP 18/11/2010 29,26 min. 

FV Reitora da UNIFOR 18/11/2010 21,45 min. 
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Todas as entrevistas realizadas foram gravadas, transcritas e armazenadas em uma unidade 

hermenêutica criada no ATLAS/ti. Tendo como base o propósito do trabalho e a forma 

como o questionário está elaborado e aplicado, foi possível agrupar as respostas em quatro 

grupos, nomeadas de fases, de acordo com os principais tópicos abordados, sendo eles:  

1) Como foi criado o instituto e como a universidade vê e cumpre seu papel de RS na 

região. 

2) Qual a importância das ações de RS para o desenvolvimento social, formação de 

capital humano e capital social. 

3) Como a universidade e o instituto se relacionam com a comunidade, o que oferece 

e qual o impacto percebido. 

4) Desafios, planos de continuidade e mensagem para outras universidades de 

incentivo aos projetos de responsabilidade social. 

5.1.1 Análise	Individual	dos	Casos	da	UTAD	e	ITIDAI	

Nos subpontos seguintes procederemos à análise dos casos individuais sobre a 

responsabilidade social da UTAD e do ITIDAI. 

5.1.1.1 Fase	1:	O	cumprimento	do	papel	de	responsabilidade	social	da	UTAD	e	sua	
influência	na	região	

Em relação ao primeiro grupo de perguntas sobre como foi criado o instituto e como a 

universidade vê e cumpre seu papel de RS na região, a opinião dos entrevistados de fato 

corrobora com várias das ideias citadas na revisão de literatura em Caldera (2006); Porto 

(2008) e Narasimharao e Nair (2010) a respeito do desenvolvimento da responsabilidade 

social na universidade e seu dever de atuação na sociedade. 

Sobre o ITIDAI, este instituto foi “criado para ser uma interface da universidade, no 

fundo era para conseguir transmitir os conhecimentos da universidade pro público em 

geral...” MAM- 5:19 (519:519) 

Então e daí era ter um instituto que transmitisse as empresas da agroindústria 

alguns conhecimentos do que se fazia na universidade, a maneira como nós 

fazemos é através de projetos e nestes últimos anos, através de formação, por que 
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no fundo toda a formação que nós promovemos tem a ver com áreas da 

universidade, né? MAM 5:20 (520:520) 

Interessante ressaltar que no caso do ITIDAI, este não faz parte da UTAD, e sim a UTAD 

é que faz parte do ITIDAI, sendo um dos sócios dentre empresas, bancos e câmaras 

municipais. “O ITIDAI como instituição promotora precisa estar credenciada à 

universidade, que é a entidade formadora” MAM. 

A criação do ITIDAI veio da necessidade de desenvolver social e economicamente a 

região geográfica próxima à UTAD, inicialmente dentro do setor agroindustrial, uma 

expertise da universidade. Esta prática está de acordo com a visão de Pompeu (2006); 

Puppim-de-Oliveira (2008) e Tassigny (2008). 

Ele foi criado no passado, tinha objetivos de desenvolvimento social obviamente, e 

essa cobertura tem a ver com o desenvolvimento de trabalhos que interessassem a 

região de Trás-os-Montes e Alto Douro. A ideia inicial foi através desse instituto 

que serviu aos interesses das populações em vários ambientes de sua atividade de 

investigação no setor agroindustrial, e a própria universidade está desenvolvendo 

o seu trabalho na sociedade e hoje em dia cada vez mais as ações de 

responsabilidade social no caso da UTAD é por demais evidente nessa região. AM 

5:5 (53:53) 

A institucionalização da responsabilidade social na UTAD iniciou-se com uma 

regulamentação em Portugal que na década de 70 objetivou criar em cada capital de 

distrito uma instituição de ensino superior. Portanto, o fato de ser uma IES de caráter 

profissionalizante do ramo agrário, a universidade começou naturalmente a pesquisar sobre 

as necessidades e problemas da região, buscando a partir daí fundos para o mantimento 

destas pesquisas que já possuíam um caráter social. De fato com a instalação de 

universidades na região e posteriormente o ITIDAI houve grande desenvolvimento de toda 

a região, conforme afirmam Zainko (2006) e Calderón (2007). 

Este progresso foi um progresso que trouxe muita gente para o distrito muitos 

alunos, lembro, como uma hipótese em 2002 nós tínhamos sete mil e trezentos 

estudantes que não são da região apenas, aliás ainda hoje o número de estudantes 

da nossa região era obviamente pequeno cerca de 75% por cento são estudantes 
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que se deslocam de todos os pontos do país e que vem estudar de acordo com nossa 

oferta prometida, o que implica que nos temos que ter um serviço da ação social 

bem equipados para residências e restaurantes de nossos estudantes, nós temos 

pois algo que é importante na contribuição para retiradas da própria universidade, 

a universidade, seus departamentos, agora escolas que mudou tudo. Agora temos 4 

escolas de natureza universitária e uma escola de natureza politécnica que é a 

escola imagem de Vila Real, que pertence ao sistema politécnico e 4 escolas de 

natureza universitária, escola de ciências agrárias e primárias, escola de ciências 

humanas e sociais, escola de ciências e tecnologias e escola de ciências da vida e 

do ambiente, já estamos organizados assim, estas escolas e estes departamentos 

tem atividades e desenvolvem atividades, não só de pesquisa, mas também na 

organização de eventos, de natureza cultural e de natureza científica que vão 

trazendo até nós, muita gente importante nas suas áreas, e que tem sido ótimo para 

a universidade. AM 6:7 (16:16) 

De fato a UTAD é ciente de seu dever de atuação na sociedade como instituição de ensino 

e capacitação. Um dos fatores citados pelo Reitor é Associação Acadêmica, que na revisão 

de literatura é citado por Calderón (2007). 

A Associação Acadêmica desenvolve suas atividades do lado desportivo, do lado 

cultural, isso é também importante para aquilo que é responsabilidade social da 

nossa universidade, cada curso tem um núcleo, um núcleo de cursos, esse núcleo 

de estudantes de cursos, são também importantes para desenvolver suas atividades 

com vista fundamentalmente aquilo que são no futuro emprego. Organizam eventos 

e trazem até nós muita gente que está no mercado de trabalho e que nos vem trazer 

experiência, nos vem trazer conhecimento e eles aprendem de uma forma diferente 

fora do contexto da aula tradicional tem estes encontros, workshops nas áreas, etc, 

ou seja, a universidade fervilha todos os anos porque todos são muito ativos 

felizmente, é raro o dia em que nós não tínhamos os nossos, os nossos auditórios 

com algo. AM 6:16 (24:24) 

Outro ponto importante da atuação da universidade na região é a parceria e formação de 

redes sociais que apoiam as iniciativas sociais do ITIDAI. Hoje a instituição recebe 

demandas e financiamentos de outras organizações no intuito de capacitar e treinar novos 
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trabalhadores para uma área específica. Ressalta-se o papel dos Stakeholders. Argumentos 

referidos por autores como Savitz (2007); Kartotli (2007), Oliveira (2008) e Matos (2009). 

O ITIDAI é um instituto que tem vários associados, empresariais, a banca, as 

autarquias, as prefeituras de Vila Real e outras da região, não é só através do 

ITIDAI, a própria universidade em si, através de suas escolas desenvolvem um 

conjunto de ações que são importantíssimas do ponto de vista do desenvolvimento 

social e cultural da região e da gente do povo dessa região. AM 6:17 (32:32) 

Trata-se ainda sobre como a UTAD vê e cumpre seu papel de responsabilidade social, o 

Reitor AM quando perguntado sobre se a sua universidade continuaria suas ações sociais 

mesmo sem a ajuda financeira da comunidade europeia afirmou que indiscutivelmente a 

UTAD continuaria a exercer seu papel social. Esta conclusão também foi referida por 

Fávero (1977); Topal (2009) e Santos (2010). 

Indiscutivelmente, indiscutivelmente, procuraria fundamentalmente como continua 

a procurar apoio para projetos de investigação junto de entidades, várias 

entidades financiadoras quer nacionais, quer estrangeiras continuamos a procurar 

a prestação de serviços as empresas, a comunidade em geral servindo-as e 

resolvendo seus problemas e angariando fundos obviamente para poder ampliar a 

sua capacidade de intervenção da sociedade da região e do país em geral. AM 

6:37 (176:176) 

A relação destes fatores citados foi organizada em um esquema gráfico (Figura 16) no 

intuito de organizar melhor as conclusões a respeito das motivações e cumprimento das 

práticas de responsabilidade social por parte da UTAD através do ITIDAI. 

Foi interessante perceber que de fato o dever de atuação na sociedade por parte do ITIDAI 

veio como motivação após um grande crescimento da região. Este movimento atualmente é 

fator propulsor do desenvolvimento regional e local, tornando necessária também uma 

maior institucionalização das práticas de responsabilidade social por parte da UTAD, que 

conta com o apoio dos Stakeholders, formando-se assim uma rede voltada para o 

desenvolvimento social. 
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explorar as rotas turísticas da região ainda mal exploradas. Esta evidência foi identificada 

por Schultz (1961), Putnam (2000), Sen (2000) e Diniz (2010). 

A ideia na parte do turismo era abranger várias áreas, nós tínhamos, por exemplo, 

a parte dos guias, para formar pessoas que fossem guias, tínhamos a parte, por 

exemplo de dinamização de economia no âmbito regional, no fundo era para criar 

empresas que desse apoio ao turismo, direta ou indiretamente, depois tínhamos 

também algumas promoções de produtos endógenos. Era muito diversificado este 

plano, tinha uma parte, por exemplo, de relações públicas, imagens etc. MAM 5:10 

(101:101) 

O oferecimento dos cursos também possui uma relevância perene na vida dos beneficiados 

que não só adquirem novos conhecimentos, mas também são colocados diante de novas 

oportunidades profissionais fornecidas pelo próprio instituto. 

Essa parte do ensino dos nossos estudantes do secundário, é mais uma prova, mais 

uma prova da universidade sempre aberta, procurando desenvolver projetos de 

investigação aplicada com interesse para ação social, procurando uma ligação 

cada vez maior as empresas, procurando, obviamente com isso possibilitar mais 

emprego para os estudantes que está se formando, há uma preocupação constante 

que é garantir a qualidade dos nossos estudantes, ao pessoal formando, que quer 

terminar licenciatura, terminar o mestre e quer também terminar o doutorado, 

estamos progredindo. AM 6:16 (24:24) 

O ITIDAI é um instituto que tem vários associados, empresariais, a banca, as 

autarquias, as prefeituras de Vila Real e outras da região, não é só através do 

ITIDAI, a própria universidade em si, através de suas escolas desenvolvem um 

conjunto de ações que são importantíssimas do ponto de vista do desenvolvimento 

social e cultural da região e da gente do povo dessa região. AM 6:17 (32:32) 

A importância da universidade como agente de capacitação em Portugal é impulsionada 

pelo governo, que estabelece metas ousadas para a formação de alunos em nível superior e 

aumenta a concorrência entre as universidades que procuram captar o maior número de 

alunos, onde a qualificação mais relevante oferecida pela universidade juntamente com 

práticas de responsabilidade social tornam-se uma resposta positiva aos stakeholders e 
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também motivo de diferencial competitivo. Esta prática está patente nos estudos de 

Karkotli (2007); Reis (2007) e Savitz (2007). 

Nós assinamos recentemente com o governo um contrato de confiança, esse 

contrato de confiança pressupõe que as instituições de ensino superior nos 

próximos quatro anos, entre 2010 e 2013 vão formar mais 100 mil arquivos, do que 

já formamos, o que significa que a UTAD cabe a responsabilidade de para além do 

que fazíamos, fazer mais 2000 arquivos nos próximos 4 anos, isso significa que se 

persegue um objetivo... AM 6:18 (36:36) 

...Aí que haja esta competição muito entre as instituições de ensino superior em 

Portugal para captar estudantes. Ou seja, no processo de formação contínua que 

nós vamos ter de enquadra-se também a necessidade se houver possibilidade disso 

de fazer cursos de formação pós-doutorado e o ensino a distância que nós não 

temos desenvolvido precisamos desenvolver é uma das preocupações do reitor que 

foi eleito é exatamente aumentar nossa capacidade. AM 6:24 (64:64) 

Na opinião do Reitor AM o objetivo da UTAD está além da mera capacitação profissional, 

procurando também fixar os estudantes na região. Porém este é um grande desafio devido à 

região ser totalmente pulverizada por pequenas empresas e também perde população com o 

movimento de emigração, principalmente neste período de crise que Portugal e a Europa 

estão atravessando. 

O nosso objetivo, é tentar o máximo possível que os nossos estudantes, uma vez 

terminados os seus cursos se fixem na região, um dos problemas graves dessa 

região é ter micro e pequenas empresas, não tem as médias e grandes empresas... 

AM 6:27 (104:104) 

Pode-se constatar na Figura 17 a atuação do ITIDAI como agente de transformação 

económica e social, por meio da formação e capacitação e como instrumento de 

desenvolvimento local. O ITIDAI contribui para a formação do capital humano e do capital 

social, com as práticas de responsabilidade social, impulsionado positivamente pelos 

Stakeholders, tornando-se um diferencial competitivo para a região. 
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A intenção da UTAD com estes cursos é desenvolver o capital humano por meio da 

qualificação constante. 

já fizemos, várias, várias reuniões dos antigos alunos. Foram tudo iniciativas com 

muito sucesso trazendo até nós antigos estudantes, esses antigos estudantes 

transmitem aos nossos estudantes as suas experiências do mercado de trabalho, as 

novas necessidades do mercado de trabalho, ansiedade de aprendizagem continua, 

de requalificação. AM 6:27 (104:104) 

Segundo o Reitor, os serviços prestados pela UTAD, em parceria como o ITIDAI foca na 

qualificação dos trabalhadores locais no intuito de desenvolver, assim, a economia local e 

evitar que estes trabalhadores qualificados saiam da região de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, sendo este o impacto que procuram causar na sociedade. 

Indiscutivelmente é o que essa região precisa é de arquivos qualificados, 

desenvolvendo o seu trabalho neste mundo, trabalhando a região, nós temos 

estudantes desenvolvendo funções a nível nacional e internacional, mas queremos 

que eles fiquem aqui na região, como é que a gente consegue isso, consegue isso 

promovendo mais emprego, ou seja, inauguramos uma pré-incubadora, os nossos 

estudantes desenvolvem seus projetos e incubam ali as suas ideias e depois 

desenvolvem-nas. Nós estamos nesse momento a tentar a criação de um parque de 

ciência e tecnologia... AM 6:28 (108:108) 

Sabe-se também que a UTAD é uma referência em Portugal na área dos estudos agrários, 

portanto, além de oferecer cursos de alta qualidade também procurar explorar outras áreas 

que são importantes para a região do Douro. 

Muito recentemente um ex-professor nosso, agora já aposentado Prof. Magalhães 

foi procurado pelo Presidente da República pelo trabalho desenvolvido no âmbito 

da vinha e do vinho e recebeu recentemente um prêmio do livro que produziu, este 

livro é considerado um dos melhores livros a nível mundial, quer dizer é, ou seja, 

nós temos algumas referências e uma das referências é exclusivamente da área das 

ciências agrárias. AM 6:30 (148:148) 
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E o Douro significa várias coisas, o Douro significa turismo, por exemplo, mas 

temos de exemplo vários níveis para obter turismo de qualidade, mas Douro 

também significa ambiente, portanto significa que temos gente formada nestas 

áreas do ambiente, na área da vinha do vinho, na área da agricultura, enfim temos 

que ter gente com formação cruzada para promover o Maximo possível essa 

região. AM 6:31 (168:168) 

No caso do ITIDAI, ainda não existem pesquisas feitas pelo instituto sobre os resultados e 

consequências deixadas pelos cursos de capacitação fornecidos, entretanto eles possuem 

um feedback ainda baseado nos testemunhos dos ex-alunos que foram bem-sucedidos após 

o processo de qualificação e educação. 

Estamos a fazer, ainda não temos nenhum retorno, neste plano que acabou em 

2007, nós, entretanto fizemos uma avaliação da transferência para saber o que é 

que isso melhorou ou não na vida dos alunos, nós temos alguns resultados, 

resultantes dessa avaliação e outros que me chegam já posteriormente porque nós 

mantemos algum contato com os alunos, há muitos alunos, nossos formandos que 

depois desta formação, fizeram, criaram empresas... MAM 5:2 (358:358) 

Portanto, no que tange ao relacionamento da universidade com seus beneficiados, sua 

atuação e resultados, pode-se observar na figura X as relações que emergiram das 

conclusões das entrevistas. 

Em relação a Figura 18, pode-se afirmar que o desenvolvimento regional e local é 

impulsionado pelo dever da atuação do ITIDAI na sociedade e está diretamente associado 

com o desenvolvimento humano sustentável. O desenvolvimento humano sustentável é 

impulsionado pelo dever de atuação da universidade na sociedade e está associado 

diretamente no foco das pessoas. Estas conclusões também foram referidas em Milani 

(2004), Grapeggia, Minuzzi & Lezana (2005), Pena-Junior, Graciano & Valéry (2005), 

Yunus (2007) e Ullrich (2009).   
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desfavorável com problemas de demografia acentuadas, mas temos de fazer 

esforços no sentido de continuarmos a fazer aquilo que fizemos até agora, essa é a 

minha expectativa, o novo reitor e o novo vice possam fazer melhor do que tudo 

que foi feito. AM 6:36 (232:232) 

5.1.2 Análise	Individual	dos	Casos	da	UNIFOR	e	do	CFP	

A Universidade de Fortaleza – UNIFOR criou o Centro de Formação Profissional (CFP) 

em 2002, com o objetivo de ofertar cursos de formação e capacitação profissional gratuita 

e de qualidade para a população carente e circunvizinha ao seu Campus. 

5.1.2.1 Fase	1:	O	cumprimento	do	papel	de	responsabilidade	social	da	UNIFOR	e	sua	
influência	na	região	

Na opinião dos entrevistados RN e FV, a Universidade de Fortaleza, desde a sua fundação 

em 1973, possui um forte comprometimento com as questões sociais, principalmente com 

os problemas sociais que atingem a comunidade do Dendê, circunvizinha ao Campus. 

Já foi voltada para o social que ela entendia que nessa região, vamos dizer, colada 

à universidade uma população carente como ali estava, a universidade tinha que ir 

além dos muros ela tinha que chegar a essa comunidade pra que ela realmente 

pudesse modificar o perfil que lá se encontrava e foi modificado. FV 8:12 (80:80)  

Para tratar especificamente do projeto de capacitação e formação profissional da UNIFOR, 

o Centro de Formação Profissional (CFP) foi criado com o objetivo de ofertar cursos 

gratuitos inicialmente para pessoas carentes das regiões circunvizinhas ao campus 

universitário. Interessante ressaltar que este projeto utiliza alunos da graduação como 

monitores dos cursos ofertados. 

O Centro de Formação Profissional foi criado em 2002 com o objetivo de ofertar 

gratuitamente cursos aqui para pessoas nas adjacências da universidade. Sem 

dúvida alguma o Centro de Formação Profissional, ele atinge um dos objetivos 

mais nobres que é justamente oportunizar a essas pessoas qualificação de maneira 

gratuita. RB 7:8 (25:25) 
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É importante para o aluno que entra neste programa porque ele passa a ter uma 

visão, ele vem de uma classe social média, média alta, ele não tem noção do que se 

passa numa classe de poder aquisitivo mais baixa, e este programa permite que se 

torne... tenha noção de ética de cidadania e veja como funciona outras classes 

sociais pra que ele também possa se sensibilizar e ser um profissional melhor, mais 

dedicado como um cidadão completo. FV 8:13 (100:100)  

Portanto, a UNIFOR cumpre seu papel social por meio do Centro de Formação 

Profissional e também por meio de outras atividades sociais, culturais e esportiva, pois 

entende que de fato esta iniciativa contribui muito para o desenvolvimento humano da 

população menos favorecidas da região principalmente pela capacitação profissional 

gratuita. 

Acho que é um programa de muita qualidade, onde você pode mudar a vida de 

muitas pessoas, eu fico impressionada em cada vez que a solenidade de colação de 

grau destes alunos que estão tentando uma nova vida, como ele tem um brilho 

diferente no olhar pela oportunidade que lhe foi dada na universidade para que 

eles pudessem mudar de vida. FV 8:1 (3:3) 

Sem dúvida alguma, a Universidade, ela cumpre o papel social principalmente 

numa área em que as pessoas, elas são oriundas de várias dificuldades econômicas 

e sociais e o Projeto Centro de Formação Profissional tem oportunizado essas 

pessoas um grande ganho através da qualificação gratuita e através dessa 

educação essas pessoas muitas delas tem mudado realmente de vida, então são 

vários exemplos de pessoas que conseguiram mudar sua realidade a partir da 

qualificação que elas recebem aqui na universidade. RB 7:1 (5:5) 

Foi possível observar também que a universidade enxerga o tema da responsabilidade 

social como atual e importante a ser introduzido até mesmo na formação dos seus próprios 

alunos, e também como diferencial competitivo. Esta evidência também foi referida na 

Declaração de Talloires (1990); e por alguns autores como Tassigny (2008), Santos (2005) 

e Calderón (2007). 

Esse tema tem sido incorporado às universidades né, desde que são as 

universidades que nós temos ai, o centro de discussão das soluções da sociedade, a 
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responsabilidade social hoje é vista como um grande vetor, tanto na formação dos 

próprios alunos, como também no... como a universidade ela se diferencia no 

mercado, então é um assunto que tem ganho uma proporção muito grande e aqui 

na Universidade de Fortaleza nós nos preocupamos bastante com isso. RB 7:2 

(9:9) 

Eu acho que nos últimos anos a responsabilidade social em todas as universidades, 

ela vem com um novo parâmetro e tem discutido de forma diferente, deixou de ser 

aquele plano assistencialista para um plano de empreendedorismo e você verifica a 

importância que se dá nas universidades, nós temos hoje um prêmio nesta área de 

responsabilidade social e das mais diversas formas e universidades concorrendo 

todo dia e mostrando o que elas fazem, como estão fazendo qual é o seu 

diferencial. FV 8:21 (7:7) 

Outro fator importante é a importância que tem sido dada internacionalmente às práticas 

sociais e sustentáveis como fatores que impulsionam a universidade em suas atividades 

sociais. 

Primeiro por que nós acreditamos que esse tema tem sido trabalhado em eixos 

internacionais, a gente pega, por exemplo, a preocupação que se tem com os 

objetivos do milênio, os oito eixos que são abrangidos então por ser uma 

preocupação mundial de erradicar a pobreza extrema, diminuir as desigualdades 

sociais e também, tendo em vista que hoje os alunos eles estão muito preocupados 

com a formação que não englobe só o conteúdo que anteriormente era visto só em 

sala de aula, então o engajamento e a proximidade com a comunidade isso tem 

feito com que mais pessoas tenham ingressado e tenham tido interesse em 

participar desses assuntos, então a tendência mundial e também uma preocupação 

na formação mais sólida e mais próxima as comunidades. RB 7:4 (13:13) 

Fóruns de gestão de universidades, de Conselho de Reitores, os órgãos de classe, 

tipo a associação brasileira de ensino superior, eu vejo nesse ponto todos eles 

discutindo, isso sem falar no bloco de comunicação, por exemplo, editora abril, 

santander todos eles estão dando prêmio de responsabilidade social pras 

universidades, pra quem trabalha com responsabilidade social. FV 8:3 (19:19) 
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De fato, a UNIFOR é quem patrocina maioritariamente todos os seus projetos de 

responsabilidade social e ainda conta com ajuda de incentivos governamentais, por meio 

de isenção fiscal. Entretanto, tanto o professor RB quanto a Reitora FV atestaram que 

mesmo sem a ajudar governamental, a universidade continuaria seus projetos sociais, pois 

considera estes projetos como característicos da própria missão e perfil da universidade, 

prática constatada nos estudos de Botomé (1996), Mora (2006) e Narasimharao & Nair 

(2010). 

É sem dúvida alguma o apoio do governo e as alternativas que são dadas a 

instituições, a fundações para que esse trabalho seja desenvolvido é fundamental, 

agora a intenção da Universidade, a maneira como a Universidade nasceu e como 

essa vertente social tá na própria declaração de missão da instituição, isso 

realmente nos encoraja bastante e nós sabemos que independente das ações do 

governo todas as empresas podem seguir o exemplo da Universidade da Fundação 

Edson Queiroz, em desenvolver ações sustentáveis que sejam pautadas realmente 

no desenvolvimento local. RB 7:23 (119:119) 

O perfil da Universidade como você ouviu falar desde o início da sua criação ela 

já se voltou para uma comunidade carente, ela já teve a sensibilidade ver que pra 

mudar o Estado, o nosso fundador queria mudar o Estado através de 

conhecimentos, através de colocar profissionais qualificados no mercado. Viu 

também que pra mudar a Universidade tinha de extrapolar, extramuros ela tinha 

que fazer um trabalho também extramuros e nada mais do que a responsabilidade 

social foi vislumbrada desde o seu início com um diferencial pra que a gente 

pudesse mudar a história do nosso Estado. FV 8:11 (114:114) 

As relações destes fatores citados estão organizadas em um esquema gráfico na Figura 19, 

no intuito de organizar melhor as conclusões a respeito das motivações e cumprimento das 

práticas de responsabilidade social por parte da UNIFOR através do Centro de Formação 

Profissional.  

Foi interessante perceber que o dever de atuação na sociedade por parte do CFP com a 

oferta dos cursos de formação e capacitação profissional tornou-se um instrumento de 

transformação local. Este fato está associado a adaptação do CPF com as demandas do 
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de excelência e qualidade para que essas pessoas, elas recebam educação gratuita 

e possam transformar sua realidade. RB 7:1 (33:33) 

Eu começo vendo pelo Estado do Ceará, que é um estado pobre, onde necessita de 

mão-de-obra qualificada e este centro tem dado a sua contribuição, apesar de não 

ser um órgão público, mas ele entende como instituição que ele tem o seu papel ele 

tem a sua responsabilidade junto a sociedade e nisso tá formando, já formou uma 

quantidade razoável, eu não me lembro aqui exatamente o número, em torno de dez 

mil pessoas já passaram por estes cursos e o que é mais importante, não é só a 

qualificação enquanto curso, mas ele também tem o encaminhamento pro mercado, 

onde ele pode ser empregado rapidamente, ele já sai dali com um direcionamento 

pra o que o mercado tá precisando. FV 8:4 (31:31) 

Além da importância para o desenvolvimento social, a formação de capital humano através 

da capacitação profissional é vista como importante agente de transformação local e de 

desenvolvimento econômico, afirmações que são constatadas em Sen (2000), Saul (2004) e 

Diniz (2010). 

Um trabalho importantíssimo, e agora vai tomar uma dimensão de maior 

importância porque Fortaleza está se preparando para uma série de 

acontecimentos, Copa do Mundo e outros grandes empreendimentos que estão 

chegando aqui, que demandam uma mão-de-obra especializada, qualificada e nós 

estamos trabalhando justamente numa área, um território em que mais se demanda 

profissionais qualificados. Então sem dúvida alguma, o capital social, o capital 

humano ele é visto aqui com muito bons olhos e nós nos esforçamos aqui para 

fazer um trabalho sempre que... deixe o profissional cada vez mais qualificado.  RB 

7:6 (88:88) 

Você tá tirando o indivíduo que tá numa faixa improdutiva para uma faixa 

produtiva, onde ele irá consumir, onde ele irá ter acesso a outros bens de consumo, 

onde ele vai progredir também na sua educação, então ele … nós estamos 

invertendo o papel nesta comunidade e assim com muito empenho, porque não é 

um número insignificante que se forma hoje, em torno de oitocentos a mil alunos, a 

cada semestre, então nós temos, hoje vamos dizer este capital formado fazendo a 
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preocupação da universidade em alocar os seus alunos no mercado de trabalho e também 

desenvolver atitudes empreendedoras. 

Independente da carreira que o aluno hoje, ele decida seguir, empreendedorismo é 

um assunto que tem ganho grande repercussão. Inclusive há um ator que fala que o 

empreendedorismo é o novo motor dessa nova economia. Quando nós falamos de 

empreendedorismo social, nós temos vários agentes que desprendem de tempo, de 

recursos e até conseguem enxergar dentro desse mercado grandes oportunidades. 

RB 7:6 (21:21) 

Todos os cursos nossos quando nos terminamos a programação que geralmente é 

bimestral, nós pegamos todos os alunos que estão matriculados e encaminhamos 

para o SINE/IDT, que é o órgão aqui que é responsável por colocar né, 

disponibilizar pessoas aptas as vagas que estão abertas no mercado, então nós 

encaminhamos ao SINE e até acompanhamos também o desenvolvimento desses 

egressos. RB 7:14 (57:57) 

Importante ressaltar que a universidade se importa com a formalização do trabalho e 

valoriza a questão de solenidade de formatura. 

Inclusive nós temos aqui, duas vezes por ano, dentro da própria universidade uma 

solenidade onde nós entregamos todos os certificados, nós fazemos aqui uma 

grande solenidade como se fosse a colação de grau deles e nessa ocasião o SINE, 

que é esse órgão, ele sempre traz toda a estrutura para tirar ali mesmo a carteira 

de trabalho, para que eles não só consigam um trabalho no mercado, mas 

principalmente que isso se formalize, isso realmente tem sido muito bom para eles. 

RB 7:15 (68:68) 

Nós temos uma estrutura dentro da Universidade de Fortaleza, com uma 

coordenação e salas bem equipadas para receber esses alunos, então o aluno da 

comunidade vem até aqui, nós temos a sala Z 34 e lá a coordenação do projeto 

fornece todas as informações para que a pessoa possa fazer sua inscrição e já... se 

for o caso se matricular nos cursos que estão abertos, com  inscrições abertas. 

Todos os cursos são gratuitos, nós não temos... não cobramos nada, na realidade o 

valor ai que nós cobramos é o interesse da pessoa, a dedicação que nós realmente 
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pedimos e acompanhamos isso e temos visto que realmente as pessoas são muito 

interessadas. RB 7:12 (37:37) 

O CFP foi inicialmente instalado para atender a população carente residente no entorno da 

universidade. A crescente credibilidade nos cursos ofertados e o aumento da demanda por 

capacitação profissional fez com que a UNIFOR ofertasse maior número de vagas nos 

cursos do CFP, tornando assim possível atender aos moradores de comunidades carentes 

de outras regiões da área metropolitana de Fortaleza. 

As inscrições para os cursos que ofertamos, nós pedimos a documentação básica, 

que é cópia do RG, CPF e duas fotos 3 x 4, RG é o registro geral, a carteira de 

identidade que o candidato, ele deve apresentar na hora da inscrição e também 

pedimos o comprovante de endereço porque nós sempre mapeamos de onde são 

esses alunos, de onde eles estão vindo. Nós abrimos o projeto inicialmente para a 

comunidade do Dendê, que é a comunidade que fica na adjacência da 

Universidade e depois o projeto ganhou uma proporção tão grande que pessoas de 

toda Fortaleza estão procurando, estão fazendo inscrição e a gente sempre gosta 

de mapear. RB 7:26 (41:41) 

Os cursos ofertados pelo CFP possuem uma integração com os cursos regulares da própria 

universidade. Cria-se assim uma interessante interação entre os alunos do CFP e todo o 

campus universitário. 

Exatamente, isso desmistifica completamente qualquer tipo de olhar que se tenha 

que a Universidade é um lugar elitista, que não aceita essas pessoas, aceita sim, 

nós temos espaços aqui reservados pra isso e além dos cursos, nós temos uma série 

de programação que acontece no decorrer do ano de encontros de atividades com 

alunos da psicologia para integrar essas pessoas junto aos cursos que estão em 

andamento, então nós temos uma série de atividades que acontecem no decorrer do 

ano que promovem essa integração. RB 7:13 (53:53) 

A UNIFOR realiza um trabalho não somente de capacitação profissional, mas também de 

encaminhamento de seus egressos para o mercado de trabalho por meio de parceria com o 
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SINE41. A oferta dos cursos de capacitação profissional é feita baseada em pesquisas que 

apontam as demandas de mão-de-obra local, atendendo assim o mercado de trabalho. 

Nós temos uma sintonia muito grande com o mercado, então pra isso nós temos 

sempre visto o que é que o mercado está precisando, o que é que o mercado da 

demandando para então nós montarmos a programação. Eu lembro que há algum 

tempo atrás nós tínhamos uma demanda muito grande por camareiras, e ai nós 

escutamos isso do próprio SINE, que é esse órgão que encaminha as pessoas para 

o mercado de trabalho, tinha muita vaga disponível e tinha pouco profissional no 

mercado, então nós fizemos o projeto, pegamos um aluno nosso aqui do Curso de 

Turismo e Hotelaria e fizemos um curso teórico, com a parte de teoria aqui na 

Universidade e uma parte prática dentro dos hotéis, então foi interessante que os 

profissionais que fizeram a parte de estágio nesses hotéis, eles já ficaram 

empregados, então nós fizemos inicialmente duas turmas e 100% (cem por cento) 

de absorção destes profissionais. RB 7:17 (96:96) 

A gente primeiro faz uma investigação de mercado, o mercado nos aponta qual o 

caminho que mais necessita, onde ele vai ter uma mão-de-obra, onde a 

oportunidade de emprego é mais rápida e ele vai ter a oportunidade de ser 

remunerado por aquilo que se tá fazendo. Os Cursos são totalmente, embora a 

universidade seja uma instituição privada, os nossos programas de 

responsabilidade social todos eles são gratuitos. FV 8:6 (40:40) 

Portanto o impacto percebido com essa sintonia com o mercado é que há uma grande 

absorção destes profissionais pelas empresas. Juntamente a isso, a capacitação serve como 

instrumento de desenvolvimento humano em geral, com casos de sucesso não somente na 

oportunidade de empregos, más também, no estímulo ao empreendedorismo, com 

incentivo a criação de novas empresas e de novas perspetivas de vida.  

A pessoa passa, muitas vezes entra sem nenhuma perspectiva e sai com uma 

situação real, eu cito sempre o exemplo de uma de nossas alunas do curso de 

informática, o nome dela é Diana, Diana Castelo Branco, essa menina ela é da 
                                                 
41 O Sistema Nacional de Empregos do Ministério do Trabalho e Emprego foi instituído desde 1975 e tem 
como finalidade promover a intermediação de mão-de-obra para o mercado de trabalho além de identificar o 
trabalhador por meio de Carteira de Trabalho e Previdência Social e organizar informações sobre o mercado 
de trabalho no Brasil. Disponível em << http://www.mte.gov.br/sine>> , acesso em 14 de janeiro de 2011. 
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comunidade do Dendê, ela se matriculou na primeira turma do curso de 

informática, então foi lá no Centro de Formação, gratuitamente se matriculou, 

assistiu as aulas do curso e quando concluiu o curso ela conseguiu um emprego, de 

imediato e esse emprego possibilitou a essa aluna que ela ingressasse na própria 

universidade, então ela entrou na Universidade de Fortaleza no Curso de Ciências 

da Computação e posteriormente se tornou monitora desses cursos gratuitos para 

a comunidade, então isso é uma grande mudança social e isso não é exceção. RB 

7:21 (112:112) 

Pode-se constatar, em relação a Figura 21, que a ação do CFP da UNIFOR em promover 

cursos de capacitação e formação profissional, serve como instrumento de transformação 

da sociedade local. Associado com o foco nas pessoas e na formação de redes sociais, o 

CFP da UNIFOR institucionaliza a responsabilidade social da universidade e contribui 

para o desenvolvimento regional e local e ainda estimula o empreendedorismo. Pode-se 

constatar esta prática nos estudos de Slaughter e Rhoades (2004), Thompson (2004), Pena-

Junior, Graciano & Valéry (2005), Ullrich (2009) e Lages (2010). 

 

 

Figura 21 – Esquema gráfico das relações encontradas sobre como a universidade e o instituto se 

relacionam com a comunidade, o que oferece e qual o impacto percebido 
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5.1.2.4 Fase	 4:	 Os	 desafios,	 planos	 de	 continuidade	 e	 mensagem	 da	 Reitora	 da	
UNIFOR	

Finalmente, com relação aos desafios, planos de continuidade e mensagem de 

incentivo, a UNIFOR atua não somente por meio de Centro de Capacitação Profissional, 

atuando também ativamente nas áreas educacional, cultural, esportivas e da saúde.  

Nós temos vários outros campos de atuação, nós temos campos na área de 

educação, projetos na área de voluntariado, projetos na área ambiental, então são 

várias. Gostaria de citar dois aqui, em duas áreas diferentes aqui nós estamos 

falando aqui do Centro de Formação Profissional, que é na área de educação e na 

área de voluntariado, então na área de educação, hoje nós temos uma escola que 

funciona aqui dentro do campus da Universidade que ela atende crianças aqui 

oriundas da comunidade do Dendê, que é essa comunidade na adjacência, e hoje 

nós temos ai 730 crianças que gratuitamente recebem educação, fardamento, 

alimentação com apoio da Fundação Edson Queiroz, então essas crianças, elas 

recebem todo este apoio gratuitamente na Escola de Aplicação Yolanda Queiroz. 

nós temos grandes exposições que acontecem aqui no próprio espaço da Reitoria 

da Universidade, nós recebemos várias exposições de repercussão internacional 

como Rembrandt, Miró, então isso é muito bom, porque isso acaba modificando a 

maneira como os nossos alunos eles vêem a arte RB 7:24 (123:123) 

A universidade em relação a projetos sociais, quando não se falava ainda em 

responsabilidade social, a universidade já iniciou com projeto social que foi o 

NAMI - Núcleo de Atenção Médica Integrada. o NAMI - Núcleo de Atenção Médica 

Integrada, que servia ao mesmo tempo de campo de estágio para os alunos do 

Centro de Ciências da Saúde que nessa época, era Enfermagem, Fisioterapia, 

Terapia Ocupacional, mas também serviu de atendimento a essa comunidade e 

tínhamos área que não tínhamos no Centro de Ciências da Saúde, como Medicina, 

Farmácia, Odontologia que veio a surgir depois. ... FV 8:8 (76:76) 

Sobre os planos futuros, o uso de novas tecnologias como o ensino à distância são opções 

viáveis que ainda estão em fase de planejamento.  
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Nós ainda não entramos na parte dos cursos à distância, sem dúvida alguma nós 

temos potencial para fazer isso e já começamos até a estudar a possibilidade de 

lançarmos os cursos à distância e redes sociais, sem dúvida alguma é outro 

assunto que nós estamos amadurecendo, estamos estudando porque sabemos que 

hoje, praticamente quase todo mundo está conectado a uma grande rede social, 

está se comunicando, nós estamos nessa nova geração que é caracterizada por 

estar sempre on-line, então é um projeto a ser estudado e nós estamos ai já 

intensificando esforços para amadurecer esta ideia. RB 7:18 (100:100) 

Finalmente, a mensagem de incentivo as práticas de responsabilidade social nas 

universidades. 

