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I. Introdução 
 

O Planejamento Estratégico (PLANES) define como Missão da Unicamp: 

 

 “Criar e disseminar o conhecimento na ciência na tecnologia, na cultura e nas artes, 

através do ensino, da pesquisa e da extensão, dentro de referenciais de excelência em 

todos os campos do saber, mantendo um ambiente de respeito à diversidade propício à 

convivência e ao livre debate das ideias, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável da sociedade. Formar profissionais capazes de constante aprendizado, 

preparados para atuar com base nos princípios éticos e com vistas ao exercício pleno da 

cidadania.” 

 

 Para cumprir esta Missão, vários valores foram explicitados no documento PLANES-

Unicamp, dos quais, para a finalidade desta proposta, se destacam alguns: 

 “atuar com agilidade, clareza, visibilidade, competência, flexibilidade e adaptação 

diante das especificidades e mudanças; exercitar a criatividade e a capacidade de 

inovação; otimizar o uso dos recursos”.  

No cumprimento desta Missão, a Universidade desenvolve um conjunto de ações 

complexas, que compõem o cerne de suas múltiplas atividades. 

O cumprimento desta Missão, respeitados os valores da Instituição, requer uma 

contínua revisão das atribuições da Administração Central e das estruturas 

organizacionais e dos processos de trabalho. A estrutura organizacional deve facilitar o 

cumprimento da Missão; não pode ser um fator limitante da realização das ações 

envolvidas com suas múltiplas atividades-fim. Portanto, conseguir uma estrutura 

organizacional que combine adequadamente as perspectivas pessoais e profissionais dos 

servidores com a eficiência e eficácia na execução dos processos, dentro da 

disponibilidade de recursos aportados pela sociedade e mantendo o necessário caráter 

dinâmico da instituição, é um enorme desafio. Mais ainda, dado o necessário dinamismo 

das atividades executadas dentro da Universidade, novos processos e novos modelos de 

gestão são requisitos que desafiam permanentemente os gestores. 

Neste contexto, uma das formas de se dar uma organicidade à estrutura que compõe 

a administração da Universidade se processa através da CERTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA. A 

certificação de um órgão define os processos de trabalho e, para dar efetividade aos 

mesmos, estabelece o número de postos de trabalho e a estrutura gerencial. Este 

processo deve, necessariamente, estar alinhado com o Planejamento Estratégico do 

órgão e com o Planejamento Estratégico da Unicamp. 

Este documento define simplificadamente, uma metodologia geral de trabalho para 

se proceder à Certificação dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, 

respeitando seus atributos específicos, que se dará através do Fluxograma Elaboração da 

Proposta de Certificação estabelecido no Anexo 1. Em outras palavras, respeitadas 

diretrizes gerais, cada Centro ou Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa (CNIP) proporá sua 

estrutura organizacional (postos de trabalho e estruturas gerenciais) que melhor se 

http://www.prdu.unicamp.br/
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adeque as suas atividades, obedecidos alguns pressupostos já previamente estabelecidos 

pela CAD (Deliberação CAD-A-001/2014, de 11/02/2014).  

 

II. Critérios para elaboração do projeto de Certificação 

 

Há dois critérios gerais que devem nortear a elaboração da proposta de Certificação 

dos Órgãos da Unicamp; 

1. A otimização o uso dos recursos, como um dos valores a serem perseguidos pela 

administração quanto às despesas com o quadro de pessoal e com os postos 

gerenciais; 

2. A melhoria de todos os processos administrativos, reduzindo o tempo de 

tramitação, evitando retrabalho e informatizando processos revisados. 

 

III. Requisitos da proposta de Certificação 

 

Os requisitos que a proposta de certificação deve conter, para facilitar a análise e a 

tomada de decisão dos órgãos da administração, são os seguintes: 

3.1. Descrição dos principais processos de trabalho, sob sua de responsabilidade 

exclusiva, com a indicação do nível de informatização dos mesmos; 

3.2. Descrição dos perfis dos profissionais alocados no CNIP e vinculação dos mesmos 

aos processos de trabalho; 

3.3. Descrição dos tipos de postos gerenciais do órgão e dos principais processos de 

exclusiva responsabilidade dos gerentes; 

3.4. Descrição dos perfis dos profissionais que ocupam postos gerenciais com o 

respectivo número de subordinados; 

3.5. Volume de trabalho efetivamente executado, baseado em indicadores objetivos e 

rastreáveis. 

3.6. Perfil de tempo de serviço dos profissionais das carreiras PAEPE e Pesquisador em 

atuação no órgão. 

 

IV. Processo de Revisão da Certificação 
 

O início ao processo de revisão da certificação buscou nesta primeira fase identificar 

quais os CNIP existentes e o padrão de organograma de cada um dos CNIP através da 

análise comparativa da estrutura certificada em 2003 e a estrutura atual registrada nos 

processos de certificação. Este trabalho foi realizado a partir da leitura de cada processo 

e do levantamento das informações disponíveis no sistema de informações do DGRH. 

