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RESUMO 

 

O mercado de atuação das universidades vem apresentando ano após ano, um 

aumento na concorrência, criando necessidades específicas de inovação nas áreas do 

gerenciamento educacional. Pesquisas apontam que o gerenciamento educacional das 

universidades difere do gerenciamento organizacional que as próprias universidades 

conceituam e ensinam aos seus alunos, considerando a complexidade administrativa destas 

instituições e a diversidade de atores, ou partes interessadas no processo decisório das 

mesmas. A sinalização dos órgãos nacionais de controle e acompanhamento educacional, 

entre eles a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 

responsável pela avaliação da pós-graduação no Brasil, indica a necessidade do 

acompanhamento de alunos e egressos dos programas de pós-graduação. Sendo assim, 

apresenta-se uma oportunidade de inovação e diferenciação, no mercado educacional, para 

as questões administrativas, além das questões de captação de material humano. Dentro deste 

contexto, o presente estudo busca responder a seguinte questão: Como a gestão de projetos 

pode auxiliar o desenvolvimento de uma associação de alunos e egressos em um programa de pós-

graduação stricto sensu, baseado na gestão de stakeholders? O objetivo principal deste trabalho é 

apresentar um plano para o desenvolvimento de uma associação de alunos e egressos de um programa 

de pós-graduação stricto sensu, com base na gestão de projetos e utilizando a gestão de stakeholders, 

visando auxiliá-la em seu desenvolvimento e crescimento, utilizando para tanto, as 

ferramentas e os conceitos da gestão de projetos. Para responder à esta questão e alcançar o 

objetivo principal, foi realizada uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa, natureza 

descritiva e explicativa e com método de condução por meio de uma pesquisa-ação. Os 

levantamentos realizados apresentaram uma visão sobre quem e quais são os stakeholders 

de uma associação de alunos e egressos, bem como as visões dos gestores desta associação 

e como uma adequada gestão deste projeto pode colaborar e potencializar tal associação, 

revertendo em benefícios extensíveis para a instituição de ensino superior que a mesma 

representa. 

 

 

Palavras-chave: Instituições de Ensino Superior; Gestão de Projetos; Stakeholders; Sistema 

Educacional. 

  



ABSTRACT 

 

 

Year after year, the kind of market where universities function has been showing an increase 

in competition and creating specific needs of innovation in educational management area. 

Researches indicate that the educational management of the universities differs from the 

organizational management which is conceptualized and taught to their students. The 

elements considered to reach this conclusion are the administrative complexity of these 

institutions and the diversity of actors or stakeholders in the decision-making process. 

Signaling from national agencies for educational control and monitoring, including the 

Higher Education Personnel Improvement Coordination - CAPES, responsible for 

evaluating Brazilian post-graduation, indicates the need for monitoring the students of these 

programs. This fact indicates an opportunity for innovation and differentiation in the 

educational market, related to administrative matters, in addition to human material 

capturing issues. Within this context, this study aims at answering the question “How can 

project management contribute to the development of a students and graduates association, 

from a post-graduate studies program, based on stakeholder management?”.  The main 

objective of the study is to present a plan to develop a students and graduates association 

from a post-graduate studies program, based on project management and using stakeholders 

management. It aims at assisting in the development and growth of the association, using 

both the tools and concepts of project management. To answer this question and achieve the 

main goal, an applied research was conducted. The research was of descriptive and 

explanatory nature, using qualitative approach and action-research methodology. The results 

identified who are the stakeholders of such an association, as well as the point of view of its 

managers. Results also showed the contribution of a proper project management to leverage 

the development of  the association, bringing benefits which are extensible to the higher 

education institution it represents. 

 

 

Keywords: Higher Educational Institutions; Project Management; Stakeholders; 

Educational System. 
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1) INTRODUÇÃO 

 

A definição de projetos e sua consequente necessidade de gestão apresentada por Cleland 

& Ireland (2007) remete à combinação de recursos organizacionais com o objetivo de criar algo que 

não existia. Esta gestão também visa proporcionar maior capacidade e desempenho superior na 

formulação de estratégias organizacionais, tornando-se então, o principal meio para a organização 

entender e reagir junto às necessidades de mudanças em seus produtos, serviços e processos. 

Os focos destas mudanças, estão em custo, prazo e capacidade de desempenho técnico, 

sendo que é possível relacionar o prazo de um projeto com a observação da ideia de que este também 

é definido apenas como um esforço temporário empreendido para criar um produto (PMI, 2013). 

Assim, coloca-se em debate a existência ou não da finalização de um projeto, observando 

especificamente a gestão de projetos em instituições de ensino superior, com suas constantes 

necessidades de formulação e reformulação das estratégias organizacionais. 

Estas estratégias agem em conjunto com a atuação da instituição de ensino superior no 

mercado concorrente, além do público alvo ao qual se destinam, pois, uma vez dentro deste ambiente 

de prestação de serviços, pode ser necessário observar a satisfação da entrega e a continuidade de 

uso do ambiente em situações específicas que serão estudadas nesta dissertação. 

O mercado concorrente e o público alvo apresentam possibilidades de interação para com 

as instituições de ensino superior, entre diferentes agentes, podendo ser inseridos em sua gestão de 

projetos, assim como direcionado pela pesquisa nos estudos de Phillips, Freeman, & Wicks (2003). 

Estes autores apresentaram o conceito do termo stakeholders, como algo nascido nos anos 60 em um 

trabalho do Stanford Research Institute, mostrando a necessidade de gerentes entenderem os 

interesses de acionistas, empregados, clientes, fornecedores, instituições financeiras e a sociedade, 

para assim, desenvolverem suas propostas de negócios. 

Bowen (1957) apresentou o conceito de stakeholders como parceiro, explicitando os graus 

de comprometimento e dependência recíproca existente entre empresas e seus diversos públicos. 

Nesta linha de raciocínio, pode-se identificar uma possível necessidade das instituições de ensino 

superior (IES’s), em buscar, na atualidade, identificar, entender e conhecer quem são estes parceiros 

comprometidos e dependentes de suas atividades, para possivelmente interagir e potencializar o 

planejamento estratégico, sua continuidade, crescimento e desenvolvimento no mercado de atuação. 

A área definida como Gestão de Stakeholders, desenvolvida recentemente, na última versão 

do guia de melhores práticas em Gestão de Projetos, PMBOK®, apresenta pontos de gerenciamento 

necessários para a identificação das partes interessadas, gerenciamento das partes interessadas, 
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gerenciamento do envolvimento das partes interessadas e controle do envolvimento das partes 

interessadas. 

Mesmo que em versões anteriores do PMBOK®, alguns destaques do gerenciamento de 

partes interessadas, já faziam parte do guia, o trabalho de Ferenhof, Fraga e Selig (2014), indica a 

necessidade de maior atenção e estudos específicos sobre o assunto, criando e apresentando modelos 

para a identificação e a gestão de stakeholders, tais como um framework para a gestão de 

stakeholders. 

Observando estes padrões de definição das partes interessadas (stakeholders) para as 

instituições de ensino superior (IES’s), pode ser viável buscar o entendimento e a compreensão de 

que estas IES’s crescem e se desenvolvem no decorrer dos anos, buscando a realização de suas 

atribuições em conjunto com critérios educacionais governamentais e as necessidades demandadas 

pela sociedade. 

O mercado profissional exige uma qualificação, em suas áreas de atuação, cada vez maior, 

sendo esta ideia, corroborativa com a perspectiva, não tão recentes assim, de que o processo 

educacional é realmente importante para uma nação, pois na virada do século, Gadotti (2000), 

apresentou em seu trabalho os acontecimentos mundiais que influenciavam e exerciam poder 

decisório sobre a sociedade e empresas, denominando à época como capitalismo globalizado. 

Este capitalismo globalizado, volta a ser citado no trabalho de Catani, Oliveira e Michelotto 

(2010), destacando a ideia do acúmulo de vantagens diferenciais, que por vezes, excluem 

automaticamente países e regiões que não interessam ao sistema produtor. 

Assim, pode-se supor que a necessidade de aumento na oferta de cursos em nível de pós-

graduação, bem como ações específicas nas áreas gerenciais com propósitos de atrair e reter alunos 

para a formação de futuros profissionais, poderá criar o devido interesse entre todas as partes que 

estarão envolvidas no projeto, acumulando vantagens diferenciais e o bloqueio das possíveis 

exclusões por falta de interesse junto ao sistema produtor. 

O desenvolvimento de um profissional capacitado e com habilidades específicas, seja ele 

um futuro pesquisador acadêmico ou não, pode demonstrar ao mercado, as qualidades e as fraquezas 

de uma instituição de ensino superior, corroborando para que os futuros alunos escolham as 

instituições de maior destaque para a sua formação acadêmica / profissional. 

Com a escolha da IES definida pelo futuro aluno, este projeta o seu futuro, entendendo que 

o conhecimento que irá adquirir participará de sua base de formação e desenvolvimento, auxiliando 

o próprio desenvolvimento do país, por meio do sistema educacional e da sua respectiva qualidade 

(Gadotti, 2000). 
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Por parte da comunidade (futuros alunos) com base nos critérios e necessidades apontados 

nos últimos parágrafos, a escolha das instituições de ensino superior será fator determinante para a 

continuidade de um curso, ou até mesmo da própria instituição de ensino superior. 

Dantas (2011) fala sobre a formação de bons profissionais na área educacional, bem como 

futuros pesquisadores com alto senso ético, social, econômico e cultural, como sendo obrigações do 

sistema nacional de pós-graduação, corroborando com a ideia de desenvolvimento de instrumentos 

avaliativos que venham mensurar a qualidade de forma ampla e sistêmica, por parte das IES’s. 

No Brasil, avaliação e reconhecimento da pós-graduação stricto sensu, acesso e divulgação 

da produção científica, investimentos na formação de recursos no país e no exterior, promoção da 

cooperação científica internacional, assim como a indução e fomento da formação inicial e 

continuada de professores para a educação básica são responsabilidades da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Ao tratar do assunto sobre o desenvolvimento das instituições de ensino superior (IES’s) 

no Brasil, torna-se necessário avaliar ou conhecer, no mínimo, a história e caminhos percorridos por 

este processo, uma vez que a necessidade de um país possuir determinado nível de desenvolvimento 

humano e tecnológico para obtenção de destaque e captação de investimentos globais, passa por uma 

educação de qualidade com formação sólida e com profissionais bem preparados para o mercado de 

trabalho. 

Conforme Saorim (2009), o surgimento dos primeiros cursos de pós-graduação ocorreu em 

1965. Após esta data é possível perceber que o desenvolvimento cultural e tecnológico, seja no 

âmbito pessoal ou profissional, recebeu transformações e inovações que foram ou deveriam ser 

entendidas e absorvidas pelo sistema educacional, em específico os cursos de pós-graduação stricto 

sensu e as IES’s tratados neste estudo, passando assim por processos de aprimoramento visando 

atender novas necessidades e demandas em conformidade com um público e organizações com 

maiores exigências e especificações. 

Desde 1976, o sistema de avaliação da pós-graduação mantido pela CAPES apresentou 

importante papel para auxílio do desenvolvimento e aperfeiçoamento dos referidos cursos, tanto em 

qualidade, quanto em aprimoramento e regulação dos cursos de mestrado e doutorado em todo o país 

(Moritz, Pereira, Moritz, & Maccari, 2013). 

O aprimoramento da qualidade dos programas de pós-graduação, efetuado pela CAPES, 

bem como as avaliações que visam consolidar o crescimento e desenvolvimento das IES’s, em 

conjunto com o desenvolvimento científico e tecnológico, criam uma cadeia de valor que tende a 

aumentar as perspectivas de atração dos melhores alunos, mantendo assim, as atividades acadêmicas 

e a produção científica da IES escolhida, com alto padrão e excelente nível de reconhecimento 

perante o mercado. 
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Entendendo o maior envolvimento e atribuições da CAPES, no decorrer dos anos, e a 

necessidade de aprimoramento dos cursos de pós-graduação stricto sensu do Brasil para o 

atendimento das novas demandas já citadas, é possível avaliar o uso de uma gestão de projetos como 

um processo para obtenção de melhorias. 

O documento divulgado pela CAPES (2010), denominado Plano Nacional de Pós-

Graduação 2011-2020 – PNPG, mostra a tendência das atividades acadêmicas em necessitarem 

abordar e considerar fortemente as aplicações práticas de seus estudos, utilizando-os perante as 

demandas sociais, além de promover seminários para discussão do aprimoramento da avaliação dos 

trabalhos de conclusão de curso, produção científica dos discentes egressos até sua atuação como 

profissional formado pela IES. 

A ideia de gerenciamento de projetos ou a inserção deste tema em situações diversas 

aprimorou-se e cresceu ao longo das últimas décadas, bem como se expandiu para outras áreas de 

atuação, além das áreas organizacionais, alcançando inclusive a área educacional (Instituições de 

Ensino Superior – IES’s), enfatizando neste trabalho aquelas que oferecem cursos em nível de pós-

graduação para mestres e doutores. 

Com base neste cenário descrito, onde a gestão de projetos pode ser inserida na 

administração de instituições de ensino superior, suprindo ou diferenciando estas dentro do mercado 

de atuação, também auxiliando ou potencializando seu desenvolvimento e crescimento em função 

do atendimento e gerenciamento adequado de suas partes interessadas (stakeholders), entende-se que 

ações adequadas poderão ser a chave para um ambiente de crescimento e de continuidade. 

Neste sentido, acompanhar o aluno egresso torna-se cada vez mais importante, pois o 

mesmo é uma das principais partes interessadas no projeto e este acompanhamento tende a levar a 

IES para um despertar relacionado a realidade da mesma, em estabelecer estratégia que venha a 

vencer obstáculos e implementar uma educação empreendedora (Pena, 2009). 

Ainda neste tema, os estudos de Ortigoza, Poltroniéri e Machado (2012), apontam que além 

da avaliação dada ao atendimento dos requisitos da CAPES, as IES’s devem dispor de uma avaliação 

realizada por parte dos próprios egressos, uma vez que estes, são capazes de analisar de forma 

abrangente, a importância de sua formação na sua atuação profissional em diferentes dimensões. 

Uma das formas de acompanhamento que vem sendo realizada, é a criação e o 

desenvolvimento de associações de alunos e egressos, internacionalmente reconhecidas como 

associações alumni, que buscam consolidar a relação entre egresso e IES, principalmente devido à 

sentimentos ou vertentes difundidas nos estudos de Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2006), que 

apontaram o sentimento de “pertencer”, como uma das cinco principais características de entrega de 

valor junto aos serviços educacionais. 
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Este mesmo estudo, indicou também que, o envolvimento do aluno com a IES, antes e após 

o curso, pode oferecer maior valor aos serviços prestados e com isso promover uma ideia de que a 

certificação junto àquela IES está associada à qualidade por meio até de admiração para com a IES 

e seus professores (Veludo-de-Oliveira & Ikeda, 2006). 

Desta forma, esta dissertação buscará consolidar um estudo sobre o desenvolvimento de 

uma associação de alunos e egressos, por parte de uma IES, que aplicando estudos da gestão de 

stakeholders, poderá desenvolver decisões administrativas e estratégicas para consolidar seu 

crescimento e desenvolvimento no mercado por meio da gestão de projetos. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Os critérios de qualidade que são definidos pelas notas da Avaliação CAPES, servem de 

principal direcionador estratégico dos programas de pós-graduação, obrigando o credenciamento e a 

busca do cumprimento dos quesitos em cada nível de avaliação (Maccari, de Almeida, Nishimura, & 

Rodrigues, 2009). 

No Brasil, o Conselho Nacional de Educação [CNE], é responsável pela autorização, 

reconhecimento e renovação dos cursos de pós-graduação stricto sensu, a fim de que as IES’s possam 

expedir diplomas reconhecidos pelo MEC com validade nacional (CAPES, 2014). 

IES que não observam, no mínimo, os quesitos de avaliação CAPES, podem incorrer em 

problemas, não apenas em seu processo administrativo educacional, mas também na autorização e 

reconhecimento de seus cursos e por fim na expedição dos seus diplomas. 

Maccari e Teixeira (2014) apresentam em seu trabalho as ações práticas afetadas por 

experiências vividas no curso de pós-graduação, junto aos egressos (ex-alunos), determinando a 

qualidade do programa pelas condições de funcionamento e contribuições que o mesmo entregou à 

trajetória profissional e acadêmica dos alunos, apontando para os efeitos posteriores que a formação 

do aluno pode ocasionar sobre a imagem da instituição de ensino superior (IES). 

Em estudo realizado sobre as redes de programas de pós-graduação, Guimarães, Gomes, 

Odelius, Zancan e Corradi (2009), destacam um resultado relevante para a avaliação das IES’s, no 

que tange à Análise de Relações Acadêmicas, já que estas apresentaram um baixo índice de 

interações dos cursos pesquisados e de seus respectivos agentes influenciadores [professores, alunos 

e instituições], principalmente por serem critérios que não compõem o modelo de avaliação CAPES. 