A mensagem é que vale muito a pena né, não só porque você se preocupa com a 

formação dos alunos, tanto a qualificação do seu corpo docente e discente, isso 

acaba modificando a maneira como se vê como se sente esse assunto e as ações 

que devem ser tomadas. Mas principalmente, por que essas discussões de uma 

sociedade melhor, elas devem partir dentro das universidades, porque aqui nós 

estamos formando as novas gerações, formadores de opinião, nós temos aqui os 

nossos futuros políticos, nossos futuros gestores da sociedade, então quando você 

cresce num ambiente que se discute isso, que se possibilita esse acesso à arte, à 

cultura, as mudanças sociais, então sem dúvida alguma imaginamos que 

brevemente nós teremos uma sociedade mais justa e mais acessível. RB 7:25 

(127:127) 

Acho que uma Universidade pra garantir o seu nome, como universidade ela tem 

que ter o seu papel na responsabilidade social, porque só assim ela pode tá 

cumprindo o seu papel cidadão, ético, profissional, formando profissional 

qualificado e não só formando entre muros, mas mostrando como se faz isso, é o 

exemplo através do exemplo que se educa. FV 8:14 (120:120) 
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5.1.3 A	visão	macro	dos	gestores	da	UTAD	e	do	ITIDAI	

A relação desses quatro fatores citados anteriormente foram organizados em um esquema 

gráfico, Figura 22, para obter-se uma visão macro dos resultados qualitativos das 

entrevistas realizadas com os gestores da UTAD. 

Na opinião dos entrevistados a universidade cumpre seu papel de responsabilidade social 

na região, torna-se instrumento de transformação social local, por meio da formação e da 

capacitação, com foco nas pessoas da região a qual está inserida (Caldera, 2006; Porto, 

2008; Narasimharao & Nair, 2010), ficando desta forma confirmada a primeira proposição 

deste estudo quantitativo (A gestão organizacional, tendo em consideração a RSU, 

influencia positivamente a formação de capital humano e social na região em que a 

instituição em que está inserida). 

Constata-se que com a instalação de universidade na região de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, e posteriormente a criação do ITIDAI, houve um grande desenvolvimento regional 

e local, impulsionado pelo dever da atuação da UTAD na sociedade. Pelo fato de ter sido 

inicialmente uma IES de carácter profissionalizante no ramo agrário, a UTAD iniciou um 

processo de elaboração de pesquisa sobre as necessidades e resolução de problemas locais, 

contribuído assim para o desenvolvimento regional e local, conforme afirmam Zainko 

(2006) e Calderón (2007). 

A atuação da UTAD no desenvolvimento humano sustentável se dá na realização de cursos 

técnicos e capacitações específicas, por meio do ITIDAI, para pessoas que já estão no 

mercado de trabalho nos diferentes setores agrário, industrial e inovação tecnológicas, e em 

resposta positiva aos diferentes Stakeholders. Estas conclusões levam à confirmação da 

proposição 2: A gestão organizacional, através da promoção de práticas de RSU, tem um 

impacto positivo no desenvolvimento sustentável da região onde se insere através dos seus 

stakeholders. 

A UTAD torna-se assim, um agente de transformação social e económico da região 

associado com o desenvolvimento humano sustentável. Apresenta-se um diferencial 

competitivo para a universidade, fixando-se assim as pessoas em suas região de origem. 

Contribui para a formação do capital humano e do capital social com as ações de 

responsabilidade social para o desenvolvimento regional, verificando-se, desta forma, 
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directamente a proposição 3 (A formação de capital humano e social, através de práticas de 

RSU, contribui para o desenvolvimento sustentável (g)local) e indirectamente a proposição 

4 (A formação profissional, através de RSU, desenvolve a inovação e o empreendedorismo 

(g)local). 

Estas conclusões também foram referidas em Milani (2004), Grapeggia, Minuzzi e Lezana 

(2005), Pena-Junior, Graciano e Valéry (2005), Yunus (2007) e Ullrich (2009). 

 

Figura 22 – Esquema gráfico macro das relações encontradas sobre como a UTAD e o ITIDAI e seus 

relacionamentos com a comunidade. 

5.1.4 A	visão	macro	dos	gestores	da	UNIFOR	e	do	CFP	

A relação desses dos fatores citados anteriormente foram organizados em um esquema 

gráfico, Figura 23, no intuito de obter-se uma visão macro das relações dos resultados 

qualitativos das entrevistas realizadas com os gestores da UNIFOR e do Centro de 

Formação Profissional – CFP. 
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Na opinião dos gestores, a universidade possui um relevante comprometimento com as 

questões sociais, principalmente com as que atingem a comunidade do Dendê, 

circunvizinha ao Campus. 

Percebe-se na Figura 23 que a UNIFOR torna-se instrumento de transformação local por 

meio dos cursos de formação e capacitação ofertados pelo CFP. Criado pela universidade 

com o objetivo ofertar cursos de formação e capacitação profissional, o CFP promove 

cursos, para pessoas financeiramente carentes que vivem no entorno ao campus.  

A universidade exerce o papel de agente de transformação social e económica causada pela 

oferta de cursos profissionalizantes, promove o desenvolvimento humano sustentável, com 

foco nas pessoas e contribui para a formação do capital humano e do capital social. 

Baseado na Declaração de Talloires (1990); e de acordo com as visões de Sen (2000), Saul 

(2004), Santos (2005), Calderón (2007), Tassigny (2008) e Diniz (2010), ficando desta 

forma confirmada a primeira proposição deste estudo quantitativo (A gestão 

organizacional, tendo em consideração a RSU, influencia positivamente a formação de 

capital humano e social na região em que a instituição em que está inserida). 

A UNIFOR institucionaliza a responsabilidade social com o envolvimento do corpo 

docente na organização de conteúdo programático e do discente como monitor nos cursos 

do CPF. Cria um diferencial competitivo além de proporcionar uma resposta positiva aos 

Stakeholders. Estas conclusões levam à confirmação da proposição 2: A gestão 

organizacional, através da promoção de práticas de RSU, tem um impacto positivo no 

desenvolvimento sustentável da região onde se insere através dos seus stakeholders. 

Estimula ainda a cultura do empreendedor com a oferta de curso de empreendedorismo e 

de incentivo a formação de empresas. Promove o desenvolvimento de redes sociais, e 

contribui para o desenvolvimento regional e local, verificando-se, desta forma, a 

proposição 3 (A formação de capital humano e social, através de práticas de RSU, 

contribui para o desenvolvimento sustentável (g)local) e a proposição 4 (A formação 

profissional, através de RSU, desenvolve a inovação e o empreendedorismo (g)local). 

Verificam-se estas práticas nos estudos de Slaughter e Rhoades (2004), Thompson (2004), 

Pena-Junior, Graciano e Valéry (2005), Ullrich (2009) e Lages (2010). 
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Portanto, a UNIFOR cumpre seu compromisso de responsabilidade social por meio do 

CFP e ainda por meio de atividades sociais, culturais e esportiva. (Tassigny, 2008; 

Slaughter & Rhoades, 2004 e Porto, 2008) 

 

Figura 23 – Esquema gráfico macro das relações encontradas sobre como a UNIFOR e o CFP e seus 

relacionamentos com a comunidade. 

5.1.5 Análise	dos	Casos	de	Ex‐Alunos	dos	Programas	de	Formação	e	Capacitação	

De forma a entender melhor sobre a importância e as consequências geradas para os 

discentes, foram Entrevistados ex-alunos de ambos os programas de formação e 

capacitação da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro – UTAD e da Universidade de 

Fortaleza - UNIFOR.  

Neste sentido, o questionário elaborado teve o intuito de obter respostas sobre dois aspetos: 

a Importância percebida do curso e as principais Transformações causadas pelo programa 

na região e na vida pessoal dos alunos. 
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1) Qual a importância do programa de capacitação da universidade na sua 

profissão?  

2) Em sua opinião a universidade cumpre o seu papel da Responsabilidade 

Social, por meio da sua unidade de capacitação, para a comunidade local 

e regiões vizinhas?  

3) De que forma o curso de formação contribuiu para a implementação do 

seu negócio? 

4) Que sugestão você daria para a universidade para apoiar e implantar 

futuros cursos de capacitação profissional e Projetos de 

Responsabilidade Social?  

5) Qual a mensagem você daria para as universidades e sua unidade de 

capacitação em apoiar e implantar Projetos de Responsabilidade Social?  

A respeito das Transformações causadas pelo programa na região e na vida pessoal dos 

alunos perguntou-se:  

1) Em sua opinião, como os cursos de formação profissional ofertados podem 

transformar a vida (profissional e pessoal) dos seus alunos?  

2) Como você pode descrever a importância das atividades de capacitação para 

o desenvolvimento da população de sua cidade ou região?  

3) Como afetou na sua vida profissional?  

4) E na vida pessoal, como sua participação nos cursos do de formação afetou 

no seu relacionamento com as outras pessoas da sua comunidade? 

5.1.6 Análise	das	Entrevistas	com	Ex‐Alunos	Alunos	do	ITIDAI	

Para os alunos que estudaram na UTAD por meio do ITIDAI, com relação ao primeiro 

grupo de perguntas, foram destacados pontos importantes em seus discursos. Inicialmente, 

sobre a perceção do cumprimento do papel da responsabilidade social da Universidade, 

todos os alunos comentaram perceber plenamente o papel de responsabilidade social da 

UTAD. 

Desempenha um papel fundamental. É uma mais-valia para o meio, e no público-

alvo onde atua. Entrevistado 3 3:1 (11:11) 
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Sim, uma vez que através do ITIDAI a UTAD divulga o conhecimento científico 

produzido pelos investigadores da UTAD, levando a informação às pessoas sob a 

forma de formação promovida pelo ITIDAI. Há assim uma democratização do 

conhecimento. Entrevistado 1 1:1 (10:10) 

Os respondentes também atribuíram muito valor ao programa de capacitação oferecido, 

assim como reconhecem o papel importante do ITIDAI no desenvolvimento de habilidades 

empreendedoras ou para melhorar de emprego. 

A importância do ITIDAI é promover a divulgação do conhecimento através da 

formação. O desenvolvimento de uma região está directamente relacionado com a 

Formação, mais Formação mais Desenvolvimento. Entrevistado 1 1:14 (17:17) 

O ITIDAI com a formação que tem proporcionado vocacionada para a inovação, 

criatividade e competitividade de uma forma sustentável, tendo em conta os 

recursos locais, o auto-emprego e o espírito empreendedor. Entrevistado 2 2:3 

(14:14) 

Inicialmente a minha linha de pensamento estava realmente voltada para o 

empreendedorismo turístico, quando a minha frequência nas formações 

ministradas no ITIDAI. Não se concretizou, mas reverteu-se em forma de emprego 

na mesma área. Entrevistado 3 3:10 (18:18) 

Eu tinha uma Formação de base com a qual não arranjava emprego, ao freqüentar 

a Formação do ITIDAI adquiri novas competências nomeadamente na área do 

turismo e na gestão, que me levou a formar a minha empresa na área do turismo 

rural. Entrevistado 1 1:4 (25:25) 

Ainda, sobre as sugestões para o ITIDAI e mensagem para as universidades, os alunos 

afirmaram que o programa tem sido muito bem-sucedido até agora e sugerem a 

continuidade do projeto e sua expansão. Uma mensagem de estímulo foi o que os alunos 

falaram como mensagem para as outras universidades, sempre enaltecendo o valor do 

projeto. 
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Continuara a apostar na área do turismo e no empreendedorismo, uma vez que a 

nossa regia tem muitas potencialidades nesta área. E para complementar dar 

formação em artesanato, em gastronomia… Entrevistado 1 1:8 (46:47) 

“Não se mexe na equipe ganhadora”: Continuarem o bom trabalho, em sinergia 

como o têm feito, levando a bom cabo as suas missões. Entrevistado 2 2:7 (38:38) 

Sendo ITIDAI caso de sucesso de Projeto de Responsabilidade Social, deveria ser 

dado o modelo a conhecer a outras universidades, podendo estas usá-lo como 

referência de desenvolvimento dentro do âmbito dessa mesma responsabilidade 

social, no seu espaço geográfico de atuação, fomentando parcerias e agendando 

trocas de experiências ente si, como objetivo chegar ao maior número de pessoas 

possíveis que necessitassem deste tipo de intervenção. Entrevistado 3 3:14 (28:28) 

Desta forma, a relação dos códigos das entrevistas realizadas é mostrada na Figura 24. 

Pode-se perceber que os entrevistados destacaram bastante o papel do ITIDAI como um 

agente de capacitação e instrumento de transformação local, com foco pessoal na vida dos 

beneficiados. Outra relação importante foi que o programa apresentou-se como gerador de 

contatos entre alunos e professores, como se pode observar em uma das citações 

codificadas na figura. Esta evidência está patente em Putnam (2003), Franco (2004), 

Barbieri e Cajazeira (2009) e Sarkar (2010). 
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As outras perguntas respondidas foram relacionadas à transformação que o programa de 

capacitação trouxe para o aluno. Em relação à vida pessoal do entrevistado, foram citados 

pontos como o fato de agora terem novas perspetivas, terem feito novos amigos e 

adquirirem mais conhecimento. 

Sou hoje uma pessoa mais confiante, mais motivada e muito mais predisposta para 

a vida em particular na minha comunidade, tendo um maior e melhor 

relacionamento entre as pessoas. Entrevistado 2 2:22 (37:27) 

Desde logo a mudança mais evidente é o aumento das competências, novas 

competências preparam para novos desafios. Outra transformação não menos 

importante é motivada pelo convívio com pessoas diferentes, os relacionamentos 

entre formandos e entre os formandos e formadores resulta em trocas de 

conhecimento e entreajuda preciosas para o sucesso futuro. Entrevistado 3 3:19 

(39:39) 

No âmbito profissional também foram relatados vários benefícios assim como para a 

região onde o ITIDAI atua.  

Passando de uma pessoa desempregada sem perspectivas de vida profissional a 

uma pessoa completamente realizada profissionalmente. Entrevistado 2 2:12 

(31:31) 

Possui grande relevância. Em algumas circunstâncias, único apoio á formação dos 

recursos humanos com problemas de estruturação nos meios onde incrementam 

formação. Desenvolvem um trabalho meritório, conseguindo trazer alguma visão 

de futuro a quem as freqüenta. Entrevistado 3 3:16 (33:33) 

O ITIDAI mudou a minha vida profissional, passei de uma professora 

desempregada a uma empresária de sucesso que espero continue a aumentar. 

Entrevistado 1 1:13 (16:16) 

As relações conclusivas sobre as transformações e efeitos do programa de capacitação na 

vida e região dos entrevistados podem ser vistas na Figura 25. Destaca-se neste momento a 

importância dada aos cursos e aos professores como fatores importantes não só na vida 

profissional, mas na vida pessoal como um todo dos participantes.  
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5.1.7 Análise	das	Entrevistas	com	Alunos	da	UNIFOR	

A coleta de dados em ambas as universidades foi realizada entre os meses de março e abril 

de 2011. O Quadro 26 apresenta informações sobre os alunos Entrevistados: 

 

Quadro 26 – Informações sobre os alunos Entrevistados 

Nome do Entrevistado Trabalho Atual 

Amilton Gadelha  Agente varejista 

Carliane Silva Estudante 

José Aires Vendedor 

Maria Lucineide Agente varejista 

Norma Castelo Branco Música 

 

Em relação ao primeiro grupo de perguntas sobre a importância percebida do curso, 

sugestões e mensagem, foi possível destacar alguns pontos importantes. Primeiramente, o 

cumprimento do papel da responsabilidade social da Universidade tem sido percebido 

como fator importante para crescer profissionalmente. 

Claro que sim, diante das causas improváveis que acontecem em nossa 

comunidade, acho sim que ela cumpriu sim papel com a sociedade. José Aires 4:1 

(2:2) 

Este projeto surgiu em boa hora, tanto para mim, como também para os alunos e 

funcionários da Unifor. Este projeto tanto me ajuda também a comunidade 

realizando nossos sonhos futuros. Norma Castelo Branco 9:4 (6:6) 

fiquei sabendo que tinha pessoas de favela... aqui atrás.... e elas não tinham 

pensamento pra nada, assim pro futuro, não tinha pensamento. Silva 2:6 (15:15) 

Os Entrevistados também atribuíram aos cursos o fato de terem desenvolvido capacidades 

técnicas e administrativas que desencadearam uma motivação empreendedora, 

considerando isto algo vantajoso, como pode ser observado nas falas: 
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...Muito importante, pois a maioria da população não pode pagar o curso e aqui a 

gente consegue uma profissão. Quando a gente termina o curso já acrescente no 

currículo e isso aumenta seus conhecimentos e prestígio. Norma Castelo Branco  

9:1 (20:20) 

Os cursos me abriram os olhos, me ensinaram como é que gerencio meu capital 

financeiro, como é que eu girava o meu dinheiro que eu não sabia, me ensinaram a 

me envolver entre o povo que eu não sabia também, que eu era peão de 

construção... graças a Unifor tenho o meu próprio negócio, inclusive com esses 

cursos eu ganhei meu próprio carrinho dos próprios alunos da Unifor. Amilton 

Gadelha 1:11 (95:95) 

Sobre as sugestões e mensagem, foram sugeridos “Ofertar mais cursos para 

aprendizagem, melhorar o local ambiente das salas” (Maria Lucineide) e também ampliar 

mais o limite de pessoas. As mensagens que os alunos fizeram são todas bastantes gratas à 

UNIFOR e de incentivo a outras instituições de ensino a fazerem o mesmo: 

Muito obrigada Unifor! Acordei para o mundo! Norma Castelo Branco 9:11 

(43:43) 

Gostaria que outras faculdades copiassem a Unifor, implantando projetos legais, 

dando oportunidades para famílias carentes. Maria Lucineide 10:13 (44:44) 

As interações dos códigos criados através das entrevistas são mostrados na Figura 26. 

Importante ressaltar que um novo código foi criado para definir conceitos que emergiram 

dos dados sobre o Desenvolvimento do Empreendedorismo. 

A importância dos cursos na opinião dos alunos pôde ser codificada dentro dos parâmetros 

conceituais sobre o desenvolvimento humano sustentável, pois se observou que o fator 

desenvolvimento humano é quem melhor caracteriza em termos gerais a importância do 

programa para os alunos. Este desenvolvimento humano percebido é caracterizado pela 

forma como os alunos vêem o programa de formação e capacitação. Os alunos valorizaram 

a atuação da universidade para com as comunidades vizinhas, identificando que ela cumpre 

seu papel com a sociedade. Essas evidências foram citadas em Yunus (2007), Torres 

(2008), Matos (2009) e Diniz (2010). 



 

 

Ran

Aind

para 

conh

partic

empr

dos a

Liñan

 

Fig

 

O se

causa

“agen

entre

progr

sendo

códig

ndal	Martin

da, este proj

o desenvo

hecimentos, 

cipantes. 

reendedoris

alunos. Ess

n (2004), O

gura 26 – Esq

egundo grup

adas pelo p

nte de trans

evistas. Foi 

rama de ca

o denomina

go algumas 

Me ensin

causa d

ensinand

s	Pompeu	

eto de form

olvimento l

mas tamb

Desta for

smo, o qual

as práticas 

Oliveira (200

quema gráfico

po de perg

programa n

sformação 

criado tam

apacitação a

ado por “A

passagens 

naram a viv

da Unifor, p

do, como ate

mação e capa

local, onde 

bém de dar

rma, desen

l foi citado

estão evide

08), Sarkar 

o das relações

guntas enco

a região e 

social e eco

mbém um có

afetou a vid

Agente de t

da entrevist

ver dentro d

por causa 

ender, como

Ca

acitação foi

 os cursos

r novas opo

nvolve-se 

o como imp

enciadas no

(2010) e Go

s sobre a imp

ontrou discu

na vida pe

onômica” f

ódigo para d

da pessoal d

transformaç

ta são citada

da sociedad

dos curso

o falar... Am

apítulo V – Ap

Respons

 identificad

 são capaz

ortunidades

um impo

portante no 

os estudos d

omes (2011

portância dos

ursos intere

essoal dos a

foi identific

definir as d

do aluno e 

ção pessoal”

as:  

de, hoje eu v

s, por que

milton Gade

presentação e 

sabilidade Soc

do pelos alun

zes de não 

s e expandi

ortante atr

desenvolvi

de Audretsc

). 

s cursos para 

essantes sob

alunos. Des

ado como u

diversas cita

também su

”. Como ex

vivo dentro 

e se não fo

elha 1:21 (6

Análise dos R

cial das Univ

nos com im

o só agrega

dir a visão 

ributo que

imento pro

ch e Fritsch

alunos da UN

obre transfo

sta forma, o

um fator ch

ações sobre

ua vida prof

xemplo des

sociedade 

fosse os cu

67:68) 

Resultados 

versidades

175 

mportante 

ar novos 

de seus 

e é o 

fissional 

h (2003), 

 

NIFOR 

ormações 

o código 

have nas 

como o 

fissional, 

ste novo 

bem por 

rsos me 



Capítulo V – Apresentação e Análise dos Resultados 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

176 

 

Randal	Martins	Pompeu	

...eu não sei o que seria de mim e da minha profissão se não fosse ela. (José Aires) 

mudou a minha vida, Ave Maria, mudou até demais, hoje em dia eu posso dizer 

assim, eu sou responsável, por causa de que, por que a Unifor, porque antigamente 

eu saia da construção e ia direto pro bar encher a cara, bebida,  hoje não, hoje eu 

saio do meu trabalho, vou direto pra casa, junto minhas coisas e vou pensar o que 

eu vou fazer amanhã, que nem falou no curso lá, a gente tem que pensar no dia de 

amanhã. Amilton Gadelha 1:21 (67:68) 

Ainda sobre a importância para o desenvolvimento pessoal do aluno, todos os 

Entrevistados atribuíram grande relevância para os cursos que fizeram, onde se pode 

observar em suas falas que isto também trouxe novas possibilidades e perspetivas de vida. 

Eu acho importante porque vai envolvendo muitas pessoas, muitos jovens, muita 

gente, gente de idade que nem eu já fiz já. Eu nunca tive oportunidade de pegar no 

computador, primeira vez que peguei no computador foi dentro da Unifor. Quando 

eu entrei aqui eu tinha 32 anos, não tinha 30 anos bem dizer, quando eu comecei a 

trabalhar aqui dentro da Unifor, hoje eu tô com 8 anos na Unifor e comecei a 

pegar em computador na Unifor e hoje em dia eu tenho meu computador, agradeço 

a Unifor, tenho as minhas coisinhas tudo agradeço a Unifor. Amilton Gadelha 1:2 

(05:05) 

Foi aqui que eu tive a chance de começar a trabalhar aqui dentro e cada vez mais 

eu sinto que está proporcionando cada vez melhores cursos, os cursos melhores 

e.... assim hoje eu já tenho uma visão melhor assim para o meu futuro, antes eu não 

tinha nenhum o que eu ia fazer daqui há um mês, hoje eu já penso que daqui há... o 

que é que eu vou fazer amanhã com o meu dinheiro, já tenho a minha rendazinha 

já, tá sendo muito bom pra mim. Carliane Silva 2:1 (03:03) 

A respeito do poder de transformação social e econômica, algumas passagens podem ser 

citadas por definir bem a opinião dos alunos sobre estas transformações em sua região. 

E muitos que podiam tá roubando, matando hoje eles já tão pensando só em ter seu 

próprio emprego, formar sua família, quando formar, casar, essas coisas e antes 
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âmbito de desenvolvimento pessoal e humano. A formação dos alunos proporcionou, como 

citado, um desenvolvimento até mesmo dos bairros vizinhos. 

O papel da universidade foi destacado como importante no processo de desenvolvimento 

de pessoas de diversas idades e regiões da cidade, onde o impacto também se expande para 

as pessoas que se relacionam com os beneficiados pelo curso. 

Essas conclusões estão de acordo com as visões dos autores Calderón (2007), Tassigny 

(2008), Matos, (2009) e Topal (2009). 

5.1.8 A	visão	macro	dos	Ex‐Alunos	da	UTAD	e	do	ITIDAI	

No intuito de obter-se uma visão macro dos resultados qualitativos das entrevistas 

realizadas com os ex-alunos da UTAD e do ITIDAI, foi organizado um esquema gráfico, 

na Figura 28, com as relações dos fatores mencionados pelos entrevistados.  

Constata-se na Figura 28 que os ex-alunos percebem nitidamente que a UTAD torna-se 

instrumento de transformação social por meio dos cursos de formação e capacitação de alta 

qualidade ofertados pelo ITIDAI, com grande impactos para os moradores da região de 

Trás-os-Montes e Alto Douro e nas regiões circunvizinhas.  

Os entrevistados destacam como código central nesta análise o papel da UTAD como um 

agente de transformação pessoal, por meio dos cursos de capacitação ofertados pelo 

ITIDAI. Os cursos ofertados possuem foco nas pessoas beneficiadas e suas necessidades 

de capacitação. Destaca-se o ensino do empreendedorismo que contribui para o 

desenvolvimento profissional e de habilidades empreendedoras ou na perspectiva de 

melhoria de condição laboral. A universidade torna-se assim instrumento de transformação 

local e promove-se o desenvolvimento do capital humano. Estas afirmações podem ser 

constatas em Pompeu (2005), Ullrich (2009) e Haeussler e Colyvas (2011). 

Percebe-se na representação gráfica outra relação importante que a formação de redes 

sociais, a geração de contatos entre os alunos e professores, impulsionada pelos cursos do 

ITIDAI, onde evidencia-se a formação do capital social. Estas práticas são encontradas em 

Putnam (2003), Franco (2004), Calderón (2007), Barbieri e Cajazeira (2009) e Sarkar 

(2010). 
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Os cursos não só agregam valores e novos conhecimentos aos seus participantes como 

também promovem novas oportunidades e visão para futuros negócios. Justifica-se assim 

fator importante para o crescimento profissional pessoal e a transformação social e 

econômica. Essas evidências foram citadas em Yunus (2007), Torres (2008), Matos (2009) 

e Diniz (2010). 

Desta forma, o empreendedorismo torna-se um importante atributo no desenvolvimento 

profissional dos alunos. Essas práticas estão evidenciadas nos estudos de Audretsch e 

Fritsch (2003), Liñan (2004), Oliveira (2008), Sarkar (2010) e Gomes (2011). 

As transformações são percebidas não somente no âmbito econômico e social, mas 

também no âmbito de desenvolvimento pessoal e humano. O papel da UNIFOR em atuar 

na sociedade é destacado como fator importante no processo de desenvolvimento pessoal 

de moradores de diversas regiões da cidade. O impacto positivo gerado nas pessoas que 

frequentaram os cursos de formação são percebidos pelos ex-alunos. Trata-se da 

contribuição da universidade na formação do capital humano e do capital social. Essas 

conclusões estão de acordo com as visões dos autores Calderón (2007), Tassigny (2008), 

Barbieri & Cajazeira (2009), Matos, (2009) e Topal (2009). Estas conclusões corrobam as 

quatro proposições elaboradas aquando do modelo conceptual desta investigação. 
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Quadro 27 – Tabela de frequências da escolaridade segundo a instituição em estudos 

Escolaridade 

Instituições 

CFP (UNIFOR) ITIDAI (UTAD) TOTAL 

Ensino Fundamental 39 (11,5%) 77 (61,1%) 116 (25,0%) 

Ensino Médio 259 (76,6%) 47 (37,3%) 306 (66,0%) 

Ensino Superior 40 (11,8%) 2 (1,6%) 42 (9,1%) 

TOTAL 338 (100,0%) 126 (100,0%) 464 (100,0%) 

TESTE QUI-QUADRADO 2 = 122,393; g.l. = 2; P<0,001*** 

5.2.1.4 Situação	Profissional	Atual	

Recorrendo ao teste de independência de Qui-Quadrado (2 = 78,223; g.l. = 3; P<0,001), 

como P é inferior a 0,05, pode-se concluir que a situação profissional atual dos alunos em 

formação é significativamente independente da instituição em estudo, ou seja, a situação 

profissional em que se encontram é significativamente diferente nas duas instituições; no 

CFP (UNIFOR) mais de 62% dos alunos não estavam a trabalhar e também nunca 

trabalharam na área do curso que estão a frequentar, em contrapartida, no ITIDAI (UTAD), 

salienta-se o facto de mais de 40% estar a trabalhar na área do curso (Quadro 28). 

Quadro 28 – Tabela de frequências da situação profissional atual segundo a instituição em estudos 

Situação profissional atual 
Instituições 

CFP (UNIFOR) ITIDAI (UTAD) TOTAL 

Não estou trabalhando e nunca 

trabalhei na área do curso 
212 (62,7%) 36 (28,6%) 248 (53,4%) 

Não estou trabalhando, mas já 

trabalhei na área do curso 
32 (9,5%) 15 (11,9%) 47 (10,1%) 

Estou trabalhando na área do curso 27 (8,0%) 51 (40,5%) 78 (16.8%) 

Estou trabalhando, mas nunca 

trabalhei na área do curso 
67 (19,8%) 24 (19,0%) 91 (19,6%) 

TOTAL 338 (100,0%) 126 (100,0%) 464 (100,0%) 

TESTE QUI-QUADRADO 2 = 78,223; g.l. = 3; P<0,001*** 
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5.2.1.5 Motivos	de	ingressar	no	curso	de	formação	

Recorrendo ao teste de independência de Qui-Quadrado (2 = 17,238; g.l. = 4; P=0,002**), 

como P é inferior a 0,05, pode-se concluir que os motivos de ingressar no curso de 

formação dos alunos é significativamente independente da instituição em estudo, ou seja, o 

que leva os alunos a ingressar no curso de formação é significativamente diferente nas duas 

instituições; no CFP (UNIFOR) mais de um terço dos alunos ingressou nos cursos como 

forma de formação profissional, em contrapartida, no ITIDAI (UTAD), salienta-se o fato 

de mais de 37% pretender atingir um aperfeiçoamento profissional, uma vez demonstrado 

no Quadro 29 que mais de 40% já trabalhavam na área do curso (Quadro 29). 

Quadro 29 – Tabela de frequências dos motivos de ingressar no curso de formação segundo a 

instituição em estudos 

Motivos de ingressar no curso de 

formação 

Instituições 

CFP (UNIFOR) ITIDAI (UTAD) TOTAL 

Interesse no assunto 103 (30,8%) 21 (16,9%) 124 (27,1%) 

Formação Profissional 114 (34,1%) 38 (30,6%) 152 (33,2%) 

Aperfeiçoamento profissional 94 (28,1%) 46 (37,1%) 140 (30.6%) 

Desemprego 22 (6,6%) 19 (15,3%) 41 (9,0%) 

TOTAL 334 (100,0%) 124 (100,0%) 458 (100,0%) 

TESTE QUI-QUADRADO 2 = 17,238; g.l. = 4; P=0,002** 

5.2.1.6 Expectativas	após	conclusão	do	curso	de	formação	

Uma vez mais, recorrendo ao teste de independência de Qui-Quadrado (2 = 33,913; g.l. = 

4; P<0,001***), como P é inferior a 0,05, pode-se concluir que as expectativas dos alunos 

em relação ao curso é significativamente independente da instituição em estudo, ou seja, as 

expectativas que os alunos têm após a conclusão do curso de formação são diferentes tendo 

em atenção a instituição em estudo; no CFP (UNIFOR) cerca de 45% dos alunos espera 

ingressar no mercado de trabalho após concluir o curso de formação profissional, em 

contrapartida, no ITIDAI (UTAD), 39,7% dos alunos tem como expectativa a satisfação 

pessoal após conclusão do curso (Quadro 30). 
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significativas na variável avaliação global do curso em cada uma das instituições de 

formação (Z= -2,373; p<0,05), tendo o CFP cursos com avaliação média global 

ligeiramente superior. 

O curso foi também avaliado segundo alguns parâmetros, como os objetivos propostos, 

temas abordados, expectativas de aprendizagem ou aplicabilidade dos conhecimentos 

adquiridos. Foi aplicado o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov às variáveis 

correspondentes aos parâmetros referidos, tendo sido verificado que estas não seguem uma 

distribuição normal. Foi então aplicado o teste de Mann-Whitney que permitiu concluir que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre as duas instituições apenas no que 

diz respeito à avaliação segundo os objetivos propostos (Z= -2,901; p<0,01), tendo os 

alunos do CFP atribuído uma avaliação ligeiramente superior à componente dos objetivos 

propostos (Quadro 31). 
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Quadro 31 – Tabela de frequências da avaliação geral do curso de formação segundo a instituição em 

estudos  

Items Instituição Ótimo Bom Regular TOTAL 
Média 

das 
Ordens 

Teste de 
Mann-

Whitney 

 
Objetivos 
propostos 

CFP 
(UNIFOR) 

210 
(62,1%) 

118 
(34,9%) 

10 
(3,0%) 

338 
(100,0%) 222,99 

 
Z= -2,901;  
P=0,004** 

ITIDAI 
(UTAD) 

58 
(46,0%) 

66 
(52,4%) 

2 
(1,6%) 

126 
(100,0%) 258,02 

TOTAL 268 
(57,8%) 

184 
(39,7%) 

12 
(2,6%) 

464 
(100,0%)  

 
Temas 
abordados 

CFP 
(UNIFOR) 

193 
(57,1%) 

133 
(39,3%) 

12 
(3,6%) 

338 
(100,0%) 228,93 

 
Z= -1,079;  
P=0,281 

ITIDAI 
(UTAD) 

62 
(49,2%) 

62 
(49,2%) 

1 
(0,8%) 

126 
(100,0%) 242,08 

TOTAL 256 
(55,2%) 

195 
(42,0%) 

13 
(2,8%) 

464 
(100,0%)  

 
Expectativas 
de 
aprendizagem 

CFP 
(UNIFOR) 

184 
(54,4%) 

135 
(39,9%) 

19 
(5,6%) 

338 
(100,0%) 230,55 

 
Z= -0,584;  
P=0,559 

ITIDAI 
(UTAD) 

62 
(49,2%) 

62 
(49,2%) 

2 
(1,6%) 

126 
(100,0%) 237,74 

TOTAL 246 
(53,0%) 

197 
(42,5%) 

21 
(4,5%) 

464 
(100,0%)  

 
Aplicabilidade 
dos 
conhecimentos 
adquiridos 

CFP 
(UNIFOR) 

166 
(49,1%) 

151 
(44,7%) 

21 
(6,2%) 

338 
(100,0%) 230,46 

 
Z= -0,604;  
P=0,546 

ITIDAI 
(UTAD) 

56 
(44,4%) 

65 
(51,6%) 

5 
(4,0%) 

126 
(100,0%) 237,97 

TOTAL 222 
(47,8%) 

216 
(46,6%) 

26 
(5,6%) 

464 
(100,0%)  

5.2.1.8 Desempenho	do	docente		

Pela observação da caixa de bigodes da Figura 33, verifica-se que o desempenho médio do 

docente do curso de formação que os alunos frequentaram nas duas instituições em estudo 

é diferente; a CFP (UNIFOR) apresenta uma média de avaliação global do curso 

ligeiramente superior (9,41) em relação ao ITIDAI (9,12). 
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esta avaliação sido atribuída por apenas 52,4% dos alunos no ITIDAI. Já a avaliação de 

‘Bom’ foi atribuída por 46,8% de alunos do ITIDAI em contraponto por apenas 18,3% do 

CFP. 

Em relação à avaliação segundo a metodologia utilizada pelo instrutor também foi 

verificada a existência de diferenças estatisticamente significativas entre as duas 

instituições (Z= -3,433; p=0,001), tendo cerca de 68,3% dos alunos do CFP atribuído a 

avaliação de ‘Ótimo’ tendo esta avaliação sido atribuída por apenas 50,8% dos alunos no 

ITIDAI. Já a avaliação de ‘Bom’ foi atribuída por 46,0% de alunos do ITIDAI em 

contraponto por apenas 29,3% do CFP. 

Já em relação à avaliação segundo a clareza nas explicações por parte do instrutor também 

foi verificada a existência de diferenças estatisticamente significativas entre as duas 

instituições (Z= -5,760; p<0,001), tendo cerca de 78,7% dos alunos do CFP atribuído a 

avaliação de ‘Ótimo’ tendo esta avaliação sido atribuída por apenas 50,8% dos alunos no 

ITIDAI. Já a avaliação de ‘Bom’ foi atribuída por 48,4% de alunos do ITIDAI em 

contraponto por apenas 19,8% do CFP. 