A Unicamp tem os seguintes CNIP:  

 Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética - CBMEG 

 Centro de Componentes Semicondutores – CCS 

 Centro de Engenharia Biomédica – CEB 

http://www.prdu.unicamp.br/
http://www.unicamp.br/
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 Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica na Área da Ciência de 

Animais de Laboratório - CEMIB 

 Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura – 

CEPAGRI 

 Centro de Estudos de Petróleo – CEPETRO 

 Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural - CIDDIC  

 Centro de Estudos de Opinião Pública – CESOP 

 Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência – CLE 

 Centro de Memória da Unicamp - CMU 

 Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais - LUME 

 Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas – CPQBA 

 Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação – NEPA 

 Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais - NEPAM 

 Núcleo de Estudos de População – NEPO 

 Núcleo de Estudos de Políticas Públicas – NEPP 

 Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora – NICS 

 Núcleo Interdisciplinar de Informática Aplicada à Educação – NIED 

 Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético – NIPE 

 Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade – NUDECRI 

 Núcleo de Estudos de Gênero – PAGU 

  

A seguir apresentamos as tabelas 1,2 e 3 com dados sobre servidores e vagas dos 

CNIP. Outros dados poderão ser obtidos através dos sistemas S_Integra  e de 

Certificação acessados através da página da PRDU:  www.prdu.unicamp.br/. 

 

 

 

 

http://www.prdu.unicamp.br/
http://www.unicamp.br/
http://www.unicamp.br/ciddic/
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Tabela 1: Quantidade de servidores ativos por carreira e local 

 

CARREIRA LOCAL 

CEB CPQBA CIDDIC CEPETRO CEMIB NUDECRI CMU CCS NEPP CBMEG NEPAM CLE NEPO CEPAGRI NIED NIPE LUME NEPA NICS PAGU CESOP COCEN 

PAEPE 71 40 67 12 50 18 18 16 18 10 6 15 10 7 4 3 9 4 3 4 4 11 

EXTRA-
QUADRO* 

11 19 6 3 7 16 14 7 3 7 8 2 3 6 8 7 2 4 6 2 2 6 

OUTRAS 
CARREIRAS 

2 --- --- --- --- --- 1 2 1 --- ---  --- --- --- --- --- ---- ---  --- --- 

Total 1 84 59 73 15 57 34 33 25 22 17 14 17 13 13 12 10 11 8 9 6 6 17 

FUNCAMP 3 9 --- 43 3 --- ---  --- --- ---  --- --- --- 2 --- --- ---  --- --- 

Total 2 87 68 73 58 60 34 33 25 22 17 14 17 13 13 12 12 11 8 9 6 6 17 

PESQUISADO
R 

1 17 --- 2 1 12 2 3 3 6 8 3 7 3 4 3 2 1 1 4 1 --- 

Total Geral 88 85 73 60 61 46 35 28 25 23 22 20 20 16 16 15 13 9 10 10 7 17 

Fonte: Sistema Integrado de Dados Institucionais da Unicamp acessado em 17/03/2014 

*Extra-Quadro: monitores, bolsistas, estagiários e médicos residentes. 

 

 

 

  

http://www.prdu.unicamp.br/
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 Gráfico 1: Agrupamento dos centros e núcleos por quantidade de servidores 

 

Grupo Descrição Quantidade de 
CNIP 

Centros e Núcleos 

A Menores que 10 servidores 4 NEPA, NICS, PAGU, CESOP 

B Entre 11 e 20 servidores 6 CLE, NEPO, CEPAGRI, NIED, NIPE, LUME, COCEN 

C Entre 21 e 40 servidores 5 CMU, CCS, NEPP, CBMEG, NEPAM 

D Entre 41 e 60 servidores 2 NUDECRI E CEPETRO 

E Mais de 61 servidores 4 CEB, CPQBA, CIDDIC,  CEMIB 

  

A. Menores que 10 
servidores

19%

B. Entre 10 e 20 servidores
29%

C. Entre 20 e 40 servidores
24%

D. Entre 40 e 60 servidores
9%

E. Mais de 60 servidores
19%

http://www.prdu.unicamp.br/
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Tabela 2: Quantidade de vagas de servidores técnico-administrativos por situação dos Centros e Núcleos 

Fonte:–Sistema Quadro de Vagas e Orçamento acessado em 17/03/2014 

 

 

Tabela 3: Quantidade de vagas de pesquisadores por situação dos Centros e Núcleos 

 

Fonte: Quadro Resumo - Sistema Quadro de Vagas Docente acessado em 17/03/2014                           

 

  