Se análises sobre relações acadêmicas apontam índices baixos sobre o uso de interações 

das IES’s para com os seus respectivos e mais próximos stakeholders [professores e alunos], assim 

como, ações práticas das IES’s junto aos seus egressos, e relacionadas às experiências vividas no 
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curso de pós-graduação, podem determinar a qualidade do programa e até mesmo, influenciar a 

imagem da IES, problemas poderão ocorrer, a cada momento em que etapas como estas não sejam 

observadas em seus projetos e em suas necessidades de desenvolvimento e crescimento. 

Com a atual denominação da nossa sociedade, como “sociedade do conhecimento”, 

justamente por possuir o capital intelectual como fator crítico estratégico e diferenciador entre as 

organizações, Meyer e Murphy (2003), debateram esta ideia em conjunto com a importância das 

IES’s, definidas por “organizações do conhecimento”, colocando as mesmas no centro das mudanças, 

assim necessitando de adequada gestão educacional, projetizada e profissional. 

Estando no centro das mudanças exigidas pelo mercado de trabalho, sociedade e até mesmo 

pelas exigências combinadas entre diversos stakeholders, cabe às IES’s, iniciarem os estudos e a 

aplicação de seus próprios conceitos administrativos e de gestão de projetos, para conforme a 

necessidade, afastar problemas que poderão ocasionar o fechamento de cursos ou até mesmo da 

própria IES, por falta de procura dos seus serviços, devido sua baixa qualidade ou não 

reconhecimento da sua imagem dentro do seu mercado de atuação. 

Um paradoxo existencial das IES’s, refere-se à formação de profissionais administradores, 

que devem aplicar na prática o conhecimento adquirido em suas formações acadêmicas, porém as 

próprias IES’s não aplicam seus conceitos na administração educacional, sendo desta forma 

denominadas organizações complexas (Meyer, 2008). 

Este mesmo estudo de Meyer (2008) apresentou características essenciais que demonstram 

a complexidade existente nas IES’s, sendo resumidamente, sua estrutura colegiada, anarquia 

organizada, sistema frouxamente articulado, natureza política, além da própria citação de Mintzberg 

e Rose (2003) como a constatação de existência de uma burocracia profissional. 

Estas características, aparentemente antiquadas e com certa rigidez, sem apresentação de 

possibilidades de mudanças, potencializam problemas futuros, no que é possível supor, inclusive, a 

continuidade da IES no mercado de trabalho. 

As IES’s adotam modelos para formulação de estratégias idênticos ao modelo de caráter 

organizacional, sem mesmo considerar suas próprias peculiaridades, e que, por este motivo, podem 

conduzir a administração educacional ao fracasso (Andrade, 2003; Rebelo, Coelho, & Erdmann, 

2000). 

Entende-se que para atingir as metas educacionais, manter ou obter qualificação que 

garanta o funcionamento das IES’s, por meio das avaliações CAPES, as bases da gestão de projetos 

e o foco no gerenciamento dos stakeholders poderão auxiliar ou potencializar resultados positivos. 
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1.1.1 Questão de Pesquisa 

 

A adequada gestão de projetos em instituições de ensino superior (IES’s), pode criar um 

diferencial estratégico perante o mercado e seus futuros clientes. Uma área de estudo recentemente 

abordada como auxílio para a gestão de IES é a área que estuda e busca conhecer as opiniões de 

partes interessadas (stakeholders) em todo o processo, contribuindo assim, de maneira positiva ou 

negativa em um todo, além de potencializar as ações definidas por estas IES’s. 

Diante do exposto, esta dissertação buscará responder a seguinte questão de pesquisa. 

Como a gestão de projetos pode auxiliar o desenvolvimento de uma associação de alunos 

e egressos em um programa de pós-graduação stricto sensu, baseado na gestão de stakeholders? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

 

Apresentar um plano para o desenvolvimento de uma associação de alunos e egressos de 

um programa de pós-graduação stricto sensu, com base na gestão de projetos e utilizando a gestão 

de stakeholders. 

 

1.2.2 Específicos 

 

Devido às informações sobre as necessidades de reconhecimento das partes interessadas 

(stakeholders) junto às IES’s, que porventura, podem influenciar e serem influenciadas, positiva ou 

negativamente e ações que venham garantir até mesmo a continuidade da IES, é proposto uma 

sistemática para a identificação de stakeholders, à partir dos seguintes estágios: 1) identificação dos 

stakeholders relevantes à IES, 2) categorização e priorização dos stakeholders e 3) proposição e 

desenvolvimento de ações que possibilitem o crescimento da associação de alunos e egressos. 

Com a participação dos principais gestores da associação de alunos e egressos, pretende-se 

desenvolver os estágios propostos, a fim de, em um primeiro momento, estabelecer quem são as 

partes interessadas (stakeholders) que podem efetivamente agir e interagir perante a associação, 

passando então para os desenvolvimentos de roteiros e a apresentação de uma possível gestão de 

stakeholders dentro de um processo educacional projetizado. 
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Na prática, ao conhecer os stakeholders, a associação pode interagir com as diversas partes 

envolvidas, buscando o atendimento dos principais requisitos destes, além de proporcionar potenciais 

melhoras em sua imagem institucional perante seus atuais e futuros clientes, sociedade e demais 

agentes de interação que possam ser descritos. 

A quinta edição do guia PMBOK®, em seu capítulo 13, apresenta o processo de 

gerenciamento das partes interessadas, de forma que estas, possam ser realizadas em quatro estágios, 

sendo, identificação, planejamento, gerenciamento e controle de engajamento das partes 

interessadas, atendendo as necessidades, resolvendo problemas e mantendo constante comunicação 

com os stakeholders (PMI, 2013). 

Desta forma definem-se três objetivos específicos desta dissertação: 

1- Identificar quais são os stakeholders em uma associação de alunos e egressos. 

2- Identificar os principais requisitos e expectativas dos stakeholders, no que tange o 

desenvolvimento de uma associação de alunos e egressos. 

3- Direcionar, por meio de um plano, o desenvolvimento de uma associação de alunos e 

egressos em um programa de pós-graduação stricto sensu, baseado na gestão de 

stakeholders. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

 

Nos Estados Unidos, existem grandes incentivos para a criação e manutenção de 

associações de alunos e egressos, objetivando mantê-los próximos aos programas de pós-graduação, 

alcançando feedbacks e identificando oportunidades de melhoria, conforme os estudos de Maccari, 

Riccio e Martins (2013). Com estes conceitos, o aluno egresso torna-se importante fonte de receitas 

para a IES, por meio de doações realizadas pelo próprio egresso (Fundraising), além de buscar 

objetivos de construção e fortalecimento entre as relações de longo prazo para com a IES e seus 

egressos, facilitando assim a comunicação entre ambos (Wells, 2015). 

As dificuldades existentes para esta manutenção de contato contínuo e, por consequência, 

a obtenção dos benefícios citados no parágrafo anterior, passam pela composição da vida social que 

o aluno desenvolve após a sua saída do programa, uma vez que os mesmos trabalham em tempo 

integral e dividem com a família o tempo restante, impossibilitando investir ou assumir outras 

relações (Haynes & Irvin, 2005). 

Com associações criadas no Brasil e após as barreiras de tempo e novidade serem 

transpostas, é possível identificar problemas com a manutenção destas associações, de forma que 

ofereçam benefícios incentivadores aos envolvidos (stakeholders) em todo o projeto. 
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Em sua tese de doutorado, Riscarolli (2007) apresenta um ambiente econômico 

desfavorável para as IES’s brasileiras, sejam elas públicas ou privadas, existindo grande disparidade 

ao comparar os sistemas de captação (Fundraising) existentes no Brasil e nos Estados Unidos.  

Este mesmo trabalho apresenta dois fatores fundamentais existentes e atuantes que 

influenciam o sistema de captação de recursos: (i) Normas Culturais da Sociedade, onde o 

pensamento e motivação dos doadores são determinantes; (ii) Estrutura Constitutiva, tais como 

sistema legal, tributário, burocracia pública e as formas de responsabilidade individual. 

A pós-graduação do Brasil, em conformidade com os dados divulgados por meio da 

CAPES (2013a), indicava que havia, até 2012, um total de 3.337 programas em atividade, 

responsáveis por 5.082 cursos, dos quais, 2.893 eram de mestrado (56,9%), 1.792 eram de doutorado 

(35,2%) e 397 eram mestrado profissional (7,9%). 

Este mesmo relatório apresentou os dados de crescimento destes cursos em todas as regiões 

do país, com números de 40% para a região norte, 37% para a região centro-oeste, 33% para a região 

nordeste, 25% para a região sul e 14% para a região sudeste, sendo estas duas últimas as que possuem 

maior número de programas de pós-graduação. A produção intelectual também demonstra o 

crescimento da pós-graduação com 171.969 artigos em 2012 (acréscimo de 34%), além do maior 

número de estudantes que obtiveram o título de mestre ou doutor que foram 50.411 em 2010 e 60.910 

em 2012. 

O potencial de crescimento é elevado, mesmo considerando-se o momento atual do país, 

com previsão efetuada por meio do relatório final PNPG 2011 – 2020 (CAPES, 2013b), de 10% ao 

ano, uma vez que na avaliação trienal de 2013, aproximadamente 5.700 cursos de mestrado e 

doutorado nas diferentes áreas de conhecimento apresentaram seus dados para verificação. O mesmo 

relatório apresentou cinco pautas diferentes, tratadas visando a melhoria e o desenvolvimento dos 

cursos de pós-graduação do Brasil, onde é possível destacar duas destas pautas para o estudo nesta 

dissertação:  

I – Pauta de Avaliação: O relatório PNPG 2011-2020 prevê a inclusão de indicadores de 

resultados específicos de verificação e avaliação de destino dos egressos, como por exemplo, na 

inserção ao mercado de trabalho, indicando a necessidade de estudos ou acompanhamento dos 

egressos junto às IES’s que busquem melhor qualificação de seus cursos. 

II – Pauta de Inovação: O relatório PNPG 2011-2020 também prevê o estímulo à 

constituição de redes cooperativas entre universidades, empresas, organizações da sociedade e 

governo que venham a implantar estratégias de interesse compartilhados, corroborando com a visão 

de uma gestão das partes interessadas (stakeholders), a fim de avaliar e potencializar os resultados 

acadêmicos e práticos para ambos. 
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Além destas diferenças elencadas anteriormente, sobre os problemas com a captação de 

recursos para as associações, potencializadas por fatores como cultura e constituição do país, 

visualizando o possível crescimento conforme os relatórios PNPG – CAPES 2011-2020 e as duas 

pautas de avaliação e inovação descritas, uma revisão sistemática de literatura foi executada, nesta 

dissertação, sobre os temas de gestão de projetos e instituições de ensino superior, com a proposta 

de identificar como o assunto é tratado pela comunidade acadêmica. 

Esta revisão sistemática de literatura, demonstrou que o tema de gestão de projetos em 

IES’s pode ser explorado de forma mais abrangente, a fim de orientar e promover um crescimento e 

melhor desenvolvimento dos sistemas educacionais pelo mundo. 

Apesar de evidenciar um maior interesse pelo tema nos últimos três anos, permanece uma 

carência sobre pesquisas relevantes e que venham apresentar modelos, roteiros ou boas práticas em 

gestão de projetos dentro do seguimento de instituições de ensino superior (IES’s). 

Documentos avaliados em maior profundidade identificaram, em sua grande maioria, que 

os trabalhos estão sendo realizados com o desenvolvimento de estudos de caso, interligando as áreas 

científicas e práticas, e com isso, gerando um enriquecimento comum aos pesquisadores, empresas 

ou à comunidade. 

Desta forma, a justificativa para que esta dissertação seja desenvolvida e executada apoia-

se em quatro dimensões, que são: 

Científica / Acadêmica: onde as pesquisas poderão aumentar o conhecimento dos assuntos 

tratados e que se interligam, à saber, IES com gestão de projetos, por meio de uma gestão de 

stakeholders e atuando sobre associações de alunos e egressos. Ainda podem gerar futuros estudos 

em maior profundidade e com maior abrangência para o alcance de resultados cada vez maiores 

dentro do desenvolvimento não apenas das associações, mas também de seus envolvidos diretos e 

indiretos. 

Educacional: onde a diferenciação das IES’s, por meio de características específicas para 

atração de novos alunos e de retenção dos egressos, manterá os mesmos em constante contato com a 

IES, divulgando, valorizando, desenvolvendo e ampliando o crescimento das IES’s e dos próprios 

alunos. 

Pessoal: onde alunos do programa de pós-graduação e egressos poderão manter renovação 

intelectual, buscar novas oportunidades de emprego, melhor qualificação profissional, especialização 

de sua mão-de-obra, sempre com o foco baseado na academia, que mantêm visão especializada em 

resolução de problemas complexos. 

Profissional: onde o crescimento e desenvolvimento da associação de alunos e egressos 

pode corroborar em conjunto com a IES, que a mesma representa, com uma maior visibilidade 
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perante seus alunos (clientes), bem como maior visibilidade diante de empresas e órgãos 

fomentadores de pesquisa. Esta dimensão ainda pode promover junto aos seus alunos o 

desenvolvimento profissional constante, por meio de renovações intelectuais e até mesmo de 

comprovação do interesse da IES no cumprimento das metas avaliativas da CAPES. 

Esta justificativa pode ser visualizada na Figura 1: 

 
Figura 1: Justificativa para o estudo da dissertação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo, estão apresentados a 

contextualização, o problema de pesquisa, a questão de pesquisa, os objetivos geral e específicos, 

além da justificativa e contribuição do estudo. 

No segundo capítulo, estão apresentados resultados de uma revisão bibliográfica sobre os 

quatro pilares base do estudo: gestão de projetos, gestão de stakeholders, instituições de ensino 

superior e associação de alunos e egressos. O primeiro pilar envolve: conceito, métodos, tipologias, 

abordagens tradicional e contingencial, bem como desempenho em projetos. O segundo pilar 

envolve: identificação de stakeholders, técnicas de planejamento e controle de stakeholders e 

gerenciamento do envolvimento no projeto. O terceiro pilar envolve: gestão de instituições de ensino 

superior, panorama sobre a pós-graduação stricto sensu no Brasil, CAPES – regulamentação e 
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sistema de avaliação. O quarto pilar envolve: acompanhamento do aluno egresso e o funcionamento 

das associações de egressos. 

Em seu terceiro capítulo, o trabalho apresenta o método e a técnica de pesquisa a ser 

seguida, considerando o procedimento para a realização da pesquisa e as técnicas de coleta de 

informações, dados e evidências. 

No quarto capítulo, estão apresentadas as análises dos resultados, obtidas por meio das 

revisões de literatura em comparação com as informações extraídas nas entrevistas realizadas com 

os gestores da associação de alunos e egressos, escolhida como objeto de estudo. 

No quinto capítulo, estão apresentadas as conclusões do estudo realizado, dentro do 

objetivo principal do trabalho proposto, assim como as recomendações existentes e necessárias para 

a associação de alunos e egressos, para a comunidade acadêmica e para a aplicação deste estudo em 

outras instituições de ensino superior que desejam desenvolver suas associações de alunos e egressos. 

A estrutura de cada capítulo poderá ser composta por sub-capítulos em conformidade com 

as necessidades e com o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa, que serão demonstrados tendo 

como base principal a gestão de projetos (e respectiva gestão de stakeholders), auxiliando e 

entregando metodologias em administração / gestão de instituições de ensino superior, finalizando 

no desenvolvimento da associação de alunos e egressos, conforme apresentado na Figura 2. 

 
Figura 2: Bases de estudo e pesquisa para dissertação 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2) REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para que o estudo alcance seus objetivos, entre eles a demonstração de como a gestão de 

projetos pode contribuir para o desenvolvimento de uma associação de alunos e egressos em 

programa de pós-graduação stricto sensu com base na gestão de stakeholders, torna-se necessário o 

estudo sobre a própria gestão de stakeholders. 

A gestão de stakeholders é apresentada como uma nova área de conhecimento, 

recentemente inserida com maiores detalhes no guia PMBOK®, demonstrando também, as 

recomendações e métodos instituídos pela própria gestão de projetos,  

Aspectos da gestão de instituições de ensino superior no Brasil e seu respectivo sistema de 

avaliação CAPES, além de critérios e características de acompanhamento de alunos e egressos por 

meio de associações internacionalmente denominadas como alumni, também são apresentadas com 

o objetivo de buscar o entendimento das atividades a serem realizadas, e como poderão ser 

potencializados os resultados em uma gestão adequada, seja ela administrativa, de projetos e de 

stakeholders. 