Já nas componentes de criatividade em sala de aula (Z= -1,147; p=0,251) e adequação dos 

exercícios e avaliações do conteúdo (Z= -1,786; p=0,074), embora mantendo-se a 

tendência de atribuição de melhores avaliações por parte de alunos do CFP, não foi 

verificada a existência de diferenças estatisticamente significativa a 5% entre as duas 

instituições. 
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Quadro 32 – Tabela de frequências do desempenho do docente segundo a instituição em estudos  

Items Instituição Ótimo Bom Regular Ruim TOTAL 
Média 

das 
Ordens 

Teste de 
Mann-

Whitney 

 
Domínio da 

matéria 
ensinada 

CFP 
(UNIFOR) 

273 
(80,8%)

62 
(18,3%)

3 
(0,9%)  

338 
(100,0%) 214,79 

 
 

Z= -6,056;  
P=0,000* 

ITIDAI 
(UTAD) 

66 
(52,4%) 

59 
(46,8%)

1 
(0,8%)  

126 
(100,0%) 280,02 

TOTAL 339 
(73,1%) 

121 
(26,1%)

4 
(0,9%)  

464 
(100,0%) ----- 

 
Metodologia 

utilizada 

CFP 
(UNIFOR) 

231 
(68,3%)

99 
(29,3%)

7 
(2,1%) 

1 
(0,3%) 

338 
(100,0%) 221,55 

 
 

Z= -3,433;  
P=0,001 

ITIDAI 
(UTAD) 

64 
(50,8%) 

58 
(46,0%)

4 
(3,2%)  

126 
(100,0%) 261,87 

TOTAL 295 
(63,6%) 

157 
(33,8%)

11 
(2,4%) 

1 
(0,2%) 

464 
(100,0%)  

 
 

Clareza 

CFP 
(UNIFOR) 

266 
(78,7%) 

67 
(19,8%)

4 
(1,2%) 

1 
(0,3%) 

338 
(100,0%) 215,27 

 
 

Z= -5,760;  
P=0,000 

ITIDAI 
(UTAD) 

64 
(50,8%) 

61 
(48,4%)

1 
(0,8%)  

126 
(100,0%) 278,71 

TOTAL 330 
(71,1%) 

128 
(27,6%)

5 
(1,1%)

1 
(0,2%) 

464 
(100,0%)  

Criatividade 
em sala de 

aula 

CFP 
(UNIFOR) 

218 
(64,5%) 

96 
(28,4%)

24 
(7,1%)  

338 
(100,0%) 228,79 

 
Z= -1,147;  
P=0,251 

ITIDAI 
(UTAD) 

71 
(56,3%) 

52 
(41,3%)

3 
(2,4%)  

126 
(100,0%) 242,46 

TOTAL 289 
(62,3%) 

148 
(31,9%)

27 
(5,8%)

 
464 

(100,0%)  

5.2.2 Análise	Fatorial	Exploratória	

A Análise Fatorial é uma técnica de modelação linear geral, cujo objetivo é identificar um 

conjunto reduzido de constructos (fatores) que expliquem a estrutura correlacional 

observada entre um conjunto de variáveis manifestas (itens). Esta pode classificar-se em 

dois tipos, de acordo com a inexistência (Análise Fatorial Exploratória – AFE) ou 

existência (Análise Fatorial Confirmatória – AFC) de hipóteses sobre a estrutura fatorial 

que pode explicar as correlações entre as variáveis manifestas (Marôco, 2010).  
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Com o objetivo de identificar os fatores latentes subjacentes aos diferentes grupos de 

questões que compõem o questionário recorreu-se à Análise Fatorial Exploratória (AFE). 

Trata-se de uma técnica estatística multivariada que permite identificar variáveis latentes a 

partir de variáveis inter-correlacionadas, mas não diretamente observáveis (Marôco, 2007). 

O objetivo da aplicação da técnica de análise fatorial foi obter um número reduzido de 

fatores que permitam identificar as relações estruturais entre as variáveis que aferem o 

desempenho do professor/ instrutor, a avaliação do curso bem como as variáveis de apoio à 

formação, como é o caso das instalações físicas, coordenação/ secretaria e material de 

apoio. O método de extração de fatores a aplicar foi o método dos componentes principais 

através do método Varimax. Este é um método ortogonal e pretende que, para cada 

componente principal, existam apenas alguns pesos significativos e todos os outros sejam 

próximos de zero, isto é, o objetivo é maximizar a variação entre os pesos de cada 

componente principal (Marôco, 2007; Pestana & Gageiro, 2003). Os fatores comuns 

retidos foram aqueles que apresentam um eigenvalue superior a 1, em consonância com o 

Scree Plot e a percentagem de variância retida, uma vez que de acordo com Marôco (2007) 

a utilização de um único critério pode levar à retenção de mais ou menos fatores do que 

aqueles relevantes para descrever a estrutura latente. Para avaliar a validade da análise 

factorial exploratória utilizou-se o critério Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Trata-se do 

método mais utilizado para avaliar a qualidade dos dados. A medida de adequação de 

amostragem de KMO foi proposta por Kaiser (1970) e Kaiser & Rice (1974) (Marôco, 

2007). O KMO é uma medida da homogeneidade das variáveis, que compara as 

correlações simples com as correlações parciais observadas entre as variáveis (Marôco, 

2007). Apesar de não existir um teste rigoroso para os valores KMO, de uma forma geral, 

estes têm como valores de referência os indicados no Quadro 33 (Marôco, 2007).  

Quadro 33 – Valores de referência KMO 

KMO Valores referência 

Excelente ]0.9;1.0] 

Boa ]0.8;0.9] 

Média ]0.7;0.8] 

Medíocre ]0.6;0.7] 

Mau, mas ainda aceitável ]0.05;0.6] 

Inaceitável ≤ 0.05 

Os scores de cada sujeito em análise em cada um dos fatores retidos foram obtidos pelo 

método de Bartlett, isto é, método dos mínimos quadrados ponderados. O Teste de 
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esfericidade de Bartlett testa a hipótese da matriz de correlações ser a matriz identidade, 

cujo determinante é igual a um, logo, de as variáveis não estarem correlacionadas entre si. 

Quando a análise de componentes principais é aplicada a partir de uma matriz de 

correlações, uma forma de avaliar o grau de adequação dos dados à aplicação deste tipo de 

análise, consiste em testar se, na população, essa matriz é uma matriz identidade, ou seja, 

não existem correlações significativas entre as variáveis. 

A análise da consistência interna dos fatores obtidos foi avaliada através do alpha de 

Cronbach, que é uma das medidas mais usadas para verificação interna de um grupo de 

variáveis, podendo definir-se como a correlação que se espera obter entre a escala usada e 

outras escalas hipotéticas do mesmo universo, com igual número de itens, que meçam a 

mesma característica (Pestana & Gageiro, 2003). A escala apresentada no Quadro 34 

apresenta uma indicação aproximada para avaliar o valor de uma medida de fiabilidade. 

Quadro 34 – Valores de referência do Alpha de Cronbach 

Alpha de Cronbach Valores referência 

Muito boa >0.9 

Boa ]0.8;0.9] 

Razoável ]0.7;0.8] 

Fraca ]0.6;0.7] 

Inadmissível <0.6 

Foram efetuados os testes das AFE no entanto estes não vão ser aqui ilustrados uma vez os 

fatores irão ser esmiuçados aquando da análise da fiabilidade e validade dos fatores obtidos 

através das Análises Fatoriais Confirmatórias (AFC). 

O Quadro 35 representa os fatores obtidos a partir das AFE’s. As AFE’s demonstraram a 

existência de estruturas unifatoriais coincidindo os itens do questionário com os respetivos 

fatores. 

 Quadro 35 – Fatores obtidos a partir das AFE 

Fatores Descrição 

F1 Desempenho Professor/Instrutor 

F2 Avaliação geral do Curso 

F3 Instalações Físicas 

F4 Coordenação/ Secretaria 

F5 Material de Apoio 
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5.2.3 Comparação	 da	 Escala	 de	 Satisfação	 do	 Curso	 segundo	 as	 variáveis	
independentes	

Nesta fase torna-se pertinente tentar perceber como se diferenciam os fatores que 

constituem a Escala de Satisfação do Curso: Desempenho do Professor/Instrutor (F1); 

Avaliação do Curso (F2); Instalações Físicas (F3); Coordenação/ Secretaria (F4) e; 

Material de Apoio (F5).   

O procedimento a aplicar será, numa primeira fase, aferir como se diferenciam os fatores 

referidos entre as duas instituições e, numa segunda fase, aferir como variam estes fatores 

em cada uma das instituições de acordo com o sexo, escolaridade, situação atual do 

formando, principal razão de inscrição no curso e expectativas após a conclusão do curso. 

Aplicando o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, verifica-se que estas variáveis 

não seguem uma distribuição normal, quer considerando as amostras na sua globalidade 

(Quadro 36) quer considerando as amostras separadamente (Quadro 37). Por esse motivo 

serão aplicados, nesta fase, um conjunto de testes não paramétricos, Mann-Whitney ou 

Kruskall-Wallis, consoante as variáveis em estudo. 

 

Quadro 36 – Teste de Kolmogorov-Smirnov relativo à escala de satisfação do Curso para o total das 

amostras 

Instituição Fatores KS gl p 

UNIFOR 
E ITIDAI 

F1 - Desempenho 
Professor/Instrutor 

0,231 

464 

<0,001 

F2 - Avaliação Geral do 
Curso 

0,185 
<0,001 

F3 - Instalações Fisicas 0,278 <0,001 
F4 - Coordenação / Secretaria 0,254 <0,001 

F5 - Material de apoio 0,112 <0,001 
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Quadro 37 – Teste de Kolmogorov-Smirnov relativa à escala de satisfação do Curso considerando as 

amostras da UNIFOR e ITIDAI em separado 

Instituição Fatores KS gl p 

UNIFOR 

F1 - Desempenho 
Professor/Instrutor 

0.242 

338 

<0.001 

F2 - Avaliação Geral do 
Curso 

0.182 <0.001 

F3 - Instalações Físicas 0.218 <0.001 
F4 - Coordenação / Secretaria 0.259 <0.001 

F5 - Material de apoio 0.102 <0.001 

ITIDAI 

F1 - Desempenho 
Professor/Instrutor 

0.199 

126 

<0.001 

F2 - Avaliação Geral do 
Curso 

0.192 <0.001 

F3 - Instalações Físicas 0.447 <0.001 
F4 - Coordenação / Secretaria 0.287 <0.001 

F5 - Material de apoio 0.186 <0.001 

5.2.3.1 Escala	de	Satisfação	do	Curso	segundo	a	Instituição	

Aplicado o teste de Mann-Whitney permitiu concluir que existem diferenças 

estatisticamente significativas em dois dos fatores, sendo estes “F1 – Desempenho do 

Professor / Instrutor” (Z= -3,763; p<0,001) com os alunos do CFP a atribuírem aos seus 

professores/ formadores uma avaliação média global ligeiramente superior e “F4 – 

Coordenação/ Secretaria” (Z= -6,416; p<0,001) com os alunos do ITIDAI a atribuírem às 

estruturas de apoio coordenação/ secretaria avaliação média global ligeiramente superior. 

Nos restantes fatores, apesar de revelarem avaliações médias ligeiramente superiores por 

parte dos alunos do CFP estes revelaram inexistência de significância estatística (Quadro 

38). 

Quadro 38 – Comparação da escala de satisfação do Curso segundo a Instituição 

Fatores Instituição X S  
Média 
Ordens 

Teste Mann-
Whitney 

F1 - Desempenho 
Professor/Instrutor 

CFP 4,67±0,44 246,17 Z = -3,763 
P<0,001*** ITIDAI 4,51±0,45 195,83 

F2 - Avaliação Geral do 
Curso 

CFP 4,51±0,47 237,96 Z = -1,472 
P=0,141ns ITIDAI 4,45±0,44 217,86 

F3 - Instalações Físicas CFP 4,07±0,68 234,99 Z = -0,660 
P=0,509ns ITIDAI 4,05±0,61 225,83 

F4 - Coordenação / Secretaria CFP 4,33±0,71 209,86 Z = -6,416 
P<0,001*** ITIDAI 4,75±0,44 293,23 

F5 - Material de apoio CFP 4,65±0,37 238,97 Z = -1,808 
P=0,071ns ITIDAI 4,61±0,33 234,99 
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5.2.3.2 Escala	de	Satisfação	do	Curso	segundo	o	Género	por	Instituição	

De seguida, e ainda no que diz respeito à satisfação dos formandos, avaliaram-se as 

diferenças para os vários fatores em termos de sexo dentro de cada instituição, tendo-se 

constatado que não existem diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito 

ao sexo, i.e., tanto no CFP como no ITIDAI homens e mulheres avaliaram sensivelmente 

da mesma forma o curso de formação (Quadro 39). 

Quadro 39 – Comparação da escala de satisfação do Curso segundo o Género em cada Instituição 

Instituição Fatores Sexo X S  
Média 
Ordens 

Teste Mann-
Whitney 

CFP 

F1 - Desempenho 
Professor/Instrutor 

Masculino 4,70±0,40 176,60 Z = -1,132 
P=0,257ns Feminino 4,66±0,40 164,95 

F2 - Avaliação Geral do 
Curso 

Masculino 4,53±0,48 175,48 Z = -0,924 
P=0,356ns Feminino 4,50±0,46 165,67 

F3 - Instalações Físicas 
Masculino 4,05±0,68 165,83 Z = -0,558 

P=0,577ns Feminino 4,09±0,68 171,85 

F4 - Coordenação / Secretaria 
Masculino 4,33±0,74 170,84 Z = -0,212 

P=0,832ns Feminino 4,33±0,70 168,64 

F5 - Material de apoio 
Masculino 4,55±0,49 177,92 Z = -1,348 

P=0,178ns Feminino 4,45±0,56 164,11 

ITIDAI 

F1 - Desempenho 
Professor/Instrutor 

Masculino 4,45±0,45 59,03 Z = -0,877 
P=0,381ns Feminino 4,53±0,45 65,22 

F2 - Avaliação Geral do 
Curso 

Masculino 4,42±0,46 61,36 Z = -0,421 
P=0,673ns Feminino 4,47±0,44 64,32 

F3 - Instalações Físicas 
Masculino 4,09±0,58 67,19 Z = -0,718 

P=0,473ns Feminino 4,04±0,62 62,08 

F4 - Coordenação / Secretaria 
Masculino 4,74±0,43 62,59 Z = -0,225 

P=0,822ns Feminino 4,75±0,44 63,85 

F5 - Material de apoio 
Masculino 4,36±0,55 60,74 Z = -0,567 

P=0,571ns Feminino 4,43±0,47 64,56 

5.2.3.3 Escala	de	Satisfação	do	Curso	segundo	a	Idade	do	aluno	por	Instituição	

Avaliadas as diferenças para os vários fatores em termos de intervalos de idades dos alunos 

dentro de cada instituição, foi constatado que existem diferenças estatisticamente 

significativas no que diz respeito a dois dos fatores (F3 e F4).  

Nos fatores ‘F3 – Instalações Físicas’ (2
CFP=7,614; p<0,05; 2

ITIDAI=6,209; p<0,05) e ‘F4 

– Coordenação / Secretaria’ (2
CFP=9,587; p<0,01; 2

ITIDAI=8,363; p<0,01)  constatou-se 

que no caso dos alunos do CFP com uma gama de idades inferior estes atribuíram uma 

menor avaliação a estes itens tendo-se verificado que a atribuição de avaliações mais 

elevadas ocorreu para os alunos com um intervalo de idades mais elevado. Para os alunos 
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do ITIDAI aconteceu o inverso, i.e., foram os alunos com um intervalo de idade mais alto 

que atribuíram uma avaliação inferior. 

Nos restantes fatores não se verificaram diferenças estatisticamente significativas, i.e., 

tanto no CFP como no ITIDAI os alunos avaliaram sensivelmente da mesma forma o curso 

de formação independentemente da sua idade (Quadro 40). 

Quadro 40 – Comparação da escala de satisfação do Curso segundo a idade do aluno em cada 

Instituição 

Instituição Fatores Idade X S  
Média 
Ordens 

Teste  
Kruskal-

Wallis 

CFP 

F1 - Desempenho 
Professor/Instrutor 

15-17Anos 4,64±0,41 158,11 2 = 2,329 
gl = 2 

P=0,312ns 

18-30Anos 4,69±0,37 170,86 

31>Anos 4,69±0,45 179,75 

F2 - Avaliação Geral do 
Curso 

15-17Anos 4,49±0,46 163,25 
2 = 0,915 

gl = 2 
P=0,633ns 

18-30Anos 4,54±0,43 174,25 

31>Anos 4,47±0,54 166,01 

F3 - Instalações Físicas 

15-17Anos 3,92±0,63 145,85 
2 = 7,614 

gl = 2 
P=0,022* 

18-30Anos 4,10±0,70 175,29 

31>Anos 4,19±0,65 184,03 

F4 - Coordenação / Secretaria 

15-17Anos 4,21±0,75 153,81 
2 = 9,587 

gl = 2 
P=0,008** 

18-30Anos 4,31±0,69 165,43 

31>Anos 4,51±0,70 197,14 

F5 - Material de apoio 

15-17Anos 4,56±0,46 178,58 2 = 2,373 
gl = 2 

P=0,305ns 
18-30Anos 4,44±0,58 162,04 

31>Anos 4,53±0,51 175,86 

ITIDAI 

F1 - Desempenho 
Professor/Instrutor 

15-17Anos na na 2 = 0,015 
gl = 1 

P=0,903ns 

18-30Anos 4,50±0,44 64,05 

31>Anos 4,51±0,45 63,23 

F2 - Avaliação Geral do 
Curso 

15-17Anos na na 2 = 1,883 
gl = 1 

P=0,170ns 
18-30Anos 4,54±0,45 69,62 

31>Anos 4,41±0,44 60,44 

F3 - Instalações Físicas 

15-17Anos na na 2 = 6,209 
gl = 1 

P=0,013* 
18-30Anos 4,23±0,63 74,73 

31>Anos 3,96±0,57 57,89 

F4 - Coordenação / Secretaria 

15-17Anos na na 2 = 8,363 
gl = 1 

P=0,004** 
18-30Anos 4,92±0,24 73,82 

31>Anos 4,67±0,49 58,34 

F5 - Material de apoio 

15-17Anos na na 2 = 0,001 
gl = 1 

P=0,973ns 
18-30Anos 4,40±0,51 63,64 

31>Anos 4,41±0,49 63,43 
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5.2.3.4 Escala	 de	 Satisfação	 do	 Curso	 segundo	 a	 Escolaridade	 do	 aluno	 por	
Instituição	

Avaliadas as diferenças para os vários fatores em termos de intervalos de idades dos alunos 

dentro de cada instituição, foi constatado que, no CFP, existem diferenças estatisticamente 

significativas no que diz respeito ao fator F3. Em ‘F3 – Instalações Físicas’ (2
CFP=6,513; 

p<0,05) constatou-se que no caso dos alunos do CFP com o ensino fundamental estes 

atribuíram uma maior avaliação a estes itens (Quadro 41). 

Como apenas existem dois formandos do ITIDAI com o Ensino Superior este não foi 

considerado pelo que foi aplicado o teste de Mann-Whitney para esta instituição. No caso 

do ITIDAI as diferenças ocorreram para os fatores ‘F1 - Desempenho Professor/Instrutor’ 

(ZITIDAI=-3,328; p<0,01)  e ‘F2 - Avaliação Geral do Curso’ (ZITIDAI=-4,524; p<0,001). 

Nestes dois fatores os alunos com o ensino médio atribuíram uma avaliação superior 

relativamente aos alunos com o ensino fundamental (Quadro 42).  

  

Quadro 41 – Comparação da escala de satisfação do Curso segundo a escolaridade do aluno em cada 

Instituição - CFP 

Instituição Fatores Escolaridade X S  
Média 
Ordens 

Teste  
Kruskal-

Wallis 

CFP 

F1 - Desempenho 
Professor/Instrutor 

E.Fundamental 4,70±0,41 178,62 2 = 1,121 
gl = 2 

P=0,571ns 
E.Médio 4,67±0,41 166,57 

E.Superior 4,73±0,36 179,60 

F2 - Avaliação Geral do 
Curso 

E.Fundamental 4,50±0,47 167,22 2 = 0,283 
gl = 2 

P=0,868ns 
E.Médio 4,52±0,47 170,90 

E.Superior 4,49±0,45 162,68 

F3 - Instalações Físicas 
E.Fundamental 4,33±0,57 205,24 2 = 6,513 

gl = 2 
P=0,039* 

E.Médio 4,05±0,69 166,43 
E.Superior 3,98±0,65 154,50 

F4 - Coordenação / Secretaria 
E.Fundamental 4,40±0,84 186,72 2 = 3,539 

gl = 2 
P=0,170ns 

E.Médio 4,29±0,70 164,25 
E.Superior 4,46±0,63 186,73 

F5 - Material de apoio 
E.Fundamental 4,50±0,60 174,40 2 = 3,825 

gl = 2 
P=0,148ns 

E.Médio 4,47±0,53 164,84 
E.Superior 4,64±0,48 194,88 
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Quadro 42 – Comparação da escala de satisfação do Curso segundo a escolaridade do aluno em cada 

Instituição - ITIDAI 

Instituição Fatores Escolaridade X S  
Média 
Ordens 

Teste  
Mann-

Whitney 

ITIDAI 

F1 - Desempenho 
Professor/Instrutor 

E.Fundamental 4,40±0,43 54,33 Z = -3,328 
P=0,001** E.Médio 4,66±0,42 75,88 

F2 - Avaliação Geral do 
Curso 

E.Fundamental 4,31±0,41 51,44 Z = -4,524 
P<0,001*** E.Médio 4,68±0,40 80,63 

F3 - Instalações Fisicas 
E.Fundamental 4,04±0,55 61,60 Z = -0,366 

P=0,714ns E.Médio 4,08±0,68 63,98 

F4 - Coordenação / Secretaria 
E.Fundamental 4,73±0,43 60,62 Z = -0,964 

P=0,335ns E.Médio 4,79±0,45 65,57 

F5 - Material de apoio 
E.Fundamental 4,38±0,47 60,62 Z = -0,626 

P=0,532ns E.Médio 4,43±0,53 65,57 

 

5.2.3.5 Escala	 de	 Satisfação	 do	 Curso	 segundo	 a	 Situação	 Profissional	 Atual	 por	
Instituição	

Pretendeu-se também aferir se existiam diferenças para os vários fatores em termos da 

situação profissional atual dos alunos. Dos quatros estados comparados, “Não estou 

trabalhando, e nunca trabalhei na área do curso” (N Trabalha), “Não estou trabalhando, 

mas já trabalhei na área do curso” (N Trab – Área Curso), “Estou trabalhando na área do 

curso” (Trab – Área Curso) e “Estou trabalhando, mas nunca trabalhei na área do curso” 

(Trabalha) foi constatado não existirem diferenças estatisticamente significativas no que 

diz respeito aos vários fatores para os alunos do CFP, i.e., os alunos avaliaram o curso 

essencialmente da mesma forma independentemente do estado da sua situação profissional 

atual. No que diz respeito aos alunos do ITIDAI foi detetada uma diferença significativa 

em relação ao fator ‘F1 – Desempenho Professor/Instrutor’ (2
ITIDAI=13,676; gl=3; 

p<0,01), tendo-se verificado que o grupo dos alunos que se encontram a trabalhar, embora 

nunca tenham trabalhado na área do curso, atribuíram uma avaliação superior ao 

professor/instrutor. Nos fatores restantes, apesar de se manter a tendência revelada em 

relação ao fator F1, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas (Quadro 

43). 
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Quadro 43 – Comparação da escala de satisfação do Curso segundo situação profissional atual por 

Instituição 

Instituição Fatores Situação Atual X S  
Média 
Ordens 

Teste  
Kruskal-

Wallis 

CFP 

F1 - Desempenho 
Professor/Instrutor 

N Trabalha 4,65±0,41 162,38 
2 = 4,136 

gl = 3 
P=0,247ns 

N Trab – Área Curso 4,73±0,39 184,92 
Trab – Área Curso 4,65±0,48 167,83 

Trabalha 4,76±0,35 185,34 

F2 - Avaliação Geral 
do Curso 

N Trabalha 4,50±0,48 166,84 
2 = 1,400 

gl = 3 
P=0,706ns 

N Trab – Área Curso 4,62±0,38 187,92 
Trab – Área Curso 4,51±0,42 166,17 

Trabalha 4,51±0,48 170,46 

F3 - Instalações 
Físicas 

N Trabalha 4,06±0,70 167,00 
2 = 1,393 

gl = 3 
P=0,707ns 

N Trab – Área Curso 4,20±0,57 188,36 
Trab – Área Curso 4,13±0,51 171,70 

Trabalha 4,04±0,72 167,51 

F4 - Coordenação / 
Secretaria 

N Trabalha 4,26±0,74 160,43 
2 = 6,634 

gl = 3 
P=0,085ns 

N Trab – Área Curso 4,44±0,66 184,45 
Trab – Área Curso 4,28±0,84 168,19 

Trabalha 4,50±0,58 191,58 

F5 - Material de 
apoio 

N Trabalha 4,49±0,53 169,55 
2 = 1,960 

gl = 3 
P=0,581ns 

N Trab – Área Curso 4,44±0,66 167,50 
Trab – Área Curso 4,39±0,53 149,26 

Trabalha 4,55±0,49 178,45 

ITIDAI 

F1 - Desempenho 
Professor/Instrutor 

N Trabalha 4,43±0,44 58,31 
2 = 13,676 

gl = 3 
P=0,003** 

N Trab – Área Curso 4,43±0,43 57,37 
Trab – Área Curso 4,44±0,45 57,63 

Trabalha 4,81±0,33 87,60 

F2 - Avaliação Geral 
do Curso 

N Trabalha 4,45±0,48 63,22 
2 = 1,526 

gl = 3 
P=0,676ns 

N Trab – Área Curso 4,45±0,39 63,53 
Trab – Área Curso 4,42±0,43 60,17 

Trabalha 4,54±0,45 70,98 

F3 - Instalações 
Físicas 

N Trabalha 4,14±0,60 68,57 
2 = 2,469 

gl = 3 
P=0,481ns 

N Trab – Área Curso 3,92±0,64 55,07 
Trab – Área Curso 4,01±0,51 60,10 

Trabalha 4,10±0,77 68,40 

F4 - Coordenação / 
Secretaria 

N Trabalha 4,83±0,36 68,58 
2 = 5,531 

gl = 3 
P=0,137ns 

N Trab – Área Curso 4,87±0,35 71,70 
Trab – Área Curso 4,64±0,51 56,62 

Trabalha 4,79±0,39 65,38 

F5 - Material de 
apoio 

N Trabalha 4,28±0,47 54,03 
2 = 7,755 

gl = 3 
P=0,051ns 

N Trab – Área Curso 4,33±0,45 58,63 
Trab – Área Curso 4,42±0,52 64,68 

Trabalha 4,63±0,45 78,25 
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5.2.3.6 Escala	de	Satisfação	do	Curso	segundo	a	Motivação	para	a	Inscrição	no	Curso	
por	Instituição	

Uma outra vertente que se pretendeu aflorar foi a de verificar a existência de diferenças na 

avaliação dos vários componentes do curso (fatores) por parte dos formandos no que diz 

respeito à motivação que os levou a inscreverem no curso. Dos quatro tipos de motivação 

comparados, “Interesse no assunto” (Interesse), “Formação profissional” (Formação), 

“Aperfeiçoamento profissional” (Aperfeiçoamento) e “Desemprego” (Desemprego) foram 

detetadas algumas diferenças significativas em alguns do fatores consoante a instituição. 

Assim, nos alunos do CFP, verificou-se que em relação a “F4 - Coordenação / Secretaria” 

(2
CFP=9,627; gl=3; p<0,05) foi detetado que os alunos se inscreveram por se encontrarem 

numa situação de desemprego, atribuíram uma avaliação superior relativamente aos 

restantes alunos. Nos restantes fatores, apesar de se manter a tendência revelada em relação 

ao fator F4, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas. 

Já no ITIDAI foram verificadas diferenças significativas nos fatores F3, F4 e F5. No fator 

“F3 - Instalações Físicas” (2
ITIDAI=19,307; gl=3; p<0,001), os alunos foi atribuído uma 

maior avaliação por parte dos alunos que se inscreveram para obterem formação 

profissional. No fator “F4 - Coordenação / Secretaria” (2
ITIDAI =13,171; gl=3; p<0,01) 

foram os alunos que se inscreveram por se encontrarem no desemprego quem atribuiu uma 

maior avaliação seguido dos alunos que se inscreveram para obterem formação 

profissional. Já no fator “F5 - Material de apoio” (2
ITIDAI =8,577; gl=3; p<0,05) verificou-

se também serem os alunos que se inscreveram para obterem formação profissional quem 

atribuiu uma maior avaliação. Nos restantes fatores, embora mantendo a tendência da 

atribuição de uma avaliação mais elevada por parte dos alunos que se inscreveram para 

obtenção de formação profissional, não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas (Quadro 44). 

 

 

 



Capítulo V – Apresentação e Análise dos Resultados 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

202 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Quadro 44 – Comparação da escala de satisfação do Curso segundo a Motivação para a Inscrição no 

Curso por Instituição 

Instituição Fatores Situação Atual X S  
Média 
Ordens 

Teste  
Kruskal-

Wallis 

CFP 

F1 - Desempenho 

Professor/Instrutor 

Interesse 4,66±0,39 161,99 
2 = 2,666 

gl = 3 
P=0,446ns 

Formação 4,71±0,41 180,62 
Aperfeiçoamento 4,67±0,38 164,39 

Desemprego 4,63±0,48 165,68 

F2 - Avaliação 
Geral do Curso 

Interesse 4,49±0,47 164,15 
2 = 2,860 

gl = 3 
P=0,414ns 

Formação 4,56±0,48 181,29 
Aperfeiçoamento 4,48±0,45 160,87 

Desemprego 4,53±0,47 173,06 

F3 - Instalações 
Físicas 

Interesse 4,04±0,74 165,76 
2 = 3,943 

gl = 3 
P=0,268ns 

Formação 4,05±0,68 164,83 
Aperfeiçoamento 4,08±0,61 168,10 

Desemprego 4,30±0,61 205,78 

F4 - Coordenação / 
Secretaria 

Interesse 4,29±0,67 162,62 
2 = 9,627 

gl = 3 
P=0,022* 

Formação 4,23±0,80 159,65 
Aperfeiçoamento 4,37±0,66 174,40 

Desemprego 4,68±0,52 220,46 

F5 - Material de 
apoio 

Interesse 4,46±0,56 164,05 
2 = 1,533 

gl = 3 
P=0,675ns 

Formação 4,52±0,53 175,30 
Aperfeiçoamento 4,47±0,52 164,32 

Desemprego 4,56±0,51 181,34 

ITIDAI 

F1 - Desempenho 
Professor/Instrutor 

Interesse 4,53±0,48 66,79 
2 = 4,460 

gl = 3 
P=0,216ns 

Formação 4,53±0,50 65,66 
Aperfeiçoamento 4,56±0,41 66,61 

Desemprego 4,31±0,33 47,68 

F2 - Avaliação 
Geral do Curso 

Interesse 4,55±0,46 71,57 
2 = 6,921 

gl = 3 
P=0,074ns 

Formação 4,55±0,45 70,50 
Aperfeiçoamento 4,42±0,40 60,93 

Desemprego 4,24±0,47 47,08 

F3 - Instalações 
Físicas 

Interesse 4,21±0,48 72,50 
2 = 19,307 

gl = 3 
P<0,001*** 

Formação 4,34±0,64 81,17 
Aperfeiçoamento 3,84±0,52 50,02 

Desemprego 3,83±0,61 52,26 

F4 - Coordenação / 
Secretaria 

Interesse 4,71±0,46 61,64 
2 = 13,171 

gl = 3 
P=0,004** 

Formação 4,87±0,34 71,82 
Aperfeiçoamento 4,59±0,51 53,06 

Desemprego 4,95±0,16 75,29 

F5 - Material de 
apoio 

Interesse 4,43±0,60 66,40 
2 =8,577 

gl = 3 
P=0,035* 

Formação 4,53±0,48 71,16 
Aperfeiçoamento 4,42±0,48 63,98 

Desemprego 4,13±0,37 43,76 

 

  



Capítulo V – Apresentação e Análise dos Resultados 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

203 

 

Randal	Martins	Pompeu	

5.2.3.7 Escala	 de	 Satisfação	 do	 Curso	 segundo	 as	 Expetativas	 Pós‐Curso	 por	
Instituição	

Pretendeu-se também aferir se existiam diferenças para os vários fatores em termos das 

expetativas dos alunos após a conclusão do curso. Dos cinco tipos de expetativas 

comparados, “Satisfação pessoal”, “Melhoria salarial”, “Trabalhar na área do Curso”, 

“Ingressar no mercado de trabalho” e “Desenvolver seu próprio negócio” foi constatado 

não existirem diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito aos vários 

fatores para os alunos do CFP, i.e., os alunos avaliaram o curso essencialmente da mesma 

forma independentemente expetativa que teriam após a conclusão do curso (Quadro 45). 

 

Quadro 45 – Comparação da escala de satisfação do Curso segundo as expetativas pós-curso por 

Instituição 

Instituição Fatores Expetativas X S  
Média 
Ordens 

Teste  
Kruskal-

Wallis 

CFP 

F1 - Desempenho 
Professor/Instrutor 

Satisfação pessoal 4,71±0,36 173,68 

2 = 1,715 
gl = 4 

P=0,788ns 

Melhoria salarial 4,44±0,46 174,81 
Trabalhar na área 4,07±0,68 175,80 

Ingressar no mercado 
de trabalho 

4,35±0,63 162,56 

Criar negócio próprio 4,42±0,52 186,75 

F2 - Avaliação 
Geral do Curso 

Satisfação pessoal 4,68±0,42 153,59 

2 = 3,626 
gl = 4 

P=0,459ns 

Melhoria salarial 4,57±0,40 180,00 
Trabalhar na área 4,16±0,57 177,51 

Ingressar no mercado 
de trabalho 

4,44±0,91 172,01 

Criar negócio próprio 4,48±0,48 190,13 

F3 - Instalações 
Físicas 

Satisfação pessoal 4,70±0,40 169,39 

2 = 0,667 
gl = 4 

P=0,955ns 

Melhoria salarial 4,53±0,52 177,17 
Trabalhar na área 4,13±0,63 175,57 

Ingressar no mercado 
de trabalho 

4,25±0,77 165,98 

Criar negócio próprio 4,57±0,52 162,13 

F4 - Coordenação / 
Secretaria 

Satisfação pessoal 4,65±0,42 168,46 

2 = 3,321 
gl = 4 

P=0,506ns 

Melhoria salarial 4,53±0,45 196,60 
Trabalhar na área 4,04±0,72 161,40 

Ingressar no mercado 
de trabalho 

4,32±0,71 168,03 

Criar negócio próprio 4,49±0,56 197,13 

F5 - Material de 
apoio 

Satisfação pessoal 4,70±0,50 154,20 

2 = 5,508 
gl = 4 

P=0,239ns 

Melhoria salarial 4,56±0,61 162,73 
Trabalhar na área 4,06±0,61 184,87 

Ingressar no mercado 
de trabalho 

4,56±0,50 170,37 

Criar negócio próprio 4,69±0,46 203,25 
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ITIDAI 

F1 - Desempenho 
Professor/Instrutor 

Satisfação pessoal 4,54±0,47 65,91 

2 = 3,453 
gl = 4 

P=0,485ns 

Melhoria salarial 4,47±0,43 73,35 
Trabalhar na área 3,96±0,63 60,32 

Ingressar no mercado 
de trabalho 

4,62±0,51 54,43 

Criar negócio próprio 4,41±0,51 74,63 

F2 - Avaliação 
Geral do Curso 

Satisfação pessoal 4,64±0,46 64,99 

2 = 5,655 
gl = 4 

P=0,226ns 

Melhoria salarial 4,53±0,51 68,70 
Trabalhar na área 4,10±0,52 53,85 

Ingressar no mercado 
de trabalho 

4,80±0,42 67,12 

Criar negócio próprio 4,45±0,50 82,81 

F3 - Instalações 
Físicas 

Satisfação pessoal 4,46±0,45 57,78 

2 = 2,675 
gl = 4 

P=0,614ns 

Melhoria salarial 4,33±0,45 67,50 
Trabalhar na área 4,08±0,58 64,35 

Ingressar no mercado 
de trabalho 

4,78±0,42 70,52 

Criar negócio próprio 4,42±0,51 71,88 

F4 - Coordenação / 
Secretaria 

Satisfação pessoal 4,38±0,43 55,15 

2 = 8,953 
gl = 4 

P=0,062ns 

Melhoria salarial 4,51±0,45 67,30 
Trabalhar na área 4,17±0,56 66,23 

Ingressar no mercado 
de trabalho 

4,88±0,27 70,29 

Criar negócio próprio 4,29±0,46 80,50 

F5 - Material de 
apoio 

Satisfação pessoal 4,68±0,26 64,01 

2 = 3,076 
gl = 4 

P=0,545ns 

Melhoria salarial 4,69±0,29 65,80 
Trabalhar na área 4,16±0,81 63,97 

Ingressar no mercado 
de trabalho 

5,00±0,00 54,64 

Criar negócio próprio 4,63±0,44 78,50 
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5.3 VALIDAÇÃO	DO	INSTRUMENTO	DE	MEDIDA	

A utilização de instrumentos de medida adequados é essencial para a validação de uma 

investigação. Torna-se assim fundamental a avaliação da qualidade da pesquisa e dos 

dados recolhidos, através da quantificação da precisão de medição dos conceitos definidos 

(Churchill, 1979).  

Este ponto tem como objetivo a validação empírica dos constructos (fatores ou variáveis 

latentes45) utilizados, que no caso em estudo são a avaliação do professor/ instrutor, a 

avaliação do curso, bem como todo a estrutura de apoio à formação como é o caso das 

instalações físicas, coordenação/ secretaria e material de apoio (Anderson & Gerbing, 

1988). Pretende-se ainda aferir como estes construtos se caracterizam em duas instituições 

de ensino superior distintas, uma no Brasil e outra em Portugal. 

 

5.3.1 Metodologia	de	Validação	do	Instrumento	de	Medida	

A Análise Fatorial Confirmatória (AFC) é um método confirmatório que se usa quando há 

informação prévia sobre a estrutura fatorial que é preciso confirmar, como é o caso, uma 

vez que já procedemos anteriormente às AFE.  

A Análise de Modelos de Equações Estruturais é usada para avaliar a qualidade de 

ajustamento de um modelo de medida teórico à estrutura correlacional observada entre os 

itens (Marôco, 2010). Alguns dos pressupostos subjacentes à Análise de Modelos de 

Equações Estruturais, em geral, e consequentemente à AFC, em particular, são o da 

normalidade multivariada e o da inexistência de outliers. Para aferir o pressuposto da 

normalidade multivariada analisam-se os valores dos coeficientes de assimetria (Sk) e 

curtose (Ku) uni- e multivariada. Consideram-se indicadores de violações severas à 

distribuição Normal se |Sk|<3 e |Ku|<10 (Marôco, 2010). A existência de outliers 

multivariados é avaliada pela distância quadrada de Mahalanobis (DM2).  

                                                 
45  Uma variável latente (ou constructo latente) é um conceito hipotético e não observado que pode ser 

representado por variáveis observadas ou mensuráveis. É medida indiretamente refletindo a consistência 
entre múltiplas variáveis mensuráveis, também designadas de variáveis manifestas ou indicadores, que 
são obtidas através de diversos métodos de recolha de dados (ex. inquéritos, testes, métodos de 
observação) (Hair et al., 2009) 
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Para avaliar a qualidade de ajustamento de um dado modelo, ainda segundo Marôco 

(2010), utilizam-se: 1) testes de ajustamento; 2) índices de qualidade do ajustamento, que 

podem ser absolutos, relativos, de parcimónia, de discrepância populacional ou índices 

baseados na teoria da informação; ou ainda 3) com a análise dos resíduos e da significância 

dos parâmetros. 