SITUAÇÃO 
DA VAGA 

LOCAL 

CEB CPQB
A 

CIDDIC CEPETRO CEMIB NUDECRI CMU CCS NEPP CBMEG NEPAM CLE NEPO CEPAGRI NIED NIPE LUME NEPA NICS PAGU CESOP COCEN 

LIVRE 0 4 2 0 6 1 2 1 1 1 0 0 3 0 1 0 1 1 1 1 0 1 

OCUPADA 72 39 65 12 50 18 18 18 17 10 5 15 10 7 4 3 9 4 3 4 4 11 

RESERVADA 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

EXTINTAS 5 4 9 1 6 2 5 3 3 1  3 2    1  2 2  4 

Total Geral 80 48 77 13 62 21 26 22 21 12 5 18 15 7 5 3 11 5 6 7 4 17 

SITUAÇÃO DA VAGA LOCAL 

CEB CPQBA CIDDIC CEPETRO CEMIB NUDECRI CMU CCS NEPP CBMEG NEPAM CLE NEPO CEPAGRI NIED NIPE LUME NEPA NICS PAGU CESOP COCEN 

LIVRE 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OCUPADA 1 17 0 2 1 13 2 3 3 6 8 3 7 3 4 2 2 1 1 4 0 0 

RESERVADA 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Total Geral 2 18 1 2 1 15 3 4 3 7 8 3 8 3 4 2 2 2 1 4 1 0 

http://www.prdu.unicamp.br/
http://www.unicamp.br/
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Relação dos cargos gratificados nos Centros e Núcleos 

Grupo 6 6 6 6 5 5 4 3 3 3 3 2 

Cargos CEB CPQBA CIDDIC CEMIB CEPETRO NUDECRI CMU CCS NEPP CBMEG NEPAM CLE 

Coordenador 
Associado 

          1         1   

Coordenador V       1 1 1 1 1 1 1 1   

Secretario 1   1 1   1 1   1 1 1 1 

Diretor 
Associado 

        1         1     

Supervisor de 
Seção 

7   1  5 1 4 1 2 1 1   3 

Diretor 
Associado II 

1 1                   1 

Diretor I 1 1                   1 

Assessor V                         

Ass. Técnico 1 1   1               1 

Coordenador 
de Biblioteca 

                        

Coordenador I                         

Coordenador 
VI 

                      1 

Diretor Técnico 1     2                 

Qtde total 12 3 2 10 3 7 3 3 3 4 3 8 

Custo GR 18.789,50 5.947,46 2.500,77 15.072,13 2.838,70 8.178,17 3.920,12 4.258,05 3.920,12 3.920,12 2.500,77 12.368,65 

                                                                                                                continua 

 

http://www.prdu.unicamp.br/
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Grupo 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2  

Cargos NEPO CEPAGRI NIED NIPE LUME NEPA NICS PAGU CESOP COCEN 

Coordenador 
Associado 

    1  1 1  1   1     

Coordenador 
V 

1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Secretario 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

Diretor 
Associado 

                1   

Supervisor 
de Seção 

1                   

Diretor 
Associado II 

                    

Diretor I                     

Assessor V                   2 

Ass. Técnico                   1 

Coordenador 
de Biblioteca 

                  1 

Coordenador 
I 

                  1 

Coordenador 
VI 

                    

Diretor 
Técnico 

                    

Qtde total 3 2 3 4 3 3 2 3 3 7 

Custo GR 3.920,12 2.500,77 2.500,77 3.582,19 2.500,77 2.500,77 2.500,77 2.500,77 2.500,77 12.233,48 

Fonte: Sistema Integrado de Dados Institucionais da Unicamp acessado em 18/03/2014 

  

Legenda 

Grupo Descrição Grupo Descrição 

  1 
Até  10 

servidores 
4 

Entre 31 e 40 
servidores 

2 
Entre 11 e 20 

servidores 
5 

Entre 41 e 60 
servidores 

3 
Entre 21 e 30 

servidores 
6 

Acima de  61  
servidores 

 

http://www.prdu.unicamp.br/
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V. Metodologia para Certificação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etapas para a Revisão da Estrutura Organizacional 

 

1 – Diagnóstico da arquitetura organizacional 

1.1 - Objetivo desta etapa:  

Nivelar o conhecimento com todos os envolvidos no processo 

de Certificação dos Centros e Núcleos sobre os elementos da 

sua arquitetura organizacional.  

A função de uma estrutura organizacional é viabilizar a missão 

e a estratégia da organização, que são metas, planos de 

ações determinadas por um documento de crivo superior da 

Unidade, por exemplo, Programas e Linhas do Planes Local.  

Qualquer tentativa de otimização organizacional envolve duas 

abordagens: um novo organograma e a implementação de 

ações alternativas que melhorem o desempenho dos processos 

e das pessoas.  

Ao final dessa fase, a análise do conhecimento gerado deve 

promover a solução dos problemas encontrados e deve 

permitir uma modelagem e redesenho da estrutura 

organizacional. 

 

1.2 Elementos da Arquitetura Organizacional 

 

1.2.1 Processos 

 

Os processos de trabalho podem ser compreendidos enquanto 

conjuntos de atividades sequenciais, logicamente relacionadas 

e organizadas com a finalidade de produzir os resultados 

desejados pela instituição, com objetivo de realizar sua missão 

e sua estratégia.  