Teixeira, Maccari e Kniess (2012), abordam que na execução de projetos educacionais, 

muitos outros projetos ocorrem ao mesmo tempo e estes não contemplam um devido planejamento 

estratégico, tornando-se necessária a identificação de ferramentas básicas da gestão de projetos que 

podem auxiliar e potencializar os resultados necessários para a IES. 

 

2.1 GESTÃO DE PROJETOS 

 

A atividade organizacional divide-se em duas categorias: operações e projetos, sendo as 

operações, o envolvimento de atividades repetitivas e rotineiras, e os projetos envolvem iniciativas 

singulares e únicas que impulsionam a inovação da empresa, além de serem considerados como 

organizações temporárias e com processo estabelecido para alcance de metas específicas controladas 

por orçamento, tempo e recursos (Shenhar, 2010). 

Para Cleland e Ireland (2007), um projeto apresenta a combinação de recursos 

organizacionais a fim de criar algo que não existia antes, para proporcionar uma capacidade de 

desempenho superior em estratégias organizacionais. 

Estes mesmos autores, prosseguem ao dizer que os projetos podem ser caracterizados como 

os principais meios pelos quais a organização lida com mudanças em produtos, serviços ou 
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processos, apresentando objetivos específicos relacionados a custo, prazo e capacidade de 

desempenho técnico. 

Na característica estratégica, Junior e Plonski (2011) afirmam que no ambiente de negócios, 

os projetos têm importante função na gestão estratégica das organizações, uma vez que são 

responsáveis pelas mudanças e implementação das estratégias e das inovações que trarão vantagens 

competitivas às empresas. 

Tecnicamente, pode-se definir projeto como qualquer série de atividades que possua um 

objetivo específico a ser atingido, dentro de determinadas especificações que envolvem data de início 

e fim, limite de financiamentos e recursos necessários (Kerzner, 2011). 

Conforme o PMI (2013), a característica apresentada sobre projeto é o esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, sendo recorrentes nesta 

definição, dois requisitos básicos: (i) temporalidade, em que todos os projetos são temporários, 

possuindo o início e o fim definidos e (ii) singularidade, onde todos os projetos resultam em um 

produto ou serviço único. 

Cada vez mais as organizações optam por atividades voltadas para uma estrutura 

projetizada, devido ao aumento da competitividade e a necessidade de investir em novas 

infraestruturas, corroborando com isso, para que os projetos exerçam seu papel estratégico. Desta 

forma, entende-se a definição de Shenhar (2010) sobre a gestão de projetos como um conjunto de 

atividades administrativas necessárias para levar um projeto a um final bem sucedido. 

Fazer uso de planejamento estratégico em universidades não é uma tarefa de rotina, pois 

exige considerações prévias com relação a natureza deste tipo de organização, já que as 

características impactam diretamente no processo decisório (Borges & Araújo, 2002). 

Soma-se a este pensamento a ideia de que projetos são organizações “esquecíveis”, como 

definido nos estudos de Patah e Carvalho (2012), formando-se com indivíduos que, provavelmente, 

não voltarão a trabalhar juntos. 

Iniciativas inovadoras das IES’s decorridas a partir da identificação de oportunidades no 

ambiente competitivo externo podem servir como um fator estratégico de sucesso, atraindo recursos, 

pessoal qualificado e criando uma imagem positiva perante a comunidade. Projetos de inovação nas 

IES’s proporcionam vantagens comparativas, sendo necessário, porém, uma competente 

administração (Meyer & Murphy, 2003). 

Para se institucionalizar práticas padronizadas, de forma que a organização mantenha a 

aplicação de modelos de projetos, processos estruturados e de uso contínuo ou repetido, pacotes de 

ferramentas e modelos de projetos devem ser aplicados (Patah & Carvalho, 2012), corroborando esta 

ideia com algo não comum nas aplicações de gestão de projetos educacionais. 
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Em estudo sobre a estratégia global das universidades, uma das conclusões encontradas 

indica que as IES’s não apresentam como resultado estratégico, um processo de planejamento 

centralizado e desenvolvido pela cúpula, mas sim o processo de um ciclo de influências entre a alta 

administração e as diversas unidades que, geralmente, acaba por desenvolver seu próprio processo 

de formulação de estratégia e gestão (Andrade, 2003). Assim, nota-se nas IES’s uma mescla de 

estratégias deliberadas e, principalmente, estratégias emergentes, que estão baseadas tanto em planos 

formais institucionais quanto em iniciativas individuais e grupais, que resultam das interações, 

sentimentos e da visão e reação de gestores e docentes, diante dos desafios e projetos cotidianos 

(Meyer Jr, Pascucci, & Mangolin, 2012). 

As avaliações para a pós-graduação stricto sensu, realizadas pela CAPES desde 1976 e com 

grande marco no final da década de 1990 vem desenvolvendo e aprimorando todo o sistema, 

mantendo-o estável e proporcionando avanços incrementais em seus quesitos de avaliação (Maccari, 

de Almeida, Riccio, & Alejandro, 2014). Estes tipos de avaliação mostram a necessidade de uma 

adequada gestão das IES’s, que venha desenvolver e apontar melhorias aos cursos em pauta, 

incluindo possíveis aspectos que possam gerar maior valor competitivo no mercado de atuação. 

Percebe-se com os conceitos descritos, a necessidade correspondente de um entendimento 

e aplicação destes na gestão das instituições de ensino superior, a fim de que as mesmas possam 

desenvolver suas atividades de forma que o nível de qualidade, aceitação no mercado e envolvimento 

com divulgação para melhorias dos processos educacionais sejam cada vez mais constantes e 

visíveis. 

 

2.1.1 Abordagem Tradicional na Gestão de Projetos 

 

A gestão de projetos possui cinco grupos de processos dependentes entre si e executados 

na mesma sequência em quaisquer tipos de projetos, independente da área de aplicação ou setor: (i) 

iniciação, (ii) planejamento, (iii) execução, (iv) controle e (v) finalização. Além dos cinco grupos de 

processos, este mesmo conteúdo é dividido em dez áreas de conhecimento: (i) escopo, (ii) tempo, 

(iii) custo, (iv) qualidade, (v) recursos humanos, (vi) comunicação, (vii) risco, (viii) aquisição, (ix) 

integração e (x) stakeholders (PMI, 2013).  

O Guia ICB (IPMA, 2006) oferece conteúdo técnico sobre o gerenciamento de projetos, 

mas também trata de habilidades interpessoais necessárias ao gerente de projetos. O guia é dividido 

em três grupos de competências e 46 elementos com a seguinte cobertura: competências contextuais 

com 11 elementos, competências comportamentais com 15 elementos e competências técnicas com 

20 elementos. Este guia é uma fonte de referência para aqueles que buscam métodos de 

gerenciamento de projetos mais voltados para os aspectos humanos (Patah & Carvalho, 2012). 
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Difundidos em maior grau na comunidade acadêmica e de profissionais, destacam-se o guia 

PMBOK® e o guia ICB (Rabechini & Carvalho, 2009). Já os guias AIPM e APM Body of Knowledge 

são pouco difundidos nas organizações brasileiras, enquanto o PRINCE2 é mais voltado para o 

mercado de tecnologia da informação e o ENAA direcionado aos grandes projetos de engenharia 

(Patah & Carvalho, 2012). 

 

2.1.2 Abordagem Contingencial de Projetos 

 

Um estudo desenvolvido por Packendorf (1995), sobre o conjunto de conhecimentos em 

gestão de projetos e sobre a abordagem tradicional, afirma que há uma inconsistência relacionada 

com as premissas de racionalidade, uma vez que neste caso, a teoria é um conceito genérico e 

aplicável a quaisquer projetos como um guarda-chuva. 

As teorias que envolvem a classificação, consideram tipos ideais de projetos que formam 

tipologias, ao invés de considerar tipos identificados empiricamente, formando taxonomias. Para este 

referido autor, citado acima, o problema de o projeto ser um fenômeno multifacetado, com 

dependência da natureza da tarefa e das características ambientais, tem sido tratado esporadicamente 

pela literatura de gestão de projetos. 

Por meio dos estudos realizados por Shenhar et al. (2005), notam-se os destaques, onde um 

dos mitos mais comuns na disciplina de gestão de projetos é a suposição de que todos os projetos 

podem ser gerenciados e controlados a partir do mesmo conjunto de processos, ferramentas e 

técnicas, quando na realidade um único tamanho não se adequa a todos os projetos. Os projetos 

diferem em muitos aspectos sendo necessário utilizar a adequada abordagem de gerenciamento para 

que o mesmo seja bem sucedido. 

Se a abordagem tradicional não diferencia o teor dos projetos, é possível considerar que as 

tipologias descritas auxiliam os gerentes de projeto na compreensão sobre como seus projetos podem 

ser afetados pelas mudanças do ambiente e dos envolvidos (partes interessadas / stakeholders) e 

como devem agir, considerando a extensão da imprevisibilidade que o cercam. Com isso, a 

abordagem contingencial em gestão de projetos sugere um comportamento adaptável e flexível, 

visando atingir o resultado do negócio e não apenas o cumprimento de regras (Shenhar, 2010). 

Com base nas abordagens tradicionais e contingenciais descritas, este estudo busca 

apresentar a possibilidade de uma visão compartilhada, uma vez que as bases da abordagem 

tradicional, com seus grupos de processos e suas dez áreas de conhecimento, foram utilizadas para 

que, uma atuação da abordagem contingencial e sua compreensão de que os projetos podem ser 

afetados por mudanças do ambiente e dos seus envolvidos, fossem assim compreendidas e estudadas.  
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2.2 GESTÃO DE STAKEHOLDERS 

 

Estudos sobre stakeholders devem abranger quaisquer tipos de organizações (Laplume, 

Sonpar, & Litz, 2008), visto que diversas partes envolvidas nos projetos, não só compõem esta área 

de estudos, mas também exercem influencias diferentes conforme o tipo de organização em que 

podem ser identificadas e avaliadas. O termo stakeholder nasceu nos anos 60 a partir de um trabalho 

no Stanford Research Institute, que citava a necessidade de entendimento e atendimento aos 

interesses de acionistas, empregados, clientes, entre outros, conforme pesquisa realizada por Freeman 

e Phillips (2002). 

Outros autores definem stakeholders como atores que portam interesses e expectativas 

sobre a organização, que por sua vez apresenta total dependência destes (Bowie, 1998; Hill & Jones, 

1992; Näsi, 1995). Mitchell, Agle e Wood (1997) justificam a definição com base em quem e o que 

realmente deve ser levado em consideração na interação existente de três pontos específicos: (i) Poder 

de influência na organização; (ii) legitimidade existente nas relações e (iii) impacto das exigências 

sobre a organização. 

Nos estudos de Ferenhof et al. (2014) sobre a gestão de stakeholders e os modelos 

existentes para a realização de tal gestão, os autores apresentam uma sequência de etapas que foram 

adaptadas do guia PMBOK®, conforme demonstra a Figura 3. 

 
Figura 3: Visão Geral da Gestão de Stakeholders no Projeto – Etapas 

Fonte: (Ferenhof et al., 2014) 

 

Para o próprio PMI (2013), a identificação dos stakeholders envolve o conhecimento das 

pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactadas por uma decisão, 

atividade ou resultado do projeto. Para esta identificação, análises relevantes devem ser efetuadas e 

documentadas com relação ao interesse, engajamento, interdependência, influência e o potencial 

impacto dos stakeholders no projeto. 

As identificações de stakeholders em um projeto passam pela necessidade de enfrentar os 

problemas que necessitam de devidas decisões por meio de alternativas viáveis e com impactos ou 

consequências controláveis (Almeida, Morais, & Almeida, 2014). As decisões em um projeto 

dependem dos valores criados pelo decisor, bem como dos critérios de direcionamento do projeto, 

sendo este conceito definido e abordado por Keeney (1996) por meio de sua própria definição sobre 
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VFT – Value-Focused Thinking como sendo um caminho de identificação das situações desejáveis 

de decisão com os próprios benefícios de tais decisões colocados para o alcance do que se deseja. 

Em resumo, decide-se o que se deseja e descobre-se como alcançá-lo. 

Esta abordagem VFT apresenta benefícios como a geração de melhores alternativas para 

problemas de decisão e a transformação de problemas em oportunidades de decisão, onde os valores 

auxiliam na criação de alternativas, revelam objetivos não conhecidos, evitam decisões 

desconectadas e facilitam a decisão por parte dos stakeholders, além de melhorar a comunicação 

entre as partes (Alencar, Mota, & Alencar, 2011). 

Ao entender e considerar que os egressos de um programa de pós-graduação atuam como 

efetivos participantes em um processo de desenvolvimento de uma associação, corrobora-se com o 

estudo de Ortigoza, Poltronieri e Machado (2012) que indicam que estes, possuem a real capacidade 

de avaliação, análise e julgamento sobre a formação recebida no programa e sua respectiva influência 

na vida profissional com uma visão multidimensional e como algo que pode continuar a contribuir 

para esta formação. 

Uma eficaz gestão de stakeholders pode promover, além do seu planejamento inicial, o 

conhecimento e entendimento das expectativas existentes entre as suas principais partes interessadas. 

Sendo assim, Brito (2008) indica em seu estudo, a importância em traçar o perfil do egresso de 

qualquer curso superior, a fim de tomar por base as necessidades de um estudante ao longo de sua 

interação com as instituições de ensino superior. 

Considerando os egressos como importante parte interessada no desenvolvimento de uma 

associação que promoverá, além do seu crescimento profissional, por meio de contatos e eventos, a 

divulgação da instituição de ensino na qual o mesmo foi integrante, pode-se notar os estudos de 

Maccari, Riccio e Martins (2013) que indicam a importância e o impacto que uma IES qualificada 

apresenta na carreira profissional para estes egressos. 

A importância de um bom canal de comunicação, transparente e objetivo, existente entre 

as partes interessadas no processo de elaboração da associação de alunos e egressos é parte 

fundamental para o seu bom desenvolvimento, criando um ambiente de tomada de decisão conjunto 

e divulgação de informações imediatas (Barnard & Rensleigh, 2008). 

Identificar, especificar e hierarquizar stakeholders nas universidades brasileiras, pode ser 

considerado como uma atividade incomum e com uma lacuna nos estudos acadêmicos, como 

abordado por Mainardes, Alves, Raposo e Domingues (2011). 
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2.2.1 O aluno egresso do programa de pós-graduação stricto sensu como stakeholder da 

associação de alunos e egressos 

 

Mainardes et al. (2011), apontam em seu trabalho que a gestão de stakeholders em uma 

organização ocorre por meio de três diferentes níveis, sendo um deles, a construção de 

relacionamentos com os mesmos. 

Em outra visão, os stakeholders sentem os efeitos do relacionamento que possuem com a 

organização, para desta forma, fortalecer ou não os laços com tais organizações (Polonsky, Neville, 

Bell, & Mengüc, 2005), (Polonsky, 1996), (Sachs, Post, & Preston, 2002). 

Embora entende-se e percebe-se uma lacuna sobre os estudos acadêmicos relacionados aos 

critérios de identificação dos stakeholders nas instituições de ensino superior, Kotler, Fox, et al. 

(1985), abordavam os ex-alunos como parte deste grupo, até então desconhecido, ideia corroborada 

também pelos estudos de Rosenberg (2000) e Jongbloed, Enders e Salerno (2008). 

Sendo assim, considerando que os alunos e egressos de um programa de pós-graduação 

stricto sensu estão passíveis para a construção de um relacionamento com a instituição de ensino 

superior e que estes sentem efeitos do relacionamento que possuem com a IES, é possível entender 

e identificar os alunos e egressos do curso de pós-graduação stricto sensu como um dos stakeholders 

da associação de alunos e egressos. 

 

2.2.2 A instituição de ensino superior como stakeholder da associação de alunos e egressos 

 

Stakeholders são caracterizados por influenciar e por serem influenciados, visto que esta 

característica básica foi abordada nos estudos de Clarkson (1995), Donaldson e Preston (1995), 

Rowley (1997) e Scott e Lane (2000). 

O desenvolvimento de processos que reconheçam as necessidades e os interesses dos 

stakeholders é mais um ponto essencial quando se procuram técnicas apropriadas para a gestão destas 

partes envolvidas (Mainardes, et al., 2011). 

Com base nas características de receber ou entregar algum tipo de influência, somando à 

necessidade de desenvolver processos para reconhecer necessidades e interesses de outras partes 

interessadas, é possível entender que a instituição de ensino superior (IES) torna-se um importante 

stakeholder da associação de alunos e egressos. 
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2.2.3 Os professores do programa de pós-graduação stricto sensu como stakeholders da 

associação de alunos e egressos 

 

É válido para as universidades, entender e explicar necessidades de atenção às várias 

comunidades que envolvem a organização e até mesmo o relacionamento existente entre estas 

comunidades, podendo isto ser auxiliado pela Teoria dos Stakeholders (Jongbloed et al., 2008). 