(1) Teste de ajustamento do χ2 

O Qui-Quadrado (χ2) é uma estatística que deve evidenciar ausência de significado 

estatístico, na medida que esta dá a conhecer a qualidade do modelo, expressando o facto 

das duas matrizes, a dos dados e a ajustada, não serem significativamente diferentes. Pelo 

contrário, a significância estatística deveria conduzir à rejeição da hipótese nula e, 

consequentemente, à rejeição do modelo definido.  

O χ2 exprime, juntamente com o número de graus de liberdade (gl), a distância entre o 

modelo hipotético especificado e o modelo sugerido pelos dados. Quanto menor for o χ2, 

mais ajustado é o modelo. Como este índice é sensível a desvios da normalidade e ao 

tamanho da amostra, deve ser complementado com outros índices de ajustamento. 

(2) Índices de Qualidade do Ajustamento 

Os índices de qualidade do ajustamento podem classificar-se em cinco grandes famílias: 

absolutos; relativos; de parcimónia; de discrepância populacional; ou índices baseados na 

teoria da informação. 

Índices Absolutos: estes avaliam a qualidade per se, sem comparação com outros 

modelos. Exemplos destes índices são o χ2/gl e o GFI (Goodness of Fit Index). 

Índices Relativos: avaliam a qualidade do modelo sob teste relativamente ao modelo com 

pior ajustamento possível (não há qualquer relação entre as variáveis manifestas) e/ou ao 

modelo com melhor ajustamento possível (todas as variáveis manifestas estão 

correlacionadas). Como exemplo deste tipo de índice temos o CFI (Comparative Fit 

Index). 

Índices de Parcimónia: são obtidos pela correcção dos índices relativos com um fator de 

penalização associado à complexidade do modelo. Como exemplo temos o PCFI 
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(Parsimony CFI) e o PGFI (Parsimony GFI). Estes têm valores de referência inferiores aos 

correspondentes índices relativos (sem penalização).  

Índices de discrepância populacional: comparam o ajustamento do modelo obtido com 

os momentos amostrais (médias e variâncias amostrais) relativamente ao ajustamento do 

modelo que se obteria com os momentos populacionais (médias e variâncias 

populacionais). Um exemplo deste tipo de índice é o RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approximation). 

Índices baseados na teoria da informação: estes índices são baseados nas estatísticas χ2 e 

penalizam o modelo em função da sua complexidade. São apropriados quando é necessário 

comparar vários modelos alternativos que se ajustem igualmente aos dados. Exemplos 

deste tipo de índices são o ECVI (Expected Cross-Validation Index) ou o MECVI (ECVI 

para o método de estimação ML). 

No Quadro 46 estão indicadas estatísticas e índices de qualidade de ajustamento com os 

respectivos valores de referência: 

Quadro 46 – Índices de ajustamento e valores de referência 

Índices de ajustamento Valores referência 

2 
Quanto menor melhor 
p>0.05 

2 / gl 
> 5 – mau 
]2;5] – sofrível 
]1;2] – bom

CFI 
GFI 

< 0.8 – mau 
[0.8;0.9[ – sofrível 
[0.9;0.95[ – bom

PCFI 
PGFI 

< 0.6 – mau 
[0.6;0.8[ – bom 
≥ 0.8 – muito bom

RMSEA 
(I.C. 90%) 

 

> 0.10 – inaceitável 
]0.05;0.10] – bom 
≤ 0.05 – muito bom

ECVI 
MECVI 

AIC 
BCC 

Só para comparar modelos 
Quanto menor melhor 
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(3) Análise de resíduos, significância de parâmetros e fiabilidade individual 

O modelo pode ter um bom ajustamento global, mas ainda assim apresentar um mau 

ajustamento local. Por outras palavras, a fiabilidade de um ou mais indicadores pode ser 

reduzida e um ou mais parâmetros podem não ser significativos, apesar de na globalidade o 

modelo ter um bom ajustamento. Para avaliar a qualidade de ajustamento local analisam-se 

os pesos fatoriais e a fiabilidade individual dos itens. De um modo geral, pesos fatoriais 

inferiores a 0.5 (λij<0.5) que correspondem a valores da fiabilidade individual dos itens 

inferiores a 0.25 (Rj
2<0.25) indicam possíveis problemas de ajustamento local com esta 

variável (Marôco, 2010). 

Marôco (2010) sugere ainda, caso o modelo não apresente um bom ajustamento dos dados, 

a análise dos Índices de Modificação (Modification Indices). Os índices de Modificação 

(IM) estimam a redução (conservadora) da estatística χ2 do modelo, depois de considerada 

a re-estimação do modelo e a variação dos graus de liberdade associada, por exemplo no 

caso de um parâmetro fixo ou uma restrição de igualdade entre parâmetros for libertado, se 

erros de medida forem correlacionados ou se novas trajectórias estruturais forem 

adicionadas (Marôco, 2010). A análise dos IM deverá ser feita sequencialmente, 

começando-se por libertar o parâmetro com maior IM e assim sucessivamente, até chegar 

ao parâmetro de menor IM.  

No que concerne à análise fatorial confirmatória é usual avaliar-se, além da qualidade 

global do ajustamento, a fiabilidade e a validade dos instrumentos de medida. 

Segundo Marôco (2010), a fiabilidade de um instrumento refere-se à propriedade de 

consistência e reprodutibilidade da medida. Uma das medidas mais utilizadas para avaliar a 

fiabilidade, ou consistência interna, é o α de Cronbach. Ainda segundo este autor, a 

validade desta medida tem sido questionada e têm sido sugeridas medidas alternativas. 

Uma medida de fiabilidade alternativa, particularmente adequada para a análise fatorial, é a 

Fiabilidade Compósita (FC) (Fornell & Larcker, 1981). De uma forma geral, considera-se 

que a fiabilidade do constructo é adequada se FC≥0.7. 

Já a validade é a propriedade do instrumento de medida que avalia se este mede e é a 

operacionalização do fator que se pretende avaliar. A validade é constituída por três 
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componentes: validade fatorial, validade convergente e validade discriminante (Marôco, 

2010). 

A validade fatorial ocorre quando a especificação dos itens de um determinado constructo 

é correta (i.e., os itens medem o fator que se pretende medir) e é geralmente avaliada pelos 

pesos fatoriais estandardizados (λij). É usual assumir que se λij de todos os itens são 

superiores ou iguais a 0.5, o fator apresenta validade fatorial (Marôco, 2010). 

A validade convergente ocorre quando os itens que são reflexo de um fator saturam 

fortemente nesse fator, i.e., o comportamento destes itens é explicado essencialmente por 

esse fator (Marôco, 2010). Fornell e Larcker (1981) propuseram efectuar a avaliação da 

validade convergente através da variância extraída média (VEM). Valores de VEM 

superiores a 0.5 são indicativos de validade convergente adequada. 

A validade discriminante, avalia se os itens que refletem um fator não estão 

correlacionados com outros fatores, i.e., os fatores, definidos por cada conjunto de itens, 

são distintos (Marôco, 2010, p. 176). A validade discriminante pode ser demonstrada pela 

verificação de várias condições, no entanto, Fornell e Larcker (1981) referem que o teste 

mais rigoroso consiste em comparar os valores da variância extraída média de dois 

quaisquer constructos com o quadrado da correlação entre esses fatores. As VEM dos 

fatores devem ser superiores ao quadrado da correlação entre esses fatores. Se a condição 

anterior não se verificar é possível verificar a existência de validade discriminante se o 

teste de diferença do χ2 entre o modelo com correlação entre fatores fixa em 1 (χ2
r) e o 

modelo não restrito (χ2
u) se revelar significativo. 

A secção seguinte apresenta os resultados da análise da fiabilidade e validade dos 

constructos relacionados com a perceção dos cursos de formação, por parte dos respetivos 

formandos, à comunidade no CFP e no ITIDAI. Pretende-se ainda responder se os itens 

pertencentes a um dado instrumento de medida têm um comportamento invariante para o 

caso do CFP e ITIDAI. Para que tal seja possível de verificar, serão efetuadas análises 

fatoriais confirmatórias (AFC’s) para cada um dos fatores em cada uma das instituições 

seguido de uma análise multigrupo por cada fator entre as duas instituições.  
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5.3.2 Fiabilidade	 e	 Validade	 do	 Instrumento	 de	 Medida	 ‘Desempenho	
Professor/Instrutor’	

O instrumento de medida ‘Desempenho Professor/Instrutor’ é constituído por um fator 

com 5 itens, “Domínio da matéria ensinada”, “Metodologia utilizada”, “Clareza nas 

explicações”, “Criatividade em sala de aula” e “Adequação dos exercícios e avaliações do 

conteúdo”.  

Começar-se-á a aferir da viabilidade e fiabilidade deste instrumento de medida para o CFP, 

seguindo-se o mesmo procedimento para o ITIDAI.  

Determinadas as Análises Fatoriais Confirmatórias para cada uma das amostras em 

separado, chegando assim a modelos de medida de base (baseline models), far-se-á uma 

análise multigrupo, agora já com a totalidade das amostras das duas instituições testando 

desta forma o ajustamento do modelo multigrupo (configural model).  

Segundo Byrne (2010) este modelo tem duas funções importantes. Por um lado permite 

que os testes de invariância sejam efetuados aos dois grupos em simultâneo, permitindo 

assim que os parâmetros do modelo sejam calculados de uma só vez. Por outro lado, ao 

testar a invariância do modelo nos vários grupos, o ajustamento do modelo multigrupo 

servirá de base de comparação para os vários modelos de teste da invariância. 

Pretende-se ainda responder se os cinco itens pertencentes ao instrumento de medida 

‘Desempenho Professor/Instrutor” têm um comportamento invariante para o caso do CFP e 

ITIDAI. 

 

CFP 

A validade fatorial do modelo que visa aferir a avaliação por parte dos respectivos 

formandos do desempenho do professor/ formador nos cursos de formação decorridos no 

CFP foi avaliada por intermédio de uma análise fatorial confirmatória com o software 

AMOS (v. 19, SPSS Inc, Chicago, IL) numa amostra de 338 formandos como descrito em 

Marôco (2010). A fiabilidade compósita e a variância extraída média do fator em estudo 

foram avaliadas como descrito em Fornell e Larcker (1981). A existência de outliers foi 

avaliada pela distância quadrada de Mahalanobis (DM2) e a normalidade das variáveis foi 
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avaliada pelos coeficientes de assimetria (Sk) e curtose (Ku) uni- e multivariada. Quatro 

observações apresentaram valores de DM2 que sugeriam tratarem-se de outliers no entanto 

o ajustamento do modelo praticamente não sofreu alterações após a sua remoção pelo que a 

análise fatorial confirmatória foi feita com todas as observações. Nenhuma variável 

apresentou valores de Sk e Ku indicadores de violações severas à distribuição Normal 

(|Sk|<3 e |Ku|<10, ver Marôco, 2010). A qualidade de ajustamento global do modelo 

fatorial foi feita de acordo com os índices e respetivos valores de 2/gl, CFI, GFI, PCFI, 

PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 0.05], MECVI, AIC e BCC. A qualidade do ajustamento local 

foi avaliada pelos pesos fatoriais e pela fiabilidade individual dos itens.  

Resultados 

O modelo uni-fatorial da avaliação do desempenho do professor/ formador ajustado a uma 

amostra de 338 formandos do CFP revelou uma qualidade de ajustamento sofrível 

(2/gl=2.357; CFI=0.988; GFI=0.986; PCFI=0.494; PGFI=0.329; RMSEA=0.063; 

P[rmsea≤0.05]=0.266).  

Quadro 47 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Desempenho do 

professor/ formador’ no CFP 

Estatística / 
Índices de ajustamento 

Valor Valores referência 

2 
2 (5)=11.783 

p=0.038 
Quanto menor melhor 
p>0.05 

2 / gl 

 
2.357 

> 5 – mau 
]2;5] – sofrível 
]1;2] – bom 
~ 1 – muito bom 

CFI 
 

GFI 

0.988 
 

0.986 

< 0.8 – mau 
[0.8;0.9[ – sofrível 
[0.9;0.95[ – bom 
≥ 0.95 – muito bom 

PCFI 
 

PGFI 

0.494 
 

0.329 

< 0.6 – mau 
[0.6;0.8[ – bom 
≥ 0.8 – muito bom 

RMSEA 
(I.C. 90%) 

e 
p-value (H0: rmsea ≤0.05) 

 
 

0.063 

> 0.10 – inaceitável 
]0.05;0.10] – bom 
≤ 0.05 – muito bom 
p-value ≥ 0.05 
( ≥ 0.5 segundo Jöreskog) 
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Quadro 48 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ), fiabilidade compósita (FC) e variância 

extraída média (VEM) do instrumento de medida ‘Desempenho do professor/ formador’ no CFP 

Fator Item λ FC VEM 

F1 - Desempenho 
do professor/ 

formador 

Metodologia utilizada 0.775 

0.891 0.621 

Adequação dos exercícios e 
avaliações do conteúdo 

0.760 

Criatividade em sala de aula 0.689 

Clareza nas explicações 0.655 

Domínio da matéria ensinada 0.619 

 

ITIDAI 

A validade fatorial do modelo que visa aferir a avaliação por parte dos respectivos 

formandos do desempenho do professor/ formador nos cursos de formação decorridos no 

ITIDAI foi avaliada por intermédio de uma análise fatorial confirmatória com o software 

AMOS (v. 19, SPSS Inc, Chicago, IL) numa amostra de 126 formandos como descrito em 

Marôco (2010). A fiabilidade compósita e a variância extraída média do fator em estudo 

foram avaliadas como descrito em Fornell e Larcker (1981). A existência de outliers foi 

avaliada pela distância quadrada de Mahalanobis (DM2) e a normalidade das variáveis foi 

avaliada pelos coeficientes de assimetria (Sk) e curtose (Ku) uni- e multivariada. Nenhuma 

observação apresentou valores de DM2 que sugeria tratar-se de outliers pelo que a análise 

fatorial confirmatória foi feita com todas as observações. Nenhuma variável apresentou 

valores de Sk e Ku indicadores de violações severas à distribuição Normal (|Sk|<3 e 

|Ku|<10, ver Marôco, 2010). A qualidade de ajustamento global do modelo fatorial foi feita 

de acordo com os índices e respectivos valores de 2/gl, CFI, GFI, PCFI, PGFI, RMSEA, 

P[rmsea ≤ 0.05], MECVI, AIC e BCC. A qualidade do ajustamento local foi avaliada pelos 

pesos fatoriais e pela fiabilidade individual dos itens.  

Resultados 

O modelo uni-fatorial da avaliação do desempenho do professor/ formador ajustado a uma 

amostra de 126 formandos do ITIDAI revelou uma qualidade de ajustamento adequada 
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(2/gl=0.879; CFI=1.000; GFI=0.986; PCFI=0.500; PGFI=0.329; RMSEA=0.000; 

P[rmsea≤0.05]=0.655).  

Quadro 49 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Desempenho do 

professor/ formador’ no ITIDAI 

Estatística / 
Índices de ajustamento 

Valor Valores referência 

2 
2 (5)=4.397 

p=0.038 
Quanto menor melhor 
p>0.05 

2 / gl 

 
0.879 

> 5 – mau 
]2;5] – sofrível 
]1;2] – bom 
~ 1 – muito bom 

CFI 
 

GFI 

1.000 
 

0.986 

< 0.8 – mau 
[0.8;0.9[ – sofrível 
[0.9;0.95[ – bom 
≥ 0.95 – muito bom 

PCFI 
 

PGFI 

0.500 
 

0.329 

< 0.6 – mau 
[0.6;0.8[ – bom 
≥ 0.8 – muito bom 

RMSEA 
(I.C. 90%) 

e 
p-value (H0: rmsea ≤0.05) 

 
 

0.000 

> 0.10 – inaceitável 
]0.05;0.10] – bom 
≤ 0.05 – muito bom 
p-value ≥ 0.05 
( ≥ 0.5 segundo Jöreskog) 

 O fator ‘Desempenho do professor/ formador’ no ITIDAI apresentou como itens com 

maior peso fatorial os itens “Adequação dos exercícios e avaliações do conteúdo” com 

λ=0.861, “Clareza nas explicações” com λ=0.832, “Criatividade em sala de aula” com 

λ=0.755 e “Domínio da matéria ensinada” com λ=0.741. O item com menor peso fatorial 

neste fator é “Metodologia utilizada” com λ=0.721. 

A Figura 35 apresenta os valores dos pesos fatoriais estandardizados e a fiabilidade 

individual de cada um dos itens no modelo.    



 

 

Ran

Fig

 

A fia

que a

A va

revel

form

O Q

comp

form

Quad

extraí

F1 - 
do

f

ndal	Martin

gura 35 – Pes

abilidade co

a fiabilidade

ariância ext

lou-se tamb

mador’ (VEM

Quadro 50 

pósita (FC) 

mador’. 

dro 50 – Pes

ída média (V

Fator 

Desempenho
o professor/ 
formador 

s	Pompeu	

sos fatoriais e

‘Des

ompósita do

e do constru

traída médi

bém adequa

M≥0.5). 

apresenta o

e a variânc

sos fatoriais 

VEM) do instr

o 

Adequaç
avaliaçõe

Clareza n

Criativid

Domínio

Metodolo

Adequaç
avaliaçõe

estandardizad

sempenho do

o fator ‘De

ucto é adequ

ia (VEM), 

ada, sendo 

os valores 

cia extraída

estandardiza

rumento de m

Item 

ão dos exercíc
es do conteúdo

nas explicaçõe

ade em sala d

da matéria en

ogia utilizada

ão dos exercíc
es do conteúdo

Ca

 

dos e fiabilid

o professor/ fo

esempenho 

uada (FC≥0

um indicad

de 0.738 p

dos pesos 

a média (VE

ados dos iten

medida ‘Dese

cios e 
o 

es 

de aula 

nsinada 

cios e 
o 

apítulo V – Ap

Respons

dade individu

ormador’ no 

do professo

0.7).  

dor da valid

para o fato

fatoriais e

EM) do fato

ns (λ), fiabili

mpenho do p

λ 

0.86

0.832

0.755

0.74

0.72

0.86

presentação e 

sabilidade Soc

 

al de cada um

ITIDAI 

or/ formado

dade conve

or ‘Desemp

estandardiza

or ‘Desemp

idade compó

professor/ form

1 

0

2 

5 

1 

1 

1 

Análise dos R

cial das Univ

m dos itens do

or’ é de 0,9

ergente dos

enho do pr

ados, a fia

penho do pr

ósita (FC) e 

rmador’ no IT

FC 

0.933 

Resultados 

versidades

215 

o fator 

933 pelo 

fatores, 

rofessor/ 

abilidade 

rofessor/ 

variância 

TIDAI 

VEM 

0.738 



Capítulo V – Apresentação e Análise dos Resultados 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

216 

 

Randal	Martins	Pompeu	

		Análise multigrupo para a avaliação do desempenho do professor/ formador 

Determinadas as AFC’s para as amostras do CFP e ITIDAI em separado, chegando assim a 

modelos de medida de base (baseline models), far-se-á uma análise multigrupos, agora já 

com a totalidade das amostras das duas instituições testando desta forma o ajustamento do 

modelo ‘equivalente’ (configural model). A análise multigrupos tem como objetivo avaliar 

se a estrutura do modelo de medida é equivalente em diferentes grupos ou populações com 

características diferentes. No nosso cenário pretende confirmar-se se os itens reflexos no 

instrumento de medida ‘Desempenho do professor/ formador’ se mantêm invariantes para 

as duas amostras em estudo. 

A validade fatorial do modelo ‘equivalente’ do desempenho do professor/ formador nos 

cursos de formação decorridos no CFP e no ITIDAI foi avaliada por intermédio de uma 

análise fatorial confirmatória com o software AMOS (v. 19, SPSS Inc, Chicago, IL) numa 

amostra de 338 formandos do CFP e 126 formandos do ITIDAI como descrito em Marôco 

(2010). A fiabilidade compósita e a variância extraída média do fator em estudo foram 

avaliadas como descrito em Fornell e Larcker (1981). A existência de outliers foi avaliada 

pela distância quadrada de Mahalanobis (DM2) e a normalidade das variáveis foi avaliada 

pelos coeficientes de assimetria (Sk) e curtose (Ku) uni- e multivariada. Quatro 

observações apresentaram valores de DM2 que sugeriam tratarem-se de outliers no entanto 

o ajustamento do modelo praticamente não sofreu alterações após a sua remoção pelo que a 

análise fatorial confirmatória foi feita com todas as observações. Nenhuma variável 

apresentou valores de Sk e Ku indicadores de violações severas à distribuição Normal 

(|Sk|<3 e |Ku|<10, ver Marôco, 2010). A qualidade de ajustamento global do modelo 

fatorial foi feita de acordo com os índices e respectivos valores de 2/gl, CFI, GFI, PCFI, 

PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 0.05], MECVI, AIC e BCC. A qualidade do ajustamento local 

foi avaliada pelos pesos fatoriais e pela fiabilidade individual dos itens.  

Resultados 

O modelo uni-fatorial da avaliação do desempenho do professor/ formador ajustado a uma 

amostra de 338 formandos do CFP e 126 formandos do ITIDAI revelou uma qualidade de 

ajustamento sofrível (2/gl=1.618; CFI=0.993; GFI=0.986; PCFI=0.496; PGFI=0.329; 

RMSEA=0.037; P[rmsea≤0.05]=0.725).  
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Quadro 51 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Desempenho do 

professor/ formador’ da análise multigrupos 

Estatística / 
Índices de ajustamento 

Valor Valores referência 

2 
2 (10)=16.180 

p=0.095 
Quanto menor melhor 
p>0.05 

2 / gl 

 
1.618 

> 5 – mau 
]2;5] – sofrível 
]1;2] – bom 
~ 1 – muito bom 

CFI 
 

GFI 

0.993 
 

0.986 

< 0.8 – mau 
[0.8;0.9[ – sofrível 
[0.9;0.95[ – bom 
≥ 0.95 – muito bom 

PCFI 
 

PGFI 

0.496 
 

0.329 

< 0.6 – mau 
[0.6;0.8[ – bom 
≥ 0.8 – muito bom 

RMSEA 
(I.C. 90%) 

e 
p-value (H0: rmsea ≤0.05) 

 
 

0.037 

> 0.10 – inaceitável 
]0.05;0.10] – bom 
≤ 0.05 – muito bom 
p-value ≥ 0.05 
( ≥ 0.5 segundo Jöreskog) 

  

A invariância do modelo de medida foi avaliada nos dois grupos por comparação do 

modelo não constrito (com pesos fatoriais livres) com um modelo constrito onde foram 

fixados os pesos fatoriais dos dois grupos. A significância estatística da diferença dos dois 

modelos foi feita com o teste do Qui-quadrado como descrito em Marôco (2010). 

O modelo constrito com pesos fatoriais fixos apresentou um ajustamento 

significativamente pior do que o modelo com parâmetros livres (2
dif (5) = 15.620; 

p=0.008). Fica assim demonstrada a variância do modelo de medida. 

Neste momento vamos verificar quais os pesos fatoriais dos itens reflexos no instrumento 

de medida ‘Desempenho do professor/ formador’ que não se mantêm invariantes para as 

duas amostras em estudo. 

O AMOS permite-nos testar a igualdade dos parâmetros duas-a-duas recorrendo aos rácios 

críticos (estatísticas Z). Estes testes aos parâmetros testam a hipótese nula de que não 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois parâmetros não 

estandardizados do modelo.  



Capítulo V – Apresentação e Análise dos Resultados 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

218 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Quadro 52 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ) do CFP e ITIDAI do modelo com parâmetros 

livres e estatísticas Z, para o fator ‘Desempenho do professor/ formador’  

Fator Item 
λ - 

UNIFOR 
λ - 

ITIDAI 
Teste Z 

Diferença 
Significativa 

|Z|>1.96 

F1 - 
Desempenho 
do professor/ 

formador 

Domínio da matéria ensinada 0.619 0.741 2.578 Sim 

Metodologia utilizada 0.775 0.721 -0.191 Não 

Clareza nas explicações 0.655 0.832 2.660 Sim 

Criatividade em sala de aula 0.689 0.755 -0.335 Não 

Adequação dos exercícios e 
avaliações do conteúdo 

0.760 0.861 1.083 Não 

Conclui-se assim que os itens que se refletem de forma diferente relativamente ao 

desempenho do professor/ formador são o domínio da matéria ensinada e clareza nas 

explicações com o ITIDAI a apresentar um peso superior. 

5.3.3 Fiabilidade	e	Validade	do	Instrumento	de	Medida	‘Avaliação	Geral	do	Curso’	

O instrumento de medida ‘Avaliação Geral do Curso’ é constituído por um fator com 

quatro itens, “Objetivos propostos”, “Temas abordados”, “Expectativas de aprendizagem” 

e “Aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos para o desenvolvimento do seu trabalho”.  

Começar-se-á a aferir da viabilidade e fiabilidade deste instrumento de medida para o CFP, 

seguindo-se o mesmo procedimento para o ITIDAI.  

Determinadas as Análises Fatoriais Confirmatórias para cada uma das amostras em 

separado, chegando assim a modelos de medida de base (baseline models), far-se-á uma 

análise multigrupo, agora já com a totalidade das amostras das duas instituições testando 

desta forma o ajustamento do modelo multigrupo (configural model) efetuando assim um 

teste à invariância do instrumento de medida nos dois grupos em estudo. 

CFP 

A validade fatorial do modelo que visa aferir a avaliação geral dos cursos de formação 

decorridos no CFP segundo vários itens por parte dos respetivos formandos foi avaliada 

por intermédio de uma análise fatorial confirmatória com o software AMOS (v. 19, SPSS 

Inc, Chicago, IL) numa amostra de 338 formandos como descrito em Marôco (2010). A 
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fiabilidade compósita e a variância extraída média do fator em estudo foram avaliadas 

como descrito em Fornell e Larcker (1981). A existência de outliers foi avaliada pela 

distância quadrada de Mahalanobis (DM2) e a normalidade das variáveis foi avaliada pelos 

coeficientes de assimetria (Sk) e curtose (Ku) uni- e multivariada. Nenhuma observação 

apresentou valores de DM2 que sugeriam tratar-se de outliers pelo que a análise fatorial 

confirmatória foi feita com todas as observações. Nenhuma variável apresentou valores de 

Sk e Ku indicadores de violações severas à distribuição Normal (|Sk|<3 e |Ku|<10, ver 

Marôco, 2010). A qualidade de ajustamento global do modelo fatorial foi feita de acordo 

com os índices e respetivos valores de 2/gl, CFI, GFI, PCFI, PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 

0.05], MECVI, AIC e BCC. A qualidade do ajustamento local foi avaliada pelos pesos 

fatoriais e pela fiabilidade individual dos itens.  

Resultados 

O modelo uni-fatorial da avaliação geral do curso ajustado a uma amostra de 338 

formandos do CFP revelou uma qualidade de ajustamento sofrível (2/gl=0.814; 

CFI=1.000; GFI=0.998; PCFI=0.333; PGFI=0.200; RMSEA=0.000; 

P[rmsea≤0.05]=0.681).  

Quadro 53 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Avaliação Geral do 

Curso’ no CFP 

Estatística / 
Índices de ajustamento 

Valor Valores referência 

2 
2 (2)=1.628 

p=0.443 
Quanto menor melhor 
p>0.05 

2 / gl 

 
0.814 

> 5 – mau 
]2;5] – sofrível 
]1;2] – bom 
~ 1 – muito bom 

CFI 
 

GFI 

1.000 
 

0.998 

< 0.8 – mau 
[0.8;0.9[ – sofrível 
[0.9;0.95[ – bom 
≥ 0.95 – muito bom 

PCFI 
 

PGFI 

0.333 
 

0.200 

< 0.6 – mau 
[0.6;0.8[ – bom 
≥ 0.8 – muito bom 

RMSEA 
(I.C. 90%) 

e 
p-value (H0: rmsea ≤0.05) 

 
 

0.000 

> 0.10 – inaceitável 
]0.05;0.10] – bom 
≤ 0.05 – muito bom 
p-value ≥ 0.05 
( ≥ 0.5 segundo Jöreskog) 
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Quadro 54 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ), fiabilidade compósita (FC) variância 

extraída média (VEM) do instrumento de medida ‘Avaliação Geral do Curso’ no CFP 

Fator Item λ FC VEM 

F2 –  
Avaliação Geral do 

Curso 

Expectativas de aprendizagem 0.741 

0.881 0.649 

Temas abordados 0.723 

Aplicabilidade dos conhecimentos 
adquiridos para o desenvolvimento 
do seu trabalho 

0.721 

Objetivos propostos 0.695 

 

ITIDAI 

A validade fatorial do modelo que visa aferir a avaliação geral dos cursos de formação 

decorridos no ITIDAI segundo vários itens por parte dos respetivos formandos foi avaliada 

por intermédio de uma análise fatorial confirmatória com o software AMOS (v. 19, SPSS 

Inc, Chicago, IL) numa amostra de 126 formandos como descrito em Marôco (2010). A 

fiabilidade compósita e a variância extraída média do fator em estudo foram avaliadas 

como descrito em Fornell e Larcker (1981). A existência de outliers foi avaliada pela 

distância quadrada de Mahalanobis (DM2) e a normalidade das variáveis foi avaliada pelos 

coeficientes de assimetria (Sk) e curtose (Ku) uni- e multivariada. Nenhuma observação 

apresentou valores de DM2 que sugeria tratar-se de outliers pelo que a análise fatorial 

confirmatória foi feita com todas as observações. Nenhuma variável apresentou valores de 

Sk e Ku indicadores de violações severas à distribuição Normal (|Sk|<3 e |Ku|<10, ver 

Marôco, 2010). A qualidade de ajustamento global do modelo fatorial foi feita de acordo 

com os índices e respectivos valores de 2/gl, CFI, GFI, PCFI, PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 

0.05], MECVI, AIC e BCC. A qualidade do ajustamento local foi avaliada pelos pesos 

fatoriais e pela fiabilidade individual dos itens.  

Resultados 

O modelo uni-fatorial da avaliação geral do curso ajustado a uma amostra de 126 

formandos do ITIDAI revelou uma qualidade de ajustamento sofrível (2/gl=3.999; 

CFI=0.970; GFI=0.971; PCFI=0.323; PGFI=0.194; RMSEA=0.155; 

P[rmsea≤0.05]=0.045).  
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A fiabilidade compósita é de 0.907 pelo que a fiabilidade do constructo é adequada 

(FC≥0.7).  

A variância extraída média (VEM), um indicador da validade convergente dos fatores, 

revelou-se também adequada, sendo de 0.709 (VEM≥0.5). 

O Quadro xx apresenta os valores dos pesos fatoriais estandardizados, a fiabilidade 

compósita (FC) e a variância extraída média (VEM) do fator ‘Avaliação Geral do Curso’. 

Quadro 56 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ), fiabilidade compósita (FC) e variância 

extraída média (VEM) do instrumento de medida ‘Avaliação Geral do Curso’ no ITIDAI 

Fator Item λ FC VEM 

F2 –  
Avaliação Geral do 

Curso 

Temas abordados 0.784 

0.907 0.709 

Expectativas de aprendizagem 0.778 

Objetivos propostos 0.754 

Aplicabilidade dos conhecimentos 
adquiridos para o desenvolvimento 
do seu trabalho 

0.731 

			

 

Análise multigrupo para a avaliação geral do curso 

Determinadas as AFC’s para as amostras do CFP e ITIDAI em separado, chegando assim a 

modelos de medida de base (baseline models), far-se-á uma análise multigrupos, agora já 

com a totalidade das amostras das duas instituições testando desta forma o ajustamento do 

modelo ‘equivalente’ (configural model). Pretende confirmar-se se os itens reflexos no 

instrumento de medida ‘Avaliação geral do Curso’ se mantêm invariantes para as duas 

amostras em estudo. 

A validade fatorial do modelo ‘equivalente’ que visa aferir a avaliação por parte dos 

respetivos formandos dos cursos de formação decorridos no CFP e no ITIDAI foi avaliada 

por intermédio de uma análise fatorial confirmatória com o software AMOS (v. 19, SPSS 

Inc, Chicago, IL) numa amostra de 338 formandos do CFP e 126 formandos do ITIDAI 

como descrito em Marôco (2010). A fiabilidade compósita e a variância extraída média do 

fator em estudo foram avaliadas como descrito em Fornell e Larcker (1981). A existência 
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de outliers foi avaliada pela distância quadrada de Mahalanobis (DM2) e a normalidade das 

variáveis foi avaliada pelos coeficientes de assimetria (Sk) e curtose (Ku) uni- e 

multivariada. Quatro observações apresentaram valores de DM2 que sugeriam tratarem-se 

de outliers no entanto o ajustamento do modelo praticamente não sofreu alterações após a 

sua remoção pelo que a análise fatorial confirmatória foi feita com todas as observações. 

Nenhuma variável apresentou valores de Sk e Ku indicadores de violações severas à 

distribuição Normal (|Sk|<3 e |Ku|<10, ver Marôco, 2010). A qualidade de ajustamento 

global do modelo fatorial foi feita de acordo com os índices e respetivos valores de 2/gl, 

CFI, GFI, PCFI, PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 0.05], MECVI, AIC e BCC. A qualidade do 

ajustamento local foi avaliada pelos pesos fatoriais e pela fiabilidade individual dos itens.  

Resultados 

O modelo uni-fatorial da avaliação geral do curso ajustado a uma amostra de 338 

formandos do CFP e 126 formandos do ITIDAI revelou uma qualidade de ajustamento 

sofrível (2/gl=2.407; CFI=0.991; GFI=0.990; PCFI=0.496; PGFI=0.329; RMSEA=0.037; 

P[rmsea≤0.05]=0.358).  

 

Quadro 57 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Avaliação Geral do 

Curso’ da análise multigrupos 

Estatística / 
Índices de ajustamento 

Valor Valores referência 

2 
2 (4)=9.627 

p=0.047 
Quanto menor melhor 
p>0.05 

2 / gl 
 

2.407 

> 5 – mau 
]2;5] – sofrível 
]1;2] – bom 
~ 1 – muito bom 

CFI 
 

GFI 

0.991 
 

0.990 

< 0.8 – mau 
[0.8;0.9[ – sofrível 
[0.9;0.95[ – bom 
≥ 0.95 – muito bom 

PCFI 
 

PGFI 

0.330 
 

0.198 

< 0.6 – mau 
[0.6;0.8[ – bom 
≥ 0.8 – muito bom 

RMSEA 
(I.C. 90%) 

e 
p-value (H0: rmsea ≤0.05) 

0.055 

> 0.10 – inaceitável 
]0.05;0.10] – bom 
≤ 0.05 – muito bom 
p-value ≥ 0.05 
( ≥ 0.5 segundo Jöreskog) 
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A invariância do modelo de medida foi avaliada nos dois grupos por comparação do 

modelo não constrito (com pesos fatoriais livres) com um modelo constrito onde foram 

fixados os pesos fatoriais dos dois grupos. A significância estatística da diferença dos dois 

modelos foi feita com o teste do Qui-quadrado como descrito em Marôco (2010). 

O modelo constrito com pesos fatoriais fixos apresentou um ajustamento 

significativamente igual relativamente ao modelo com parâmetros livres (2
dif (4) = 0.819; 

p=0.936). Fica assim demonstrada a invariância do modelo de medida. 

Por forma a confirmar a invariância do modelo de medida vamos provar que os pesos 

fatoriais dos itens reflexos no instrumento de medida ‘Avaliação Geral do Curso’ se 

mantêm invariantes para as duas amostras em estudo. 

O AMOS permite-nos testar a igualdade dos parâmetros duas-a-duas recorrendo aos rácios 

críticos (estatísticas Z). Estes testes aos parâmetros testam a hipótese nula de que não 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois parâmetros não 

estandardizados do modelo.  

Quadro 58 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ) do CFP e ITIDAI do modelo com parâmetros 

livres e estatísticas Z, para o fator ‘Avaliação Geral do Curso’  

Fator Item 
λ - 

UNIFOR 
λ - 

ITIDAI 
Teste Z 

Diferença 
Significativa 

|Z|>1.96 

F2 –  
Avaliação 

Geral do Curso 

Objetivos propostos 0.695 0.754 0.329 Não 

Temas abordados 0.723 0.784 -0.091 Não 

Expectativas de 
aprendizagem 

0.741 0.778 -0.634 Não 

Aplicabilidade dos 
conhecimentos adquiridos 
para o desenvolvimento do 
seu trabalho 

0.721 0.731 -0.426 Não 

 

Conclui-se assim que os itens refletem-se da mesma forma nas duas instituições no que diz 

respeito à avaliação global do curso. 
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5.3.4 Fiabilidade	e	Validade	do	Instrumento	de	Medida	‘Apoio	à	Formação’	

Aquando da análise fatorial Exploratória foi verificada a existência de apenas dois itens em 

dois dos restantes três fatores aí testados, “Coordenação / Secretaria” e “Material de 

apoio”, pelo que se optou por testar a fiabilidade e qualidade de um instrumento de medida 

que englobasse os três fatores e respetivos itens indicados no Quadro 59. 

Quadro 59 – Fatores e respetivos itens que constituem o instrumento de medida ‘Apoio à Formação’  

Fator Itens 

Instalações Físicas 

Tamanho 

Temperatura 

Luminosidade 

Limpeza 

Coordenação / Secretaria 
Atendimento da Coordenação/Secretaria na matrícula 

Atendimento da Coordenação/Secretaria durante o Curso 

Material de apoio 
Entrega do material de apoio/apostila do curso 

A linguagem do material de apoio/apostila 

Começar-se-á a aferir da viabilidade e fiabilidade deste instrumento de medida para o CFP, 

seguindo-se o mesmo procedimento para o ITIDAI.  

O procedimento será idêntico ao utilizado nos pontos anteriores, determinando as Análises 

Fatoriais Confirmatórias para cada uma das amostras em separado, chegando assim a 

modelos de medida de base (baseline models), após o que se seguirá uma análise 

multigrupo, agora já com a totalidade das amostras das duas instituições testando desta 

forma o ajustamento do modelo multigrupo (configural model) efetuando assim um teste à 

invariância do instrumento de medida nos dois grupos em estudo. 