Tais processos permitem que se obtenha uma visão sistêmica 

das operações da Organização, abrangendo as ações mais 

estratégicas e de tomada de decisão, as ações realizadas no 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, as de 

apoio direto à atividade-fim e de apoio técnico e 

administrativo ao funcionamento do Órgão.   

Identificar e compreender os processos de trabalho permite 

identificar as competências necessárias das pessoas que irão 

executar ou que são responsáveis pelas atividades a serem 

Etapas para Revisão da 

Estrutura Organizacional 

1 Diagnóstico da 

Arquitetura 

Organizacional 

2 Modelagem e 

Redesenho da 

Estrutura 

Organizacional 

3 Encaminhamento da 

Proposta 

4   

Elementos da 

Arquitetura 

Organizacional: 

1. Processos 

2. Pessoas 

3. Estrutura e 

Organograma 

http://www.prdu.unicamp.br/
http://www.unicamp.br/
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desenvolvidas e permite dimensionar o volume de trabalho 

requerido pelo processo. 

 O foco para essa análise deverá ser dado aos processos 

essenciais para realização de sua estratégia e alcance dos 

resultados. 

Para apoiar a identificação dos processos de cada Centro ou 

Núcleo, apresentamos como ponto de partida um mapa 

genérico simplificado agrupado por tipos de processo: 

• Processos de Gestão (gerenciais): processos de governança 

de responsabilidade da direção e das instâncias deliberativas 

da Unidade.  

•  Processos Finalísticos: são os processos das atividades-fim, 

que compreendem as áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão 

da Universidade.  

• Processos de Apoio (aos finalísticos): são os processos de 

apoio diretamente ligados aos processos finalísticos. 

•   Processos de Administração: são os processos de gestão de 

recursos humanos, de gestão financeira/orçamentária e de 

gestão de infraestrutura. 

 

Estudando cada atividade é possível identificar, classificar os 

processos específicos dos  Centros e Núcleos e definir as  

habilidades dos profissionais que devem executá-las. 

 

1.2.2 Pessoas 

A equipe que compõem a força de trabalho dos Centros e 

Núcleos é formada por profissionais da carreira PAEPE e 

Pesquisadores. Essas pessoas devem estar  capacitadas e 

comprometidas, para executar e gerenciar adequadamente 

todos os processos de trabalho. 

Para a certificação, é importante relacionar as pessoas que 

trabalham na organização, identificando suas competências  

para a realização das atividades envolvidas nos processos 

essenciais.   

 

 

 

No anexo  encontra-se o 

Mapa genérico  para 

apoiar a identificação 

 dos processos  dos  

Centros e Núcleos 

 

Categoria de 

Processos de uma 

Unidade de Ensino e 

Pesquisa: 

 de Gestão 

 Finalísticos 

 de Apoio  

 de Administração 

 

http://www.prdu.unicamp.br/
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1.2.3 Estrutura e Organograma 

A estrutura é um arranjo hierárquico e relacional das áreas 

organizacionais do Órgão, permitindo que se identifique a 

divisão do trabalho e os níveis existentes. 

Organograma é um gráfico que representa a estrutura formal 

da organização. Os organogramas mostram como estão 

dispostas as áreas  funcionais, a hierarquia e as relações de 

comunicação existentes entre estes.  

 

1.3  Questões para auxiliar a elaboração do 

organograma: 

 

• Considerando a missão do Centro ou Núcleo, as estratégias e 

documentos adicionais como Planes e Avaliação 

Institucional, deve-se destacar as questões estratégicas para 

a organização e analisar as que devem ser tratadas do ponto 

de vista da estrutura organizacional. Já existe alguma 

indicação de que a questão será melhor atendida se a 

estrutura organizacional for modificada? 

• (*) Avaliar se os processos essenciais estão alinhados a 

estratégias do Centro ou Núcleo.  

• (*) Identificar as demandas gerais para sistematização dos 

processos.     

•  (*) Identificar nas demandas gerais os padrões, normas, 

procedimentos necessários para realização das atividades 

desses processos.  

• (*) Identificar as necessidades de melhoria nos fluxos desses 

processos, através da eliminação dos gargalos e das 

redundâncias, considerando as possibilidades de juntar, 

reduzir ou eliminar tais processos e simplificar a estrutura 

organizacional. 

• Como se pode avaliar a quantidade de pessoas envolvidas 

nos processos essenciais? 

• Como se pode avaliar as competências das pessoas nos 

postos de trabalho? Estas competências atendem as 

necessidades dos órgãos?  

• Existem pessoas com desempenho aquém do necessário, ou 

subaproveitadas em atividades importantes? 

Centro de 

 estudos ... 