O correto gerenciamento, realizado por meio do conhecimento de seus stakeholders, poderá 

gerar melhor eficácia da gestão universitária além de atingir os principais objetivos desta (Mainardes, 

et al., 2011). 

Alguns estudos abordam os professores como um stakeholder envolvido no processo das 

instituições de ensino superior: Kotler et al. (1985), Taylor e Reed (1995), Sandinson (1996), Reavill 

(1998) e Jongbloed et al. (2008), entre outros. 

Por sua vez, avaliando e entendendo a necessidade de visão das universidades para com 

várias comunidades (ou partes interessadas) em seus processos, além da inter-relação e constante 

troca de influências entre universidades e associações de alunos e egressos, é possível entender que 

os professores do programa de pós-graduação stricto sensu, também são considerados stakeholders 

da associação de alunos e egressos. 

 

2.2.4 Os alunos do programa de pós-graduação stricto sensu como stakeholders da associação de 

alunos e egressos 

 

Levando em consideração várias ideias citadas neste estudo, até o momento, e em 

específico nos últimos três subitens, é possível interpretar que os alunos do programa de pós-

graduação stricto sensu, podem ser considerados como stakeholders no processo da associação de 

alunos e egressos, ou ainda como futuros stakeholders desta. 

Como vimos anteriormente, os atuais alunos do programa de pós-graduação poderão 

construir relacionamentos (Mainardes, et al. 2011), entre sí e a organização, sentirão os efeitos deste 

relacionamento (Polonsky, et al., 2005, Polonsky, 1996) e Sachs et al., 2002) e influenciarão e serão 

influenciados por este relacionamento (Clarkson, 1995 e Donaldson, & Preston, 1995), Rowley, 1997 

e Scott, & Lane, 2000). 
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2.2.5 Alunos do programa de graduação como futuros stakeholders da associação de 

alunos e egressos 

 

Após o surgimento da Teoria dos Stakeholders na década de 80 e seu respectivo 

crescimento na década de 90, acadêmicos e profissionais da área de gestão passaram a considerar 

outros interessados nos processos de uma organização (Frooman, 1999). 

A teoria propõe considerar todas as partes interessadas no processo, para efetiva decisão 

das ações que serão tomadas pelos gestores das organizações, incluindo assim, interessados que até 

então não eram considerados (Freeman, 2010). 

Com esta ampliação de visão, para com os stakeholders, citada no estudo de Mainardes, et 

al. (2011), é possível entender que os alunos do programa de graduação, também passam a fazer 

parte deste grupo de estudos, a fim de que os mesmos sejam ouvidos e tenham suas necessidades e 

expectativas reconhecidas e avaliadas. 

 

2.2.6 O uso do modelo Stakeholder Salience 

 

Em estudos realizados por Mitchell, Agle e Wood (1997), as percepções de gestores sobre 

stakeholders foram investigadas, além de aspectos como poder, legitimidade e urgência. 

Existem restrições no atendimento de todas as solicitações dos stakeholders junto à 

organização, levando assim à criação de importância para o atendimento, baseando em poder, 

legitimidade e urgência (Friedman & Miles, 2006). 

Com esta necessidade, surge o modelo Stakeholder Salience, com descrições sobre: 

i) Poder de Negociação dos Stakeholders; 

ii) Legitimidade no relacionamento existente entre organização x stakeholders; 

iii) Urgência para o atendimento de solicitações dos stakeholders. 

Este modelo tornou-se dinâmico, com informação tipológica, reconhecimento singular e 

percepção gerencial para priorização de ações dos gestores junto aos stakeholders (Mainardes et al., 

2011). 

Ainda sobre os estudos de Mainardes et al. (2011), a estratégia organizacional deverá 

satisfazer as necessidades dos stakeholders, variando conforme cada situação resumida na Figura 4: 
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Característica Descrição 

Poder Leva alguém a fazer algo por meio de 

uma solicitação expressa. Pode ser coercitivo, 

normativo ou utilitário. 

Legitimidade Percebe-se que as ações são desejáveis ou 

apropriadas. Pode ser individual, organizacional ou 

social. 

Urgência A resposta da ação solicitada pelo 

stakeholder indica um nível de importância 

considerando sensibilidade do tempo e criticalidade 

da situação. 

Figura 4 – Resumo das Características no Modelo Stakeholder Salience 

Fonte: Adaptado de (Mainardes et al., 2011)  

 

Com isso, atribuiu-se a este modelo um dinamismo com atributos variáveis, socialmente 

construídos, que identificam características que nem sempre os próprios stakeholders conhecem que 

possuem, fazendo com que estes possam adquirir uma ou mais características em períodos 

subsequentes (Mitchell et al., 1997). 

Estas informações apoiaram este estudo de forma que, o desenho do modelo desenvolvido 

por Mitchell et al. (1997), reproduzido por meio da Figura 5, identificou sete tipos de stakeholders, 

além dos não stakeholders, que por meio de uma combinação entre as três características citadas 

acima, foram utilizadas como base para o desenvolvimento dos questionários de pesquisa deste 

estudo. 

Ao falar dos não stakeholders, Mitchell et al. (1997), definiu como sendo os indivíduos ou 

grupos que permanecem inertes à operação organizacional, ou seja, não influenciam e nem são 

influenciados. Neste trabalho, estes stakeholders não foram identificados ou efetivamente abordados. 

Os demais sete tipos de stakeholders que o modelo apresenta, ainda conforme os mesmos 

autores, foram divididos em três categorias específicas: i) stakeholders latentes: são os que possuem 

apenas um dos atributos de poder, legitimidade ou urgência; ii) stakeholders expectantes: são os que 

possuem dois atributos entre poder, legitimidade e urgência; iii) stakeholders definitivos: são os que 

possuem os três atributos de poder, legitimidade e urgência. 

Para Mitchell et al. (1997), a atenção das organizações é diferenciada em cada uma destas 

três categorias, sendo pouca atenção para os stakeholders latentes, atenção mais ativa para com os 

stakeholders expectantes e atenção total e imediata para com os stakeholders definitivos.  
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Figura 5 – Tipologia de Classificação de Stakeholders 

Fonte: (Mainardes et al., 2011)  

 

Em avaliação ao proposto na figura 5, corroborando com as definições descritas pelos 

autores da mesma, os stakeholders definidos para este estudo permaneceram indicados entre estes 

sete tipos de stakeholders descritos e dentro das três categorias apresentadas.  

É possível acrescentar nesta visão, com base na gestão de stakeholders, o modelo de rede 

de poder/interesse com as partes interessadas, desenvolvido pelo PMI, (2013) em sua última versão 

do PMBOK®, apresentado na Figura 6. 
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Figura 6: Exemplo de Rede de Poder / Interesse 

Fonte: Adaptado de (PMI, 2013) 

 

Por meio do devido gerenciamento dos stakeholders e a correta e consensual análise do 

nível de poder dos mesmos, estes poderão ser identificados nos quadrantes do modelo apresentado, 

e assim, gerenciados conforme as ações descritas. 

 

 

2.3 INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES’s) 

 

O estudo deste tópico buscará caracterizar e apresentar visões sobre as instituições de 

ensino superior (IES’s), que necessitam de estratégias planejadas e executadas de forma que os 

projetos educacionais sejam desenvolvidos, e que a sua continuidade, proporcione benefícios e novas 

estratégias para outras ações inovadoras que venham criar um círculo virtuoso para garantia da 

continuidade da IES. 

Na década de 1930, o surgimento da comunidade acadêmica no Brasil, mesmo com todas 

as dificuldades enfrentadas à época, desencadeou o aparecimento de instituições envolvidas com 

pesquisa, iniciando discussões sobre a necessidade de investimentos em ciência, para o 
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desenvolvimento do país, tornando assim, parte da agenda da política nacional (Romêo, Romêo, & 

Jorge, 2004). 

Ainda conforme Romêo et al. (2004), em 1965 foi desenvolvido pelo relator Newton 

Sucupira o parecer C.E.Su. N°. 977/65 que definia os cursos de pós-graduação, em função da 

necessidade de implantar e desenvolver o regime no ensino superior por iniciativa do Ministério da 

Educação, sendo que junto aos dois órgãos de maior relevância em pesquisa (CNPq – Conselho 

Nacional de Pesquisa e CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 

formaram marcos fundamentais na institucionalização da pesquisa no país. 

Em 1973, a CAPES participou efetivamente da elaboração e implantação do I PNPG (Plano 

Nacional de Pós-Graduação) junto ao CNPG (Conselho Nacional de Pós-Graduação) instituindo e 

regulamentando a pós-graduação no Brasil de forma incontestável (Barros, 1998). 

O sistema de avaliação da pós-graduação mantido pela CAPES apresentou importante 

papel para auxílio do desenvolvimento e aperfeiçoamento dos cursos de pós-graduação, tanto em 

qualidade, quanto em aprimoramento e regulação em todo o país (Moritz et al., 2013). 

Grande parte do que gera influência e uma série de transformações na IES ocorre fora do 

seu próprio sistema, independente de ações e estratégias dos seus administradores (Meyer & Murphy, 

2003), e assim como a CAPES, outras partes interessadas e participantes do processo e dos projetos 

na IES necessitam serem avaliadas, estudadas e consideradas para a efetiva tomada de decisão. 

Iniciativas inovadoras das IES’s, decorridas a partir da identificação de oportunidades no 

ambiente competitivo externo, podem servir como um fator estratégico de sucesso, atraindo recursos, 

pessoal qualificado e criando uma imagem positiva perante a comunidade. Projetos de inovação nas 

IES’s proporcionam vantagens comparativas, sendo necessário, porém, uma competente 

administração (Meyer & Murphy, 2003). 

A administração e gestão educacional podem fazer uso de ações ligadas ao reconhecimento 

das partes interessadas em seu processo educacional, visando com isto, tomar ações que aumentem 

o desejo destas partes em se envolverem e se manterem ligadas ao projeto, criando assim uma nova 

forma de gerenciar seus processos. 

Grande parte dos administradores ou dos ocupantes de cargos diretivos nas IES’s, são 

professores que assumem responsabilidades, por diversos motivos, mas nem sempre estão aptos a 

desempenhar e cumprir estas funções ou posições administrativas (Teixeira, 2015). Embora as IES’s 

forneçam conhecimento, como sua principal matéria prima, nem sempre este mesmo conhecimento 

é utilizado e aplicado na prática pelas próprias IES’s (Meyer & Murphy, 2003). 
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As universidades, mesmo sendo consideradas como organizações, apresentam 

particularidades que as diferenciam destas, seja do setor público ou do privado, e isto dificulta adotar 

na íntegra as contribuições oriundas da administração convencional (Andrade, 2003). 

A caracterização das instituições de ensino como organizações complexas, utiliza o 

conceito em outro sentido, ao afirmar que, esta característica se deve à exigência de um alto nível de 

especialização funcional e uma gestão estratégica baseada em processo permanente de tomada de 

decisão (Tachizawa & Andrade, 2006). 

Algumas características das IES’s foram resumidas nos estudos de Meyer (2008), entre as 

quais é possível citar, a formação de grupos profissionais com tomadas de decisão por consenso entre 

os pares, ausência de controle e decisões autônomas com sistema articulado de baixo controle, e que, 

gera objetivos ambíguos com burocracia profissional e alta sensibilidade aos fatores do ambiente 

externo. 

Desta forma os elementos que interagem com os projetos educacionais, devem atentar-se 

para o fato de que no mercado da educação, assim como nos demais, as organizações sofrem com a 

falta de recursos e apresentam dificuldades em implementar processos inovadores que lhes tragam 

vantagem competitiva. Isso por que as istituições de ensino superior possuem características 

particulares e incompatíveis com modelos estratégicos racionais e mecânicos, baseados na 

previsibilidade do plano traçado pela alta direção (Meyer et al., 2012). 

Estas características específicas das instituições de ensino superior, diferem da visão 

racional para uso de iniciativas empresariais, pois constituem um padrão único de estrutura em suas 

atividades. 

Em estudo sobre a estratégia global das universidades, uma das conclusões encontradas, 

indicou que as IES’s não apresentam como resultado estratégico, um processo de planejamento 

centralizado e desenvolvido pela cúpula, mas sim o processo de um ciclo de influências entre a alta 

administração e as diversas unidades que, geralmente, acaba por desenvolver seu próprio processo 

de formulação de estratégia e gestão (Andrade, 2003). 

Fazer uso de planejamento estratégico em universidades não é uma tarefa de rotina, pois 

exige considerações prévias com relação a natureza deste tipo de organização, já que as caraterísticas 

impactam diretamente no processo decisório (Borges & Araújo, 2002). 

Portanto, é possível encontrar nas IES’s uma mescla de estratégias deliberadas e, 

principalmente, estratégias emergentes, que estão baseadas tanto em planos formais institucionais 

quanto em iniciativas individuais e grupais, que resultam das interações, sentimentos e da visão e 

reação de gestores e docentes, diante dos desafios e projetos cotidianos (Meyer et al., 2012). A 

interação entre estes agentes corrobora com os objetivos de estudo desta dissertação, uma vez que 
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todos estes constituem partes interessadas no projeto e processo acadêmico, oferecendo e recebendo 

influências das decisões e ações executadas. 

Como organizações complexas, em função das características até aqui avaliadas, percebe-

se também ações plurais nas IES’s, com profunda interação destas com a sociedade, outra parte 

interessada em seus projetos e processos e que nos estudos de Borges e Araújo (2002), foram 

resumidas com ações divididas para grupos com intenções, interesses e expectativas diferentes, mas 

que geram impactos nas decisões da IES. 

O próprio processo de decisão da IES, apresenta diversas partes interessadas com base em 

comitês, colegiados e reuniões diversas (Meyer & Murphy, 2003) e na maioria das vezes é 

determinado com base na decisão de uma pessoa, pela personalidade que apresenta ocupando o cargo 

naquele exato momento, deixando de lado as questões e o conhecimento das regras mínimas de 

gestão para a execução das tarefas (Tachizawa & Andrade, 1999). 

Com a complexidade deste processo e devido às diferentes partes interessadas e os agentes 

funcionais envolvidos, torna-se necessário o estudo para uso de modelos de gestão que venham 

auxiliar e otimizar estas tarefas decisórias, buscando gerar benefícios na criação e desenvolvimento 

de objetivos ou para atuar sobre as rotinas diárias das IES’s. 

Pessoas ou organizações que se envolvem ativamente nos projetos e assim influenciam de 

maneira positiva ou negativa o seu andamento e sua conclusão foram caracterizadas como 

stakeholders nos estudos de Muto (2006). 

Outras caracterizações destas partes interessadas foram identificadas, tais como, pessoas 

ou grupos que tem interesses na evolução do projeto ou quando são atingidas pelos resultados do 

mesmo (Orth & Prikladnicki, 2009) ou que ainda possuem um relacionamento não obrigatoriamente 

comercial, podendo buscar apenas uma vantagem, reparação ou ainda uma inserção em um âmbito 

maior (Noro, 2012). 

Ainda segundo Noro (2012), cabe à organização (em nosso estudo a IES e sua associação 

de alunos e egressos) o gerenciamento e a integração dos relacionamentos e interesses das partes 

envolvidas, tais como, acionistas, funcionários, clientes, fornecedores, comunidades, entre outros 

grupos, o que assegura maiores benefícios para a organização no longo prazo. 

A interação do relacionamento da associação de alunos e egressos com a gestão de projetos 

e respectivamente apoiada pela gestão de stakeholders, pode ser avaliada e definida pela Figura 7, 

que apresenta as dez áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos, baseados no PMBOK®. 
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Figura 7: Dez Áreas de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos 

Fonte: Adaptado de PMI (2013). 

 

Nota-se nas áreas em destaque da Figura 7, os relacionamentos das áreas de conhecimento 

com maior interação para com a associação de alunos e egressos, além do destaque para a área de 

gerenciamento das partes interessadas no projeto, onde está localizada a base dos estudos desta 

dissertação. 

Com estas necessidades organizacionais para que as IES’s possam conciliar os diferentes 

interesses das diferentes partes interessadas em seus projetos e processos educacionais, este estudo 

buscou na metodologia definida por Hanashiro, Teixeira, Zaccarelli, et al. (2007), os passos 

necessários para um efetivo gerenciamento destas tarefas, resumidas na Figura 8. 
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Passos Descrição 

Primeiro Identificar os stakeholders relevantes para a organização. 

Segundo Identificar o stakeholder-chave que pode ameaçar a organização. 

Terceiro Diagnosticar os stakeholders que apoiam, que não apoiam, que apresentam aspectos 

positivos ou negativos ou simplesmente ficam à margem com relação às ações da 

organização. 