 

CFP 

A validade fatorial do modelo que visa aferir a envolvente de apoio aos cursos de formação 

decorridos no CFP por parte dos respetivos formandos foi avaliada por intermédio de uma 

análise fatorial confirmatória com o software AMOS (v. 19, SPSS Inc, Chicago, IL) numa 

amostra de 338 formandos como descrito em Marôco (2010). A fiabilidade compósita e a 

variância extraída média do fator em estudo foram avaliadas como descrito em Fornell e 

Larcker (1981). A existência de outliers foi avaliada pela distância quadrada de 

Mahalanobis (DM2) e a normalidade das variáveis foi avaliada pelos coeficientes de 
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assimetria (Sk) e curtose (Ku) uni- e multivariada. Três observações apresentaram valores 

de DM2 que sugeriam tratarem-se de outliers no entanto o ajustamento do modelo 

praticamente não sofreu alterações após a sua remoção pelo que a análise fatorial 

confirmatória foi feita com todas as observações. Nenhuma variável apresentou valores de 

Sk e Ku indicadores de violações severas à distribuição Normal (|Sk|<3 e |Ku|<10, ver 

Marôco, 2010). A qualidade de ajustamento global do modelo fatorial foi feita de acordo 

com os índices e respectivos valores de 2/gl, CFI, GFI, PCFI, PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 

0.05], MECVI, AIC e BCC. A qualidade do ajustamento local foi avaliada pelos pesos 

fatoriais e pela fiabilidade individual dos itens.  

Resultados 

O modelo tri-fatorial da envolvente de apoio às ações de formação ajustado a uma amostra 

de 338 formandos no CFP revelou uma qualidade de ajustamento adequada (2/gl=1.276; 

CFI=0.994; GFI=0.985; PCFI=0.604; PGFI=0.465; RMSEA=0.029; 

P[rmsea≤0.05]=0.847).  

 

Quadro 60 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Apoio à Formação’ no 

CFP 

Estatística / 
Índices de ajustamento 

Valor Valores referência 

2 
2 (17)=21.696 

p=0.197 
Quanto menor melhor 
p>0.05 

2 / gl 1.276 

> 5 – mau 
]2;5] – sofrível 
]1;2] – bom 
~ 1 – muito bom 

CFI 
 

GFI 

0.994 
 

0.985 

< 0.8 – mau 
[0.8;0.9[ – sofrível 
[0.9;0.95[ – bom 
≥ 0.95 – muito bom 

PCFI 
 

PGFI 

0.604 
 

0.465 

< 0.6 – mau 
[0.6;0.8[ – bom 
≥ 0.8 – muito bom 

RMSEA 
(I.C. 90%) 

e 
p-value (H0: rmsea ≤0.05) 

 
 

0.029 

> 0.10 – inaceitável 
]0.05;0.10] – bom 
≤ 0.05 – muito bom 
p-value ≥ 0.05 
( ≥ 0.5 segundo Jöreskog) 
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A variância extraída média (VEM), um indicador da validade convergente dos fatores, 

revelou-se também adequada, sendo de 0.598 para o fator ‘Instalações Físicas’, de 0.864 

para ‘Coordenação / Secretaria’ e de 0.677 para o fator ‘Material de apoio’ (VEM≥0.5). 

O Quadro 61 apresenta os valores dos pesos fatoriais estandardizados, a fiabilidade 

compósita (FC) e a variância extraída média (VEM) do fator ‘Apoio à Formação’. 

Quadro 61 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ), fiabilidade compósita (FC) e variância 

extraída média (VEM) do instrumento de medida ‘Apoio à Formação’ no CFP 

Fator Item λ FC VEM 

Instalações Físicas 

Temperatura 0.748 

0.855 0.598 Tamanho 0.737 

Luminosidade 0.682 

Limpeza 0.564 

Coordenação / 
Secretaria 

Atendimento na 
Coordenação/Secretaria durante o 
Curso 

0.968 

0.926 0.864 
Atendimento da 
Coordenação/Secretaria na 
matrícula 

0.787 

Material de apoio 

A linguagem do material de 
apoio/apostila 

0.799 
0.807 0.677 

Entrega do material de 
apoio/apostila do curso 

0.678 

 

A validade discriminante dos fatores foi avaliada pela comparação das VEM com os 

quadrados da correlação entre fatores. Todos apresentaram validade discriminante pois o 

quadrado da correlação entre eles é consideravelmente inferior aos respectivos valores de 

VEM. Está assim confirmada a validade e fiabilidade dos fatores que constituem o 

instrumento de medida ‘Apoio à Formação’. 

O Quadro 62 apresenta as correlações entre os vários fatores. 

Quadro 62 – Correlações entre os fatores ‘Apoio à Formação’ - CFP 

   Correlação (r) r2 p 
Coordenação / 
Secretaria ↔ Material de apoio 0.331 0.110 *** 

Instalações Físicas ↔ 
Coordenação / 
Secretaria 

0.296 0.088 *** 

Instalações Físicas ↔ Material de apoio 0.502 0.252 *** 

***p≤0.001; **p≤0.01; *p≤0.05; ns p>0.05 
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ITIDAI 

A validade fatorial do modelo que visa aferir a envolvente de apoio aos cursos de formação 

decorridos no ITIDAI por parte dos respetivos formandos foi avaliada por intermédio de 

uma análise fatorial confirmatória com o software AMOS (v. 19, SPSS Inc, Chicago, IL) 

numa amostra de 126 formandos como descrito em Marôco (2010). A fiabilidade 

compósita e a variância extraída média do fator em estudo foram avaliadas como descrito 

em Fornell e Larcker (1981). A existência de outliers foi avaliada pela distância quadrada 

de Mahalanobis (DM2) e a normalidade das variáveis foi avaliada pelos coeficientes de 

assimetria (Sk) e curtose (Ku) uni- e multivariada. Nenhuma observação apresentou valores 

de DM2 que sugeria tratar-se de outliers pelo que a análise fatorial confirmatória foi feita 

com todas as observações. Nenhuma variável apresentou valores de Sk e Ku indicadores de 

violações severas à distribuição Normal (|Sk|<3 e |Ku|<10, ver Marôco, 2010). A qualidade 

de ajustamento global do modelo fatorial foi feita de acordo com os índices e respectivos 

valores de 2/gl, CFI, GFI, PCFI, PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 0.05], MECVI, AIC e BCC. A 

qualidade do ajustamento local foi avaliada pelos pesos fatoriais e pela fiabilidade 

individual dos itens.  

Resultados 

O modelo tri-fatorial da envolvente de apoio às ações de formação ajustado a uma amostra 

de 126 formandos do ITIDAI revelou uma qualidade de ajustamento boa (2/gl=1.973; 

CFI=0.970; GFI=0.931; PCFI=0.624; PGFI=0.466; RMSEA=0.088; 

P[rmsea≤0.05]=0.073).  
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Quadro 64 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Apoio à Formação’ no 

ITIDAI 

Estatística / 
Índices de ajustamento 

Valor Valores referência 

2 
2 (18)=35.507 

p=0.008 
Quanto menor melhor 
p>0.05 

2 / gl 1.973 

> 5 – mau 
]2;5] – sofrível 
]1;2] – bom 
~ 1 – muito bom 

CFI 
 

GFI 

0.970 
 

0.931 

< 0.8 – mau 
[0.8;0.9[ – sofrível 
[0.9;0.95[ – bom 
≥ 0.95 – muito bom 

PCFI 
 

PGFI 

0.624 
 

0.466 

< 0.6 – mau 
[0.6;0.8[ – bom 
≥ 0.8 – muito bom 

RMSEA 
(I.C. 90%) 

e 
p-value (H0: rmsea ≤0.05) 

 
 

0.088 

> 0.10 – inaceitável 
]0.05;0.10] – bom 
≤ 0.05 – muito bom 
p-value ≥ 0.05 
( ≥ 0.5 segundo Jöreskog) 

 

O fator ‘Instalações Físicas’ apresenta como itens com maior peso fatorial os itens 

“Luminosidade” com λ=0.892 seguido de “Limpeza” com λ=0.867 e “Tamanho” com 

λ=0.815. O item com menor peso fatorial neste fator é “Temperatura” com λ=0.682. 

Já no fator ‘Coordenação / Secretaria’ os itens “Atendimento da Coordenação/Secretaria na 

matrícula” e “Atendimento na Coordenação/Secretaria durante o Curso” apresentaram 

respetivamente λ=0.933 e λ=0.926. 

Em ‘Material de apoio’ foi “A linguagem do material de apoio/apostila” com λ=0.998 

quem apresentou maior peso fatorial seguido de “Entrega do material de apoio/apostila do 

curso” com λ=0.695. 

A Figura 40 apresenta os valores dos pesos fatoriais estandardizados e a fiabilidade 

individual de cada um dos itens no modelo.    
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Quadro 65 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ), fiabilidade compósita (FC) e variância 

extraída média (VEM) do instrumento de medida ‘Apoio à Formação’ no ITIDAI 

Fator Item λ FC VEM 

Instalações Físicas 

Luminosidade 0.892 

0.934 0.783 Limpeza 0.867 
Tamanho 0.815 
Temperatura 0.682 

Coordenação / 
Secretaria 

Atendimento da 
Coordenação/Secretaria na 
matrícula 

0.933 

0.961 0.925 
Atendimento da 
Coordenação/Secretaria durante o 
Curso 

0.926 

Material de apoio 

A linguagem do material de 
apoio/apostila 

0.998 
0.903 0.828 

Entrega do material de 
apoio/apostila do curso 

0.695 

 

A validade discriminante dos fatores foi avaliada pela comparação das VEM com os 

quadrados da correlação entre fatores. Todos apresentaram validade discriminante pois o 

quadrado da correlação entre eles é consideravelmente inferior aos respectivos valores de 

VEM. Está assim confirmada a validade e fiabilidade dos fatores que constituem o 

instrumento de medida ‘Apoio à Formação’. 

O Quadro 66 apresenta as correlações entre os vários fatores. 

 

Quadro 66 – Correlações entre os fatores de ‘Apoio à Formação’ no ITIDAI 

   Correlação (r) r2 p 
Coordenação / 
Secretaria ↔ Material de apoio 0.342 0.117 0.01** 

Instalações Físicas ↔ 
Coordenação / 
Secretaria 

0.332 0.110 0.02* 

Instalações Físicas ↔ Material de apoio 0.325 0.106 0.02* 

***p≤0.001; **p≤0.01; *p≤0.05; ns p>0.05 

 

De forma a testar se os fatores referentes ao instrumento de medida ‘Apoio à Formação’ 

(‘Instalações Físicas’, ‘Coordenação / Secretaria’ e ‘Material de apoio’) constituem em 
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Análise multigrupo para o instrumento de medida ‘Apoio à Formação’ 

Determinadas as AFC’s para as amostras do CFP e ITIDAI em separado, chegando assim a 

modelos de medida de base (baseline models), far-se-á uma análise multigrupos, agora já 

com a totalidade das amostras das duas instituições testando desta forma o ajustamento do 

modelo ‘equivalente’ (configural model). Pretende confirmar-se se os fatores e itens 

reflexos no instrumento de medida ‘Apoio à Formação’ se mantêm invariantes para as duas 

amostras em estudo. 

A validade fatorial do modelo ‘equivalente’ que visa aferir a avaliação por parte dos 

respetivos formandos do apoio aos cursos de formação decorridos no CFP e no ITIDAI foi 

avaliada por intermédio de uma análise fatorial confirmatória com o software AMOS (v. 

19, SPSS Inc, Chicago, IL) numa amostra de 338 formandos no CFP e 126 formandos do 

ITIDAI como descrito em Marôco (2010). A fiabilidade compósita e a variância extraída 

média do fator em estudo foram avaliadas como descrito em Fornell e Larcker (1981). A 

existência de outliers foi avaliada pela distância quadrada de Mahalanobis (DM2) e a 

normalidade das variáveis foi avaliada pelos coeficientes de assimetria (Sk) e curtose (Ku) 

uni- e multivariada. Três observações apresentaram valores de DM2 para as amostras da 

UNIFOR que sugeriam tratarem-se de outliers no entanto o ajustamento do modelo 

praticamente não sofreu alterações após a sua remoção pelo que a análise fatorial 

confirmatória foi feita com todas as observações. Nenhuma variável apresentou valores de 

Sk e Ku indicadores de violações severas à distribuição Normal (|Sk|<3 e |Ku|<10, ver 

Marôco, 2010). A qualidade de ajustamento global do modelo fatorial foi feita de acordo 

com os índices e respetivos valores de 2/gl, CFI, GFI, PCFI, PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 

0.05], MECVI, AIC e BCC. A qualidade do ajustamento local foi avaliada pelos pesos 

fatoriais e pela fiabilidade individual dos itens.  

Resultados 

O modelo tri-fatorial ‘equivalente’ do ‘Apoio à Formação’ ajustado a uma amostra de 338 

formandos do CFP e 126 formandos do ITIDAI revelou uma qualidade de ajustamento 

sofrível (2/gl=1.683; CFI=0.984; GFI=0.970; PCFI=0.597; PGFI=0.458; RMSEA=0.030; 

P[rmsea≤0.05]=0.861).  
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Quadro 68 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Apoio à Formação’ da 

análise multigrupos 

Estatística / 
Índices de ajustamento 

Valor Valores referência 

2 
2 (34)=57.208 

p=0.008 
Quanto menor melhor 
p>0.05 

2 / gl 
 

1.683 

> 5 – mau 
]2;5] – sofrível 
]1;2] – bom 
~ 1 – muito bom 

CFI 
 

GFI 

0.984 
 

0.970 

< 0.8 – mau 
[0.8;0.9[ – sofrível 
[0.9;0.95[ – bom 
≥ 0.95 – muito bom 

PCFI 
 

PGFI 

0.597 
 

0.458 

< 0.6 – mau 
[0.6;0.8[ – bom 
≥ 0.8 – muito bom 

RMSEA 
(I.C. 90%) 

e 
p-value (H0: rmsea ≤0.05) 

0.038 

> 0.10 – inaceitável 
]0.05;0.10] – bom 
≤ 0.05 – muito bom 
p-value ≥ 0.05 
( ≥ 0.5 segundo Jöreskog) 

  

A invariância do modelo de 1ª ordem (modelo de medida) e o de 2ª ordem (modelo 

estrutural) foi avaliada nos dois grupos por comparação do modelo não constrito (com 

pesos fatoriais e variâncias/ covariâncias dos fatores livres) com um modelo constrito onde 

foram fixados os pesos fatoriais e as variâncias/ covariâncias dos dois grupos. A 

invariância do modelo de 2ª ordem foi ainda avaliada por comparação do modelo com 

coeficientes estruturais livres com o modelo com coeficientes estruturais fixos e iguais nos 

dois grupos. A significância estatística da diferença dos dois modelos foi feita com o teste 

do Qui-quadrado como descrito em Marôco (2010). 

O modelo constrito com pesos fatoriais fixos apresentou um ajustamento 

significativamente pior do que o modelo com parâmetros livres (2
dif (8) = 56.923; 

p≤0.001). Fica assim demonstrada a variância do modelo de medida. 

Segundo Byrne (2010), por forma a aferir qual ou quais dos fatores constituintes do 

instrumento de medida ‘Apoio à Formação’ contribui para a variância deste começa-se por 

criar modelos constritos com apenas um dos fatores com pesos fatoriais fixos. Fixando os 

pesos fatoriais do fator “Instalações Físicas” obtém-se um ajustamento significativamente 

pior do que o modelo com parâmetros livres (2
dif (4) = 21.114; p<0.001). Fixando os 
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pesos fatoriais dos restantes dois fatores constatou-se que o modelo constrito com os pesos 

fatoriais de “Coordenação / Secretaria” e “Material de Apoio” fixos apresentou um 

ajustamento significativamente igual relativamente ao modelo com parâmetros livres (2
dif 

(3) = 2.304; p=0.512). Logo pode-se concluir que é o fator “Instalações Físicas” o 

responsável pela variância do instrumento de medida ‘Apoio à Formação’. 

Verificado qual o fator que contribui para a variância do instrumento de medida, pretende-

se aferir quais os pesos fatoriais dos itens reflexos no fator “Instalações Físicas” que não se 

mantêm invariantes para as duas amostras em estudo. Byrne (2010) demonstra que uma 

das formas de o fazer é o de testar novos modelos constritos com apenas um ou vários dos 

itens do fator em estudo com pesos fatoriais fixos. Uma outra forma, consiste em testar a 

igualdade dos parâmetros duas-a-duas recorrendo aos rácios críticos (estatísticas Z). Estes 

testes aos parâmetros testam a hipótese nula de que não existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois parâmetros não estandardizados do modelo.  

Quadro 69 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ) do CFP e ITIDAI do modelo com parâmetros 

livres, para o fator ‘Apoio à Formação’  

Fator Item λ - CFP λ - ITIDAI Teste Z 
Diferença 

Significativa
|Z|>1.96 

Instalações 
Físicas 

Tamanho  0.748 0.892 -1.839 Não 

Temperatura 0.737 0.867 -2.783 Sim 

Luminosidade 0.682 0.815 1.261 Não 

Limpeza 0.564 0.682 2.024 Sim 

Coordenação / 
Secretaria 

Atendimento da Coordenação/ 
Secretaria na matrícula 

0.968 0.933 -0.725 Não 

Atendimento na Coordenação/ 
Secretaria durante o Curso 

0.787 0.926 -0.664 Não 

Material de 
apoio 

A linguagem do material de 
apoio/apostila  

0.799 0.998 -0.589 Não 

Entrega do material de 
apoio/apostila do curso 

0.678 0.695 0.793 Não 

 

5.3.5 Fiabilidade	e	Validade	do	Instrumento	de	Medida	‘Curso	de	Formação’	

Este instrumento de medida congrega todos os outros referidos anteriormente. De salientar 

que os itens referentes ao fator ‘Apoio à Formação’ são os obtidos a partir dos scores. De 
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notar que alguns dos itens aqui representados, como por exemplo, os relativos ao fator 

‘Apoio à Formação’ são obtidos a partir dos scores das Análises Fatoriais Confirmatórias 

do ponto anterior. 

  

Quadro 70 – Fatores e respetivos itens que constituem o instrumento de medida ‘Curso de Formação’  

Fatores Itens 

Desempenho do professor/ formador 

Metodologia utilizada 

Adequação dos exercícios e avaliações do conteúdo 

Criatividade em sala de aula 

Clareza nas explicações 

Domínio da matéria ensinada 

Avaliação Geral do Curso 

Objetivos propostos 

Temas abordados 

Expectativas de aprendizagem 

Aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos para o 
desenvolvimento do seu trabalho 

Apoio à Formação 

Instalações Físicas 

Coordenação / Secretaria 

Material de apoio 

 

Começar-se-á a aferir da viabilidade e fiabilidade deste instrumento de medida para o CFP, 

seguindo-se o mesmo procedimento para o ITIDAI.  

O procedimento será idêntico ao utilizado nos pontos anteriores, determinando as Análises 

Fatoriais Confirmatórias para cada uma das amostras em separado, chegando assim a 

modelos de medida de base (baseline models), após o que se seguirá uma análise 

multigrupo, agora já com a totalidade das amostras das duas instituições testando desta 

forma o ajustamento do modelo multigrupo (configural model) efetuando assim um teste à 

invariância do instrumento de medida nos dois grupos em estudo. 
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CFP 

A validade fatorial do modelo que visa representar as várias componentes dos cursos de 

formação decorridos no CFP por parte dos respetivos formandos foi avaliada por 

intermédio de uma análise fatorial confirmatória com o software AMOS (v. 19, SPSS Inc, 

Chicago, IL) numa amostra de 338 formandos como descrito em Marôco (2010). A 

fiabilidade compósita e a variância extraída média do fator em estudo foram avaliadas 

como descrito em Fornell e Larcker (1981). A existência de outliers foi avaliada pela 

distância quadrada de Mahalanobis (DM2) e a normalidade das variáveis foi avaliada pelos 

coeficientes de assimetria (Sk) e curtose (Ku) uni- e multivariada. Três observações 

apresentaram valores de DM2 que sugeriam tratarem-se de outliers no entanto o 

ajustamento do modelo praticamente não sofreu alterações após a sua remoção pelo que a 

análise fatorial confirmatória foi feita com todas as observações. Nenhuma variável 

apresentou valores de Sk e Ku indicadores de violações severas à distribuição Normal 

(|Sk|<3 e |Ku|<10, ver Marôco, 2010). A qualidade de ajustamento global do modelo 

fatorial foi feita de acordo com os índices e respectivos valores de 2/gl, CFI, GFI, PCFI, 

PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 0.05], MECVI, AIC e BCC. A qualidade do ajustamento local 

foi avaliada pelos pesos fatoriais e pela fiabilidade individual dos itens.  

Resultados 

O modelo tri-fatorial relativo ao instrumento de medida ‘Curso de Formação’ ajustado a 

uma amostra de 338 formandos do CFP revelou uma qualidade de ajustamento boa 

(2/gl=1.431; CFI=0.985; GFI=0.966; PCFI=0.761; PGFI=0.632; RMSEA=0.036; 

P[rmsea≤0.05]=0.905).  
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Quadro 71 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Curso de Formação’ no 

CFP 

Estatística / 
Índices de ajustamento 

Valor Valores referência 

2 
2 (51)=72.992 

p=0.023 
Quanto menor melhor 
p>0.05 

2 / gl 1.431 

> 5 – mau 
]2;5] – sofrível 
]1;2] – bom 
~ 1 – muito bom 

CFI 
 

GFI 

0.985 
 

0.966 

< 0.8 – mau 
[0.8;0.9[ – sofrível 
[0.9;0.95[ – bom 
≥ 0.95 – muito bom 

PCFI 
 

PGFI 

0.761 
 

0.632 

< 0.6 – mau 
[0.6;0.8[ – bom 
≥ 0.8 – muito bom 

RMSEA 
(I.C. 90%) 

e 
p-value (H0: rmsea ≤0.05) 

 
 

0.036 

> 0.10 – inaceitável 
]0.05;0.10] – bom 
≤ 0.05 – muito bom 
p-value ≥ 0.05 
( ≥ 0.5 segundo Jöreskog) 

 

O fator ‘Desempenho do professor/ instrutor’ apresenta como itens com maior peso fatorial 

os itens “Metodologia utilizada” com λ=0.765 seguido de “Adequação dos exercícios e 

avaliações do conteúdo” com λ=0.762, “Criatividade em sala de aula” com λ=0.687 e 

“Clareza nas explicações” com λ=0.656. O item com menor peso fatorial neste fator é 

“Domínio da matéria ensinada” com λ=0.633. 

Já o fator ‘Avaliação Geral do Curso’ apresenta como itens com maior peso fatorial os 

itens “Temas abordados” com λ=0.750, “Expectativas de aprendizagem” com λ=0.734 

seguido de “Temas abordados” com λ=0.750, e “Aplicabilidade dos conhecimentos 

adquiridos para o desenvolvimento do seu trabalho” com λ=0.702. O item com menor peso 

fatorial neste fator é o da avaliação do curso segundo os “Objetivos propostos” com 

λ=0.691. 

Por último, o fator ‘Apoio à Formação’ apresenta como itens com maior peso fatorial os 

itens “Material de apoio” com λ=0.826 seguido de “Instalações Físicas” com λ=0.733. O 

item com menor peso fatorial neste fator é “Coordenação/ Secretaria” com λ=0.474. 
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Quadro 72 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ), fiabilidade compósita (FC) e variância 

extraída média (VEM) do instrumento de medida ‘Curso de Formação’ do CFP 

Fator Item λ FC VEM 

Desempenho do 
professor/ 
formador 

 

Metodologia utilizada 0.765 

0.891 0.623 

Adequação dos exercícios e avaliações 
do conteúdo 

0.762 

Criatividade em sala de aula 0.687 
Clareza nas explicações 0.656 
Domínio da matéria ensinada 0.633 

Avaliação Geral do 
Curso 

 

Temas abordados 0.750 

0.881 0.648 

Expectativas de aprendizagem 0.734 
Aplicabilidade dos conhecimentos 
adquiridos para o desenvolvimento do 
seu trabalho 

0.702 

Objetivos propostos 0.691 

Apoio à Formação 
 

Material de apoio 0.826 
0.810 0.599 Instalações Físicas 0.733 

Coordenação/ Secretaria 0.474 
 

A validade discriminante dos fatores foi avaliada pela comparação das VEM com os 

quadrados da correlação entre fatores. Todos apresentaram validade discriminante pois o 

quadrado da correlação entre eles é inferior aos respetivos valores de VEM. Está assim 

confirmada a validade e fiabilidade dos fatores que constituem o instrumento de medida 

‘Curso de Formação’. 

O Quadro 73 apresenta as correlações entre os vários fatores. 

 

Quadro 73 – Correlações entre os fatores ‘Curso de Formação’ - CFP 

   Correlação (r) r2 p 

Apoio à Formação ↔ 
Avaliação Geral 
do Curso 

0.420 0.176 *** 

Desempenho do 
professor/ formador ↔ 

Avaliação Geral 
do Curso 

0.784 0.614 *** 

Apoio à Formação ↔ 
Desempenho do 
professor/ 
formador 

0.377 0.142 *** 

***p≤0.001; **p≤0.01; *p≤0.05; ns p>0.05 

De forma a testar se os fatores referentes ao instrumento de medida ‘Curso de Formação’ 

(‘Desempenho do professor/ formador’, ‘Avaliação Geral do Curso’ e ‘Apoio à 
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intermédio de uma análise fatorial confirmatória com o software AMOS (v. 19, SPSS Inc, 

Chicago, IL) numa amostra de 338 formandos como descrito em Marôco (2010). A 

fiabilidade compósita e a variância extraída média do fator em estudo foram avaliadas 

como descrito em Fornell e Larcker (1981). A existência de outliers foi avaliada pela 

distância quadrada de Mahalanobis (DM2) e a normalidade das variáveis foi avaliada pelos 

coeficientes de assimetria (Sk) e curtose (Ku) uni- e multivariada. Nenhuma observação 

apresentou valores de DM2 que sugeria tratar-se de outliers pelo que a análise fatorial 

confirmatória foi feita com todas as observações. Nenhuma variável apresentou valores de 

Sk e Ku indicadores de violações severas à distribuição Normal (|Sk|<3 e |Ku|<10, ver 

Marôco, 2010). A qualidade de ajustamento global do modelo fatorial foi feita de acordo 

com os índices e respetivos valores de 2/gl, CFI, GFI, PCFI, PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 

0.05], MECVI, AIC e BCC. A qualidade do ajustamento local foi avaliada pelos pesos 

fatoriais e pela fiabilidade individual dos itens.  

Resultados 

O modelo tri-fatorial das ações de formação ajustado a uma amostra de 338 formandos do 

CFP revelou uma qualidade de ajustamento boa (2/gl=1.474; CFI=0.964; GFI=0.908; 

PCFI=0.745; PGFI=0.594; RMSEA=0.062; P[rmsea≤0.05]=0.250).  

Quadro 75 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Curso de Formação’ no 

ITIDAI 

Estatística / 
Índices de ajustamento 

Valor Valores referência 

2 
2 (51)=75.152 

p=0.016 
Quanto menor melhor 
p>0.05 

2 / gl 1.474 

> 5 – mau 
]2;5] – sofrível 
]1;2] – bom 
~ 1 – muito bom 

CFI 
 

GFI 

0.964 
 

0.908 

< 0.8 – mau 
[0.8;0.9[ – sofrível 
[0.9;0.95[ – bom 
≥ 0.95 – muito bom 

PCFI 
 

PGFI 

0.745 
 

0.594 

< 0.6 – mau 
[0.6;0.8[ – bom 
≥ 0.8 – muito bom 

RMSEA 
(I.C. 90%) 

e 
p-value (H0: rmsea ≤0.05) 

 
 

0.062 

> 0.10 – inaceitável 
]0.05;0.10] – bom 
≤ 0.05 – muito bom 
p-value ≥ 0.05 
( ≥ 0.5 segundo Jöreskog) 
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O fator ‘Desempenho do professor/ formador’ apresenta como itens com maior peso 

fatorial os itens “Domínio da matéria ensinada” com λ=0.864 seguido de “Criatividade em 

sala de aula” com λ=0.833, “Clareza nas explicações” com λ=0.745 e “Adequação dos 

exercícios e avaliações do conteúdo” com λ=0.734. O item com menor peso fatorial neste 

fator é “Metodologia utilizada” com λ=0.733. 

Já o fator ‘Avaliação Geral do Curso’ apresenta como itens com maior peso fatorial os 

itens “Expectativas de aprendizagem” com λ=0.785 seguido de “Aplicabilidade dos 

conhecimentos adquiridos para o desenvolvimento do seu trabalho” com λ=0.778, e 

“Temas abordados” com λ=0.755. O item com menor peso fatorial neste fator é o da 

avaliação do curso segundo os “Objetivos propostos” com λ=0.729. 

Por último, o fator ‘Apoio à Formação’ apresenta como itens com maior peso fatorial os 

itens “Instalações Físicas” com λ=0.614 seguido de “Coordenação/ Secretaria” com 

λ=0.585. O item com menor peso fatorial neste fator é “Material de apoio” com λ=0.581. 

 

A Figura 44 apresenta os valores dos pesos fatoriais estandardizados e a fiabilidade 

individual de cada um dos itens no modelo.    
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Quadro 76 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ), fiabilidade compósita (FC) e variância 

extraída média (VEM) do instrumento de medida ‘Curso de Formação’ no ITIDAI 

Fator Item λ FC VEM 

Desempenho do 
professor/ 
formador 

 

Domínio da matéria ensinada 0.864 

0.933 0.738 

Criatividade em sala de aula 0.833 
Clareza nas explicações 0.745 
Adequação dos exercícios e avaliações 
do conteúdo 

0.734 

Metodologia utilizada 0.733 

Avaliação Geral do 
Curso 

 

Expectativas de aprendizagem 0.785 

0.907 0.709 

Aplicabilidade dos conhecimentos 
adquiridos para o desenvolvimento do 
seu trabalho 

0.778 

Temas abordados 0.755 
Objetivos propostos 0.729 

Apoio à Formação 
 

Instalações Físicas 0.614 
0.722 0.464 Coordenação/ Secretaria 0.585 

Material de apoio 0.581 
 

A validade discriminante dos fatores foi avaliada pela comparação das VEM com os 

quadrados da correlação entre fatores. Todos apresentaram validade discriminante pois o 

quadrado da correlação entre eles é consideravelmente inferior aos respetivos valores de 

VEM. Está assim confirmada a validade e fiabilidade dos fatores que constituem o 

instrumento de medida ‘Curso de Formação’. 

O Quadro 77 apresenta as correlações entre os vários fatores. 

 

Quadro 77 – Correlações entre os fatores ‘Curso de Formação’ - ITIDAI 

   Correlação (r) r2 p 

Coordenação / 
Secretaria ↔ Material de apoio 0.693 0.480 *** 

Instalações Físicas ↔ 
Coordenação / 
Secretaria 

0.664 0.441 *** 

Instalações Físicas ↔ Material de apoio 0.664 0.441 *** 

***p≤0.001; **p≤0.01; *p≤0.05; ns p>0.05 

De forma a testar se os fatores referentes ao instrumento de medida ‘Curso de Formação’ 

(‘Desempenho do professor/ formador’, ‘Avaliação Geral do Curso’ e ‘Apoio à 

Formação’) constituem em único fator de 2ª ordem (‘Apoio à Formação’) foi testado o 

seguinte modelo de 2ª ordem, que está representado na Figura 45. 
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reflexos no instrumento de medida ‘Curso de Formação’ se mantêm invariantes para as 

duas amostras em estudo. 

A validade fatorial do modelo ‘equivalente’ que visa aferir a avaliação por parte dos 

respetivos formandos do apoio aos cursos de formação decorridos no CFP e no ITIDAI foi 

avaliada por intermédio de uma análise fatorial confirmatória com o software AMOS (v. 

19, SPSS Inc, Chicago, IL) numa amostra de 338 formandos do CFP e 126 formandos do 

ITIDAI como descrito em Marôco (2010). A fiabilidade compósita e a variância extraída 

média do fator em estudo foram avaliadas como descrito em Fornell e Larcker (1981). A 

existência de outliers foi avaliada pela distância quadrada de Mahalanobis (DM2) e a 

normalidade das variáveis foi avaliada pelos coeficientes de assimetria (Sk) e curtose (Ku) 

uni- e multivariada. Três observações apresentaram valores de DM2 para as amostras do 

CFP que sugeriam tratarem-se de outliers no entanto o ajustamento do modelo 

praticamente não sofreu alterações após a sua remoção pelo que a análise fatorial 

confirmatória foi feita com todas as observações. Nenhuma variável apresentou valores de 

Sk e Ku indicadores de violações severas à distribuição Normal (|Sk|<3 e |Ku|<10, ver 

Marôco, 2010). A qualidade de ajustamento global do modelo fatorial foi feita de acordo 

com os índices e respetivos valores de 2/gl, CFI, GFI, PCFI, PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 

0.05], MECVI, AIC e BCC. A qualidade do ajustamento local foi avaliada pelos pesos 

fatoriais e pela fiabilidade individual dos itens.  

Resultados 

O modelo tri-fatorial ‘equivalente’ do ‘Curso de Formação’ ajustado a uma amostra de 338 

formandos do CFP e 126 formandos do ITIDAI revelou uma boa qualidade de ajustamento 

(2/gl=1.973; CFI=0.941; GFI=0.922; PCFI=0.919; PGFI=0.762; RMSEA=0.046; 

P[rmsea≤0.05]=0.787).  
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Quadro 79 – Estatísticas e Índices de Ajustamento do instrumento de medida ‘Curso de Formação’ da 

análise multigrupos 

Estatística / 
Índices de ajustamento 

Valor Valores referência 

2 
2 (129)=254.454 

p=0.000 
Quanto menor melhor 
p>0.05 

2 / gl 
 

1.973 

> 5 – mau 
]2;5] – sofrível 
]1;2] – bom 
~ 1 – muito bom 

CFI 
 

GFI 

0.941 
 

0.922 

< 0.8 – mau 
[0.8;0.9[ – sofrível 
[0.9;0.95[ – bom 
≥ 0.95 – muito bom 

PCFI 
 

PGFI 

0.919 
 

0.762 

< 0.6 – mau 
[0.6;0.8[ – bom 
≥ 0.8 – muito bom 

RMSEA 
(I.C. 90%) 

e 
p-value (H0: rmsea ≤0.05) 

0.046 

> 0.10 – inaceitável 
]0.05;0.10] – bom 
≤ 0.05 – muito bom 
p-value ≥ 0.05 
( ≥ 0.5 segundo Jöreskog) 

  

A invariância do modelo de 1ª ordem (modelo de medida) e o de 2ª ordem (modelo 

estrutural) foi avaliada nos dois grupos por comparação do modelo não constrito (com 

pesos fatoriais e variâncias/ covariâncias dos fatores livres) com um modelo constrito onde 

foram fixados os pesos fatoriais e as variâncias/ covariâncias dos dois grupos. A 

invariância do modelo de 2ª ordem foi ainda avaliada por comparação do modelo com 

coeficientes estruturais livres com o modelo com coeficientes estruturais fixos e iguais nos 

dois grupos. A significância estatística da diferença dos dois modelos foi feita com o teste 

do Qui-quadrado como descrito em Marôco (2010). 

O modelo constrito com pesos fatoriais fixos apresentou um ajustamento 

significativamente pior relativamente ao modelo com parâmetros livres (2
dif (12) = 

24.830; p=0.016). Fica assim demonstrada a variância do modelo de medida. 

Segundo Byrne (2010), por forma a aferir qual ou quais dos fatores constituintes do 

instrumento de medida ‘Curso de Formação’ contribui para a variância deste começa-se 

por criar modelos constritos com apenas um dos fatores com pesos fatoriais fixos. Fixando 

os pesos fatoriais do fator “Desempenho Professor/ Instrutor” obtém-se um ajustamento 

significativamente pior do que o modelo com parâmetros livres (2
dif (5) = 14.607; 
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p=0.012). Fixando os pesos fatoriais do fator “Avaliação Global do Curso” constatou-se 

que o modelo constrito apresentou um ajustamento significativamente igual relativamente 

ao modelo com parâmetros livres (2
dif (4) = 0.831; p=0.934). Fixando os pesos fatoriais do 

fator “Apoio à Formação” constatou-se que o modelo constrito apresentou um ajustamento 

significativamente igual relativamente ao modelo com parâmetros livres (2
dif (3) = 7.117; 

p=0.068). 

Logo pode-se concluir que o fator “Desempenho Professor/ Instrutor” é o principal 

responsável pela variância do instrumento de medida ‘Curso de Formação’. 

Verificado qual o fator que contribui para a variância do instrumento de medida, pretende-

se aferir quais os pesos fatoriais dos itens reflexos no fator “Curso de Formação” que não 

se mantêm invariantes para as duas amostras em estudo. Byrne (2010) demonstra que uma 

das formas de o fazer é o de testar novos modelos constritos com apenas um ou vários dos 

itens do fator em estudo com pesos fatoriais fixos. Uma outra forma, consiste em testar a 

igualdade dos parâmetros duas-a-duas recorrendo aos rácios críticos (estatísticas Z). Estes 

testes aos parâmetros testam a hipótese nula de que não existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois parâmetros não estandardizados do modelo.  