Área de pesquisa Área Acadêmica  
Área 

Administrativa 

As questões indicadas 

com (*) são referentes 

a processos e indicam 

que nem todos os 

problemas da Unidade 

podem ser resolvidos 

com pessoas e 

certificação. Muitas 

vezes é necessário 

rever o processo de 

trabalho.  

http://www.prdu.unicamp.br/
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• O órgão possui uma estrutura verticalizada, centralizada e 

bastante hierárquica? Ou é mais flexível, horizontalizada, 

propiciando e exigindo estruturas matriciais para o 

desenvolvimento das atividades?   

• A linha de autoridade (poder de decisão) está bem clara? 

Existem conflitos por que os papéis não estão claros? De que 

natureza são os conflitos se existirem? 

• Existe duplicação ou sobreposição na estrutura gerencial, 

comprometendo a relação entre eficiência e custos 

incorridos? 

• Os mecanismos de comunicação são suficientes? Permitem 

clareza e ampla comunicação do dirigente com todos os 

níveis hierárquicos, dos níveis com seus pares e dos níveis com 

os subordinados? 

• Existe retrabalho na execução dos processos? 

As respostas a estas questões direcionam duas partes 

fundamentais para a certificação: a descrição dos processos e o 

diagnóstico da situação do órgão.  

 

2 – Modelagem e redesenho da estrutura organizacional 

 

2.1 – Como fazer a modelagem e redesenho 

 

Para fazer a modelagem e o redesenho da estrutura 

organizacional, partindo do diagnóstico efetuado, deve-se 

iniciar a identificação dos postos de trabalho requeridos para 

os processos de trabalho. Em seguida especificar como esses 

postos melhor se agrupariam e a partir daí define-se os postos 

gerenciais e a hierarquia. 

Partindo da identificação e priorização dos processos que 

representarão a base da nova estrutura, o Órgão deve, para 

cada um dos seus processos de trabalho, realizar o exercício 

de caracterizar cada posição ou posto de trabalho necessário 

para a execução das atividades envolvidas. Cada atividade 

ou conjunto de atividades semelhantes exigirá alguma 

tipificação  para o seu desenvolvimento especificando-se: 

jornada, horário de trabalho, turno, espaços geográficos de 

atuação, sazonalidade, volume de trabalho, competências e 

padrões de atuação.  

 

 

1 - 
Diagnóstico 

 

 2 - 
Modelagem e 

redesenho 

3 -
Encaminhamento 

da proposta 

http://www.prdu.unicamp.br/
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Deve-se avaliar também se a atividade é parcial, completa ou 

sequencial para a produção do resultado.  

É importante para a identificação do posto de trabalho ter a 

clareza das competências necessárias para a ocupação por um 

colaborador. A partir daí é possível reconhecer quantos postos 

são iguais entre si para atender ao volume de trabalho 

demandado pelo produto ou serviço, ou pela  atividade.  Com 

todos esses elementos definidos já se pode alocar as pessoas 

nos postos de trabalho e identificar os postos que precisam de 

novas vagas. 

No caso de vagas novas é importante identificar se pessoas que 

já estão na Unidade podem ser aproveitadas investindo-se em 

requalificação do colaborador. 

 

2.1.1 – Posto de trabalho 

O posto de trabalho corresponde a um papel definido, que 

comporta instruções e procedimentos (o que fazer, quando e 

como fazer) e meios (onde fazer, com que fazer) a ser 

ocupado por um determinado colaborador. 

O desenho dos postos de trabalho é feito a partir do 

mapeamento das competências necessárias à consecução 

dos processos essenciais do Órgão. 

Algumas questões básicas se apresentam para desenhar a 

nova estrutura: 

• Quantas tarefas contém dada posição ou posto de trabalho 

na Unidade, e quão especializada deve ser cada uma delas? 

• Em que extensão o conteúdo do trabalho de cada posição 

deve ser padronizado? 

• Que habilidades e conhecimentos devem ser exigidos para 

cada posição? 

  

 

2.1.2 – Agrupamentos 

 

É mediante ao agrupamento dos postos de trabalho ou das 

posições individuais dos colaboradores em áreas que o sistema 

de autoridade formal é estabelecido e a hierarquia do Órgão 

construída. O agrupamento é uma etapa fundamental para a 

coordenação do trabalho, porque estabelece um sistema de 

supervisão comum entre posições e áreas. Dessa forma o 

Um posto de trabalho 

corresponde a um 

papel definido, que 

comporta instruções e 

procedimentos (o que 

fazer, quando fazer e 

como fazer) e meios 

(onde fazer, com que 

fazer) a ser ocupado 

por um determinado 

colaborador. 

Requalificação do 

colaborador: na 

alocação de pessoas já 

é possível identificar 

treinamentos 

necessários para 

completar habilidades 

e competências. 
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agrupamento requer posições individuais e áreas para 

compartilhar recursos (orçamentos, instalações, equipamentos, 

informações, custos etc.) e para criar métricas de desempenho 

comuns. 