Quarto Formular estratégias genéricas para atuar com os stakeholders definidos no passo 

anterior. 

Quinto Implementar as estratégias e desenvolver táticas específicas no gerenciamento 

destes stakeholders. 

Figura 8: Resumo dos Passos para o Gerenciamento Organizacional 

Fonte: Adaptado de Noro (2012).  

 

2.4 ASSOCIAÇÃO DE ALUNOS E EGRESSOS 

 

A formação de associações de alunos e egressos no Brasil ainda é algo recente que busca 

maior divulgação e melhor desenvolvimento, ocorrendo com a criação de áreas específicas para gerir 

o relacionamento entre as partes interessadas, ultrapassando os limites de simples divulgação de 

vagas em novos cursos (Arcoverde, 2013). 

O acompanhamento do egresso, realizado pelas instituições de ensino, pode despertá-las 

para a atual realidade e estabelecer estratégias para vencer obstáculos e implementar uma educação 

empreendedora (Pena, 2009). Pesquisa sobre o senso de pertencimento do aluno à instituição de 

ensino remonta às associações de ex-alunos, cuja identificação das práticas interessam especialmente 

a este estudo por corroborar para o entendimento das necessidades de uma das partes envolvidas 

(stakeholders) de maior interação para o projeto. 

Para criar e entregar valor nos serviços educacionais, identificou-se em alunos dos cursos 

de MBA, Mestrado e Doutorado, uma necessidade de constante pertencimento dos alunos junto às 

IES’s, uma vez que este fato pode proporcionar e intensificar a admiração destes para com os 

professores, o curso e a própria instituição de ensino superior (Veludo-de-Oliveira & Ikeda, 2006). 

A reflexão e avaliação dos programas de pós-graduação deve ser realizada em momentos 

que o mesmo atinge certo grau de maturidade (Ingram, Haynes, Davidson-Shivers, & Irvin, 2004), 

levando este para um nível de reinvenção e contínuo desenvolvimento e crescimento, diferenciando-

se dos padrões existentes no mercado de atuação. Esta ideia corrobora com os resultados recentes 

divulgados por meio do PNPG 2011 – 2020 (Programa Nacional de Pós-Graduação 2011 – 2020), 
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que busca atuar em uma área de inovação que possa potencializar e impulsionar o crescimento das 

instituições de ensino superior. 

Nos Estados Unidos da América existe uma forte cultura para a manutenção de ligação 

entre alunos formados e IES, assim como na Europa, mas no Brasil, somente nos últimos anos, um 

movimento na criação de associações de egressos, reconhecidas internacionalmente como 

associações de alumni, foi evidenciado, principalmente em algumas escolas de negócios brasileiras, 

a fim de consolidar a relação entre egresso e IES (Teixeira, 2015). 

Um grande agrupamento de egressos, conhecido no termo usado internacionalmente como 

alumnus, tende a criar para as IES’s grandes oportunidades de contribuição em termos financeiros, 

estratégicos e sociais, aumentando sua credibilidade no mercado e atraindo novos estudantes que 

buscam um desenvolvimento profissional com maior valor agregado, além da simples transferência 

de conhecimento, gerando uma ação ganha-ganha para todas as partes interessadas (Barnard & 

Rensleigh, 2008). 

Entre as principais dificuldades no desenvolvimento efetivo deste tipo de associação está a 

falta de atualização de contatos, além da própria cultura difundida no país. Pensando em formas de 

aumentar a aproximação com os alunos formados, algumas das associações existentes, estão criando 

áreas específicas para gerir o relacionamento com os alumni, que ultrapasse as expectativas das partes 

interessadas por meio da mera divulgação de vagas (Arcoverde, 2013). 

O gerenciamento das comunicações é uma das etapas que auxilia no gerenciamento dos 

stakeholders, visando atender necessidades e resolver problemas junto à estes (PMI, 2013). 

O levantamento das necessidades explícitas e implícitas dos stakeholders, e sua validação 

junto às partes interessadas, é uma etapa que auxilia no desenvolvimento e na execução do projeto 

com maior probabilidade de sucesso (Kretan, 2009). 

Outras três avaliações e características que são possíveis ligar ao gerenciamento dos alunos 

e egressos, dentro do projeto de uma associação de alunos e egressos, foram citadas no estudo de 

Noro (2012), que resumidamente são: i) envolvimento do egresso como parte da definição do escopo 

do projeto e da estratégia; ii) os egressos farão uso do projeto finalizado, a fim de agregar valor ao 

seu negócio; iii) o engajamento do egresso no projeto irá gerar assistência e entusiasmo para seu 

próprio desenvolvimento. 

A captação de recursos a partir do alumni apresenta grande potencial, além de uma grande 

capacidade para construir uma rede de conhecimentos a fim de ser compartilhada, proporcionando 

uma aprendizagem ao longo da vida, fazendo diferença na maneira como a instituição é percebida 

pelos clientes internos, externos e potenciais, bem como pelos concorrentes. 
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Desta forma, torna-se vital para uma instituição de ensino estabelecer e manter boa relação 

com seus alunos e egressos, envolvendo-os na tomada de decisão e construção da rede de 

relacionamento, contribuindo com o avanço global da instituição, e pessoal / profissional de seus 

alunos e egressos. Para isso é preciso estabelecer um canal de comunicação aberto e direto com os 

alunos, de modo que as informações relevantes possam ser divulgadas de forma contínua (Barnard 

& Rensleigh, 2008). 

O trabalho realizado por Newman e Petrosko (2011), demonstra poucos estudos publicados 

sobre a adesão de egressos às associações de alumni, sendo que a maioria das pesquisas nesta área 

avalia indicadores relacionados a doações. Neste estudo, os autores identificaram que as experiências 

que os alunos adquirem depois da formatura impacta sobre sua motivação para tornar-se um membro 

da associação e, portanto, o trabalho dos profissionais dessas associações pode contribuir para 

melhorar a percepção do egresso, refletindo no aumento do número de membros. 

Esforçar para reconhecer o egresso ou ainda aumentar os dados e as informações que se 

tem sobre o mesmo, além de saber efetivamente como estes egressos estão envolvidos com a 

instituição de ensino superior, são dois importantes passos para que a IES tenha bons resultados com 

suas associações de alumni (Brant & Regan, 2002). 

A melhoria do processo de mentoring, ou seja, relacionamento entre egressos e alunos 

atuais do programa, é um desafio para a IES, mas que pode trazer benefícios ao projeto da associação 

a partir do momento em que o gerenciamento de duas partes interessadas passam a ser executadas 

em uma ação de interação e maior distribuição de informações comuns (Chi, Jones, & Grandham, 

2012). 

O uso da internet e das redes sociais, por parte da associação de alunos e egressos pode 

auxiliar na maior participação e aceitação do projeto, evitando-se problemas de rotina e que são 

observados em modelos já existentes que apresentam muitas informações da própria IES. 

Desenvolve-se uma comunicação com as partes interessadas em via única, ou seja, da IES para as 

partes e não uma comunicação efetiva e liberada entre as partes interessadas, considerando assim um 

efetivo e verdadeiro networking entre os participantes do projeto (Teixeira, 2015). 

Para que estas considerações sejam feitas e esta interação seja executada de forma 

apropriada, cabe à IES procurar entender o grau de importância dos egressos na definição de 

stakeholders e em sua efetiva gestão. Estudos apresentam duas versões distintas, conforme a Figura 

9, apresentada. 
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Enfoque Objetivo Autores 

Grau de 

contribuição para a 

performance 

organizacional. 

Atender um stakeholder 

específico que são os acionistas. 

Atkinson, Waterhouse e Wells 

(1997); Berman, Wicks, Kotha e Jones 

(1999); Shankman (1999). 

Atender aos interesses de 

todos os stakeholders, sendo os 

acionistas apenas mais um deste 

grupo. 

Donaldson e Preston (1995); 

Jones (1995); Metcalfe (1998); Moore 

(1999). 

Figura 9: Visões sobre a Importância dos Stakeholders 

Fonte: Adaptado de Campos (2002) 

 

Portanto, é possível entender que alunos e egressos estão dentro da segunda visão, 

contribuindo também para a performance de uma organização, especificamente em um projeto que 

trata de interação entre diversas partes interessadas, sendo as duas principais que se relacionam com 

alunos e ex alunos a própria IES e, posteriormente, a associação de alunos e egressos. 
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3) MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

Por meio de uma investigação metódica e sistemática, gera-se o conhecimento, sendo esta, 

a base de uma pesquisa científica (Martins & Theóphilo, 2007). Descobrir as causas e buscar 

conclusões sobre leis gerais que requerem comprovações concretas pela análise de fenômenos e 

fatos, destacando o conhecimento científico que leva o homem para descobertas cada vez mais 

recentes tornou-se em uma busca sem precedentes. 

As razões de uma pesquisa científica passam pelos desejos de conhecimento por satisfação 

própria (intelectuais), além dos desejos de realização de algo com uma forma cada vez mais eficaz 

(práticas) (Gerhardt & Silveira, 2009). Seja qual for a razão, a pesquisa deve seguir uma metodologia 

para que a sua realização seja adequada e aceita nos meios acadêmicos, sendo esta, definida pelos 

próprios pesquisadores Gerhardt e Silveira, (2009), como o estudo da organização e dos caminhos a 

serem percorridos na realização da pesquisa ou estudo científico. 

Martins e Theóphilo (2007) destacam que a metodologia deve dividir-se em objetivo e 

método, onde o primeiro é o aperfeiçoamento dos procedimentos utilizados e o segundo o caminho 

definido para a obtenção do objetivo. 

A primazia por estratégias adequadas e empregadas na investigação científica, deve 

abranger, inclusive, a seleção dos instrumentos metodológicos ligados ao problema estudado 

(Lakatos & Marconi, 2010). 

Sendo assim, este capítulo visa apresentar formas, critérios e normas com o uso adequado, 

a fim de alcançar os resultados esperados por tal pesquisa. Em função de uma construção científica 

tal qual, este estudo presta-se a entender a realidade, por meio da solução de problemas e da 

construção de conhecimento, sejam estes utilizados no âmbito acadêmico ou organizacional. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Planejar todos os processos que serão utilizados é a primeira fase de uma pesquisa 

científica, conforme indicado por Gerhardt e Silveira (2009), sendo assim, este planejamento 

pretende classificar a pesquisa e os processos nela utilizados. 

Em conformidade com os objetivos deste estudo, a pesquisa é caracterizada como: aplicada, 

de abordagem qualitativa, de natureza descritiva e explicativa e com método de condução por meio 

de uma pesquisa-ação. 
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Gerhardt e Silveira (2009), indicam que a pesquisa aplicada tem por objetivo a construção 

de conhecimentos que sejam aplicados na prática, solucionando problemas específicos com 

envolvimento de verdades e interesses locais. 

Para uma abordagem qualitativa, este estudo buscará, conforme definição de Gerhardt e 

Silveira (2009), compreender os fenômenos expressos em uma organização (associação de alunos e 

egressos), interpretando as evidências não numéricas, que serão pesquisadas. 

Com a natureza descritiva e explicativa, espera-se criar a interpretação necessária, uma vez 

que estas naturezas buscam observar, registrar, analisar, classificar e interpretar dados coletados 

(descritiva), além de analisar e correlacionar aspectos envolvendo tais fatos à fenômenos que podem 

explicar suas razões de ocorrência, aprofundando assim o objeto de estudo desta dissertação (Will, 

2011). 

A pesquisa bibliográfica foi o ponto de partida para o estudo, conforme orientações de 

Lakatos e Marconi (2010), levantando assim o referencial teórico dos temas relacionados à questão 

de pesquisa e colocando o pesquisador em contato com as informações relacionadas sobre tal assunto. 

Esta pesquisa apresenta a atual abordagem da literatura sobre o assunto estudado, indicando os 

trabalhos já realizados e as principais opiniões sobre o tema. 

Em seguida, a elaboração de um modelo teórico para referência foi estabelecido, em 

conformidade com a visão de Martins e Theóphilo (2007), que afirmam sobre a estratégia de pesquisa 

necessária para conduzir um estudo científico, construindo uma plataforma teórica do assunto, 

possibilitada por meio da pesquisa bibliográfica. 

Enfim, para que o objetivo geral e respectivos objetivos específicos, tenham seus alcances 

satisfatórios, optou-se pela metodologia que se enquadra na abordagem de uma pesquisa-ação. 

Para a resolução de problemas por meio de ações definidas por pesquisadores e atores 

envolvidos na situação investigada, Vergara (2006), apresenta a pesquisa-ação, com objetivo 

simultâneo de intervenção, elaboração e desenvolvimento da teoria. Para Martins e Theóphilo (2007), 

pesquisa-ação acrescenta característica peculiar de um tipo de investigação participante e com 

propósito de ação planejada sobre problemas detectados. 

Ao falar em pesquisa-ação, Thiollent (2009), declara que a mesma consiste em acoplar 

pesquisa e ação no processo dos atores e pesquisadores, que juntos, interagem e identificam a 

realidade onde estão inseridos, e os problemas coletivos, buscando e experimentando soluções em 

tempo real. 

Com relação à origem da pesquisa-ação, controvérsias são descritas por James, Slater e 

Bucknam (2011), embora a maioria dos pesquisadores apresentam a concordância sobre a fundação 

do método por Kurt Lewin, em 1946, quando realizou vários projetos de pesquisa destinados a criar 
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algum tipo de mudança social real, deixando de, apenas observar os registros, para participar 

ativamente da obtenção dos resultados. 

Thiollent (2009), cita a pesquisa-ação como uma proposta de pesquisa aberta com a 

pretensão de clarear uma situação complexa, encaminhando possíveis ações, não oferecendo 

soluções predeterminadas, mas sim, produzindo novas informações, estruturação de conhecimentos 

e finalmente delineamento de ações. 

É necessário que o pesquisador mantenha a imparcialidade, neste tipo de pesquisa, 

contemplando cientificidade e objetividade, relatando os fatos e as visões de todos os atores e da 

própria situação estudada (Thiollent, 2009). 

James et al. (2011), indicam que o processo de pesquisa-ação inicia com uma pergunta que 

se quer responder a respeito do problema para se resolver, sendo tudo influenciado pelo contexto de 

trabalho, diferindo assim, a pesquisa-ação das demais metodologias. 

Para a atualidade, Thiollent (2009), destaca uma preocupação organizacional para que 

ocorra um envolvimento de múltiplos atores, internos e externos, promovendo responsabilidade nas 

práticas de gestão. Este mesmo autor identifica quatro fases na condução de um projeto de pesquisa-

ação, embora a ordem destas ocorrências, possa sofrer variações em conformidade com a situação 

social ou o quadro organizacional. 

I) Fase exploratória, onde ocorre a investigação dos problemas, atores envolvidos, 

capacidades e os tipos de ações possíveis; 

II) Pesquisa aprofundada (ou principal), onde ocorre a situação da pesquisa por meio 

de coleta de dados, discutidos e interpretados pelo grupo; 

III) Ação, onde ocorre a execução de ações concretas e divulgação de resultados com 

base nas investigações realizadas; 

IV) Avaliação, onde o conhecimento produzido no decorrer do processo é retomado. 

Esta metodologia é descrita por Vergara (2006), com algumas limitações, tais como a ação 

de forças políticas contrárias ou céticas, dificultando a obtenção de resultados e, até mesmo, a 

implementação de ações. Inadequação para propósitos de curto prazo e não recomendação para 

organizações com alta rotatividade de funcionários também são citadas pelo autor como limitações 

que afetam a continuidade da pesquisa e seus propósitos. 

Ao ponderar críticas, limitações e particularidades deste tipo de pesquisa, a aplicação neste 

trabalho, ocorreu de forma que o mesmo possa resolver um problema ou uma necessidade 

organizacional – propor um plano para o desenvolvimento de uma associação de alunos e egressos 

em um programa de pós-graduação stricto sensu, baseado na gestão de stakeholders – abrangendo 

assim, não apenas o contexto organizacional, mas principalmente a influência e a colaboração dos 

atores envolvidos. 
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Neste mesmo contexto, Thiollent (2009), aponta para o crescimento da pesquisa-ação em 

projetos e programas de extensão universitária, criando a possibilidade de aproximação entre os 

problemas da sociedade com a interatividade da universidade e comunidades. 

Com o delineamento da pesquisa descrito, até este momento, uma representação gráfica foi 

realizada e é apresentada conforme a Figura 10. 
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Figura 10: Delineamento da Pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.2 UNIDADE DE ANÁLISE 

 

Entende-se por organização, qualquer entidade com agregação de grupos sociais, 

atividades estruturadas e com objetivos definidos (Thiollent, 2009). 