Quadro 80 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens (λ) do CFP e ITIDAI do modelo com parâmetros 

livres, para o fator ‘Curso de Formação’  

Fator Item λ - UNIFOR 
λ - 

ITIDAI 
Teste Z 

Diferença 
Significativa

|Z|>1.96 

Desempenho 
do professor/ 

formador 
 

Domínio da matéria ensinada 0.633 0.733 2.376 Sim 

Metodologia utilizada  0.765 0.734 0.054 Não 
Clareza nas explicações 0.656 0.833 2.683 Sim 
Criatividade em sala de aula 0.687 0.745 -0.415 Não 
Adequação dos exercícios e 
avaliações do conteúdo 

0.762 0.864 1.109 Não 

Avaliação 
Geral do 

Curso 
 

Objetivos propostos  0.691 0.755 0.383 Não 
Temas abordados 0.750 0.785 -0.384 Não 
Expectativas de aprendizagem 0.734 0.778 -0.563 Não 
Aplicabilidade dos 
conhecimentos adquiridos para 
o desenvolvimento do seu 
trabalho 

0.702 0.729 -0.253 Não 

Apoio à 
Formação 

 

Instalações Físicas 0.733 0.581 -2.274 Sim 
Coordenação/ Secretaria 0.474 0.614 -0.493 Não 
Material de apoio 0.826 0.585 -1.729 Não 
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5.3.6 O	 instrumento	 de	medida	 ‘Curso	 de	 Formação’	 segundo	 a	motivação	 para	 a	
inscrição	no	curso	e	as	expectativas	após	a	sua	conclusão	

Uma outra vertente que se pretendeu aflorar foi a de verificar a existência de diferenças no 

constructo “Curso de Formação” no que diz respeito à motivação que os levou a 

inscreverem no curso e às espectativas após a sua conclusão. Dos quatro tipos de 

motivação comparados, “Interesse no assunto”, “Formação profissional”, 

“Aperfeiçoamento profissional” e “Desemprego” foram detetadas algumas diferenças 

significativas em alguns do fatores consoante a instituição. Relativamente às expectativas 

após conclusão do Curso apenas foi aferido se existiam diferenças entre os formandos que 

tinham como objetivo o “ingresso no mercado de trabalho” ou “desenvolver o seu próprio 

negócio” e os formandos que referiram outro tipo de expectativas, como a “satisfação 

pessoal”, “melhoria salarial” ou “trabalhar na área do curso”. 

Segundo Marôco (2010) uma forma adequada e expedita para se verificarem diferenças 

entre grupos através de um tipo de modelo proposto por Joreskog e Goldberger (1975) 

denominado MIMIC (Multiple Imputations and Multiple Causes) que se baseia na 

utilização de variáveis dummy num modelo causal. 

Serão efetuados os modelos de forma independente para as amostras do CFP e do ITIDAI. 

Neste modelo, a variável que define os grupos que se pretende comparar é codificada de 

forma ao grupo de referência ser atribuído o valor ‘0’ e o outro grupo tenha o valor ‘1’. Da 

variável que diz respeito à motivação que levou os formandos a ingressarem no curso 

foram criadas quatro variáveis dummy com o valor de referência a ‘0’ e os restantes a ‘1’ 

(Quadro 81). Da variável referente às expectativas após a conclusão do curso foi criada 

uma variável dummy com o valor de referência a ‘0’ e os restantes a ‘1’ (Quadro 82). 
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Quadro 81 – Grupos de referência relativamente à motivação para o ingresso no ‘Curso de Formação’ 

– CFP e ITIDAI 

 CFP ITIDAI 

Motivação Quantidade % Quantidade % 

Interesse Assunto  104 30.8 21 16.7 

Formação Profissional  114 33.7 38 30.2 
Aperfeiçoamento 
Profissional  

94 27.8 48 38.1 

Desemprego 25 7.4 19 15.1 

 

Quadro 82 – Grupo de referência relativamente às expectativas após a conclusão do ‘Curso de 

Formação’ – CFP e ITIDAI 

 CFP ITIDAI 

Expectativa Quantidade % Quantidade % 

Mercado de trabalho 
ou desenvolver o seu 
próprio negócio 

160 47.3 29 23.0 

 

Os modelos causais propostos foram avaliados com o software AMOS (v. 19, SPSS Inc, 

Chicago, IL), usando o método de estimação da máxima verosimilhança, como descrito em 

Marôco (2010).  

Começa-se por referir individualmente cada um dos quatro tipos de motivação para o 

ingresso nos cursos de formação estabelecendo um estudo comparativo para cada 

motivação para as duas instituições (UNIFOR e ITIDAI) seguindo-se o mesmo 

procedimento em relação às expectativas após a conclusão do curso. 
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5.4 ANÁLISE	DE	EQUAÇÕES	ESTRUTURAIS	PARA	O	MODELO	PROPOSTO	

Neste ponto vamos cria-se o modelo previamente estabelecido no quadro teórico. O 

modelo de equações estruturais pode ser organizado em dois submodelos: 1) o submodelo 

de medida (correspondente a uma análise fatorial confirmatória), que define a forma como 

os constructos hipotéticos ou variáveis latentes são operacionalizados pelas variáveis 

observadas ou manifestas; e, 2) pelo submodelo estrutural que define as relações causais ou 

de associação entre as variáveis latentes. 

O modelo causal proposto foi avaliado em duas etapas com o software AMOS (v. 19, 

SPSS Inc, Chicago, IL), usando o método de estimação da máxima verosimilhança, como 

descrito em Marôco (2010).  

Numa primeira etapa foi aferida a qualidade de ajustamento do modelo de medida 

(correspondente à análise fatorial confirmatória) e numa segunda etapa a qualidade de 

ajustamento e plausibilidade do modelo estrutural. Estas foram concretizadas de acordo 

com os índices de qualidade de ajustamento e respetivos valores de referência descritos em 

Marôco (2010), a saber: 2/gl, CFI, GFI, PCFI, PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 0.05] e MECVI. 

A qualidade do ajustamento local foi avaliada pelos pesos fatoriais e pela fiabilidade 

individual dos itens e a significância das trajetórias causais foi avaliada com um teste Z aos 

rácios críticos. Calculou-se ainda o RNFI de acordo com Mulaik et al. (1989). 

Consideraram-se significativas as trajetórias com p<0.10. 

Resultados: 

1ª etapa: Submodelo de medida 

Este submodelo foi o analisado no ponto 5.3.5 aquando da análise da fiabilidade e validade 

do instrumento de medida ‘Curso de Formação’. 

 

2ª etapa: Submodelo causal 

O processo a seguir neste ponto será o mesmo já seguido anteriormente noutros pontos. 

Será analisado o submodelo causal para o CFP, seguido da análise deste para o ITIDAI e 

por último será feita uma análise comparativa a este submodelo nas duas instituições. 
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Análise Multigrupo para o Modelo Causal 

Analisado o submodelo causal ou estrutural para as amostras do CFP e ITIDAI em 

separado, far-se-á uma análise multigrupo, agora já com a totalidade das amostras das duas 

instituições testando desta forma o ajustamento do modelo causal. Pretende confirmar-se se 

as relações causais existentes no modelo causal se mantêm invariantes para as duas 

amostras em estudo. 

A invariância do modelo de 2ª ordem (modelo estrutural) foi avaliada nos dois grupos por 

comparação do modelo com coeficientes estruturais livres com o modelo com coeficientes 

estruturais fixos e iguais nos dois grupos. A significância estatística da diferença dos dois 

modelos foi feita com o teste do Qui-quadrado como descrito em Marôco (2010). 

O modelo constrito com coeficientes estruturais fixos apresentou um ajustamento 

significativamente pior relativamente ao modelo com parâmetros livres (2
dif (3) = 23.560; 

≤0.001). Fica assim demonstrada a variância do modelo estrutural. 

Quadro 83 – Hipóteses e significâncias estandardizadas correspondentes para o CFP e para o ITIDAI 

CFP ITIDAI 

Hip. Caminho Estimate P Estimate P 

1 
Desempenho Professor/ 
Instrutor 

← Apoio Formação 0.377 ≤0.001 0.664 ≤0.001

2 Avaliação Geral do Curso ← Apoio Formação 0.138 0.017 0.451 0.012 

3 
Avaliação Geral do Curso  
(mediado por Desempenho 
Professor) 

← Apoio Formação 0.281 0.011 0.242 0.058 

4 Avaliação Geral do Curso ←
Desempenho 
Professor/ Instrutor 

0.746 ≤0.001 0.365 0.013 

Agora que se sabe que os efeitos causais são diferentes nas 2 amostras (CFP e ITIDAI), 

resta saber quais os coeficientes de regressão que são variantes ao longo das 2 amostras. 

Byrne (2010) demonstra que uma das formas de o fazer, pelo menos no que diz respeito 

aos efeitos diretos, consiste em testar a igualdade dos parâmetros duas-a-duas recorrendo 

aos rácios críticos (estatísticas Z). Estes testes aos parâmetros testam a hipótese nula de 

que não existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois parâmetros não 

estandardizados do modelo. 
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Quadro 84 – Coeficientes de regressão estandardizados correspondentes para o CFP e para o ITIDAI 

Caminho 
β –  

CFP 
β - 

ITIDAI
Teste Z |Z|>1.96 

Desempenho Professor/ 
Instrutor 

← Apoio Formação 0.377 ≤0.001 2.957 Sim 

Avaliação Geral do Curso ← Apoio Formação 0.138 0.017 1.973 Sim 

Avaliação Geral do Curso ← 
Desempenho 
Professor/ Instrutor 

0.746 ≤0.001 -3.400 Sim 
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Capítulo	VI	–	Conclusões	e	Recomendações	
Após a análise dos resultados obtidos na parte empírica desta investigação, pretende-se 

apresentar a discussão dos resultados do modelo teórico proposto. 

6.1 CONCLUSÕES	

 A tese que ora apresenta-se tem o escopo de apontar o desempenho universitário como elo 

condutor do desenvolvimento humano, social e econômico. A análise teve como foco de 

observação as regiões de Trás os Montes e Alto Douro em Portugal e a cidade de Fortaleza 

no Nordeste do Brasil. Estudos comparados foram realizados com o intuito de verificar a 

responsabilidade social das Universidades de Trás-os-Montes e Alto Douro – UTAD e da 

Universidade de Fortaleza- UNIFOR. Afora da pesquisa doutrinária, investigações foram 

feitas, questionários aplicados com o intuito de demonstrar que além de fomentar o saber e 

desenvolver o ensino de qualidade e formar profissionais de excelência, compete às 

universidades formar profissionais capazes de compreender o papel de responsabilidade 

em suas profissões que tem o missão solucionar problemas não apenas no âmbito 

individual, mas sobremaneira devem observar as necessidades coletivas.  

A investigação permitiu responder como a Responsabilidade Social da Universidade 

contribui na formação do capital humano e atua como ferramenta de desenvolvimento local 

sustentável por meio da capacitação profissional. 

Desde o início do século XX, as discussões sobre a responsabilidade social da empresa tem 

se tornado crescente, com a progressiva concentração de rendas, e conseqüente aumento 

das desigualdades sociais (Pupim-de-Oliveira, 2008; Torres, 2008; Gomes e Moretti, 2007; 

Carroll, 1979). Observa-se que a partir dos anos cinqüenta que o assunto da RSE, sobre o 

comportamento das empresas e sua atuação na sociedade, tornou-se alvo de discussões 

mais sistêmicas no seio da comunidade acadêmica (González, Garcia et al., 2011; Barbieri 

& Cajazeira, 2009; Goldstein, 2007; Bowen, 1953).   

Ao longo de toda a tese é possível constatar que não existe consenso nos diversos autores 

sobre as definições, classificações e modelos teóricos sobre responsabilidade social da 
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empresa, matéria que foi exaustivamente explorada neste estudo. Pondera-se que muitos 

afirmam não passar a RSE de marketing para aumentar os lucros por meio do aumento do 

consumo (Prahalad, 2002; Porter & Kramer, 2002; Drucker, 1984; Friedman, 1970), pois 

em época de crise econômica, entre o lucro e as pessoas, o lucro sempre será 

preponderante aos acionistas; outros doutrinadores disciplinam que existe a possibilidade 

no capitalismo de priorizar ações que estejam concatenadas com a sustentabilidade e o 

interesse coletivo, fala-se até em capitalismo solidário ou fraterno (Dahlsrud, 2008; 

Karkotli, 2007; Yunus, 2007; Zarpelon, 2006; Starke, 1999). 

A RSE representa a atuação da empresa na sociedade não somente como agente 

econômico, más como agente de transformação social, dividindo com o Estado a função 

promover o desenvolvimento humano, elevar a qualidade de vida e o bem-estar do cidadão 

(Freeman & Hasnaoui, 2011; Reis, 2007; Wood, 1991b; Carroll, 1979). Trata-se do 

compromisso, das políticas e processos da empresa assumidos com a sociedade e todos 

seus stakeholders, voltados aos interesses da coletividade, apresentando-se como um 

diferencial competitivo entre as organizações.  

A expansão da globalização, o crescimento desordenado da economia mundial, o desnível 

de desenvolvimento social e econômico entre os povos, o surgimento de novas tecnologias 

de produção e comunicação e o aparecimento da sociedade do conhecimento são fatores 

que têm causado o aparecimento de um novo perfil de profissional para o mercado de 

trabalho. Desenha-se no mercado este novo profissional dotado não somente de 

conhecimentos técnicos, más comprometido com às necessidades da sociedade e apto a 

fornecer soluções de problemas para beneficiar a sociedade. Este profissional, aliado da 

ética e do interesse coletivo, apresenta-se preocupado com as injustiças sociais, é capaz de 

desenvolver atividades solidárias e de contextualizar os conhecimentos adquiridos em prol 

de solução de problemas da comunidade.  

Neste contexto, a educação torna-se uma importante estratégia na formação e capacitação 

de profissionais, com formação humana, capazes de atuar de forma crítica e produtiva, para 

os novos desafios da sociedade contemporânea. A instituição de ensino superior que se 

deseja na segunda dezena do século XXI representa o lugar de transmissão e construção de 

saberes e espaço fundamental onde se promove a democracia, a cidadania e a justiça social. 

Cabe a universidade contemporânea reformular seus conceitos e sua função de instituição 
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de ensino superior e tornar-se engajada na sua missão institucional de estreitar laços e criar 

pontes entre o conhecimento e às necessidades humanas e sociais com a finalidade de 

viabilizar a efetivação da igualdade e da dignidade.  

Desta forma, torna-se possível constatar que a universidade tem como principal missão a 

transmissão e a produção do conhecimento por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Ela contribui de forma concreta para o fortalecimento de uma sociedade democrática, com 

o investimento no capital humano e com a permanente formação da comunidade 

universitária ciente da responsabilidade social da sua profissão. A sociedade e a educação 

ultrapassam as barreiras do desenvolvimento individual, pois o cidadão do mundo, detentor 

de conhecimentos universais deve agir no âmbito local.  

A universidade desempenha sua função social na formação de profissionais qualificados 

em diversos campos do conhecimento e estimula a inovação e o empreendedorismo em 

atendimento às demandas da sociedade. Fornece soluções para problemas que deveriam ser 

tratados por políticas públicas de governos como saúde, educação, habitação, meio 

ambiente, desenvolvimento econômico, entre outros. Trata-se do surgimento da 

universidade cidadã, voltada para os interesses da sociedade na qual está inserida. Por meio 

do método empírico, aprimora o saber acadêmico com a aplicação prática, ao mesmo 

tempo em que se retroalimenta. 

Sob a perspetiva de uma práxis reflexiva e pragmática, a universidade define em seu 

planejamento institucional e pedagógico, objetivos voltados a proporcionar a educação de 

excelência, a habilitar bons profissionais e técnicos, bem como a formar cidadãos 

conscientes de suas responsabilidades no âmbito social. Os graduados devem ser lançados 

no mercado aptos ao exercício diuturno do aprendizado adquirido em prol da 

transformação positiva da realidade em que estão inseridos. 

A extensão universitária, articulada com o ensino e a pesquisa, permite à universidade 

exercer a prática da responsabilidade social. Viabiliza a relação da universidade com a 

sociedade, e transforma a instituição em prestadora de serviço à comunidade. Nota-se em 

2011 que, a participação ativa das universidades estudadas, composta por seus respetivos 

corpos docentes, discentes e técnicos administrativos constroem sociedades mais justas, 

democraticamente inclusivas e lutam pela melhor qualificação e capacitação da população 
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circunvizinha. Combatem a exclusão social e postam-se em defesa da diversidade cultural 

e do meio ambiente. 

A relevância do objeto de análise da presente tese consiste em agregar estudos a favor da 

Responsabilidade Social das Universidades, haja vista que diferente da Responsabilidade 

Social das Empresas, é tema pouco estudado e ainda não suficientemente discutido. Falar 

sobre o escopo das universidades como sujeito de transformação social, além da retórica 

academicista, inova a sua esfera de abrangência transformadora. Neste estudo pode-se 

afirmar que a RSU produz impacto relevante na formação do capital humano, na formação 

do capital social e no desenvolvimento sustentável local. Esta conclusão está fundamentada 

nos resultados da análise de conteúdo das entrevistas aos gestores e alunos das instituições 

em estudo, confirmando as preposições levantadas.  

A universidade ao implementar projetos de RSU, concilia teoria e prática, transforma 

alunos, professores e funcionários em cidadãos comprometidos com a sociedade que estão 

inseridos, preocupados com as injustiças sociais, responsáveis pelo desenvolvimento local, 

pela inclusão social e pela efetivação dos direitos sociais.  

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – UTAD e a Universidade de Fortaleza - 

UNIFOR são instituições de ensino superior que possuem características organizacionais e 

estruturais diferenciadas. Destacam-se entre outras, a origem dos recursos que as mantêm, 

posto que são entidades pública e privada respetivamente, porém apresentam em sua 

missão o compromisso com o desenvolvimento econômico e social da região de seus 

países onde estão implantadas. Realizam diversos projetos de responsabilidade social e 

promovem serviços de grande impacto na região em que se inserem, direcionados para a 

população menos favorecida. Contribuem de forma inequívoca para o desenvolvimento do 

capital humano e do capital social e promovem o desenvolvimento sustentável da região, 

com foco na inovação e no empreendedorismo. Por meio de projetos de responsabilidade 

social, as universidades vêm melhorando a vida de milhares de pessoas: docentes, 

discentes e cidadãos em geral.  

Na área educacional das duas universidades, destacam-se os projetos de capacitação e 

formação profissional promovidos pelo Instituto de Trás-os-Montes para a Investigação e 

Desenvolvimento Agro-Industrial – ITIDAI na UTAD, e pelo Centro de Formação 
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Profissional – CFP na UNIFOR. O ITIDAI e o CFP foram os campos de pesquisa e objetos 

de análise deste estudo. 

Os parágrafos anteriores refletem as conclusões relativas às proposições de investigação. 

De acordo com o Quadro 85, que ilustra o resultado das proposições e das hipóteses de 

investigação obtidas através da análise de conteúdo e do modelo estrutural por nós 

concebido, poderemos verificar que todas as hipóteses são suportadas.  

Quadro 85 – Resultado das Proposições e Hipóteses de investigação 

Proposições de investigação 

Método qualitativo 
Resultado 

Hipóteses de investigação 

Método quantitativo 
Resultado 

Proposição 1: A gestão 

organizacional, tendo em 

consideração a RSU, influencia 

positivamente a formação de capital 

humano e social na região em que a 

instituição em que está inserida. 

Confirmada 

H0
(1): O apoio à formação 

influencia o desempenho do 

professor; 
Suportada 

Proposição 2: A gestão 

organizacional, através da promoção 

de práticas de RSU, tem um impacto 

positivo no desenvolvimento 

sustentável da região onde se insere 

através dos seus stakeholders. 

Confirmada 

H0
(2): O apoio à formação 

influencia a avaliação geral do 

curso; 
Suportada 

Proposição 3: A formação de 

capital humano e social, através de 

práticas de RSU, contribui para o 

desenvolvimento sustentável 

(g)local. 

Confirmada 

H0
(3): O desempenho do professor 

influencia a avaliação geral do 

curso; Suportada 

Proposição 4: A formação 

profissional, através de RSU, 

desenvolve a inovação e o 

empreendedorismo (g)local. 

Confirmada 

H0
(4): A situação profissional atual 

do aluno influencia a avaliação 

geral do curso; 
Suportada 



Capítulo VI – Conclusões e Recomendações 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

275 

 

Randal	Martins	Pompeu	

O Quadro 85 expõe também o resultado das hipóteses de investigação que foram validadas 

através do método quantitativo. 

Os parágrafos seguintes são referentes às conclusões da análise estatística e econométrica. 

Observam-se pelos resultados quantitativos obtidos na amostra constituída de 464 alunos 

que frequentaram os cursos de formação do ITIDAI e do CFP, apresentados no bojo desse 

trabalho, que o perfil sociodemográfico apresenta a predominância de alunos do sexo 

feminino, tanto no ITIDAI (72,20%) como no CFP (60,90%), porém com relação a faixa 

etária, a média de idade dos formandos no ITIDAI é de 38 anos, já a média no CFP é de 24 

anos. Conclui-se que, em ambas, há um interesse maior de alunos do sexo feminino, já no 

que concerne a faixa etária, uma população mais jovem procura os cursos de formação do 

CFP em relação aos alunos do ITIDAI. 

O nível de escolaridade dos alunos em formação é significativamente diferente nas duas 

instituições. Os alunos beneficiados pelos cursos do CFP possuem formação 

predominantemente relacionada ao ensino médio, já aqueles alunos que buscam os cursos 

do ITIDAI detém predominantemente, apenas o ensino fundamental. A situação 

profissional dos alunos em ambas as instituições apresenta-se com diferenças 

significativas, no CFP a maioria dos alunos, (62,7%), está sem emprego e não tem 

experiência profissional na área do curso, em outro contexto, constata-se que grande parte 

dos alunos (40,5%) do ITIDAI trabalha na área do curso e necessita de melhor qualificação 

profissional. 

A motivação para frequentar os cursos de formação ofertados pelas duas instituições é 

significativamente diferente, no CFP mais de um terço dos alunos procuram formação 

profissional, em contrapartida no ITIDAI mais de 37,1% dos alunos interessam-se em 

obter um aperfeiçoamento profissional. Em relação as expectativas dos alunos após a 

conclusão do curso, os resultados obtidos também foram diferentes, sendo que no CFP a 

grande maioria espera ingressar no mercado de trabalho e no ITIDAI quase 40% dos 

alunos responderam que tem como expectativa a satisfação profissional. 

A avaliação geral dos cursos e a avaliação do desempenho do docente apresentaram média 

superior a 9,0 (nove) em ambas as instituições. Alguns itens específicos na avaliação geral 

dos cursos, como objetivos propostos e na avaliação dos docentes, como domínio da 
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matéria, metodologia utilizada e criatividade em sala de aula, apresentaram diferenças 

significativas obtendo uma avaliação média global ligeiramente superior para os cursos do 

CFP. 

A análise dos dados qualitativos, obtidos por meio de entrevistas dos gestores da UTAD e 

do ITIDAI e da UNIFOR e do CFP, foi apresentada no quinto capítulo. Os dados foram 

agrupados em quatro fases com os seguintes tópicos abordados: 1) como foi crida o 

instituto e como a universidade cumpre o seu papel de RS na região, 2) qual a importância 

das ações de RS para o desenvolvimento social, e na formação do capital humano e do 

capital social; 3) como a universidade e o instituto se relacionam com a comunidade, qual 

o impacto percebido e 4) quais os desafios, plano de continuidade e mensagem de 

incentivo para outras instituições de ensino aos projetos de RS. 

Observa-se também que a análise dos dados qualitativos apresentados neste trabalho e 

obtidos por meio de entrevistas dos ex-alunos da UTAD e do ITIDAI e da UNIFOR e do 

CFP, foram listadas em duas fases com os seguintes tópicos: 1) qual a importância 

percebida do curso e 2) quais as principais transformações causadas pelo programa na 

região e na vida pessoal do aluno.  

Os gestores da UTAD e ITIDAI e da UNIFOR e CFP afirmam que a institucionalização da 

responsabilidade social, nas suas universidades, está presente desde a criação das 

instituições. A RSU veio em resposta as necessidades de desenvolver os setores social e 

econômico locais e com o objetivo de viabilizar a melhoria da qualidade de vida dos 

habitantes da região. Os gestores são unânimes em afirmar que utilizam-se da RS como 

interface da universidade com o público em geral.  

No processo de formação do capital humano e por meio das contribuições e interações com 

as redes sociais e da participação dos Stakeholders, a UTAD e a UNIFOR apoiam os 

projetos de responsabilidade social com o objetivo de contribuir para desenvolvimento da 

região de Trás-os-Montes e Alto Douro em Portugal e da região metropolitana de 

Fortaleza, no Brasil.  

A responsabilidade social da universidade torna-se um instrumento de transformação local 

e desenvolvimento humano sustentável, com o foco nas pessoas, por meio da formação 

profissional, baseada nas demandas do mercado local por mão-de-obra qualificada. A 
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formação do capital humano por meio da capacitação promove um diferencial competitivo 

entre as instituições de ensino superior, aumenta concorrência entre as universidades que 

procuram captar maior número de alunos e promovem a fixação do estudante na região de 

origem.  

Observa-se ainda a influência de organismos internacionais, como a Organização das 

Nações Unidas - ONU, a Amnistia Internacional, o Fórum Social, dentre outros, que 

posicionam-se a favor da cobrança por ações da responsabilidade social, inclusive no 

âmbito das universidades. A consciência global exige a erradicação da pobreza, do 

analfabetismo e da diminuição das desigualdades sociais.  

Por meio da formação e capacitação como agente de transformação local; da 

democratização do conhecimento; e do incentivo à inovação e ao empreendedorismo, os 

ex-alunos percebem que a universidade cumpre seu papel de RS e seu dever de atuação na 

sociedade. A formação profissional, assim como a formação de redes sociais, contribuem 

efetivamente para o crescimento pessoal e humano e para desenvolver contatos e 

possibilidades de novos negócios.  

São relevantes as práticas de responsabilidade social da universidade descritas neste tese. 

Ressalta-se que o investimento do capital humano promove a autoestima e credibilidade 

entre as pessoas da mesma sociedade. Nessa rede de confiança e de fraternidade surge o 

capital social entre educadores, formandos e comunidades assistidas, que concretizam 

direitos individuais difusos e coletivos. 

Constata-se que, com a instalação das Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – 

UTAD na região de Trás-os-Montes e Alto Douro e da Universidade de Fortaleza – 

UNIFOR na região metropolitana de Fortaleza, houve um considerável desenvolvimento 

local e regional conduzido pela atuação e pelas práticas de responsabilidade social das 

universidades.  

O desenvolvimento de uma região está proporcionalmente relacionado aos investimentos 

feitos em formação, isto é, quanto maior for o investimento em capacitação maior será o 

desenvolvimento regional sustentável. Constatadas as características e a vocação locais, 

devem-se ofertar cursos gratuitos de capacitação profissional. Os cursos devem 

providenciar para a região mão-de-obra qualificada, e visar promover a motivação, e o 
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desenvolvimento do empreendedorismo e da inovação. A orientação e o incentivo à 

criação de novas empresas têm contribuído sobremaneira para a formação do capital social 

e para o desenvolvimento local sustentável. Nesse contexto, a instituição investe na 

educação que forma capital humano, desenvolve o espírito de empreendedorismo e de 

inovação. 

Espera-se que a este estudo, outros sejam agregados e que as universidades despertem para 

o seu mister de promover o desenvolvimento local por meio do exercício de 

responsabilidade social, assim como o fazem diuturnamente a Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro – UTAD e a Universidade de Fortaleza - UNIFOR, e nesse viés 

constroem nas suas esferas de atuação, sociedades inclusivas com populações capacitadas e 

produtivas. 

 

6.2 IMPLICAÇÕES		

As várias conclusões obtidas ao longo desta investigação permitem arrolar algumas ações 

que podem ser implementadas pelas universidades e os demais stakeholders com o escopo 

de promover a responsabilidade social coletiva e propiciar o desenvolvimento local 

sustentável, e a consequente construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária.  

Diante da pesquisa realizada conclui-se que compete aos gestores universitários: Reitor, 

Vice-Reitores, Diretores Administrativos e Acadêmicos, Coordenadores e Professores: 

1) Promover a formação e a capacitação de profissionais de excelência, aptos a 

transformar positivamente o seu entorno;  

2) Reconhecer a responsabilidade social na universidade, no âmbito do ensino, pesquisa e 

extensão, como ferramenta hábil a auxiliar a validação e atualização do conhecimento 

produzido na instituição de ensino; 

3) Refletir sobre o papel da universidade e sua atuação para superar a visão elitista do 

ensino superior e promover a construção democrática do conhecimento e dos saberes; 

4) Implementar ações e projetos de responsabilidade social no seio da comunidade 

acadêmica que produzam retorno positivo intra e extra muros; 
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5) Institucionalizar a cultura da responsabilidade social no meio universitário, isto é, nos 

planos de aula, nas metodologias ativas e nos projetos de pesquisas e investigações que 

beneficiem a sociedade. 

 Aos alunos compete: 

1) Aprimorar seus conhecimentos teóricos e práticos, por meio de projetos de 

responsabilidade social e tornarem-se agentes de mudança na sociedade; 

2) Obter formação acadêmica diferenciada, cientes do seu mister, como agentes de 

transformações inerentes à promoção da dignidade humana e da equidade na 

construção da comunidade em que estão inseridos. 

3) Compreender o processo de ensino e de aprendizagem com a educação continuada. 

Às comunidades beneficiadas cabe: 

1) Buscar e usufruir dos serviços, cursos e projetos sociais ofertados pela comunidade 

universitária; 

2) Participar efetivamente e beneficiar-se dos cursos, por meio da capacitação profissional 

e pessoal com o fito de alcançar conhecimentos e habilidades profissionais que 

impliquem em melhoria salarial, emprego e renda; 

3) Replicar o modelo e o aprendizado usufruídos no âmbito do seu contexto social e 

familiar, e firmar posições favoráveis às mudanças na sua esfera de convívio. 

6.3 LIMITAÇÕES	DA	INVESTIGAÇÃO	

Dentre as ações de responsabilidade social exercidas, pelas universidades de Trás-os-

Montes e Alto Douro e pela Universidade de Fortaleza, descritas anteriormente, escolheu-

se a atuação educacional, nos projetos de capacitação e formação profissional ofertados 

pelas instituições ITIDAI e CPF ligadas as instituições de ensino superior respetivamente. 

Uma das limitações encontradas está relacionada com a ausência de homogeneidade dos 

cursos ofertados nas duas universidades, no que concerne ao conteúdo e carga horária, haja 

vista que são ministrados em virtude da demanda de mão-de-obra qualificada e da vocação 

da região Nesse diapasão o período de duração das formações ofertadas varia de acordo 

com os projetos e conteúdos programáticos dos cursos e das diferenças culturais de cada 
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país, ou seja, Portugal e Brasil. Torna-se portanto limitado obter resultados de 

questionários e levantamentos quantitativos e qualitativos em tempos iguais e com 

validades mais duradouras. No caso dos cursos de capacitação, a oferta dá-se baseada na 

demanda por qualificação de mão-de-obra e ainda pela vocação e tendências de oferta de 

emprego da região.  

Contudo, o problema mais grave diz respeito a falta de dados sobre os ex-alunos e o 

acompanhamento das atividades por eles exercidas após a formação realizada. As 

dificuldades de se obter informações sobre os egressos, principalmente daqueles que 

moram em comunidade afastadas do local de treinamento são comuns em ambas as 

universidades. Torna-se fundamental registrar a dificuldade dos ex-alunos em manter seus 

dados cadastrais atualizados e suas atividades e condições de vida acessíveis para o 

acompanhamento de suas ações posteriores à formação recebida. É, contudo, interessante 

perceber e importante provar a necessidade de futuros ajustes e analises para o 

estabelecimento e acompanhamento mais duradouro das influências da responsabilidade 

social na formação do capital social e como ferramenta de transformação local sustentável. 

Para resolver estas pequenas questões e limitações, pode-se aguardar por futuras pesquisas 

sobre a influência da capacitação e do aprimoramento profissional continuados e os 

resultados inerentes a cada cultura. 

6.4 SUGESTÕES	PARA	INVESTIGAÇÕES	FUTURAS	

As sugestões para futuras investigações resultam do processo de pesquisa realizado e das 

limitações apuradas. Considera-se que estas sugestões possam despertar novas propostas 

de estudo sobre a responsabilidade social e mais enfaticamente sobre a participação das 

universidades como sujeitos de desenvolvimento e transformação social. 

Acredita-se que a contribuição da presente tese possa ter aprofundado os estudos em 

relação à responsabilidade social da universidade, com as relevantes práticas apresentadas. 

Trata-se do primeiro estudo deste tipo que envolve instituições de ensino superior de dois 

países, Portugal e Brasil. Seria importante que outros trabalhos de investigação fossem 

aplicados em outros países da Europa e da América Latina, e que permitissem reafirmar ou 

contestar as conclusões ora apresentadas. 
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A investigação futura deverá comtemplar um período mais longo de formação dos alunos 

que buscam o acesso ao conhecimento e a capacitação profissional na universidade, 

utilizar-se de outros parâmetros e comparações culturais relevantes. Acompanhar mais de 

perto os alunos egressos dos cursos de formação, seus desempenhos profissionais e 

funcionais e suas atividades empresariais resultantes do fomento ao empreendedorismo. 

Optou-se na presente tese por analisar-se a formação do capital humano por meio do gozo 

dos cursos de capacitação ofertados pelas Universidades. Aponta-se, porém, outras 

vertentes de estudos sobre os projetos de responsabilidade social inerentes às atividades 

ligadas à cultura e ao esporte como ferramentas de inclusão social. 

 

	



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

282 

 

Randal	Martins	Pompeu	

REFERÊNCIAS	BIBLIOGRÁFICAS	

ABNT (2010). Associação Brasileira de Normas Técnicas. Disponível em 

<<http://www.abnt.org.br>>, acesso em 20 de dezembro de 2010. 

ABNT NBR 16001 (2004). Norma brasileira: Responsabilidade social – Sistema da gestão 

– Requisitos. ABNT, 1-11 

Abreu, C. B. (2010). Responsabilidade social em instituições de ensino superior. 

Dissertação de mestrado não publicada, Universidade de Fortaleza, Fortaleza, Brasil 

Ackerman, R. W. (1973). How Companies Respond to Social Demands, Harvard 

University Review 51(4), 88–98.  

Agle, B. R. & Mitchell, R. K. (1999). Who Matters to CEOs? An Investigation of 

Stakeholder Attributes and Salience, Corporate Performance and CEO Values, 

Academy of Management Journal 42(5), 507–526. 

Alford, H. & Naugthon, M. (2002). Beyond the Shareholder Model of the Firm: Working 

toward the Common Good of a Business’, in Cortright, S. A. & Naugthon, M. (eds.), 

Rethinking the Purpose of Business. Interdisciplinary Essays from the Catholic 

Social Tradition (Notre Dame University Press,Notre Dame), pp. 27-47. 

Almeida, F. (2009). Experiências empresariais em sustentabilidade: avanços, dificuldades 

e motivações de gestores e empresas. Rio de Janeiro: Elsevier. 

Altman, B. W. (1998). Corporate Community Relations in the 1990s: A Study in 

Transformation. Business and Society 37(2), 221–228. 

Anderson, J. C. & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modelling in practice: a 

review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-

423. 

Andrade, M. M. (1995). Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: 

Editora Atlas. Bandeira-de-Mello (2002) 

Andriof, J. & McIntosh, M. (eds.). (2001). Perspectives on Corporate Citizenship 

(Greenleaf, Sheffield, UK). 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

283 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Antal, A. B. & Sobczak, A. (2007). Corporate Social Responsibility in France: A Mix of 

National Traditions and International Influences. Business & Society 46(1), 9–32. 

Araújo, M. C. S. D. (2003). Capital social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 

Arbuckle, J. L. (1995-2009). Amos 18 User’s Guide. Amos Development Corporation. 

Athinkson, A. A. & Waterhouse, J. H. (1997). A stakeholder approach to strategic 

performance measurement. Sloan Measurement Review, 38(2), 25-37. 

Audretsch, D. B. & Fritsch, M. (2003). Linking entrepreneurship to growth: the case of 

West Germany. Industry and Innovation, 10, 65-73. 

Audretsch, D. B., Keilbach, M. C., & Lehmann, E. E. (2006). Entrepreneurship and 

Economic Growth. New York: Oxford University Press. 

Aupperle, K. E. (1984). An empirical measure of corporate social orientation. In L. E. 

Preston (Ed.), Research in corporate social performance and policy (Vol. 6, pp. 27-

54). Greenwich, Cf: JAI Press. 

Aupperle, K. E., Carroll, A. B. & Hatfield, J. D. (1985). An empirical investigation of the 

relationship between corporate social responsibility and profitability. Academy of 

Management Journal. 28: 446-463. 

Balarine, O. F. O. (2006). Programa informática solidária: contribuindo para formar o 

cidadão digital. In J. B. R. Desaulniers (org.), Responsabilidade social & 

universidade (pp. 203-216). Porto Alegre: EDIPUCRS. 

Bandeira-de-Melo, R. (2006). Softwares em pesquisa qualitativa. In: Godoi, C. K., 

Bandeira-de-Melo, R. & Silva, A. B. (org.). Pesquisa qualitativa em estudos 

organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos. São Paulo: Saraiva. 

Baquero, M. (2007). A fragmentação social na América Latina: formas alternativas para 

sair da crise. In Capital social, desenvolvimento sustentável e democracia na 

América Latina (pp. 15-56). Porto Alegre: Editora da UFRGS. 

Barañano, A. (2004). Métodos e Técnicas de Investigação em Gestão: Manual de apoio à 

realização de trabalhos de investigação. Lisboa: Sílabo 

Barbieri J. C. & Cajazeira J. E. R. (2009). Responsabilidade social empresarial e empresa 

sustentável: da teoria à prática. São Paulo: Saraiva. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

284 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Barnett, M. (2007). Stakeholder influence capacity and the variability of financial returns 

to corporate social responsibility. Academy of Management Review, 32, 794–816. 

Baron A. & Armstrong M. (2007). Gestão do capital humano: gerar valor acrescentado 

através das pessoas. Lisboa: Piaget. 

Barry, N. (2002). The stakeholder concept of corporate control is illogical and impractical. 

The Independent Review, 6(4), 541-554. 

Baumol, W.J. (1970). A New Rationale for Corporate Social Policy. New York: 

Committee for Economic Development. 

Berman, S.L., Wicks, A.C., Kotha, S. & Jones, T.M. (1999). Does stakeholder orientation 

matter?: The relationship between stakeholder management models and firm 

financial performance. Academy of Management Journal, 42, 488–506. 

Birdthistle, N., Hynes, B. & Fleming, P. (2007). Enterprise Education Programmes in 

Secondary Schools in Ireland: A Multi-Stakeholder Perspective. Education + 

Training, 49(4): 265-276. 

Botomé, S. P. (1996). Pesquisa alienada e ensino alienante: o equívoco da extensão 

universitária. Petrópolis/São Carlos/Caxias do Sul: Vozes/EDUFSCar/EDUCS.  

Bourdieu, P. (1980) Le capital social: notes provisoires. Actes de la recherche en sciences 

sociales. V.31, 2-3.  

Bowen, H. R. (1953). Social responsibilities of the businessman. New York: Harper. 

Brasil. (1996). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB Lei nº 9.394, 

promulgada em 20 de dezembro de 1996. Brasília. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/diretrizes.pdf> acesso em 20 de fevereiro de 

2011. 