O agrupamento pode ser visto como um processo de 

conglomerados sucessivos, onde as posições individuais são 

agrupadas em blocos de primeira ordem; estes se agrupam 

em blocos maiores e assim sucessivamente, até a Unidade 

inteira estar contida no conglomerado final. O Organograma, 

com suas “caixinhas” e “linhas” de subordinação entre elas é a 

representação pictórica da hierarquia e dos resultados de tal 

processo.  

Agrupar não deve ser utilizado como uma conveniência para 

a criação de mais um nível de autoridade dentro da estrutura 

e, consequentemente, mais um posto de comando com 

eventual gratificação de representação.  

Agrupar é um processo poderoso que organiza o desenho da 

estrutura na busca da racionalização dos recursos financeiros e 

materiais, norteado pelos princípios da eficácia e eficiência.  

 

Uma vez identificadas os postos de trabalho, as questões que 

se apresentam são de outra ordem: 

 

• É possível definir indicadores e metas, produtos ou serviços 

esperados de cada posto?  

• Em que base as posições devem ser agrupadas em áreas? 

• Qual o tamanho de cada área; quantas pessoas devem 

subordinar-se a um gerente?  

• Quanto poder de tomada de decisão deve ser delegado aos 

gerentes das linhas intermediárias? 

 

 

Agrupamento por processo de trabalho ou função  

 

O trabalho pode ser agrupado por sua função básica na 

organização, tais como desenvolver pesquisa, administrar 

acervos bibliográficos, administrar infraestrutura geral etc.  

 

Finalmente, definidos os critérios para o agrupamento das 

posições individuais ou postos de trabalho na estrutura, as 

questões iniciais apresentam outros contornos: 

Agrupar não deve ser 

utilizado como uma 

conveniência para a 

criação de níveis de 

autoridade. 

 
Agrupar deve ser 

utilizado no sentido 

de racionalizar o 

desenho da estrutura 

organizacional  
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•  Quantas posições devem estar contidas nos agrupamentos 

de primeiro nível, ou seja, na base da estrutura?  

• Quantos agrupamentos de base por sua vez que irão compor 

áreas de ordem mais alta no desenho?  

• Qual deve ser o formato da estrutura que integre as áreas, 

otimize recursos e aumente a eficiência do Órgão? 

 

O tamanho de cada agrupamento tende a ser  maior e mais 

eficiente se houver: 

• Padronização dos seus processos de trabalho, dos resultados 

esperados e das habilidades exigidas, uma vez que o gerente 

precisa dedicar menos tempo com a supervisão direta de 

cada funcionário e maior número de funcionários podem se 

reportar a ele;  

• Autonomia dos funcionários da equipe para realização das 

atividades. 

• Simplificação de procedimentos 

 

2.2  Definição dos Postos gerenciais e suas competências 

 

A direção ou coordenação dos Centros e Núcleos e outras 

instâncias deliberativas  são compostas por pessoas com 

responsabilidade  global,  encarregadas de assegurar que a 

mesma cumpra sua missão de modo eficiente e eficaz. É 

responsável pelas relações com o ambiente interno e externo, 

respondendo também pelo desenvolvimento da estratégia da 

Unidade.    

O nível de responsabilidade e complexidade desses postos 

gerenciais bem como sua correspondência na tabela de 

gratificações foi previamente definido na criação do órgão.  

Os demais postos gerenciais são compostos por lideranças 

com responsabilidade formal, que propiciam a interação com 

as  bases da organização.  

O número de postos gerenciais e suas gratificações (tabela 

de GR) dependerá do número de pessoas supervisionadas, da 

complexidade dos processos a serem desenvolvidos e do nível 

de inter relação entre áreas (internas ao CINP) e entre órgãos 

externos,  e da quantidade de áreas que foram  agrupadas em 

níveis hierárquicos mais baixos. 

O papel dessas lideranças é abrangente: ajudar na 

formulação das estratégias para os Órgãos, administrar o fluxo 

de decisão, administrar recursos, regras, planos e projetos, 

Lembre-se que há dois 

critérios gerais que 

devem nortear a 

elaboração da 

proposta de 

Certificação dos Órgãos 

da Unicamp: 

1. Otimizar o uso dos 

recursos, como um 

dos valores a serem 

perseguidos pela 

administração 

quanto às despesas 

com o quadro de 

pessoal e com os 

postos gerenciais; 

2. A melhoria de todos 

os processos 

administrativos, 

reduzindo o tempo 

de tramitação, 

evitando retrabalho 

e informatizando 

processos revisados. 
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gerenciar situações de fronteiriças das parcerias e contatos com 

outros gerentes, dar “feedback” (retorno) sobre o desempenho 

e os resultados aos níveis hierárquicos sob sua responsabilidade. 

Para a identificação do posto de trabalho gerencial é 

importante ter a clareza das competências necessárias para sua 

ocupação, complexidade das tarefas e as habilidades 

requeridas.   