Com isto, a organização escolhida para este estudo, além de apresentar as características 

ora descritas, também apresenta o desenvolvimento do objeto de estudo desta dissertação (associação 

de alunos e egressos) que fora formada recentemente e que busca o melhor desenvolvimento e 
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crescimento, com vistas em estudos e práticas na área de gestão de projetos. Corroboraram para a 

escolha, além do que já foi citado, a facilidade de acesso, por parte do pesquisador, à informações e 

estudos iniciais sobre o objeto de estudo e o entendimento e percepção dos representantes da IES e 

da própria associação para que melhores resultados sejam obtidos com o alcance dos objetivos 

propostos neste trabalho. 

Com a seleção da organização, o programa de pós-graduação stricto sensu em 

Administração da Universidade Nove de Julho (UNINOVE), foi o escolhido, uma vez que a 

associação de alunos e egressos foi exclusivamente desenvolvida para este grupo específico, como 

projeto piloto, pretendendo-se aplicá-lo aos demais programas e cursos futuramente. 

Cabe ressaltar os destaques deste programa em específico, em alguns quesitos, da última 

avaliação trienal CAPES (2010-2013), obtendo nota cinco (Conceito “muito bom”); maior número 

de docentes permanentes (28); maior quantidade de trabalhos publicados em anais de eventos 

científicos (427); maior quantidade de artigos publicados em periódicos científicos se somadas todas 

as classificações (320); maior quantidade de capítulos de livros (87), que comprovam as constantes 

buscas para melhorar seus processos e seu nível de fornecimento de serviços na área de ensino 

superior, objetivo pelo qual, este trabalho pretende colaborar ao alcançar seus objetivos geral e 

específicos e entregar suas conclusões sobre o estudo. 

As necessidades de desenvolver e implantar um projeto de acompanhamento do egresso, 

por força de melhoras nas avaliações CAPES, também auxiliou a execução destes estudos, uma vez 

que esta necessidade foi explicitada em estudos sobre a priorização de projetos educacionais 

relacionados à melhoria da nota da avaliação CAPES (Martins, Maccari, & Martins, 2013). 

Compreendendo cinco cursos: Administração, Gestão de Projetos, Gestão Ambiental e 

Sustentabilidade, Gestão em Sistemas de Saúde e Gestão de Esportes, este programa de pós-

graduação stricto sensu em Administração envolve atualmente cerca de 120 alunos, que se tornarão 

egressos em ciclos de dois anos para o mestrado e quatro anos para o doutorado, dependendo também 

não somente da manutenção destas vagas, mas da procura por estas qualificações. 

 

Modelo Conceitual e Variáveis da Pesquisa 

Com a caracterização do método de pesquisa e sua devida escolha, torna-se necessário uma 

ampla descrição da pesquisa, objetivando expor o modelo conceitual escolhido ou desenvolvido, 

além das variáveis e constructos envolvidos. 

O modelo conceitual representado na Figura 11, identifica as bases do referencial teórico, 

suas formas de interação e os pontos de análises que buscam responder a questão de pesquisa. 
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Figura 11: Modelo Conceitual 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com a finalidade de melhor entendimento e compreensão dos resultados e das conclusões 

da pesquisa, seja para o pesquisador, assim como para os demais interessados, bem como objetivando 

não comprometer a validade dos achados da pesquisa ou ainda incorrer em contradição nas 

explicações, a conceituação dos principais termos e variáveis é indispensável (Martins & Theóphilo, 

2007). 

Sendo assim, as variáveis foram organizadas em categorias iniciando à partir dos objetivos 

geral e específico, das bases de referencial teórico e dos clusters de classificação. Autores e seus 

respectivos pensamentos foram descritos com o objetivo de garantir o melhor entendimento do 

processo de pesquisa realizado, conforme a Figura 12. 
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Figura 12: Constructo da Pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

OBJETO DE ESTUDO: Associação de alunos e egressos em um programa de pós-graduação stricto sensu. 

QUESTÃO DE PESQUISA: Como a gestão de projetos pode auxiliar o desenvolvimento de uma associação de alunos e egressos em um programa de pós-

graduação stricto sensu, baseado na gestão de stakeholders? 

OBJETIVO GERAL: Apresentar um plano para o desenvolvimento de uma associação de alunos e egressos de um programa de pós-graduação stricto sensu, 

com base na gestão de projetos e utilizando a gestão de stakeholders. 
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3.3 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados em uma pesquisa pode ser definida com base em duas situações distintas: 

i) coleta de dados primários, quando são obtidos os dados diretamente da fonte de pesquisa; ii) coleta 

de dados secundários, quando os dados utilizados já foram colhidos e encontram-se organizados em 

arquivos, banco de dados, anuários estatísticos, entre outros (Martins & Theóphilo, 2007). 

Questionários constituem importante e popular instrumento de coleta de dados e tratam de 

um conjunto ordenado e consistente de perguntas a respeito de variáveis e situações que se deseja 

medir e descrever, sendo encaminhado para potenciais informantes, previamente selecionados 

(Martins & Theóphilo, 2007). 

Técnicas como entrevistas, análise documental, entre outras serão utilizadas para o 

levantamento de dados e a avaliação das pesquisas e do estudo realizado, podendo também ocorrer 

a busca de uma triangulação de dados para a efetiva comprovação e validação dos resultados. 

Obtendo dados por intermédio de pesquisas direcionadas aos participantes diretos e 

indiretos deste estudo, busca-se a compilação de um banco de dados com informações relevantes ao 

processo descrito, corroborando com as análises finais e com as devidas conclusões que deverão 

compor as respostas ao trabalho de pesquisa definido. 

A coleta de dados desta pesquisa foi realizada por meio de uma amostra intencional 

direcionada aos dois principais gestores da associação de alunos e egressos, buscando contribuições 

de valor para a resposta da questão de pesquisa, bem como para obtenção de informações que 

direcionem o atendimento do objetivo específico deste trabalho no que tange à identificação dos 

requisitos e expectativas dos stakeholders da associação de alunos e egressos. 

Esta amostra intencional realizada com os gestores da associação de alunos e egressos, por 

meio de entrevistas semi-estruturadas e preenchimento de um questionário estruturado buscou como 

uma de suas principais finalidades, responder duas questões bases sobre quem são considerados 

stakeholders e por que são considerados stakeholders. Esta coleta de dados corrobora para o alcance 

do objetivo específico no que tange à identificação de quem ou quais são os stakeholders em uma 

associação de alunos e egressos, confrontando as respostas com a literatura utilizada para este 

trabalho. 
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3.3.1 Estudos sobre a Gestão de Projetos em Instituições de Ensino Superior 

 

Uma pesquisa dentro dos parâmetros da literatura acadêmica por meio da base de dados 

Scopus, identificou as publicações mais relevantes do mundo acadêmico, visto que o referido banco 

de dados conta com 50 milhões de registros, 21.000 títulos e 5.000 editores, considerada como a 

maior base de dados de resumos e citações de literatura revisada por pares. A atualização desta base 

de dados ocorre diariamente. 

Foram pesquisadas publicações de fora do país e com publicação em língua inglesa, não se 

limitando os países bem como as características específicas dos periódicos consultados. 

Em consultas executadas na base de dados definida, a primeira fase da pesquisa recebeu o 

seguinte comando: Quality and Management and Projects and Higher and Educations and 

Intituitions. 

Na mesma base de dados, em uma segunda fase, seguiram-se outros filtros que foram: 

“limit to 2000 – 2014”; “Document Type – article”; “Language – English”; “Source Types – 

Jornals”; “Subject Area – Social Sciences, Business Management and Accounting”; “KeyWord – 

Higher Education, Education, Students, Articles”; “Language Exclusions – Spanish”. 

O uso da base de pesquisas escolhida apresenta algumas funcionalidades específicas que 

geram maior qualidade na pesquisa, tais como o salvamento do comando de pesquisa executado, 

possibilitando assim uma revisitação à pesquisa sempre que necessário, além de reduzir o tempo de 

procura, em vistas das atualizações diárias desta base. O comando de pesquisa salvo apresenta-se da 

seguinte forma no banco de dados: 

“TITLE-ABS-

KEY ( quality  management  projects  in  higher  education  institutions )  AND  ( EXCLUDE ( PU

BYEAR ,  1999 )  OR  EXCLUDE ( PUBYEAR ,  1997 )  OR  EXCLUDE ( PUBYEAR ,  1996 )  OR  

EXCLUDE ( PUBYEAR ,  1995 )  OR  EXCLUDE ( PUBYEAR ,  1994 )  OR  EXCLUDE ( PUBYE

AR ,  1993 )  OR  EXCLUDE ( PUBYEAR ,  1992 )  OR  EXCLUDE ( PUBYEAR ,  1991 )  OR  EX

CLUDE ( PUBYEAR ,  1989 )  OR  EXCLUDE ( PUBYEAR ,  1988 )  OR  EXCLUDE ( PUBYEAR 

,  1985 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "SOCI" )  OR  LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "MULT" ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( DOCTYPE ,  "ar" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" ) ) ” 

A Figura 13, descreve de forma resumida a metodologia de pesquisa executada. 
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Figura 13: Descrição da Pesquisa de Revisão Sistemática de Literatura 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para entender como estão sendo realizados estudos sobre a gestão de projetos em 

instituições de ensino superior, a fase final da pesquisa foi composta com a avaliação dos documentos 

selecionados em um comparativo que apresentou três questões: 

i) O estudo abrange instituições de ensino superior? 

ii) O estudo aborda assuntos de gestão de projetos em instituições de 

ensino superior? 

iii) O estudo indica boas práticas para as instituições de ensino superior? 

Cada uma destas perguntas, aplicadas na sequência apresentou o resultado comum entre 

uma resposta “sim” ou “não”, sendo que em caso negativo o documento foi excluído dos resultados. 

Os periódicos selecionados após os filtros foram compilados em tabelas apresentando 

informações básicas como: 

i) Publicação – identificando onde o documento foi publicado. 

ii) Ano – identificando o ano de publicação do documento. 

iii) Autor – identificando o (s) autor (es) do documento. 

iv) Título – identificando o título do documento. 

v) Resumo – apresentando as informações básicas do documento 

selecionado. 
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Na base de dados definida para consulta e após a realização do primeiro nível de pesquisa, 

foram encontrados 201 arquivos que passaram para etapas de filtro conforme descritas na sequência: 

1. Exclusão dos arquivos que datavam anteriores ao ano 2000, 

objetivando-se buscar informações relevantes sobre o tema de forma mais atualizada 

limitando-se a pesquisa aos últimos 14 anos. Após este filtro restaram 179 arquivos. 

2. Limitação da área de atuação dos arquivos, objetivando-se a 

concentração nas áreas de Ciências Sociais; Negócios, Gestão e Contabilidade; 

Multidisciplinares. Após este filtro restaram 64 arquivos. 

3. Limitação do tipo de arquivo/documento a ser avaliado, 

objetivando-se a busca de informações e esclarecimentos sobre o tema de pesquisa, em 

artigos, que foram somados com o filtro de limitação para a língua inglesa. Após este 

filtro restaram 34 arquivos. 

Com estes 34 artigos foi possível identificar algumas informações relevantes sobre o tema, 

bem como buscar sua apresentação por meio de elementos gráficos, tais como mostram as Figuras 

14 e 15. 

 

 
Figura 14: Análise do Desenvolvimento do Tema de Pesquisa Durante os Anos 

Fonte: (ScienceDirect, 2007). 

 

Observou-se um desenvolvimento crescente entre os anos de 2000 até 2014 com uma maior 

atenção do tema no ano de 2012, onde foram publicados 7 documentos. 
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Figura 15: Análise do Tema de Pesquisa em Relação às Áreas de Atuação 

Fonte: (Science Direct, 2007). 

 

Entre as diversas áreas apresentadas, nota-se a grande diversidade de publicações existentes 

entre Negócios e Gestão (17,6%), Engenharia (11,8%), Medicina (14,7%) e outras áreas compostas 

por Ciências Sociais (88,2%), que apresentaram as maiores incidências de publicações sobre o tema 

pesquisado. 

Estas avaliações levaram a análise dos títulos e paralelamente dos resumos (abstracts) de 

cada documento com o objetivo de responder às três questões que caracterizaram os documentos 

como relevantes. 

Esta última análise que buscou a resposta para estas três questões efetuou a função de filtro 

principal no estudo realizado, identificando os reais documentos que puderam ser considerados para 

que o tema recebesse suas conclusões finais. 

Inicialmente 1 dos 34 documentos que formavam a base de avaliação foi excluído, pois o 

mesmo tratava-se de um livro e com isso descaracterizava a pesquisa baseada apenas em artigos. Dos 

33 documentos finais, as questões de filtros específicos foram aplicadas e os seguintes resultados 

foram obtidos: 
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i) O estudo abrange instituições de ensino superior? – Foram excluídos 

oito (8) documentos. 

ii) O estudo aborda assuntos de gestão de projetos em instituições de 

ensino superior? – Foram excluídos mais dez (10) documentos. 

iii) O estudo indica boas práticas para as instituições de ensino superior? 

– Foram excluídos mais dois (2) documentos. 

Ao todo, 13 documentos foram aprovados em todos os critérios de avaliação, e a partir 

deste ponto foram analisados em seu conteúdo apresentando resultados resumidos conforme as 

tabelas 01 e 02. 

2004 2007 2008 2011 2012 2013 2014 

1 1 3 1 4 1 2 

Tabela 01: Quantidade de Publicações por Ano 

Tabela elaborada pelo autor. 

 

A tabela 01, que se refere ao ano de publicação dos artigos, apresenta uma maior tratativa 

do assunto pesquisado no ano de 2012 com 4 publicações ao todo, informação que confirma o 

interesse do tema neste ano ao comparar-se com o gráfico extraído da base de dados da pesquisa 

(Figura 12), que apresentou um pico neste mesmo ano. Mesmo com a retirada de 21 documentos que 

faziam a composição do gráfico citado acima, os resultados com filtro específico apresentaram a 

mesma tendência para o fato ano de publicação x quantidade de publicações. 

 

Região do 

Estudo 

Malásia  

(2 artigos) 

Ohio México Europa Albânia África 

Tipo do 

Estudo 

Estudo de 

Caso 

Estudo de 

Caso 

Estudo de 

Caso 

Revisão de 

Literatura 

Estudo de 

Caso 

Revisão de 

Literatura 

Região do 

Estudo 
Austrália Jordânia Teerã 

Reino 

Unido 
Escócia Zimbábue 

Tipo do 

Estudo 

Estudo de 

Caso 

Revisão de 

Literatura 

Estudo de 

Caso 

Estudo de 

Caso 

Estudo de 

Caso 

Estudo de 

Caso 

Tabela 02: Tipo de Estudo por Regiões 

Tabela elaborada pelo autor. 
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A tabela 02 apresenta a visão sobre o tipo de estudo encontrado nos artigos avaliados, em 

sua grande maioria (10 artigos), sendo estudos de caso e outros 3 artigos de revisões de literatura, 

porém deve-se notar que apenas 2 artigos obtidos são provenientes do continente Americano (Ohio 

e México), apontando o maior interesse pelo tema de pesquisa nos continentes Europeu e Africano. 

Outro ponto verificado nos resultados obtidos, apresentou a ausência de resultados em 

artigos, referentes ao tema pesquisado, elaborados no Brasil e com publicação na língua inglesa, 

apresentando assim uma lacuna existente para o desenvolvimento e a divulgação do ambiente de 

pesquisa nacional, bem como do quadro educacional brasileiro para outros países. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES DOS DADOS 

 

Fases da Pesquisa-Ação 

 

Para que os dados coletados recebessem as devidas tratativas dentro do projeto de pesquisa-

ação, as quatro fases (Exploratória, Principal, Ação e Avaliação), foram definidas. Embora no início 

da experiência, as fases sejam sequenciais, nota-se na prática, a simultaneidade entre a pesquisa e a 

ação das últimas três frases (Thiollent, 2009). 

 

Fase Exploratória 

 

Os dados desta fase, direcionaram a identificação do problema proposto em uma ação 

conjunta para a solução científica. 

Inicialmente, a pesquisa-ação deve resolver problemas que podem ser definidos como 

aspectos institucionais e aspectos metodológicos, tratando respectivamente de definir o grupo de 

pesquisadores e suas relações com os atores do projeto, e obter informações relevantes sem a 

formação de ideias antes do conhecimento profundo da situação (Teixeira, 2015). 

Nesta fase exploratória, a coleta de dados apresentou a formação inicial de um quadro 

conceitual, buscando temas relevantes ao contexto da pesquisa e sua respectiva solução do problema 

proposto, além de iniciar a pesquisa de campo. 

Para a pesquisa de campo ocorreram reuniões com os gestores da associação de alunos e 

egressos da unidade de pesquisa escolhida, além de conversas entre o pesquisador e membros da 

instituição de ensino superior que a mesma representa. 
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Em função das reuniões executadas, foram definidos dois gestores da associação, como os 

participantes do trabalho de pesquisa-ação, a fim de prosseguir com os estudos e as demais fases do 

processo de coleta de dados e análise de resultados. 