Brasil. (2008). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988. 41e. São Paulo: Saraiva. 

Bridger, J. C., & Alter, T. R. (2006). The engaged university, community development, 

and public scholarship. Journal of Higher Education Outreach and Engagement 11 

(1): 163–78. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

285 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Brown, E., & Cloke, J. (2009). Corporate Social Responsibility in Higher Education. 

ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 8 (3), 474-483. 

Brown, T. (2002). The opportunity and experience: Curriculum for entrepreneurship 

education. Louisville: Copenhagen Babson College. 

Brummer, J. (1991). Corporate Responsibility and Legitimacy (Greenwood Press, New 

York). 

Bull, I. & Willard, G.E. (1993). Towards a theory of entrepreneurship. Journal of Business 

Venturing, Vol.8 pp183-95. 

Burt, R.S. (1983). Corporate philanthropy as a cooptive relation. Social Forces, 62, 419–

449. 

Burton, B. K., & Hegarty, W. H. (1999). Some Determinants of Student Corporate Social 

Responsibility Orientation. Business and Society 38(2): 188-205. 

Byabashaija, W. & Katono, I. (2011). The impact of college entrepreneurial education on 

entrepreneurial attitudes and intention to start a business in Uganda. Journal of 

Developmental Entrepreneurship, 16(1), 127-144. 

Bygrave, W.D. & Hofer, C. (1991). Theorizing about entrepreneurship. Entrepreneurship 

Theory & Practice, Vol.16 No.2 pp13-22 

Byrne, B. M. (2010). Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, 

Applications, and Programming (2nd Ed.). New York: Routledge, Taylor & Francis 

Group. 

Byrne, J. V. (2000). Engagement: A defining characteristic of the university of tomorrow. 

Journal of Higher Education Outreach and Engagement 6(1): 13–21. 

Caldera, A. S. (2006). Responsabilidad social de las universidades privadas en 

Latinoamérica. In: Responsabilidad Social de las Universidades (pp. 81-96). Buenos 

Aires: Fundación Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria-RLCU. 

Calderón, A. I. (2005). Responsabilidade social: Desafios à gestão universitária. In 

Estudos: Revista da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, 

Ano 23, n. 34, pp. 13-28. Brasilia: Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino 

Superior. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

286 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Calderón, A. I. (2006). Responsabilidade social universitária: contribuições para o 

fortalecimento do debate no Brasil. In Estudos: Revista da Associação Brasileira de 

Mantenedoras do Ensino Superior, Ano 24, n. 36, pp. 7-22. Brasilia: Associação 

Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior. 

Calderón, A. I. (2007). Educação superior: cosntruindo a extensão universitária nas IES 

particulares. Calderón A.I. org. Pessanha J.A. O., Soares V. L. P. C.. São Paulo: 

Xamã. 

Campanha, A.O. (1995). Investigação científica na área médica. São Paulo: Manole. 

Carroll, A. B. & Shabana, K. M. (2010). The Business Case for Corporate Social 

Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice. International Journal 

of Management Reviews. DOI: 10.1111/j.1468-2370.2009.00275.x, p. 85-105. 

Carroll, A. B. (1979). A Three-dimensional conceptual model of corporate performance. 

The Academy of Management Review, vol. 4, nº 4, outubro, pp. 497-505. 

Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 

Management of Corporate Stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48. 

Carroll, A. B. (1994). Social Issues in Management Research. Business and Society 33(1), 

5–25. 

Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional 

Construct. Business & Society 38(3), 268–295. 

Castelo Branco, M. & Delgado, C. (2011). Research on corporate social responsibility and 

disclosure in Portugal. Social Responsibility Journal. Vol. 7 N.º. 2 2011, p. 202-217. 

Castelo Branco, M. & Rodrigues L. L. (2006). Corporate Social Responsibility and 

Resource-Based Perspectives. Journal of Business Ethics. 69:111–132. 

Castelo Branco, M. & Rodriguez, L.L. (2007). Positioning Stakeholder Theory within the 

Debate on Corporate Social Responsibility. Electronic Journal of Business Ethics 

and Organisation Studies, Vol. 12, No. 1, pp.5-15. 

Chomsky, N. (2002). Los límites de la globalización. Barcelona: Ariel. 

Churchill, G. A. (1979). A paradigm for developing better measures of marketing 

constructs. Journal of Marketing Research, 16(1), 64-73. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

287 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Clarkson, M. B. E. (1988). Corporate social performance in Canada, 1976-86. In L. E. 

Preston (Ed.), Research in corporate social performance and policy, vol. 10: 241-

265. Greenwich, CT: JAI Press. 

Clarkson, M., Starik, M., Cochran, P. & Jones, T.M. (1994). The Toronto conference: 

reflections on a stakeholder theory, Business and Society, 33(1), 82-131. 

Clarkson, M.B.E. (1991). Defining, evaluating, and managing corporate social 

performance: The stakeholder management model. In J. Post (Ed.), Research in 

corporate social performance and policy (Vol. 12, pp. 331-358). Greenwich, CT: 

JAI. 

Clarkson, M.B.E. (1993). A stakeholder theory of the firm: Building on Preston, Carroll, 

Wartick and Cochran, and Wood. In J. Pasquero & D. Collins (Eds.), International 

Association for Business and Society: 1993 Proceedings (San Diego), 77-83. 

Clarkson, M.B.E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate 

social performance. Academy of Management Review, 20, 92–117. 

Comissão das Comunidades Europeias. CCE (2001). O Livro Verde: Promover um quadro 

europeu para a responsabilidade social das empresas. Bruxelas. 18.7.2001 

Disponível em 

<http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/info/RSO/Documents/Livro%20Verde-

Promover%20um%20Quadro%20Europeu%20de%20Responsabilidade%20Social%

20para%20as%20Empresas.pdf> acesso em julho de 2010. 

Comissão das Comunidades Europeias. CCE (2002). Comunicação da Comissão relativa à 

Responsabilidade Social das Empresas: Um contributo das empresas para o 

desenvolvimento sustentável. Bruxelas, 2.7.2002 Disponível em <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0347:FIN:PT:PDF> 

Acesso em 24 de agosto de 2010. 

Comissão das Comunidades Europeias. (2006). Aplicar o Programa Comunitário de 

Lisboa: Promover o espírito empreendedor através do ensino e da aprendizagem. 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité 

Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões. 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0033:FIN:PT:PD

F 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

288 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Costa, E. H. (2007). Fundamentos de responsabilidade empresarial. Rio de Janeiro: 

Editora La Salle 

Crane, A. & Matten, D. (2004). Business ethics – A European Perspective. Oxford 

University Press, Oxford. 

Dahlsrud, A. (2008). How Corporate Social Responsibility Is Defined: An Analysis of 37 

Definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 15(1), 

1–13. 

Davis, K. & Blomstrom, R L. (1975). Business and Society: Environment and 

Responsibility. New York: McGRaw-Hill. 

Davis, K. & Blomstrom, R. L. (1966) Business and Its Environment. (McGraw Hill, New 

York, NY). 

Davis, K. (1960). Can Business Afford to Ignore Corporate Social Responsibilities?, 

California Management Review 2, 70–76. 

Davis, K. (1967) Understanding The Social Responsibility Puzzle. Business Horizons 

10(4), 45–51. 

Davis, K. (1973). The Case for and Against Business Assumption of Social 

Responsibilities. Academy of Management Journal 16(2), 312–322. 

Declaração de Talloires (1990). Association of University Leaders for a Sustainable 

Future. Disponível em < http://www.ulsf.org> acesso em 26 de setembro de 2010. 

Delors, J. et al. (2008). Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a Unesco da 

Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. São Paulo: Cortez.  

Disponível em 

<http://www.dhnet.org.br/dados/relatorios/a_pdf/r_unesco_educ_tesouro_descobrir.p

df>. Acesso em 20 de fevereiro de 2011. 

Dill, W. R. (1958). Environment as an influence on managerial autonomy. Administrative 

Science Quarterly, 2(4), 409-443. 

Dimov, D. (2007). Beyond the Single-Person, Single-Insight Attribution in Understanding 

Entrepreneurial Opportunities. Entrepreneurship Theory and Practice 31(5), 713–

731. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

289 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Diniz, F. J. L S. (2010). Crescimento e desenvolvimento econômico – modelos e agentes de 

processo. Lisboa: Sílabo.  

Dobers, P. (2009). Corporate Social Responsibility: Management and Methods. Corporate 

Social Responsibility and Environmental Management. 16, 185–191. 

Dolabela, F. (2003). Pedagogia empreendedora. São Paulo: Editora de Cultura. 

Domingues, P. (2004). Do Capital Social: Noção, Princípios e Funções. (2ª Ed.). Boletim 

da Faculdade de Direito Universidade de Coimbra. Coimbra: Coimbra Editora. 

Donaldson, T. & Dunfee, T. W. (1994). Towards a Unified Conception of Business Ethics: 

Integrative Social Contracts Theory. Academy of Management Review 19, 252–284. 

Donaldson, T. & Dunfee, T. W. (1999). Ties That Bind: A Social Contracts Approach to 

Business Ethics (Harvard Business School Press, Boston). 

Donaldson, T. & Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: 

Concepts, Evidence, and Implications. Academy of Management Review 20(1), 65–

91. 

Drucker P.F. (1994). The age of social transformation. Atlantic Monthly, Vol. 274, 

November. 

Drucker, P.F. (1984). The new meaning of corporate social responsibility, California 

Management Review, 26(2), 53-63. 

Drucker, P.F. (1993). Post-capitalist Society. New York: HarperBusiness. 

Drucker, P.F.(1985). Innovation and entrepreneurship. New York: Harper & Row. 

Duarte, J. F. P. (2008). Logros, dificuldades y lecciones aprendidas en un programa de 

Formación en Responsabilidad Social basado en Aprendizaje-Servicio, In: 

Responsabilidad Social de las Universidades (pp. 103-130). Buenos Aires: 

Fundación Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria-RLCU. 

Duarte, M. & Rodrigues, J. (2011). Responsabilidade social, ambiente e relato. XXII 

Jornadas Hispano-Lusas de Gestão Científica, 2-4 de Fevereiro, Espanha.  

Edmondson, V. C. & Carroll, A. B. (1999). Giving Back: An Examination of the 

Philanthropic Motivations, Orientations and Activities of Large Black-Owned 

Businesses. Journal of Business Ethics, 19[2], p. 171-179. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

290 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Egri, C. P. & Ralston, D. A. (2008). Corporate responsibility: A review of international 

management research from 1998 to 2007. Journal of International Management 14 

(2008) 319–339. 

Elkins, A. (1977). Toward a positive theory of corporate social involvement. Academy of 

Management Review, 2, 128–133. 

Enderle, G. & Tavis, L. A. (1998). A balanced concept of the firm and the measurement of 

its long-term planning and performance. Journal of Business Ethics, 17(11), 1129-

1144. 

Estatutos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (2008). Diário da República, 2ª 

série – Nº 237 – 9 de Dezembro de 2008. Disponível em <http://www.utad.pt>. 

Acesso em 24 de novembro de 2010. 

Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. (1997). Introduction: Universities in the Global 

Knowledge Economy. In H Etzkowitz & L Leydesdorff (eds), Universities and the 

Global Knowledge Economy: a Triple Helix of University-Industry-Government 

Relations, Pinter, London and Washington, pp. 1-8. 

Etzkowitz, H. (2005) Trippelhelix. Stockholm: SNS Press. 

Etzkowitz, H., 2000. The Second Academic Revolution: MIT and the Rise of 

Entrepreneurial Science. Gordon and Breach, London. 

Evan, W. M. & Freeman, R. E. (1988). A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: 

Kantian Capitalism, in Beauchamp, T. & Bowie, N. (eds.), Ethical Theory and 

Business (Prentice Hall, Englewood Cliffs), pp. 75–93. 

Evan, W. M. & Freeman, R. E. (1993). A stakeholder theory of the modern corporation: 

Kantian capitalism. In T. L. Beauchamp e Bowie, N. E. (Eds.), Ethical theory and 

business (pp. 75-84). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Fávero, M. L. (1977). A universidade brasileira em busca de sua identidade. Petrópolis: 

Vozes. 

Fernandes, A. F. (2007). UTAD: 35 Anos de Ensino Superior em Trás-os-Montes. Vila 

Real: UTAD 

Ferreira, J., Leitão, J.,  Silva, M. J. & Rodrigues, R. (2005). Universidades 

Empreendedoras – Um modelo de impacto regional. In Actas do 11º Congresso da 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

291 

 

Randal	Martins	Pompeu	

APDR – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional, Universidade do 

Algarve, Faro (CD). 

Fitch, H.G. (1976). Achieving corporate social responsibility. Academy of Management 

Review, 1, 38–46. 

Fortin, M. (2003). O Processo de Investigação. 3ª edição. Loures: Lusociência. 

Franco, A. (2004). O lugar mais desenvolvido do mundo. Investindo no capital social para 

promover o desenvolvimento comunitário. Sobradinho dos Melos – DF, AED. 

Frederick, W, Davis, K. & Post, J. (1988). Business and Society: Corporate Strategy, 

Public Policy, Ethics. Sixth Edition, New York: McGraw-Hill. 

Frederick, W. (1986). Toward CSR3 - Why Ethical Analysis Is Indispensable and 

Unavoidable in Corporate Affairs. California Management Review, 28(2), 126–141 

Frederick, W. (1998). Moving to CSR4: What to pack for the trip. Business and Society, 

37(1), 40-59. 

Frederick, W. C. (1960). The Growing Concern over Business Responsibility. California 

Management Review 2(4), 54–61. 

Frederick, W. C. (1987). Theories of Corporate Social Performance. In S. P. Sethi & C. M. 

Flabe (ed.), Business and Society: Dimensions of Conflict and Cooperation 

(Lexington Books, New York), pp. 142–161. 

Frederick, W. C. (1994). From CSR1 to CSR2. The maturing of business-and-society 

thought. Business & Society, 33: 150-164. 

Freeman, E. & Reed, D. L. (1983). Stockholders and stakeholders: a new perspective on 

corporate governance. California Management Review, 25(3), 88-106. 

Freeman, I. & Hasnaoui, A. (2011). The Meaning of Corporate Social Responsibility: The 

Vision of Four Nations. Journal of Business Ethics, 100:419-443. 

Freeman, R. E. & Philips, R. A. (2002). Stakeholder Theory: A Libertarian Defence. 

Business Ethics Quarterly 12(3), 331–349. 

Freeman, R. E. (1984) Strategic Management: A Stakeholder Approach. (Pitman, Boston). 

Freeman, R. E. (1994) The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Directions. 

Business Ethics Quarterly 4(4), 409–429. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

292 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Freire, P. (1996). Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra. 

Freixo, M. J. V. (2009). Metodologia Científica – fundamentos, métodos e técnicas. 

Lisboa: Instituto Piaget. 

Friedman, M. (1962). Capitalism and Freedom . University of Chicago Press, Chicago, IL. 

Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. New 

York Times Magazine, September 13th, 32–33, 122, 126. 

Friedman, M. (1984). Capitalismo e liberdade. São Paulo: Abril Cultural. 

Friedman, M. Capitalismo e liberdade. São Paulo: Abril Cultural, 1984. 

Fukuyama, F. (1996). Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Rio de 

Janeiro: Rocco. 

Fukuyama, F. (2005). Construção de Estados: governo e organização mundial no século 

XXI; tradução de Nivaldo Montingelli Jr. Rio de Janeiro: Rocco. 

Gaete Quezada, R. (2011) La responsabilidad social universitaria como desafío para la 

gestión estratégica de la Educación Superior: el caso de España. Revista de 

Educación, No. 355, Mayo-Agosto, Ministerio de Educación del gobierno de España. 

Disponible en www.revistaeducacion.educacion.es  p. 109-133 

Gallagher, D., Ting, L. & Palmer, A. (2008). A journey into the unknown: taking the fear 

out of structural equation modelling with AMOS for the first-time user. The 

Marketing Review, 8(3), 255-275. 

Gamble, A. & Kelly, G. (2001). Shareholder Value and the Stakeholder Debate in the UK. 

Corporate Governance: An International Review, 9(2), 110-117. 

Garriga, E. & Melé, D. (2004). Corporate social responsibility theories: mapping the 

territory. Journal of Business Ethics, 53(12), 51-71. 

Garver, M. S. & Mentzer, J. T. (1999). Logistics research methods: employing structural 

equation modelling to test for construct validity. Journal of Business Logistics, 20(1), 

33-57. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

293 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Gasca-Pliego, E. &  Olvera-García. J.C. (2011). Construir ciudadanía desde las 

universidades, responsabilidad social universitaria y desafíos ante el siglo XXI. 

Convergencia Revista de Ciencias Sociales, Volume: 18, Issue: 56, Pages: 37-58. 

Gasse, Y. (1985). A strategy for the promotion and identification of potential entrepreneurs 

at the secondary level. Frontiers of Entrepreneurship Research, pp. 238-96. 

GEM (2010). Global Enterpreuneurship Monitor – 2010 Global Report. Disponível em 

<<http://www.gemconsortium.org>>, acesso em 28 de janeiro de 2011. 

Gerber, M. E. (2004). Empreender fazendo a diferença. Versão brasileira: Gisley Rabello 

Ferreira. São Paulo: Editora Fundamento Educacional. 

Ghiglione, R. & Matalon, B. (1993). O Inquérito – Teoria e Prática. Oeiras: Celta Editora. 

Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P. & Trow, M. (1997). 

La nueva producción del conocimiento. La dinámica de la ciencia y la investigación 

en las sociedades contemporáneas. Barcelona: Pomares-Corredor. 

Giddens, A. (2007). Sociologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.  

Gil, A. (1999). Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas.  

Gil, A. C. (1999). Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas 

Gjølberg, M. (2009). The Origin of Corporate Social Responsibility: Global Forces or 

National Legacies? Socio-Economic Review 7(4), 605–637. 

Gladwin, T. N. & Kennelly, J. J. (1995). Shifting Paradigms for Sustainable Development: 

Implications for Management Theory and Research. Academy of Management 

Review 20(4), 874–904. 

Global Sullivan Principles, The. (1999), http:// globalsullivanprinciples.org (September 

2003). 

Godfrey, P. C. & Hatch, N. W. (2007). Researching Corporate Social Responsibility: An 

Agenda for the 21st Century. Journal of Business Ethics 70:87–98. 

Goldstein, I. S. (2007). Responsabilidade social: das grandes corporações ao terceiro 

setor. São Paulo: Ática. 

Gomes, A. & Moretti, S. L. A. (2007). A responsabilidade e o social: uma discussão sobre 

o papel das empresas. São Paulo: Saraiva. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

294 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Gomes, D. N. (2011). Intenção empreendedora dos alunos do ensino secundário. 

Dissertação de mestrado não-publicada, Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, Vila Real, Portugal 

Gond, J. P. & Igalens J. (2008). La responsabilité sociale de l’entreprise. Paris: Presses 

Universitaires de France. 

González, L. I. A., Garcia M. R. & Pérez M. J. S. (2011) Las organizaciones no lucrativas 

en la estratégia de RSC y sus consecuencias sobre la reputación corporativa. 

Jornadas Hispano-Lusas de Gestão Científica, 2-4 de Fevereiro, Espanha. 

Goode, W. & Hatt, P. (1979). Métodos em pesquisa social. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1979. 

Goode, W. J. & Hatt, P. K. (1979). Métodos em pesquisa social. Trad. Carolina Martuscelli 

Bori, 7ª edição. São Paulo: Companhia Editora Nacional. 

Grajew, O. (2002). Filantropia de responsabilidade social – Instituto Ethos de 

Responsabilidade Social. Disponível em <http://www1.ethos.org.br> acesso em 29 

de agosto de 2010. 

Grapeggia, M., Minuzzi, J. & Lezana, A. (2005). O papel das universidades no 

desenvolvimento local como suporte para redes de pequenas empresas. XII SIMPEP 

- Bauru, SP, Brasil, 7 a 9 de Novembro de 2005 

Gray, R. (2000). Current developments and trends in social and environmental auditing, 

reporting and attestation: a review and comment. International Journal of Auditing, 

4, 247–268. 

Griffin, J. J. & Mahon, J. F. (1997). The Corporate Social Performance and Corporate 

Financial Performance Debate: Twenty-five Years of Incomparable Research. 

Business and Society 36(1), 5–31. 

Gunasekara C. (2006). The generative and developmental roles of universities in Regional 

Innovation Systems. Science and Policy, 33 115-128. 

Gunasekara, C. (2004). Universities and Communities: A Case Study of Change in the 

Management of a University, Prometheus, 22:2, 201-211 

Gupta, P. (2009). Inovação Empresarial no século XXI – Versão executiva. Porto: Vida 

Económica. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

295 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Haeussler, C. & Colyvas, J.A. (2011).“Breaking the ivory tower: academic 

entrepreneurship in the life sciences in UK and Germany. Research Policy 40(1), 41-

54. 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2009). Multivariate Data 

Analysis (7th Ed.). Prentice-Hall. 

Hart, A., Northmore, S. & Gerhardt, C. (2011). Auditing, benchmarking and evaluating 

university public engagement. Bristol: National Co-ordinating Centre for Public 

Engagement. Higher Education Quarterly, 0951–5224 Volume 65, No. 1, January 

2011, pp. 34–58 

Hart, S. L. & Christensen, C. M. (2002). The Great Leap. Driving Innovation from the 

Base of the Pyramid. MIT Sloan Management Review 44(1), 51–57. 

Hart, S. L. (1995). A Natural-Resource-Based View of the Firm. Academy of Management 

Review 20(4), 986–1012. 

Hay, R., Gray, E. R. & Gates, J. E. (1976). Business and Society. Cincinnati, OH: 

Southwestern Publishing. 

Heald, M. (1988). The Social Responsibilities of Business: Company and Community. 

1900–1960 (Transaction Books, New Brunswick). 

Hemphill, T. (2004). Monitoring global corporate citizenship: Industry selfregulation at a 

crossroads. Journal of Corporate Citizenship, 14, 81-95. 

Henderson, D. (2001). Misguided virtue: False notions of corporate social responsibility. 

IEA Hobart Paper. London, n. 142. 

Henry, C., Hill, F. & Leitch, C. (2005). Entrepreneurship education and training; Can 

entrepreneurship be taught? Part 1, Education and Training, 47(2) 98-111 

Hill, R. (2004). The socially responsible university: Talking the talk while walking the 

walk in the college of business. Journal of Academic Ethics, 2(1), 89-100. 

Hooghiemstra, R. (2000). Corporate Communication and Impression Management – New 

Perspectives Who Companies Engage in Corporate Social Reporting. Journal of 

Business Ethics 27(1/2), 55–68. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

296 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Howorth, C., Tempest, S. & Coupland. C. (2005). Rethinking entrepreneurship 

methodology and definitions of the entrepreneur. Journal of Small Business and 

Enterprise Development, 12(1), 24-40. 

Hummels, H. (1998). Organizing ethics: a stakeholder debate. Journal of Business Ethics, 

17(13), 1403-1419. 

Ibrahim, N. A. & Angelidis, J. A. (1994). Cross-National Differences in Social 

Responsiveness: A Study of American and Egyptian Business Students. 

International Journal of Management 11(3): 815-826. 

Ibrahim, N. A. & Angelidis, J. A. (1995). The Corporate Social Responsiveness 

Orientation of Board Members; Are There Differences Between Inside and Outside 

Directors? Journal of Business Ethics 14: 405-410. 

Ibrahim, N. A., & Angelidis, J. A. (1993). Corporate Social Responsibility: A Comparative 

Analysis of Perceptions of Top Executives and Business Students. The Mid-Atlantic 

Journal of Business 29(3): 303-314. 

Instituto Brasileiro de Geografia e de Estatística (2010). http://www.ibge.gov.br/home/  

Instituto Ethos. (2009). Disponível em <http://www1.ethos.org.br> acesso em 23 de agosto 

de 2010. 

IPECE (2010) ??????????????????????????????????????????? 

ISO (1947). International Organization for Standardization. Disponível em 

<http://www.iso.org> acesso em 6 de setembro de 2010. 

Jamali, D. (2007). The Case for Strategic Corporate Social Responsibility in Developing 

Countries. Business and Society Review 112(1), 1–27. 

Jensen, M. C. & Meckling, W. (1976) Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency 

Cost, and Capital Structure. Journal of Financial Economics 3(October), 305–360. 

Jensen, M. C. (2000). Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate 

Objective Function. In Beer, M. & Nohria, N. (eds.), Breaking the Code of Change 

(Harvard Business School Press, Boston), pp. 37–58. Reprinted (2002) as ‘Value 

Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function’, Business 

Ethics Quarterly 12(2), 235–256. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

297 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Jensen, M. C. (2000). Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate 

Objective Function. In: M. Beer & N. Nohria (eds.), Breaking the Code of Change 

(Harvard Business School Press, Boston), pp. 37–58. Reprinted (2002) as ‘Value 

Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function’, Business 

Ethics Quarterly 12(2), 235–256. 

Johnson, H. L. (1971). Business in Contemporary Society: Framework and Issues. 

Wadsworth Pub. Co, Belmont, CA. 

Jones, T. (1996). Missing the forest for the trees: A critique of the social Responsibility 

concept and discourse. Business e Society, 35(1), 7-41. 

Jones, T. (1996). Missing the forest for the trees: A critique of the social Responsibility 

concept and discourse. Business e Society, 35(1), 7-41. 

Jones, T. M. (1980). Corporate Social Responsibility Revisited, Redefined. California 

Management Review 22(2), 59–67. 

Jones, T. M. (1983). An Integrating Framework for Research in Business and Society: A 

Step Toward the Elusive Paradigm? Academy of Management Review 8(4), 559–565. 

Jones, T.M. & Wicks, A.C. (1999). Convergent stakeholder theory. Academy of 

Management Review, 24, 206–221. 

Jones, T.M. (1995). Instrumental stakeholder theory: a synthesis of ethics and economics. 

Academy of Management Review, 20, 404–437. 

Jöreskog, K. J. & Goldberger, A. S. (1975). Estimation of a model with multiple indicators 

and multiple causes of single latent variable. Journal of the American Statistical 

Association, 70, 631-639.  

Kaku, R. (1997). The Path of Kyosei. Harvard Business Review 75(4), 55–62. 

Kaler, J. (2003). Differentiating stakeholder theories. Journal of Business Ethics, 46(1), 

71-83. 

Kanter, R.M. (1999). From spare change to real change: the social sector as beta site for 

business innovation. Harvard Business Review, 77, 122–132. 

Karkotli, G. (2007). Responsabilidade social empresarial. Petrópolis,RJ: Vozes. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

298 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Keim, G.D. (1978). Corporate social responsibility: an assessment of the enlightened self-

interest model. Academy of Management Review, 3, 32–39. 

Kelle, U. (2002). Análise com auxílio de computador: codificação e indexação. In Bauer, 

M. W. e Gaskell, G. Pesquisa Qualitativa com texto, imagem som – um manual 

prático. 5ª ed. Petrópolis: Vozes. 

Kellogg. (1999). Returning to our roots – The engaged Institutions. Washington: National 

Association of State-Universities and Land-Grand Colleges, fevereiro, Disponível 

em 

<<www.cpn.org/topics/youth/highered/pdfs/Land_Grant_Engaged_institution.pdf>> 

Acesso em 6 de fevereiro de 2011. 

Key, S. (1999). Toward a New Theory of the Firm: A Critique of stakeholder “Theory”, 

Management Decision, 37(4), 317-328. 

Kirschner, A. M. (2006). La responsabilidad social de la empresa. Revista Nueva Sociedad, 

nº 202, março-abril, pp. 133-142. Disponível em 

<http://www.nuso.org/revista.php?n=202> , acesso em 7 de março 2011. 

Kliksberg, B. (2009). Los desafíos éticos pendientes en un mundo paradojal: el rol de la 

universidad Kliksberg, Bernardo En: Reforma y Democracia VE (43): 63-82. 

Knautz, R. (ed.) (1997). Corporate Social Responsibility. Policy Spotlight, I(7). 

Kobia, M. & Sikalieh, D. (2010). Towards a search for the meaning of entrepreneurship. 

Journal of European Industrial Training 34(2): 110-127. 

Kok, P., Van der Weile, T., McKenna, R. e Brown, A. (2001). A corporate social 

responsibility audit within a quality management framework. Journal of Business 

Ethics, 31(4), 285-97. 

Kotler, P. & Lee, N. (2005). Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for 

Your Company and Your Cause. Hoboken, NJ: Wiley. 

Krueger, N. (1993). The impact of prior entrepreneurial exposure on perceptions of new 

venture feasibility and desirability. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(1): 5-

21. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

299 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Lages, M.F.S. (2010). Espírito Empreendedor dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, 

Dissertação de mestrado não-publicada, Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, Vila Real, Portugal. 

Lakatos, E. M. & Marconi, M. A. (1995). Metodologia do trabalho científico. São Paulo: 

Atlas. 

Lassale, J. P. (1974). Introdução à política. Tradução de Alice Nicolau e Antônio Pescada. 

Lisboa: Publicações Dom Quixote. 

Lee, M-D. P. (2008) A review of the theories of corporate social responsibility: Its 

evolutionary path and the road ahead. International Journal of Management Reviews, 

Volume 10, Issue 1, pp. 53–73. 

Leite, F. T. (2008). Metodologia Científica: métodos e técnicas de pesquisa: monografias, 

dissertações, teses e livros. Aparecida, SP: Idéias & Letras.  

Levitt, T. (1958). The Dangers of Social Responsibility, Harvard Business Review 

36(September–October), 41– 50. 

Lewis, D.L. (1976). The Public Image of Henry Ford: an American Folk Hero and His 

Company. Detroit: Wayne State University Press. 

Liñán, F. (2004). Intention-based models of entrepreneurship education. Piccola 

Impresa/Small Business, 3, 11–35. 

Lindgreen, A. & Swaen, V. (2010). Corporate Social Responsibility. International Journal 

of Management Reviews. DOI: 10.1111/j.1468-2370.2009.00277.x, p. 1-7. 

Linowes, D.F. (1990). “The third industrial revolution: trends and implications for 

developing countries”, speech delivered to the While House Conference on Libraries 

and Information Services, October 1990, quoted by Carl Dahlman, paper presented at 

the Foro Nacional International Conference on the New International Order, Rio de 

Janeiro, April 13-14, 1994. 

Litz, R. A. (1996). A Resourced-Based-View of the Socially Responsible Firm: 

Stakeholder Interdependence, Ethical Awareness, and Issue Responsiveness as 

Strategic Assets. Journal of Business Ethics 15, 1355–1363. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

300 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Logsdon, J. M. & Yuthas, K. (1997). Corporate social performance, stakeholder 

orientation, and organizational moral development. Journal of Business Ethics, 16, 

1213–1226. 

Loureiro, A. & Cristóvão, A. (2000). A Universidade ao Encontro da Comunidade: Traços 

do Perfil da Actividade de Extensão de uma Universidade. Revista Portuguesa de 

Educação, año/vol. 13, número 2 Universidade do Minho Braga, Portugal pp. 243-

266. 

Macedo, A. R. de (2005). O papel social da universidade. In Estudos: Revista da 

Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, Ano 23, n. 34, pp. 7-12. 

Brasilia: Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior. 

Maclagan, P. W. (1998). Management and Morality (Sage, London). 

Mallott, M. J. (1993). Operationalizing Corporate Social Performance: Managerial 

Perceptions of Principles, Processes and Outcomes. Unpublished doctoral 

dissertation. University of Pittsburgh. 

Maon, F., Lindgreen, A., & Swaen, V. (2010). Organizational changes and cultural phases: 

A critical review and a consolidative model of corporate social responsibility 

development. International Journal of Management Reviews, 12(1), 20-38. 

Marconi, M. & Lakatos, E. (1996 ). Técnicas de Pesquisa, Editora Atlas, S. Paulo. 

Margolis, J.D. & Walsh, J.P. (2001). People and Profits?: The Search for a Link Between a 

Company’s Social and Financial Performance. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 

Associates. 

Margolis, J.D. & Walsh, J.P. (2003). Misery loves companies: rethinking social initiatives 

by business. Administrative Science Quarterly, 48, 268–305. 

Maroco, J. (2007). Análise Estatística – Com a utilização do SPSS. 3ª Edição. Lisboa: 

Edições Silabo.  

Marôco, J. (2010). Análise de Equações Estruturais: Fundamentos Teóricos, Software & 

Aplicações. Pêro Pinheiro: ReportNumber. 

Marques M. & Teixeira C. (2008). A responsabilidade social das empresas e o desempenho 

organizacional. In: Revista de Estudos Politécnicos, vol. VI, n º 10, pp. 149-164.  



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

301 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Marques, C. S. (2004). O impacto da inovação no desempenho econômico-financeiro das 

empresas industriais portuguesas. Tese de doutoramento não-publicada, 

Departamento de Economia, Sociologia e Gestão, Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, Vila Real, Portugal.   

Marrewijk, M. V. (2003). Conceptions and Definitions of CSR and Corporate 

Sustainability: Between Agency and Communion. Journal of Business Ethics, 44(2-

3), 95-105. 

Martinez, L. & Ferreira, A. (2007). Análise de dados com SPSS – Primeiros passos. 

Lisboa: Escolar Editora.   

Matos. H. (2009). Capital social e comunicação: interfaces e articulações. São Paulo: 

Summus. 

Matten, D. & Crane A. (2005). Corporate Citizenship: Towards an Extended Theoretical 

Conceptualization. Academy of Management Review. 30, 166-179. 

Matten, D. & Moon, J. (2008). “Implicit” and “Explicit” CSR: A Conceptual Framework 

for Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility. Academy of 

Management Review 33(2), 404–424. 

Matten, D., Crane, A. & Chapple, W. (2003) Behind de Mask: Revealing the True Face of 

Corporate Citizenship. Journal of Business Ethics 45(1–2), 109–120. 

McGuire, J. W. (1963). Business and Society. McGraw-Hill, New York, NY. 

McMahon, T. F. (1986). Models of the Relationship of the Firm to Society. Journal of 

Business Ethics 5, 181–191. 

McWilliams, A. & Siegel, D. (2001). Corporate Social Responsibility: A Theory of the 

Firm Perspective. Academy of Management Review, 26(1), 117-127. 

McWilliams, A., Siegel, D.S. & Wright, P.M. (2006). Corporate social responsibility: 

strategic implications. Journal of Management Studies, 43, 1–18. 

Mele, D. (2002). Not only Stakeholder Interests. The Firm Oriented toward the Common 

Good (University of Notre Dame Press, Notre Dame). 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

302 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Milani. C. (2004). Teorias do Capital Social e Desenvolvimento Local: lições a partir da 

experiência de Pintadas (Bahia, Brasil). Organizações e Sociedade, Salvador, v. 11, 

edição esp, p. 95-113 

Miles, R.A. (1987). Managing the Corporate Social Environment. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall. 

Minayo, M. (1994). Ciência, técnica e arte: o desafio da pesquisa social. In Pesquisa 

social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, pp. 9-21. 

Mintzberg, H., Simons, R. & Kunal, B. (2002). Beyond Selfishness. MIT Sloan 

Management Review, 44(1), 67-74. 

Mitchel, R. K., Agle, B. R. & Wood, D. J. (1997). Toward a Theory of Stakeholder 

Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, 

Academy of Management Review, 22(4), 853-886. 

Mitchell, R. K., Agle, B. R. & Wood D. J. (1997). Toward a Theory of Stakeholder 

Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. 

Academy of Management Review 22(4), 853–886. 

Mitnick, B. M. (1993). Organizing research in corporate social performance: The CSP 

system as core paradigm. In J. Pasquero & D. Collins (Eds.), International 

Association for Business and Society: 1993 Proceedings (San Diego), 2-15. 

Mora. J. G. (2006). O processo de modernização das universidades européias: o desafio da 

sociedade do conhecimento e da globalização. In J. L. N. Audy e M. C. Morosini 

(orgs.), Inovação e Empreendedorismo na Universidade. Porto Algre: EDIPUCRS  

Morgado, L., Ramos, L. & Bulas-Cruz, J.A. (2003). Um Projecto de Combate à Info-

Exclusão e de Modernização  da Administração Local: Trás-os-Montes Digital. In: 

Actas da Conferência Ibero-Americana WWW/Internet 2003, IADIS Press, Lisboa, 

Portugal. 

Moyer, R.C. (1974). Efficiency and corporate social investment. Business and Society, 14, 

5–11. 

Muirhead, S.A., Bennett, C.J., Berenbeim, R.E., Kao, A. & Vidal, D.J. (2002). Corporate 

Citizenship in the New Century: Accountability, Transparency, and Global 

Stakeholder Engagement. New York: The Conference Board. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

303 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Mulligan, T. (1986). A Critique of Milton Friedman‘s Essay “The Social Responsibility of 

Business is to Increase its Profits”. Journal of Business Ethics, 5, 265– 269. 

Murray, E. A. Jr (1976). The social response process in commercial banks: an empirical 

investigation. Academy of Management Review, 1, 5–15. 

Murray, K. B. & Montanari, J. R. (1986). Strategic Management of the Socially 

Responsible Firm: Integrating Management and Marketing Theory. Academy of 

Management Review 11(4), 815–828. 

Musial, K. (2010). Redefining External Stakeholders in Nordic Higher Education, Tertiary 

Education and Management, 16:1, 45-60 

Narasimharao, B. P. & Nair P. R. R. (2010). Universities and Corporte Education: 21st 

Century Social Responsibility for Developing Countries. SRRNet, Discussion Paper 

in Social Responsibility, Nº 1002, publicado em 2010, disponível em 

http://www.socialresponsibility.biz/discuss1002.pdf acesso em 11 de outubro de 

2010. 

O Manual de Incorporação de Critérios Essenciais de Responsabilidade Social Empresarial 

(2009) disponível em < http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-

73dMICE_web.pdf> acesso em 23 de agosto de 2010. 

Ogden, S. & Watson, R. (1999). Corporate Performance and Stakeholder Management: 

Balancing Shareholder and Customer Interests in the U.K. Privatized Water 

Industry’, Academy of Management Journal 42(5), 526–538. 

Ogden, S. & Watson, R. (1999). Corporate performance and stakeholder management: 

balancing shareholder and customer interests in the UK privatized water industry. 

Academy of Management Journal, 42(5), 526-38. 

Oliveira, E. M. (2008). Empreendedorismo Social: da teoria à prática, do sonho à 

realidade: ferramentas e estratégias. Rio de Janeiro: Qualitymark. 