 

3 – Encaminhamento da proposta  

A proposta deverá conter:  

 

• Introdução contendo a caracterização da Unidade e uma 

breve descrição da evolução histórica (mudanças) 

demonstrando a sua atividade principal e perfil do 

público/entidade atendidas e números que demonstrem o 

seu crescimento das atividades ao longo do período 2003-

2013;  

• Justificativa das propostas de mudanças organizacional 

demonstrando a ligação das mesmas com as situações 

encontradas na etapa de diagnóstico. Completar a 

justificativa com outras ações identificadas que devem ser 

desenvolvidas paralelamente à implantação do novo 

organograma; 

• Organograma proposto (representação gráfica)  - Proposta 

justificada do detalhamento do organograma proposto 

destacando as competências de cada área e cargo da 

nova estrutura, respeitando os requisitos definidos pela 

Deliberação CAD-A-001/2014, de 11/02/2014. 

• Formulário I - Principais Processos – caracterizados pelas 

grandes áreas  

• Formulário II - Perfil dos atuais profissionais das Carreiras PAEPE 

e Pesquisador alocados nos CNIP 

• Formulário III - Tipos de postos gerenciais e  correlação dos 

mesmos com principais processos   

• Funcionograma: quadro de pessoal por função, cargo, 

jornada e turno de trabalho, identificando as vagas não 

ocupadas (se existirem) e o extra-quadro (estagiários, 

bolsistas, colaboradores, FUNCAMP, etc);  

• Aprovação do órgão colegiado. 

  

Para a identificação 

do posto de trabalho 

gerencial é 

importante ter a 

clareza das 

competências 

necessárias para sua 

ocupação. 

http://www.prdu.unicamp.br/
http://www.unicamp.br/


   Certificação de Centros e Núcleos           
 
 

Página 17 de 21 
 

VI. Glossário 
 

Conceitos de Configuração Organizacional 

Estruturas 

Organizacionais 

 Forma como as organizações se articulam para desenvolver 

suas atividades.  Usualmente, são representadas por meio de 

organogramas.  A estrutura depende de fatores situacionais e 

determinantes, tais como o tipo de atividade e ambiente em 

que realiza sua missão e visão, estratégia, tecnologia, métodos 

e processos de trabalho bem como,  pessoas,  suas 

competências e habilidades.  Podem ser formal ou informal. 

Possuem níveis de atuação: Estratégico, Tático e Operacional. 

 

Estrutura Formal A estrutura formal é planejada e, portanto, “oficial". Seu fluxo 

de autoridade é descendente, estável e sujeito ao controle de 

um ou mais níveis de decisão e tipos de direção, o que 

também pode ser chamado de nível hierárquico.  Pode 

crescer de tamanho dependendo da complexidade dos seus 

processos e atividade, e das competências e habilidades das 

suas pessoas e da inter-relação entre áreas. 

Organograma É a representação gráfica da estrutura formal da Organização 

onde se percebe a divisão do trabalho, dos processos de 

trabalho, a departamentalização, a  relação 

superior/subordinado, as linhas de autoridade e as linhas de 

responsabilidades. Explicita os cargos, nomes dos titulares, 

número de pessoas e sua relação funcional. Há vários modelos 

de estruturas: tradicionais simples, burocrático, matricial; e, 

modelos de  estruturas modernos:  virtual, sem fronteiras e 

estruturas de equipes. 

 

Processos de trabalho Conjuntos de atividades sequenciais e logicamente 

relacionadas, que são organizadas com a finalidade de 

produzir os resultados desejados para a realização da missão 

do órgão e dos seus objetivos estratégicos. Processo é 

qualquer fenômeno que caracterize uma mudança contínua 

no tempo ou qualquer operação ou tratamento contínuo. O 

conceito de processo implica que os acontecimentos e as 

relações sejam dinâmicos, em evolução, sempre em 

mudança, contínuos.  

 

Revisão de Processos Estudo detalhado de um processo visando torná-lo o mais 

aderente possível às necessidades dos órgãos e da instituição. 

Indicadores Medidas de resultados em termos de qualidade, 

produtividade, atendimento, custo do produto ou serviço. 

Podem apontar para necessidades diretamente ligadas ao 

modelo organizacional tais como números de pessoas, 

carência de treinamento, de coordenação, de tomada de 
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decisão ou ainda de sistemas de informações.  

Perfil Profissional Conjunto de habilidades e competências apresentadas pelo 

servidor, que podem ser ou não compatíveis com as exigidas 

pelo cargo ou função. 

Postos de Trabalho  O posto de trabalho corresponde a um papel definido, que 

comporta instruções e procedimentos (o que fazer, quando 

fazer e como fazer), e meios (onde fazer, com que fazer), a ser 

ocupado por um servidor com um perfil bem determinado e 

definido. 

 

Funcionograma Gráfico que tem por objetivo demonstrar detalhadamente as 

principais atividades desempenhadas em cada subestrutura 

do organograma. É como se pudéssemos abrir cada um dos 

órgãos representados no organograma, visualizando como 

estão compostos em termos de colaboradores e quais 

atividades são desenvolvidas em cada uma delas. Portanto, é 

um gráfico derivativo do organograma. Não há 

funcionograma se não existir organograma. 