Uma pesquisa bibliográfica, realizada pelo próprio pesquisador e descrita nesta dissertação, 

apresentou a base de estudos para a busca da resolução da questão de pesquisa e o alcance de seus 

respectivos objetivos. 

Após a definição da base de estudos e dos pilares conceituais identificados, um quadro 

conceitual finalizado foi definido, contando com a participação do diretor do programa de pós-

graduação stricto sensu que se propôs a participar do processo e auxiliar com o seu conhecimento 

sobre o assunto de pesquisa tratado. 

As primeiras reuniões em que o pesquisador participou, além do diretor do programa, 

estavam presentes os membros da associação e seus respectivos gestores, todos com relevante 

participação na criação e no desenvolvimento da associação de alunos e egressos. 

 

Fase Principal 

 

Esta fase teve início após a fase anterior, com participação mais efetiva do pesquisador em 

relação à definição e priorização dos problemas, interpretação dos resultados em função das 

pesquisas bibliográficas executadas, avaliação de possíveis soluções e propostas de ações que 

alcancem os objetivos do trabalho proposto. 

Em decorrência dos pilares de estudo definidos na fase anterior e da busca por um processo 

de gestão, para que a associação de alunos e egressos potencialize o seu crescimento e 

desenvolvimento, uma reunião com o diretor do programa foi realizada e a pesquisa-ação foi definida 

para a busca de informações junto aos dois principais gestores da associação sobre a gestão de 

stakeholders. 

 

Fase de Ação 

 

Nesta fase ocorreram as pesquisas e entrevistas junto aos dois principais gestores da 

associação de alunos e egressos, por meio da aplicação de questionário específico, fundamentado nas 

necessidades de percepção do processo para o gerenciamento de stakeholders. 

Em uma reunião com cada um dos gestores envolvidos na associação, foram apresentados 

os objetivos da reunião, esclarecimentos introdutórios sobre a pesquisa, execução da pesquisa e 
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coleta de impressões dos gestores sobre o tema geral abordado (Apêndice A). Toda a reunião foi 

registrada por meio de gravação de voz, com intuito do pesquisador colher possíveis informações 

necessárias para a complementação das avaliações de resultados obtidos ao final da pesquisa. 

A própria aplicação de questionário (Apêndice B) aos dois principais gestores da 

associação, foi realizada como sequência e parte integrante desta fase da pesquisa-ação, onde os 

respondentes tiveram liberdade para além de responder as questões, comentar sobre as mesmas ou 

ainda realizar anotações necessárias para posterior comentário. 

O questionário proposto foi composto de 38 questões com informações assertivas sobre o 

tema de gestão de stakeholders, estando dividido em duas etapas, sendo, identificação e priorização, 

onde uma escala de percepção do respondente em relação à informação definida deveria ser anotada. 

A escala de percepção do questionário identificava níveis numéricos com variação de 0 

(zero) à 4 (quatro), sendo respectivamente consideradas as respostas como: 

0 = Irrelevante. A sentença descrita não reflete nenhuma preocupação. 

1 = Relevância Indiferente. A sentença descrita não reflete nenhuma preocupação, mas 

poderá refletir no futuro. 

2 = Baixa Relevância. A sentença descrita começa a refletir certa preocupação. 

3 = Relevante. A sentença descrita reflete preocupação. 

4 = Altamente Relevante. A sentença descrita reflete preocupação imediata. 

 

Fase de Avaliação 

 

Nesta última fase do processo de pesquisa-ação, coube ao pesquisador, a avaliação dos 

resultados obtidos por meio das respostas aos questionários, formatando assim, uma compilação de 

dados e percepções dos gestores da associação de alunos e egressos sobre os respectivos stakeholders 

definidos. 

Com base nesta percepção e em comparativo com a literatura envolvida na pesquisa e 

definida por meio da fase exploratória, planos de ação foram recomendados para que a associação 

possa desenvolver uma adequada gestão de seus stakeholders e desta forma alcançar melhoras em 

seu processo, além de um respectivo desenvolvimento e crescimento na atuação e execução de suas 

finalidades propostas. 
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3.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

O presente estudo e suas respectivas pesquisas estarão limitados à participação do 

pesquisador e autor deste, na avaliação e conhecimento da gestão de uma associação de alunos e 

egressos para um programa de pós-graduação stricto sensu. 

Os stakeholders definidos neste trabalho, não podem ser considerados como únicos e 

exclusivos existentes entre a associação de alunos e egressos e suas respectivas instituições de ensino 

superior, possibilitando assim a expansão deste estudo. 

As análises qualitativas foram efetuadas sobre documentos e dados bibliográficos que 

compõem os estudos já realizados e descritos no referencial teórico e na própria metodologia, 

buscando a ligação destes com o tema e a pesquisa desenvolvida para a conclusão e alcance dos 

objetivos previstos. 

A amostra intencional executada nesta pesquisa, possibilita a expansão dos estudos futuros 

por meio de amostras probabilísticas e análises quantitativas, que venham apresentar novos 

resultados e novos debates sobre o tema desenvolvido e outros correlatos. 

O presente estudo não possui a pretensão de generalizar os resultados aqui obtidos para 

todas as instituições de ensino superior e suas respectivas associações de alunos e egressos, mas sim 

direcionar o desenvolvimento destas associações, com base na gestão de projetos e apoio da gestão 

de stakeholders. 
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4) ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a análise e discutir os resultados encontrados por 

meio do questionário aplicado na fase de ação desta dissertação, destacando, assim que necessário, 

o alcance dos objetivos propostos no início deste projeto, bem como buscando responder a questão 

de pesquisa da qual o mesmo emergiu. 

A proposta para o detalhamento deste capítulo será de apresentar todas as questões do 

questionário aplicado, dividido em duas etapas (identificação e priorização), comparando-as com a 

literatura e a própria revisão bibliográfica executada nesta dissertação, apontando assim as estratégias 

que poderão ser seguidas pela associação de alunos e egressos com relação ao respectivo 

gerenciamento de stakeholders. 

Desta forma, é válido retomar a visão desta dissertação, ao buscar modelos de 

gerenciamento de stakeholders conforme os descritos neste trabalho, que tomam por base os estudos 

de Ferenhof, et al. (2014), quando abordam etapas adaptadas do PMBOK®, para a efetiva gestão, 

definidas por: 

I) Identificação dos stakeholders; 

II) Planejar a gestão dos stakeholders; 

III) Gerenciar o envolvimento dos stakeholders; 

IV) Controlar o envolvimento dos stakeholders. 

Em complemento ao modelo de etapas de Ferenhof, et al. (2014), seguiu-se o padrão 

estratégico organizacional, estudado por Mainardes, et al. (2011) que definiu necessidades a serem 

satisfeitas junto aos stakeholders, levando assim à definição de priorização em função de 

características específicas tais como: 

I) Poder; 

II) Legitimidade; 

III) Urgência. 

 

Avaliações do Questionário Aplicado 

Nos gráficos de avaliação que seguem, os dois principais gestores que participaram da 

amostra intencional desta pesquisa, estão identificados respectivamente como G1 e G2. 
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Etapa 01 – Identificação 

 

Questões 01 à 05 

Para as questões de 01 à 05, o objetivo junto aos gestores do projeto e da associação de 

alunos e egressos, foi identificar quem pode ser considerado stakeholder da associação e qual o nível 

de relevância deste na visão dos gestores e, por consequência, da própria associação. 

A Figura 16 apresenta a compilação das respostas recebidas. 

 

 
Figura 16: Identificação dos Stakeholders para a Associação de Alunos e egressos 

Figura elaborada pelo autor 

 

Nas respostas obtidas, percebe-se que os alunos do programa de graduação não possuem 

relevância como stakeholders da associação, obtendo níveis 0 (zero) e 1 (um) na opinião dos gestores. 

A instituição de ensino superior, da qual a associação de alunos e egressos é representante, 

recebeu nível 4 (quatro) de relevância pelos gestores, enquanto que alunos e egressos, professores e 

atuais alunos do programa stricto sensu receberam níveis de relevância entre 3 (três) e 4 (quatro). 

Nesta questão, destaca-se a informação de um dos gestores da associação que identificou 

como potencial stakeholder, as empresas que por sua vez recebem os alunos e egressos de vários 

programas de graduação e pós-graduação, e que, segundo a visão deste gestor, podem possuir 

interesses na participação e no desenvolvimento de associações como a estudada. 
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Nesta dissertação, as empresas não foram abordadas ou definidas como um stakeholder, 

abrindo assim uma possibilidade de continuidade, ou novos estudos deste tema sobre o assunto ora 

pautado. 

Como um dos objetivos específicos desta dissertação foi identificar os stakeholders em 

uma associação de alunos e egressos, compreende-se que, por meio desta avaliação, os possíveis 

stakeholders foram identificados, porém com níveis de relevância diferenciados. 

Conforme os estudos, já citados nesta dissertação, realizados por Phillips, et al. (2003), o 

termo stakeholder surgiu nos anos 60 e visa compreender as necessidades e interesses de: 

Acionistas: que podem ser, aqui classificados, como a própria instituição de ensino superior 

(IES), uma vez que a associação de alunos e egressos, será uma representação e extensão da mesma. 

Empregados e fornecedores: que podem ser classificados, levando em consideração a 

relação entre os processos e a identificação da IES como acionista, os professores do programa stricto 

sensu, que além de empregados da IES, atuam como fornecedores de serviços junto a mesma, e por 

consequência, podendo atuar na própria associação de alunos e egressos. 

Clientes e sociedade: que podem ser classificados, neste estudo como, os atuais alunos do 

programa stricto sensu (clientes) e os alunos do programa de graduação (sociedade), uma vez que 

ambos possuem interesses diretos e indiretos no desenvolvimento e na manutenção da associação. 

É viável considerar que alunos atuais do programa stricto sensu e alunos do programa de 

graduação, poderão tornar-se futuros alunos e egressos do programa stricto sensu, alimentando o 

sistema de continuidade e desenvolvimento da associação de alunos e egressos, bem como, mantendo 

a execução dos cursos oferecidos pela IES e a sua continuidade no mercado de atuação. 

Esta visão, remete, portanto ao próprio estudo de Phillips, et al. (2003), que finaliza a ideia 

de que, reconhecendo estes stakeholders no processo, a organização poderá desenvolver propostas 

de negócios para cada um dos envolvidos, atendendo às suas necessidades e expectativas. 

Programas atuais que envolvam, não somente os alunos e egressos (stakeholders diretos 

definidos pelos gestores), mas também professores, alunos atuais do programa stricto sensu e alunos 

do programa de graduação, poderão garantir a difusão e o reconhecimento da associação de alunos e 

egressos, despertando nos participantes o desejo de manter os vínculos com a associação e com a 

IES que a mesma representa. 
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Questões 06 à 10 

 

Para as questões de 06 à 10, o objetivo junto aos gestores do projeto e da associação de 

alunos e egressos, foi identificar qual o tipo de relacionamento existente entre a associação de alunos 

e egressos e os respectivos stakeholders, anteriormente identificados, categorizando o nível de 

relacionamento conforme a visão dos gestores. 

A Figura 17 apresenta a compilação das respostas recebidas. 

 

 
Figura 17: Relacionamento entre Associação de Alunos e egressos e os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Com opiniões diversificadas entre os atuais gestores, alunos e egressos e os atuais alunos 

do programa stricto sensu, obtiveram maior relevância (nível 4), na visão de um dos gestores, 

enquanto que para outro gestor, uma relevância idêntica (nível 3), foi atribuída para três stakeholders 

(IES, professores e atuais alunos do programa stricto sensu). 

Novamente, nota-se que a visão dos gestores, com relação aos alunos do programa de 

graduação é de baixa relevância para o relacionamento destes com a associação de alunos e egressos 

(níveis 0 e 1). 

0

1

2

3

4
Aluno Egresso do Stricto Sensu

Instituição de Ensino Superior
(IES)

Professores do Programa Stricto
Sensu

Alunos Atuais do Programa
Stricto Sensu

Alunos do Programa de
Graduação

Relacionamento entre Associação de Alunos e egressos e 
os Stakeholders

G1 G2



69 
 

Um possível viés de resposta foi observado nesta etapa onde os gestores consideraram o 

relacionamento entre aluno egresso e associação de alunos e egressos com uma grande divergência 

na categorização dos níveis (entre 1 e 4). 

A definição do nível de relacionamento entre os envolvidos no processo, pode ser um 

direcionador para as ações executadas com relação à gestão do projeto e da associação de alunos e 

egressos.  

Baixo índice de interação dos cursos de pós-graduação em conjunto com seus agentes 

influenciadores (professores, alunos e instituições), foram indicados em uma análise de relações 

acadêmicas nos estudos realizados por Guimarães, et al. (2009). 

Um processo adequado para definir o nível de relacionamento existente entre a associação 

de alunos e egressos e seus respectivos stakeholders, poderá criar um diferencial estratégico para a 

IES, perante seus concorrentes no mercado, incluindo aqui, não apenas a aplicação de uma gestão de 

stakeholders, mas também uma gestão de projetos como metodologia base no desenvolvimento da 

associação. 

Teixeira, et al. (2012), aborda que a execução de projetos educacionais, ocorrem ao mesmo 

tempo que muitos outros projetos, não contemplando um devido planejamento estratégico que pode 

ser auxiliado e potencializar os resultados necessários para a IES com o uso de ferramentas básicas 

de gestão de projetos. 

Os estudos de Polonsky et al. (2005), Polonsky (1996), e Sachs et al. (2002), demonstram 

que os stakeholders sentem os efeitos do relacionamento que possuem com a organização, para então, 

fortalecer ou não os laços com tais organizações. 

Retomam-se as observações feitas no tópico anterior, exigindo dos gestores uma visão 

igualitária para os stakeholders, em conformidade com a sua atuação e suas necessidades perante o 

projeto e a associação de alunos e egressos. 

 

Questões 11 e 12 

 

Para as questões 11 e 12, o objetivo junto aos gestores do projeto e da associação de alunos 

e egressos, foi identificar quais stakeholders poderiam ser considerados como mantenedores da 

associação de alunos e egressos. A questão 11 abordou possíveis mantenedores com aporte 

financeiro, enquanto que a questão 12 abordou possíveis mantenedores sem consideração de aporte 

financeiro. 

As Figuras 18 e 19 apresentam a compilação das respostas recebidas. 
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Figura 18: Consideração de Mantenedores da Associação de Alunos e egressos – Aporte Financeiro 

Figura elaborada pelo autor 

 

Com opiniões diversificadas, um dos gestores identificou maior relevância para os alunos 

e egressos e a IES (nível 4), enquanto que outro gestor, mesmo com um nível inferior (nível 3), 

identificou professores do programa stricto sensu e alunos atuais do programa stricto sensu, também 

como possíveis mantenedores financeiros, em igualdade com os alunos e egressos e a própria IES. 

Os alunos do programa de graduação receberam níveis de relevância entre 0 (zero) e 1 

(um). 
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Figura 19: Consideração de Mantenedores da Associação de Alunos e egressos – Aporte Não Financeiro 

Figura elaborada pelo autor 

 

Por meio das respostas obtidas, alunos e egressos foram considerados como os possíveis e 

maiores mantenedores, pelos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, mesmo 

considerando entre eles a divergência com relação ao nível (3 e 4). 

IES obteve os mesmos níveis para os gestores (nível 3), assim como os atuais alunos do 

programa stricto sensu (nível 2), enquanto que os professores do programa apresentaram respostas 

divergentes (níveis 0 e 2), ficando os alunos do programa de graduação com a mesma percepção 

entre os gestores (nível 0). 

Arcoverde (2013), destaca que a formação de associações de alunos e egressos no Brasil 

ainda é recente, buscando maior divulgação e melhor desenvolvimento, porém ocorre com a criação 

de áreas específicas para gerenciar o relacionamento entre as partes interessadas. Percebe-se a 

necessidade de investimentos em pessoal qualificado que possa integrar uma equipe específica para 

tal atividade. 

O sentimento de pertencimento, criado em alunos de cursos de pós-graduação, auxilia e 

proporciona admiração destes para com a IES, seus cursos e seus professores, gerando assim a 

criação e entrega de valor nos serviços educacionais (Veludo-de-Oliveira & Ikeda, 2006). Ao 

entregar maior valor em seus serviços educacionais e manter contato com seus alunos atuais e 

egressos, por meio de uma associação, a IES pode se manter em evidência e ampliar os desejos de 

seus stakeholders em buscar novas oportunidades de estudos. 
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Esta visão corrobora com os estudos de Maccari et al. (2013), que demonstram grandes 

incentivos para a criação e manutenção de associações de alunos e egressos, nos Estados Unidos, 

com objetivos de manter estes alunos próximos aos programas de pós-graduação, identificando 

oportunidades de melhoria para o programa, tornando o egresso como importante fonte de receitas 

para a associação e IES, além de fortalecer as relações de longo prazo entre ambos. 