O'Neill, H. M., Saunders, C. B. & McCarthy, A. D. (1989). Board Members, Corporate 

Social Responsiveness and Profitability: Are Tradeoffs Necessary? Journal of 

Business Ethics 8: 353-357. 

Ortega y Gasset, J. (1989). Em torno a Galileu: esquema das crises. Tradução e introdução 

de Felipe Alves Esteves. Petrópolis: Ed. Vozes. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

304 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Osorio, L. E. (2009). The Company of Solidarity Economy and Human Talent in Social 

Responsibility: An Alternative to Improve the Welfare of the Society. Apresentado 

no International Research Administrator 2009: Social Responsibility of the Body in 

the World. Disponível em SSRN: http://ssrn.com/abstract=1507904, acesso em 15 de 

março de 2011. 

Paine, L.S. (2003). Value Shift: Why Companies Must Merge Social and Financial 

Imperatives to Achieve Superior Performance. New York: McGraw-Hill. 

Pardal, L. & Correia, E. (1995). Métodos e Técnicas de Investigação Social. Porto: Areal 

Editores 

Parsons, T. (1961). An Outline of the Social System. In T. Parsons, E. A. Shils, K. D. 

Naegle & J. R. Pitts (eds.), Theories of Society (Free Press, New York). 

Pena Júnior, M., Graciano, C. & Válery, F. (2005). Universidade e desenvolvimento local: 

reflexões sobre pró-atividade comunitária. In: Encontro Nacional de Engenharia de 

Produção (ENEGEP), 25. Porto Alegre. Anais, Porto Alegre: ABEPRO/ PUC-RS, 

2005. pp. 4132-4139. 

Pestana, M. H. & Gageiro, J. N. (2008). Análise de Dados para Ciências Sociais – A 

Complementaridade do SPSS. 5ª Edição. Lisboa: Edições Sílabo. 

Peterson, D. K. (2004). The relationship between perceptions of corporate citizenship and 

organizational commitment. Business and Society, 43(3), 296-319. 

Phillips, R. A., Freeman, E. & Wicks, A. C. (2003). What Stakeholder Theory Is Not. 

Business Ethics Quarterly 13(1), 479–502. 

Phillips, R. A., Freeman, E. & Wicks, A. C. (2003). What Stakeholder Theory Is Not. 

Business Ethics Quarterly 13(1), 479–502. 

Pinkston, T S. & Carroll A. B. (1996). A Retrospective Examination of CSR Orientations: 

Have They Changed? Journal of Business Ethics 15: 199-206. 

Pinkston, T. S. & Carroll, A. B. (1994). Corporate Citizenship Perspectives and Foreign 

Direct Investment in the US. Journal of Business Ethics, 13[3], p. 157-169. 

Piselli, F. (2001). Capitale sociale: un concetto situazionale e dinamico. In: Il capitale 

sociale: istruzioni per l´uso (pp. 47-75). Bologna: Il Mulino.  



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

305 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Pompeu, G. V. M. & Santiago A. M. (2010). Responsabilidade social empresarial: 

perspectiva para implementação do desenvolvimento socioambiental. Fortaleza: 

Juruá.  

Pompeu, G. V. M. P. (2005). Direito à Educação: controle social e exigibilidade judicial. 

Fortaleza: ABC Editora. 

Porter, M.E. & Kramer, M.R. (2002). The competitive advantage of corporate 

philanthropy. Harvard Business Review, 80, 56–68. 

Porter, M.E. & Kramer, M.R. (2006). Strategy and Society: The Link Between 

Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business 

Review. hbr.org. Harvard Business Review, 84, 78–92. 

Porto, A. (2008). Responsabilidad Social Universitária y prácticas solidárias. In 

Responsabilidad Social de las Universidades (pp. 53-68). Buenos Aires: Fundación 

Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria-RLCU. 

Portugal (1999), Decreto-Lei nº 74 de 16 de março de 1999, publicada no Diário da 

República nº63. Disponível em 

<http://dre.pt/pdf1sdip/1999/03/063A00/14301432.pdf> acesso em 13 de setembro 

de 2010. 

Portugal (2009), Lei nº 16 de 22 de junho de 2001, publicada no Diário da República nº143 

e a atualizada em 31 de agosto de 2009, Lei nº 91. Ministério Público – 

Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, disponível em 

<http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=806&tabela=leis>

, acesso em 13 de setembro de 2010. 

Portugal (2009). Constituição da República Portuguesa: Actualizada De acordo com a Lei 

Constitucional nº 1/2005, de 12 de Agosto. Coimbra: Edições Almedina. 

Prahalad, C. K. & Hammond, A. (2002). Serving the World’s Poor, Profitably. Harvard 

Business Review 80(9), 48–58. 

Prahalad, C. K. (2002) Strategies for the Bottom of the Economic Pyramid: India as a 

Source of Innovation. Reflections: The SOL Journal 3(4), 6–18. 

Preston, L. E. & Post, J. E. (1981). Private Management and Public Policy. California 

Management Review 23(3), 56–63. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

306 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Preston, L.E. (1975). Corporation and society: the search for a paradigm. Journal of 

Economic Literature, 13, 434–453. 

Preston, L.E., & Post, J.E. (1975). Private management and public policy: The principle of 

public responsibility. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Programa Operacional Potencial Humano 2007-2013. (2008) Lisboa: Observatório do 

QREN. Disponível em <www.qren.pt> acesso em 16 de fevereiro de 2011. 

Puppim-de-Oliveira, J. A. (2008). Empresas na sociedade: sustentabilidade e 

responsabilidade social. Rio de Janeiro: Elsevier. 

Putnam, R. (1996). Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Tradução 

Luiz Alberto Monjardim. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas. 

Putnam, R. (2000). Bowling alone: the collapse and revival of American community. New 

York: Simon & Schuster Paperbacks. 

Putnam, R. (2003). El declive del capital social. Tradução José Luis Gil Aristu. Barcelona: 

Editora Galáxia Gutenberg/Círculo de Lectores. 

QREN (2007). Quadro de Referência Estratégica Nacional – Portugal 2007 - 2013. Lisboa: 

Observatório do QCA III. Disponível em <www.qren.pt>, acesso em 16 de fevereiro 

de 2011. 

Questionário-Base ISE Índice de Sustentabilidade Empresarial (2009). BOVESPA Bolsa 

de Valores do estado de São Paulo. São Paulo. Disponível em < 

http://www.bovespa.com.br/pdf/ISE_Questionario2009.pdf> acesso em 17 de 

setembro de 2010. 

Ragin, C. C. (1987). The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and 

Quantitative Strategies. Berkeley: University of California Press. 

Ranga, L. M., Miedema, J. & Jorna, R. (2008). Enhancing the innovative capacity of small 

firms through triple helix interactions: challenges and opportunities. Technology 

Analysis & Strategic Management, 20, 697-716. 

Raposo, M., Ferreira, J., Paço, A., & Rodrigues, R. (2008). Propensity to firm creation: 

Empirical research using structural equations. International Entrepreneurship 

Management Journal, 4(4), 485-504. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

307 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Rasheed, H. & Rasheed, B. (2004). Developing entrepreneurial characteristics in minority 

youth: the effects of education and enterprise experience. In Stiles, C.H. & Galbraith, 

C.S. (Eds), Ethnic Entrepreneurship: Structure and Process.Vol. 4, Elsevier, Oxford, 

pp. 261-77. 

Reidenbach, R. E. & Robin, D. P. (1991). A conceptual model of corporate moral 

development. Journal of Business Ethics, vol. 10, nº 4, pp. 273-284, Springer. 

Reis, C. N. (2007). A responsabilidade social das empresas: o contexto brasileiro em face 

da ação consciente ou do modernismo do mercado? Rio de Janeiro: Revista 

Econômica Contemporânea, maio/ago. 

Reis, M.J.C.S. & Santos, G.M.M.C. (2002). O B-A-Ba da Internet. Vila Real: Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro. ISBN 972-669-476-0. 

Reis, M.J.C.S., Santos, G.M.M.C. & Ferreira, P.J.S.G. (2008). Promoting the Educative 

Use of the Internet in Portuguese Primary Schools: a Case Study. Aslib Proceedings, 

vol. 60, nº 2, pp. 111-129. 

Richardson, A.J., Welker, M. & Hutchinson, I.R. (1999). Managing capital market 

reactions to corporate social responsibility. International Journal of Management 

Review, 1, 17–27. 

Rochlin, S., Witter, K., Mirvis, P., Jordan, S. & Beevas, D.T. (2004). The State of 

Corporate Citizenship in the U.S.: A View from Inside, 2003–2004. Boston: The 

Center for Corporate Citizenship at Boston College. 

Ross, S. (1973). The Economy Theory of the Agency: The Principal’s Problem. American 

Economic Review 63, 134–139. 

Rowley, T. J. (1997). Moving Beyond Dyadic Ties: A Network Theory of Stakeholder 

Influences. Academy of Management Review 22(4), 887–911. 

Ruiz, J. A. (2002). Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos. 5 ed. São 

Paulo: Atlas. 

Ruuska, I & Teigland, R. (2009). Ensuring project success through collective competence 

and creative conflict in public–private partnerships – A case study of Bygga Villa, a 

Swedish Triple Helix e-government initiative. In: International Journal of Project 

Management, vol. 27, 323-334. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

308 

 

Randal	Martins	Pompeu	

SAI (1997) Social Accoutability International. Disponível em << http://www.sa-

intl.org/>>, acesso em 7 de setembro de 2010. 

Santos, B. S. (2005). A universidade no século XXI: Para uma reforma democrática e 

emancipatória da universidade. Educação, Sociedade & Culturas, nº 23, pp. 137-202. 

Santos, B. S. (2010). Pelas mãos de Alice: O social e o político na pós-modernidade. 13ª 

ed. São Paulo: Cortez. 

Santos, G.M.M.C. (2011). A Mulher Empreendedora: perfil, motivações, duplicidade de 

papéis e influências do meio envolvente. Dissertação de mestrado não-publicada, 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal. 

Santos, G.M.M.C., Reis, M.G.A.D., Vieira, N.M.V., & Reis, M.J.C.S. (2007). Internet and 

I.T. in the TMAD Region - A methodology to promote their use by general 

communities. IN: Filipe, J & Cordeiro, J. WEBIST 2007: Proceedings of the Third 

International Conference on Web Information Systems and Technologies, Vol 

SeBeG/eL: Society, E-Business And E-Government, E-Learning, pp. 121-128. 

Santos, M. J. N. (Coord.), Santos, A. M., Pereira, E. N., Almeida J. L. (2006). 

Responsabilidade Social nas PME – Casos em Portugal. Lisboa: Editora RH. 

Sarkar, S. (2008). O empreendedor inovador: faça diferente e conquiste seu espaço no 

mercado. Rio de Janeiro: Elsevier. 

Sarkar, S. (2010). Empreendedorismo e Inovação. Lisboa: Escolar Editora. 

Saul. R. P. (2004). As raízes renegadas da teoria do capital humano. Sociologias. Porto 

Alegre, ano 6, nº 12, jul/dez, pp. 230-273.  

Savitz, A. W. (2007). A empresa sustentável: o verdadeiro sucesso é lucro com 

responsabilidade social e ambiental (2ª edição). (Tradução de Afonso Celso da 

Cunha Serra). Rio de Janeiro: Elsevier. (obra original publicada 2006). 

Saxenian, A.L. (1994). Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley 

and Route 128. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Schuler, D. A., & Cording, M. (2006). A corporate social performance corporate financial 

performance behavioral model for consumers. Academy of Management Review, 

31(3), 540–558. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

309 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Schultz T. W. (1961) Investment in human capital. The American Economic Review, vol. 

51, nº 1, março, pp. 1-17.  

Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2004). A Beginner’s Guide to Structural Equation 

Modeling (2nd Ed.). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

Schumpeter, J. (1934). Theory of economic development. New York: Oxford University 

Press 

Schwartz M. S. & Carroll A. B. (2003). Corporate social responsability: a three-domain 

approach. Business Ethics Quarterly, v.13, n. 4, pp. 503-530. 

Schwartz, M. & Carroll, A.B. (2008). Integrating and unifying competing and 

complimentary frameworks: the search for a common core in the business and 

society field. Business and Society, 47, pp. 148–186. 

Seabra, F. M., Rolo, A. & Vieira A. (2007). Inquérito à percepção dos profissionais de 

gestão sobre a Responsabilidade Social praticada em Portugal - A percepção de 

membros da Ordem dos Economistas Portugueses. Barcelona: XV Congreso 

Nacional de Ética de la Economía y de lãs Organizaciones. (EBEN–España) – El 

buen gobierno de las organizaciones, IESE Business School. 

Secchi, D. (2007). Utilitarian, managerial and relational theories of corporate social 

responsibility. International Journal of Management Reviews. Volume 9 Issue 4 pp. 

347–373. 

Sen, A. K. (2000). Desenvolvimento com liberdade. São Paulo: Companhia das Letras. 

Sethi, S. P. (1975). Dimensions of Corporate Social Performance: An Analytical 

Framework. California Management Review 17(3), 58–65. 

Shankman, N. A. (1999). Reframing the debate between agency and stakeholder theories 

of the firm. Journal of Business Ethics, 19(4), 319-334. 

Slaughter, S. & Rhoades, G. (2004). Academic capitalism and the new economy: Markets, 

state, and higher education. Baltimore. Johns Hopkins University Press. 

Smith, A. (1988). A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas (3ª 

ed.). São Paulo: Abril Cultural. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

310 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Smith, W. J., Wokutch, R. E.. Harrington, K. V. & Dennis, B. S. (2001). An Examination 

of the Influence of Diversity and Stakeholder Role on Corporate Social Orientation. 

Business and Society 40(3): 266-294. 

Spencer, B. A., & Butler J. K., Jr. (1987). Measuring the Relative Importance of Social 

Responsibility Components: A Decision Modeling Approach. Journal of Business 

Ethics 6: 573-577. 

Starke, L. (1999). As cinco etapas da evolução moral da empresa. In: Ray, Michael; 

Rinzler, Alan (Org.). O novo paradigma nos negócios (p. 186-199) (trad. Gilson 

César Cardoso de Sousa). São Paulo: Cultrix. 

Stewart, A. (1991). A prospectus on the anthropology of entrepreneurship. 

Entrepreneurship: Theory and Practice, 16 (2) Winter. 71-92. 

Stoney, C. & Winstanley, D. (2001). Stakeholding: confusion or utopia? Mapping the 

conceptual terrain. Journal of Management Studies, 38(5), 603-626. 

Strong, K. C, & Meyer, G. D. (1992). An Integrative Descriptive Model of Ethical 

Decision Making. Journal of Business Ethics II: 89-94. 

Stroup, M. A. e Neubert, R. L. (1987). The Evolution of Social Responsibility. Business 

Horizons, 30, 22- 24. 

Swanson, D. L. (1995) Addressing a Theoretical Problem by Reorienting the Corporate 

Social Performance Model. Academy of Management Review 20(1), 43–64. 

Swanson, D. L. (1999). Toward an Integrative Theory of Business and Society; A 

Researcb Strategy for Corporate Social Performance. Academy of Management 

Review 24(3): 521-596. 

Talloires (1990). A Declaração de Talliores. Talloires – França. The role of Universities in 

Environmental Management and Sustainable Development Conference. Outubro. 

Disponível em << http://www.uls.org/programs_talloires_report.html>>. Acesso em 

26 de setembro de 2010. 

Taneja, S. S., Taneja, P. K. & Gupta, R. K. (2011). Researches in Corporate Social 

Responsibility: A Review of Shifting Focus, Paradigms, and Methodologies. Journal 

of Business Ethics (2011) 101:343–364 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

311 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Tassigny, M. (2008). Extensión, cidadanía e inclusión social: bases conceptuales y el 

programa de formación para el trabajo. In: Responsabilidad Social de las 

Universidades (pp. 86-101). Buenos Aires: Fundación Red Latinoamericana de 

Cooperación Universitaria-RLCU. 

Thompson, J. L. (2004). The facets of the entrepreneur: Identifying entrepreneurial 

potential. Management Decision, 42 (2), 243-258. 

Timmons, J. A. (1994). New venture creation (4th ed.). Burr Ridge, IL: Irwin. 

Tinoco, J. E. P. (2008). Balanço social: uma abordagem da transparência e da 

responsabilidade pública das organizações. 1.ed. – 4. Reimp. São Paulo: Atlas 

Tocqueville, A. de. (1998). A democracia na América: leis e costumes. Tradução de 

Eduardo Brandão. Livro I. São Paulo: Martins Fontes. 

Topal, R. S. (2009). CSR in universities around the world. SRRNet, Discussion Paper in 

Social Responsibility, Nº 0902, publicado em 2010, disponível em 

<<http://wwwsocialresponsibility.blz>> acesso em 11 de outubro de 2010.   

Torga, M. (1986). Um reino maravilhoso – Trás-os-Montes. In: Portugal, Coimbra, 

Portugal, 27–43. 

Torres, J. Q. R. (2008). Estudo da relação entre os modelos de gestão baseados no 

Balanced Scorecard, responsabilidade social empresarial e as práticas de recursos 

humanos. IN Responsabilidade Social nas empresas: a contribuição das 

universidades. (2008) / Realização Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social, Valor Econômico. São Paulo: Peirópolis. 

Trigo, V. (2003). Entre o estado e o mercado: Empreendedorismo e a condição do 

empresário na China. Lisboa: Ad Littram. 

Ullmann, A.A. (1985). Data in search of a theory: a critical examination of the 

relationships among social performance, social disclosure, and economic 

performance of U.S. firms. Academy of Management Review, 10, 540–557. 

Ullrich, D. R. (2009). Responsabilidade social e desenvolvimento local: uma leitura da 

cooperação intersetorial em Blumenau (SC), enfocando os movimentos das 

organizações do Núcleo RS/ACIB.  Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento 

Regional) - PPGDR, CCHC, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2009. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

312 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Unesco (1998). Autonomía, responsabilidad social y libertad académica, VII Conferencia 

Mundial de Educación. Acedido em Janeiro de 2011, de: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001135/113549so.pdf 

United Nations: 1999, Global Compact (www.unglobalcompact.org). 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (2010). Relatório de Actividades: 2009. 

Vila Real: UTAD. 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (2011). Relatório de Actividades: 2010. 

Vila Real: UTAD. 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (2011). Relatório de Actividades: 2011. 

Vila Real: UTAD 

Uyarra, E. (2010). Conceptualizing the Regional Roles of Universities, Implications and 

Contradictions. European Planning Studies, 18(8), 1227-1246. 

Vallaeys, F. (2006). Que significa a responsabilidade social universitária? In Revista da 

Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, Ano 24, n. 36, pp. 33-

55. Brasilia: Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior. 

Vallaeys, F. (2007) Responsabilidad Social Universitaria. Propuesta para una definición 

madura y eficiente. Disponible en 

oducal.uc.cl/indeex.php?option=com_docman&task= (Consultado em janeiro 2011) 

Van de Ven AH & Grazman DN. (1994). From generation to generation: a genealogy of 

Twin Cities health care organizations, 1853–1993. Presented at the Annu. Meet. 

Acad. Manage., Dallas 

Varadarajan, P. R. & Menon, A. (1988). Cause-Related Marketing: A Coalignment of 

Marketing Strategy and Corporate Philanthropy. Journal of Marketing 52(3), 58–58. 

Vergara, S. C. (1998). Projectos e relatórios de pesquisa em administração. Atlas, São 

Paulo. 

Vieira, S. L. (2002). História da educação no Ceará: sobre promessas fatos e feitos. 

Fortaleza: Edições Demócrito Rocha. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

313 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Visser, W. (2006). Revisiting Carroll’s CSR Pyramid: An African Perspective. In E.R. 

Pedersen & M. Hunicke (eds.), Corporate Citizenship in Developing Countries 

(Copenhagen: Copenhagen Business School Press). 

Visser, W. (2008). Corporate social responsibility in developing countries. In A. Crane, A. 

McWilliams, D. Matten, J. Moon, & D. Siegel (Eds.). The oxford handbook of 

corporate social responsibility: 473–79. Oxford: Oxford University Press. 

Vogel, D. (1986). The Study of Social Issues in Management: A Critical Appraisal. 

California Management Review 28(2), 142–152. 

Vogel, D. (2005). The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social 

Responsibility. Washington, DC: Brookings Institution Press. 

Votaw, D. (1972) Genius Became Rare: A Comment on the Doctrine of Social 

Responsibility Pt 1. California Management Review 15(2), 25–31. 

Waddock, S. & Smith, N. (2000). Relationships: the real challenge of corporate global 

citizenship. Business and Society Review, 105 (1), 47-62. 

Wallich, H.C. & McGowan, J.J. (1970). Stockholder interest and the corporation’s role in 

social policy. In Baumol, W.J. (ed.), A New Rationale for Corporate Social Policy. 

New York: Committee for Economic Development. 

Wartick & Mahon (1994) Towards a Substantive Definition of the Corporate Issue 

Construct: A Review and Synthesis of Literature. Business and Society 33(3), 293–

311. 

Wartick, S. & Cochran, P. L. (1985). The Evolution of Corporate Social Performance 

Model. Academy of Management Review 10(4), 758–769. 

Wartick, S. L. & Rude, R. E. (1986) Issues Management: Corporate Fad or Corporate 

Function?. California Management Review 29(1), 124–132. 

Weffort, F. C. (2001). Os clássicos da política. Vol. 1 e 2. São Paulo: Ática 

Wilson, M. (2003). Corporate sustainability: What is it and where does it come from? Ivey 

Business Journal, 67(6), 1-5. 

Windsor, D. (2001). The Future of Corporate Social Responsibility. The International 

Journal of Organizational Analysis, Vol. 9 No. 3, pp. 225-256. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

314 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Wong, W. C. & Lima, J. A. S. (2008). Programa de Desarrollo Municipal, 1994-2003: Un 

Ejemplo de Responsabilidad Social Universitaria en la República de Honduras (pp. 

167-202). Buenos Aires: Fundación Red Latinoamericana de Cooperación 

Universitaria-RLCU. 

Wood, D. J. & Lodgson, J. M. (2002). Business Citizenship: From Individuals to 

Organizations. Business Ethics Quarterly, Ruffin Series, No. 3, 59–94. 

Wood, D. J. (1991a). Social Issues in Management: Theory and Research in Corporate 

Social Performance. Journal of Management 17(2), 383–406. 

Wood, D. J. (1991b). Corporate Social Performance Revisited. Academy of Management 

Review 16(4), 691–718. 

Wood, D. J., & Jones, R. E. (1995). Stakeholder mismatching: A theoretical problem in 

empirical research on corporate social performance. International Journal of 

Organizational Analysis, 3 (3): 229-267. 

World Business Council for Sustainable Development – WBCSD (2001). Corporate Social 

Responsibility, disponível em <http://www.wbcsd.org/> acesso em 03 de setembro 

de 2010. 

World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future. 

(Oxford University Press, Oxford). 

Yin, R. K. (2005). Estudo de caso: planejamento e métodos, 3ª Ed.. Porto Alegre: 

Bookman. 

Yunus, M. (2007). Creating a world without poverty: social business and the future of 

capitalism. New York: PublicAffairs  

Zadek, S. (1994). Trading ethics: Auditing the market. Journal of Economic Issues, 28(2), 

631-645. 

Zadek, S. (1997). Human values come to market. New Statesman, 10(444), 18-19. 

Zadek, S. (1998). Balancing performance, ethics, and accountability. Journal of Business 

Ethics, 17(13), 1421-1441. 



Referências Bibliográficas 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

315 

 

Randal	Martins	Pompeu	

Zainko, M. A. S. (2006) Gestão das competências e formação do cidadão do século XXI 

no estado do Paraná. In J. B. R. Desaulniers (org.), Responsabilidade social & 

universidade (pp. 155-190). Porto Alegre: EDIPUCRS. 

Zarpelon, M. I. (2006). Gestão e responsabilidade social. Rio de Janeiro: Qualitymark 

Zwetsloot, G. (2003). From management systems to corporate social responsibility. 

Journal of Business Ethics, 44(2/3), 201-207. 

 

 
 



Anexos 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

 

ANEXOS	



Anexos 

Responsabilidade Social das Universidades  

 

 

INQUÉRITO	
	 	



AVALIAÇÃO DOS CURSOS REALIZADOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA 

Caro(a) Aluno(a), 

Sua opinião é importante para que possamos conhecer o seu grau de satisfação e aperfeiçoar os próximos cursos de formação. Assim, 

gostaríamos que você colaborasse respondendo este questionário.  

 

 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Q1. Curso: [______]____________________________________________________________ 

Q2. Sexo:  1. Masculino (   ) 2. Feminino (     ) 

Q3. Idade: ___________________ 

Q4.Escolaridade: 1. Ensino Fundamental (1ª a 9ª séri5. (    )  

2. Ensino Médio (1º ao 3º ano) (    ) 

3. Ensino Superior (    ) 

 

P1. Marque o item que melhor define sua situação atual de trabalho com relação ao curso que está concluindo: 

1. Não estou trabalhando, e nunca trabalhei na área do curso (    ) 

2.  Não estou trabalhando, mas já trabalhei na área do curso (    ) 

3.  Estou trabalhando na área do curso  (    ). 

4. Estou trabalhando, mas nunca trabalhei na área do curso (    ) 

P2. Qual foi a principal razão que levou você a se inscrever nos Cursos de Formação Profissional da UNIFOR? 

1. Interesse no assunto (    ) 

2.  Formação profissional (    ) 

3.  Aperfeiçoamento profissional (    ) 

4. Desemprego (    ) 

5.  Outra (    ) Qual?_______________________ __________________________________________________________. 

P3. O que você espera após a conclusão do Curso? 

1. Satisfação pessoal (    ) 

2.  Melhoria salarial (    ) 

3.  Trabalhar na área do Curso (    ) 

4. Ingressar no mercado de trabalho (    ) 

5.  Desenvolver seu próprio negócio (    ) 

 

 AVALIAÇÃO GERAL DO CURSO 

P4. Em relação aos objetivos propostos, o Curso está: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

P5. Em relação aos temas abordados, o Curso está: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

P6. Em relação as suas expectativas de aprendizagem, o Curso está: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

P7. Em relação a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos para o desenvolvimento  do seu trabalho, o Curso está: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

P8. Dê uma nota de 0 (zero) a 10(dez) para o Curso: ______________________ 

 



 DESEMPENHO DO PROFESSOR/INSTRUTOR 

P9. Em relação ao domínio da matéria ensinada, o Instrutor foi: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

P10. Em relação metodologia utilizada, o Instrutor foi: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

P11. Em relação a clareza nas explicações, o Instrutor foi: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

P12. Em relação a criatividade em sala de aula, o Instrutor foi: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

P13. Em relação a adequação dos exercícios e avaliações do conteúdo, o Instrutor foi: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

P13_1. Dê uma nota de 0 (zero) a 10(dez) para o Instrutor: ______________________ 

 COORDENAÇÃO/SECRETARIA 

P14. Atendimento da Coordenação/Secretaria na matrícula é: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

P15. Atendimento da Coordenação/Secretaria durante o Curso: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

 MATERIAL DE APOIO/APOSTILA DO CURSO 

16. A entrega do material de apoio/apostila do curso foi: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

17. A linguagem do material de apoio/apostila do curso é: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

18. O conteúdo abordado do material didático está adequado ao curso: 

1. Sim (    ) 2.  Não (    ) 

 INSTALAÇÃO FÍSICA – SALA DE AULA/LABORATÓRIO 

19. Em relação ao tamanho: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

20. Em relação a temperatura: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

21. Em relação a luminosidade: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

22. Em relação a limpeza: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

 DIVULGAÇÃO DO CURSO 

23. Como você foi informado do curso ofertado pelo Centro de Formação Profissional da UNIFOR ? 

1. Amigos (    ) 2.  Panfletos/Impressos (    ) 3.  Na Comunidade (    ) 4. Outro. (    ) Qual? _________________________ 

24. Você recomendaria seu curso para outras pessoas? 

1. Sim (    ) 2.  Não (    ) 

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

Agradecemos sua Colaboração. 



AVALIAÇÃO DOS CURSOS REALIZADOS NO ITIDAI DA UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

Caro(a) Aluno(a), 

Sua opinião é importante para que possamos conhecer o seu grau de satisfação e aperfeiçoar os próximos cursos de formação. Assim, 

gostaríamos que você colaborasse respondendo este questionário.  

 

 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Q1. Curso: [______]____________________________________________________________ 

Q2. Sexo:  1. Masculino (   ) 2. Feminino (     ) 

Q3. Idade: ___________________ 

Q4.Escolaridade: 1. Ensino Fundamental (1ª a 9ª série). (    )  

2. Ensino Médio (1º ao 3º ano) (    ) 

3. Ensino Superior (    ) 

 

P1. Marque o item que melhor define sua situação atual de trabalho com relação ao curso que está a concluir:: 

1. Não estou a trabalhar, e nunca trabalhei na área do curso (    ) 

2.  Não estou a trabalhar, mas já trabalhei na área do curso (    ) 

3.  Estou a trabalhar na área do curso  (    ). 

4. Estou a trabalhar, mas nunca trabalhei na área do curso (    ) 

P2. Qual foi a principal razão que levou você a se inscrever nos Cursos de Formação Profissional do ITIDAI/UTAD? 

1. Interesse no assunto (    ) 

2.  Formação profissional (    ) 

3.  Aperfeiçoamento profissional (    ) 

4. Desemprego (    ) 

5.  Outra (    ) Qual?_______________________ __________________________________________________________. 

P3. O que você espera após a conclusão do Curso? 

1. Satisfação pessoal (    ) 

2.  Melhoria salarial (    ) 

3.  Trabalhar na área do Curso (    ) 

4. Ingressar no mercado de trabalho (    ) 

5.  Desenvolver seu próprio negócio (    ) 

 

 AVALIAÇÃO GERAL DO CURSO 

P4. Em relação aos objetivos propostos, o Curso está: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

P5. Em relação aos temas abordados, o Curso está: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

P6. Em relação as suas expectativas de aprendizagem, o Curso está: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

P7. Em relação a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos para o desenvolvimento  do seu trabalho, o Curso está: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

P8. Dê uma nota de 0 (zero) a 10(dez) para o Curso: ______________________ 

 



 DESEMPENHO DO PROFESSOR/INSTRUTOR 

P9. Em relação ao domínio da matéria ensinada, o Instrutor foi: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

P10. Em relação metodologia utilizada, o Instrutor foi: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

P11. Em relação a clareza nas explicações, o Instrutor foi: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

P12. Em relação a criatividade em sala de aula, o Instrutor foi: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

P13. Em relação a adequação dos exercícios e avaliações do conteúdo, o Instrutor foi: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

P13_1. Dê uma nota de 0 (zero) a 10(dez) para o Instrutor: ______________________ 

 COORDENAÇÃO/SECRETARIA 

P14. Atendimento da Coordenação/Secretaria na matrícula é: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

P15. Atendimento da Coordenação/Secretaria durante o Curso: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

 MATERIAL DE APOIO/APOSTILA DO CURSO 

16. A entrega do material de apoio/apostila do curso foi: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

17. A linguagem do material de apoio/apostila do curso é: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

18. O conteúdo abordado do material didático está adequado ao curso: 

1. Sim (    ) 2.  Não (    ) 

 INSTALAÇÃO FÍSICA – SALA DE AULA/LABORATÓRIO 

19. Em relação ao tamanho: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

20. Em relação a temperatura: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

21. Em relação a luminosidade: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

22. Em relação a limpeza: 

1. Péssimo (    ) 2.  Ruim (    ) 3.  Regular (    ) 4. Bom (    ) 5.  Ótimo (    ) 

 DIVULGAÇÃO DO CURSO 

23. Como você foi informado do curso ofertado pelo ITIDAI / UTAD ? 

1. Amigos (    ) 2.  Panfletos/Impressos (    ) 3.  Na Comunidade (    ) 4. Outro. (    ) Qual? _________________________ 

24. Você recomendaria seu curso para outras pessoas? 

1. Sim (    ) 2.  Não (    ) 

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

Agradecemos sua Colaboração. 
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CRONOGRAMA	DOS	CURSOS	OFERTADOS	PELO	CENTRO	DE	FORMAÇÃO	
PROFISSIONAL	(PERÍODO:	FEV./2011	–	JUL.	/2011)	

CRONOGRAMA 2011 – TURMA (FEVEREIRO) 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA A COMUNIDADE 

CENTRO CURSO DIAS  HORÁRIO REALIZAÇÃO CH

CCA Marketing Pessoal 4ª e 6ª 14h às 18h 
02.02 à 

04.03.11 
40

CCT Informática Básica – Tarde 2ª, 4ª e 6ª 14h às 18h 
31.01 à 

04.03.11 
60

CCH Organização de Eventos 2ª, 4ª e 6ª 8h às 11h 
31.01 à 

21.03.11 
60

VIREX Noções Básicas de Portaria 3ª e 5ª 8:30 às 11:30 
01.02 à 

17.03.11 
40

CCA Auxiliar Administrativo 2ª e 4ª 8h às 11h 
31.01 à 

21.03.11 
40

CCA Auxiliar Administrativo 3ª e 5ª 8h às 11h 
01.02 à 

17.03.11 
40

CCH Consultoria de Moda 3ª e 5ª 8h às 11h 
01.02 à 

17.03.11 
40

 
CRONOGRAMA 2011 - TURMA (ABRIL) 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA A COMUNIDADE 

CENTRO CURSO DIAS  HORÁRIO REALIZAÇÃO CH

VIREX Encadernação e restauração de livro 
Sáb./ 2ª à 

6ª 
8h às 12 / 18:30 às 

22h 
09.04 à 

11.05.11 
40

CCH Organização de Eventos 2ª, 4ª e 6ª 8h às 11h 
04.04 à 

20.05.11 
60

VIREX Noções Básicas de Portaria 3ª e 4ª 8:30 às 11:30 
05.04 à 

17.05.11 
40

CCH Consultoria de Moda 3ª e 5ª 8h às 11h 
05.04 à 

14.06.11 
60

CCA Marketing Pessoal 2ª, 4ª e 6ª 14h às 18h 
04.04 à 

27.04.11 
40

CCT Informática Básica – Tarde 2ª, 4ª e 6ª 14h às 18h 
04.04 à 

09.05.11 
60

CCT 
Curso Eletricidade Básico e 
Eletromagnetismo. 

3ª e 5ª 14h às 16h 
05.04 à 

14.06.11 
40

CCA Espanhol Básico. p/ Turismo e Hotelaria 5ª e 6ª 17h às 20h 
07.04 à 

15.07.11 
80

CCT Curso de Mecânica Auto. p/ Iniciantes 5ª e 6ª 17:30h às 21:30h 
07.04 à 

13.05.11 
40

CCT Refrigeração e Climatização Doméstica 5ª e 6ª 17:30h às 21:30h 
07.04 à 

13.05.11 
40

CCT Informática Básica – Manhã 2ª, 4ª e 6ª 8h às 12h 
25.04 à 

27.05.11 
60

CCT Informática Básica – Noite 3ª, 5ª e 6ª 17:30h às 21:30h 19.04 à 60
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24.05.11 

CCT Manutenção de computadores 2ª e 4ª 18h às 21h 
18.04 à 

30.05.11 
40

 
 

CRONOGRAMA 2011 - TURMA (JUNHO) 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA A COMUNIDADE 

CENTRO CURSO DIAS  HORÁRIO REALIZAÇÃO CH

CCH  Organização de Eventos 2ª, 4ª e 6ª 8h às 11h 
01.06 à 

15.07.11 
60

CCH Consultoria de Moda 3ª e 5ª 8h às 11:30h 
02.06 à 

02.08.11 
60

CCA Marketing Pessoal 2ª, 4ª e 6ª 15h às 18h 
01.06 à 

29.06.11 
40

CCA Curso de Inglês Básico  3ª à 6ª 13h às 15h 
01.06 à 

22.07.11 
60

CCA Espanhol Avançado p/ Turismo e Hotel. Sábados 8h às 12h 
04.06 à 

06.08.11 
40

CCT Informática Básica – Manhã 2ª, 4ª e 6ª 8h às 12h 
01.06 à 

04.07.11 
60

CCT Informática Básica – Tarde 2ª, 4ª e 6ª 14h às 18h 
01.06 à 

04.07.11 
60

CCT Informática Básica – Noite 3ª, 5ª e 6ª 17:30h às 21:30h 
02.06 à 

07.07.11 
60

CCT Informática Básica – Planilhas 3ª e 5ª 8h às 12h 
02.06 à 

07.07.11 
40

CCT Manutenção de computadores – Tarde 3ª e 5ª 13h às 17h 
02.06 à 

07.07.11 
40

CCT Manutenção de computadores – Noite 2ª e 4ª 18h às 21h 
01.06 à 

13.07.11 
40

CCT Curso de Mecânica Auto. p/ Iniciantes 5ª e 6ª 17:30h às 21:30h 
02.06 à 

07.07.11 
40

CCT Refrigeração. e Climatização Doméstica 5ª e 6ª 17:30h às 21:30h 
02.06 à 

07.07.11 
40

CCT 
Curso Eletricidade Básico e 
Eletromagnetismo. 

3ª e 5ª 13h às 16h 
02.06 à 

19.07.11 
40

CCT 
Curso Eletricidade Básico e 
Eletromagnetismo. 

Sábados 8h às 12h 
04.06 à 

06.08.11 
40

CCT Curso de Eletrônica Básica e TV 2ª , 4ª e 6ª 13h às 17h 
01.06 à 

04.07.11 
60

VIREX Noções Básicas de Portaria 3ª e 4ª 8:30 às 11:30 
01.06 à 

13.07.11 
40

CCA Auxiliar Administrativo 2ª e 4ª 8h às 11h 
01.06 à 

13.07.11 
40

CCA Auxiliar Administrativo 3ª e 5ª 8h às 11h 
02.06 à 

19.07.11 
40
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VIREX Curso de Secretariado Básico 2ª  13h às 17h 
06.06 à 

08.08.11 
40

 
CRONOGRAMA 2011 - TURMA (JULHO) 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA A COMUNIDADE 

CENTRO CURSO DIAS  HORÁRIO REALIZAÇÃO CH

CCA Auxiliar Administrativo 2ª a 6ª 13h às 16h 
11.07 à 

27.07.11 
40

CCS Noções Básicas sobre Surdez e Libras 2ª a 6ª 8h às 11h 
11.07 à 

27.07.11 
40