 

Níveis de Influência 

Organizacional 

Níveis de tomadas de decisões organizacionais – são três: 

estratégico; tático e operacional. 

 

Nível de Influência 

Estratégico 

Compreende atividades relacionadas a diretrizes  e objetivos 

gerais dos órgãos de acordo com as normas, regras e 

interesses da alta direção da instituição e das comunidades 

acadêmica, administrativa e discente;  

Nível de Influência 

Tático 

Compreende atividades relacionadas ao entendimento dos 

objetivos gerais dos órgãos, traduzindo-a em atividades e 

objetivos específicos.  Nível que articula providências e 

promove o contato eficaz e eficiente entre os níveis 

estratégico e operacional.  Organiza e acompanha o 

conjunto de objetivos ou propósitos organizacionais. 

 

Níveis de Influência  

Operacional 

Neste nível estão as atividades relacionadas á execução dos 

planos para alcance dos objetivos definidos pelo nível 

estratégico e traduzidos pelo nível tático. Referem-se a 

execução de  operações  através das  atividades cotidianas.  

Estratégias Definição do caminho mais adequado para alcançar o 

objetivo. Variável ordenadora, a forma de se conduzir 

caminhos quanto às estruturas, processos, quadros funcionais e 

recursos institucionais. 

 

Avaliação da Estrutura 

organizacional 

Procedimento através do qual se verifica  que a estrutura 

organizacional necessita ser revisada. A análise deve ser feita 

através do levantamento da estrutura atual com o 

delineamento da estrutura ideal, considerando  resultados, 

problemas evidenciados e nível de satisfação dos servidores. 
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Componentes da 

Estrutura Organizacional  

São três: Sistema de Responsabilidades: departamentalização, 

linha  assessoria e especialização do trabalho; Sistema de 

Autoridade: amplitude administrativa de controle, níveis 

hierárquicos, delegação, centralização/descentralização; 

Sistema de comunicação: resultado da interação e dinâmica 

das unidades organizacionais. 

 

Condicionantes da 

Estrutura Organizacional 

São 4: Fator humano ( comportamento e competência); Fator 

ambiente externo ( mudanças e influências); Fator sistema de 

objetivos e estratégias (definição clara de diretrizes e metas); e 

Fator Tecnologia  (conhecimento e equipamentos) 
 

Conceitos de Estruturas Organizacionais 

Coordenadoria / 

Diretoria 

Atua no nível de influência estratégico. Interage com o 

contexto organizacional do Centro ou Núcleo e da Unicamp, 

avaliando constantemente as expectativas em relação aos 

processos e/ou atividades organizacionais sob sua gestão. 

Formula, com auxílio dos outros níveis de influência (tático e 

estratégico), as políticas e diretrizes do Centro ou Núcleo. 

Secretaria Fornece suporte administrativo às outras subestruturas do 

Centro e Núcleo.  

Assessoria / Assistência Fornece suporte aos níveis estratégicos em diversos âmbitos 

(administrativo, técnico, comunicação, jurídico, entre outros) 

para subsidiar e auxiliar nas tomadas de decisão. Não possui 

autoridade sobre os demais níveis.   

Serviço Atua no nível de influência tático/operacional e está 

relacionado à articulação entre os níveis de influência 

estratégico e operacional. Subsidia tanto o nível estratégico 

com informações referentes aos processos de trabalho quanto 

o nível operacional com formulação de diretrizes para 

execução das atividades do Centro ou Núcleo. 

Seção Atua no nível de influência operacional . Pode ser diretamente 

vinculado ao nível de influência estratégico do Centro ou 

Núcleo, de acordo com suas responsabilidades e processos de 

trabalho. Efetiva as ações necessárias ao cumprimento das 

políticas e diretrizes estabelecidas nos níveis superiores, bem 

como fornece informações aos níveis superiores referentes à 

operacionalização dos processos de trabalho e suas 

necessidades. 

Célula de trabalho Agrupamento de pessoas com atividades voltadas a um fim 

específico, orientadas por uma maior qualificação técnica, 

maior experiência ou maturidade profissional, com 

capacidade de manter o funcionamento da equipe, porém 

sem necessidade de delegação formal para atuar sobre o 

planejamento e gerenciamento dos recursos materiais e/ou 

orçamentários ao seu alcance. Devido a essas características 
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não se justifica como uma instância decisória na estrutura de 

um órgão. 

Laboratório Subestrutura relacionada a projetos de pesquisa, ensino e 

extensão, com atividades voltadas a um fim específico, com 

profissionais com alta qualificação técnica, maior experiência 

ou maturidade profissional, com capacidade de manter o 

funcionamento da equipe, porém sem necessidade de 

delegação formal para atuar sobre o planejamento e 

gerenciamento dos recursos materiais e/ou orçamentários ao 

seu alcance.  
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Anexo 1-  
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