A captação de recursos financeiros para as associações de alunos e egressos por meio de 

doações (fundraising), existentes no Brasil, estão bem distantes do sistema existente nos Estados 

Unidos, conforme Riscarolli (2007), influenciado por dois principais fatores: normas culturais e 

estrutura constitutiva. 

Desta forma, cabe à instituição de ensino superior (IES), buscar técnicas ou investir 

inicialmente em sua associação de alunos e egressos, a fim de que a mesma construa bases e estrutura 

adequada para implantação de um gerenciamento próprio de suas atividades e arrecadação de fundos 

em conjunto com todas as suas partes envolvidas, sejam estas com ou sem os devidos aportes 

financeiros. 

 

Questões 13 à 17 

 

Para as questões de 13 à 17, o objetivo junto aos gestores do projeto e da associação de 

alunos e egressos foi, identificar quais os níveis de influência e interrelacionamento são esperados 

pelos gestores em função de decisões tomadas pelos stakeholders para com a associação de alunos e 

egressos e que venham afetar outras partes interessadas. 

As Figuras 20, 21, 22, 23 e 24 apresentam a compilação das respostas recebidas. 
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Figura 20: Influência de Decisões do Aluno Egresso do Stricto Sensu na Associação de Alunos e egressos 

perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Conforme a Figura 20, os gestores não apresentaram consenso sobre o que esperaram ou 

compreendem para uma decisão tomada pelos alunos e egressos sobre a associação de alunos e 

egressos e que venha afetar as demais partes interessadas. 

Para um dos gestores, a decisão de alunos e egressos sobre a associação de alunos e egressos 

pode afetar as demais partes interessadas nos seguintes níveis: 

a) Perante os atuais alunos do programa stricto sensu (nível 4); 

b) Perante a IES (nível 2); 

c) Perante os professores do programa stricto sensu e alunos da graduação (nível 0) 

Para outro gestor da associação de alunos e egressos, os níveis apontados foram: 

a) Perante os atuais alunos do programa stricto sensu (nível 2); 

b) Perante a IES (nível 3); 

c) Perante os professores do programa stricto sensu e alunos da graduação (nível 1) 
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Para Mainardes et al. (2011), o correto gerenciamento realizado por meio do conhecimento 

de seus stakeholders, pode gerar melhor eficácia na gestão universitária e atingir os principais 

objetivos desta. 

Este gerenciamento adequado, pode ser obtido com o auxílio do conhecimento da Teoria 

dos Stakeholders, segundo Jongbloed et al. (2008), que apresentam o entendimento e a explicação 

das necessidades de atenção às várias comunidades que envolvem a organização, assim como o 

relacionamento existente entre todas elas. 

Sendo um dos objetivos específicos deste trabalho, direcionar o desenvolvimento de uma 

associação de alunos e egressos em um programa de pós-graduação stricto sensu, baseado na gestão 

de stakeholders, é possível notar por meio desta etapa da pesquisa, assim como na sua sequência, 

uma necessidade de alinhamento das informações e aplicação dos conceitos da teoria dos 

stakeholders, para com isto, potencializar os resultados positivos de tal associação de alunos e 

egressos. 

O próprio PMBOK®, em seu capítulo 13 sobre o gerenciamento das partes interessadas, 

apresenta uma sequência para o processo em questão, que pode ser resumidamente, descrita como: 

1) Identificar todas as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem 

impactados pelo projeto; 

2) Desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz das 

partes interessadas nas decisões e execução do projeto; 

3) Concentrar na comunicação contínua com as partes interessadas; 

4) Gerenciar interesses conflitantes; 

5) Incentivar o comprometimento das partes interessadas. 

Noro (2012), também apresenta em seu trabalho uma sequência que pode ser utilizada para 

o adequado gerenciamento dos stakeholders, sendo: 

1) Identificar os stakeholders relevantes para a organização; 

2) Identificar o stakeholder-chave, que pode ameaçar a organização; 

3) Diagnosticar os stakeholders que apoiam, os que não apoiam, os que apresentam 

aspectos positivos e negativos e os que simplesmente ficam de forma marginal, com 

relação às ações da organização; 

4) Formular estratégias genéricas que envolvam os stakeholders identificados no passo 

anterior; 

5) Implementar as estratégias e desenvolver táticas específicas no gerenciamento destes 

stakeholders. 
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Figura 21: Influência de Decisões da Instituição de Ensino Superior (IES) na Associação de Alunos e egressos 

perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Assim como na percepção das influências de decisões do aluno egresso para com os 

stakeholders, a percepção das influências da IES para com os stakeholders mantiveram certa 

divergência entre os gestores, corroborando para as avaliações descritas anteriormente. 

Um dos gestores, com relação às decisões da IES para com a associação de alunos e 

egressos, identificou os seguintes níveis de influência perante os stakeholders: 

a) Perante os alunos e egressos (nível 3); 

b) Perante os alunos atuais do programa stricto sensu (nível 2); 

c) Perante os professores do programa stricto sensu e os alunos do programa de graduação 

(nível 1). 

Outro gestor, identificou a sua percepção como: 

a) Perante os alunos e egressos e os atuais alunos do programa stricto sensu (nível 4); 

b) Perante os professores do programa stricto sensu (nível 2); 

c) Perante os alunos do programa de graduação (nível 0) 

 

 

0

1

2

3

4
Aluno Egresso do Stricto Sensu

Professores do Programa Stricto
Sensu

Alunos Atuais do Programa Stricto
Sensu

Alunos do Programa de
Graduação

Influência de Decisões da Instituição de Ensino Superior 
(IES) na Associação de Alunos e egressos perante os 

Stakeholders

G1 G2



76 
 

 
Figura 22: Influência de Decisões dos Professores do Programa Stricto Sensu na Associação de 

Alunos e egressos perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Mantendo a tendência das avaliações anteriores, não houve consenso entre os gestores, ao 

tratar das influências que as decisões dos professores do programa stricto sensu podem apresentar 

perante os stakeholders. 

Um dos gestores identificou os seguintes níveis neste relacionamento em questão: 

a) Perante a IES (nível 2); 

b) Perante os alunos e egressos, atuais alunos do programa stricto sensu e alunos do 

programa de graduação (nível 1). 

Outro gestor identificou níveis de relacionamento em maior intensidade, sendo: 

a) Perante os alunos e egressos e os alunos atuais do programa stricto sensu (nível 4); 

b) Perante a IES (nível 3); 

c) Perante os alunos do programa de graduação (nível 0). 
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Figura 23: Influência de Decisões dos Alunos Atuais do Programa Stricto Sensu na Associação de Alunos e 

egressos perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na identificação das influências que os atuais alunos do programa stricto sensu podem 

apresentar perante os stakeholders houve o início de uma opinião em consenso, diante dos gestores 

do projeto e da associação de alunos e egressos. 

Perante a IES, a percepção foi idêntica entre os gestores (nível 3) e perante os alunos e 

egressos a percepção é alta para ambos os gestores (níveis 3 e 4). 

Perante os professores do programa stricto sensu e os alunos do programa de graduação, a 

percepção foi em baixos níveis, porém com pesos iguais (níveis 1 e 0, respectivamente). 

É possível notar a tendência dos gestores, para este quesito, em que o atual aluno do 

programa stricto sensu, será o futuro aluno egresso da associação, sendo que, suas decisões perante 

esta associação poderão impactar em maior escala o futuro da associação, sem, portanto, atingir 

outras partes envolvidas. 

 

0

1

2

3

4
Aluno Egresso do Stricto Sensu

Instituição de Ensino Superior
(IES)

Professores do Programa Stricto
Sensu

Alunos do Programa de
Graduação

Influência de Decisões dos Alunos Atuais do Programa  
Stricto Sensu na Associação de Alunos e egressos perante 

os Stakeholders

G1 G2



78 
 

 
Figura 24: Influência de Decisões dos Alunos do Programa de Graduação na Associação de Alunos e egressos 

perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

A percepção identificada pelos gestores, para o relacionamento dos alunos do programa de 

graduação e suas decisões na associação de alunos e egressos perante os stakeholders desta, apresenta 

o mesmo padrão identificado até o momento, sendo um baixo nível de relacionamento, mesmo assim, 

mantém a divergência entre as opiniões dos gestores. 

Um dos gestores, identificou nível 0 (zero) em todos os relacionamentos possíveis, 

indicando que decisões de alunos do programa de graduação diante da associação não podem 

impactar as demais partes interessadas (stakeholders), desvinculando, na percepção deste gestor, o 

possível relacionamento entre as partes. 

Outro gestor, porém, identificou nível 2 na decisão dos alunos do programa de graduação 

em relação à IES, apontando uma possível visão sobre impactos futuros na organização, mesmo em 

partes que diretamente não apresentam interfaces. Para as demais partes, alunos e egressos, 

professores e atuais alunos do programa stricto sensu, o gestor definiu nível 1. 

Ao finalizar esta primeira etapa de identificação dos stakeholders perante a associação de 

alunos e egressos, é possível compreender as necessidades que a mesma apresenta, diante de uma 

efetiva gestão de stakeholders apoiando uma gestão de projetos, que auxiliará o desenvolvimento e 

crescimento da associação. 
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Os estudos de Mainardes et al. (2011), abordam que a gestão de stakeholders ocorre em 

três níveis diferentes, sendo um deles a construção de relacionamentos. 

Estes relacionamentos, serão sentidos pelos stakeholders, que poderão fortalecer ou 

enfraquecer os laços com a organização (Polonsky et al., 2005; Polonsky 1996; Sachs et al., 2002), 

seja ela a associação de alunos e egressos ou até mesmo a própria IES. 

Freeman (2010), apresenta a teoria dos stakeholders com a proposta de que a mesma deve 

considerar todas as partes interessadas no processo, para efetiva decisão das ações que serão tomadas 

pelos gestores da organização. 

Este trabalho, apresentou estudos que demonstram e consideram como stakeholders da 

associação de alunos e egressos: 

i) O ex-aluno da IES (Kotler et al., 1985; Rosenberg 2000; Jongbloed et al., 2008); 

ii) A instituição de ensino superior (IES) devido suas características diretas e indiretas 

ao projeto, abordadas em estudos de Clarkson (1995); Donaldson & Preston 

(1995); Rowley (1997); Scott & Lane (2000); 

iii) Os professores do programa stricto sensu (Kotler et al., 1985; Taylor & Reed 1995; 

Sandinson 1996; Reavill 1998; Jongbloed et al., 2008); 

iv) Os atuais alunos do programa stricto sensu, que podem construir relacionamentos 

(Mainardes et al., 2011), sentir efeitos do relacionamento (Polonsky et al., 2005; 

Polonsky 1996; Sachs et al., 2002), influenciar e serem influenciados pelos 

relacionamentos (Clarkson 1995; Donaldson & Preston 1995; Rowley 1997; Scott 

& Lane 2000), diante da associação de alunos e egressos; 

v) Os alunos do programa de graduação, que mesmo não apresentando interface direta 

com o projeto, devem ser considerados como futuros participantes, de acordo com 

a visão proposta nos estudos de Frooman 1999; Freeman 2010; Mainardes et al. 

2011. 

Ao reconhecer os estudos em pauta, identificar os stakeholders do projeto e com isso buscar 

o objetivo específico deste trabalho em, identificar os principais requisitos e expectativas dos 

stakeholders no que tange o desenvolvimento de uma associação de alunos e egressos, torna-se 

possível, o uso dos modelos sequenciais, ora apresentados, para a gestão de stakeholders, bem como 

a aplicação dos conceitos e do modelo Stakeholder Salience, usado como base destes estudos e que 

será abordado no próximo passo deste capítulo. 
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Etapa 02 – Priorização 

 

Esta etapa contempla a fase de avaliação do questionário, aplicado junto aos gestores do 

projeto e da associação de alunos e egressos, onde a aplicação dos conceitos e do modelo Stakeholder 

Salience, foram utilizados. 

Mitchell et al. (1997), abordam as percepções dos gestores sobre os stakeholders, 

investigando aspectos como poder, legitimidade e urgência. 

Friedman e Miles (2006), apresentam as restrições existentes no atendimento de todas as 

solicitações dos stakeholders, levando à necessidade de criar prioridades para o atendimento. 

Mainardes et al. (2011), apresenta o dinamismo, informação tipológica, reconhecimento 

singular e percepção gerencial que auxiliam a priorização de ações dos gestores junto aos 

stakeholders, com o uso do modelo Stakeholder Salience resumido na Figura 25. 

 

Característica Descrição 

Poder 
Leva alguém a fazer algo por meio de uma solicitação expressa. Pode 

ser coercitivo, normativo ou utilitário. 

Legitimidade 
Percebe-se que as ações são desejáveis ou apropriadas. Pode ser 

individual, organizacional ou social. 

Urgência 
A resposta da ação solicitada pelo stakeholder indica um nível de 

importância considerando sensibilidade do tempo e criticalidade da situação. 

Figura 25: Resumo das Características do Modelo Stakeholder Salience 

Fonte: Adaptado de (Mainardes et al., 2011) 

 

Questões 19 à 24 

 

Para as questões de 19 à 24, o objetivo junto aos gestores do projeto e da associação de 

alunos e egressos foi, priorizar por meio do nível de poder, as interfaces existentes entre os 

stakeholders envolvidos. 

Ao considerar a necessidade dos gestores, em caracterizar poder da associação perante os 

stakeholders, os mesmos consideraram a definição de poder no modelo Stakeholder Salience que 

define: Leva alguém a fazer algo por meio de uma solicitação expressa. Pode ser coercitivo, 

normativo ou utilitário. 

As Figuras 26, 27, 28, 29, 30 e 31, apresentam a compilação das respostas recebidas. 



81 
 

 

 
Figura 26: Priorização por Poder – Da Associação de Alunos e egressos perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, o nível de poder que 

a associação exerce sobre seus stakeholders, apresentou consenso em alguns momentos, sendo: 

a) Para com o aluno egresso (nível 3); 

b) Para com a IES (nível 2); 

c) Para com os professores do programa stricto sensu (nível 1). 

Em dois stakeholders, a percepção do nível de poder que o mesmo pode exercer, apresentou 

divergências, sendo: 

a) Para os alunos do programa stricto sensu (níveis 1 e 3); 

b) Para os alunos do programa de graduação (níveis 1 e 0). 
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Figura 27: Priorização por Poder – Aluno Egresso do Programa Stricto Sensu perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, o nível de poder que 

o aluno egresso do stricto sensu exerce sobre seus stakeholders, apresentou consenso em apenas um 

stakeholder, sendo: 

a) Nível 2 para o poder do aluno egresso sobre a IES. 

Nos demais stakeholders, a percepção do nível de poder que os alunos e egressos podem 

exercer, apresentou divergências, sendo: 

a) Para os professores do programa stricto sensu (níveis 1 e 2); 

b) Para os alunos do programa de graduação (níveis 1 e 0); 

c) Para os atuais alunos do programa stricto sensu (níveis 1 e 4). 
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Figura 28: Priorização por Poder – Instituição de Ensino Superior (IES) perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, o nível de poder que 

a instituição de ensino superior (IES) exerce sobre seus stakeholders, apresentou consenso em apenas 

um stakeholder, porém com níveis altos e próximos em outros casos, sendo: 

a) Nível 3 para o poder da IES sobre os professores do programa stricto sensu. 

Nos demais stakeholders, a percepção do nível de poder que a IES pode exercer, apresentou 

divergências, mas com níveis elevados, sendo: 

a) Para os alunos e egressos (níveis 3 e 4); 

b) Para os atuais alunos do programa stricto sensu (níveis 3 e 4); 

c) Para os alunos do programa de graduação (níveis 0 e 2). 
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Figura 29: Priorização por Poder – Professores do Programa Stricto Sensu perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, o nível de poder que 

os professores do programa stricto sensu exercem sobre seus stakeholders, apresentou consenso em 

dois stakeholders, além de nível alto em outro caso, sendo: 

a) Nível 3 para o poder dos professores do programa stricto sensu sobre a IES; 

b) Nível 2 para o poder dos professores do programa stricto sensu sobre o aluno egresso; 

c) Níveis 3 e 4 para o poder dos professores do programa stricto sensu sobre os atuais 

alunos do programa stricto sensu; 

d) Níveis 1 e 0 para o poder dos professores do programa stricto sensu sobre os alunos do 

programa de graduação. 

É possível notar que as respostas indicam existência de poder nos relacionamentos entre 

professores e stakeholders, porém, novamente percebe-se a exclusão do processo de interface, dos 

alunos do programa de graduação, que também necessitam estar contemplados no processo de gestão 

de stakeholders e na própria gestão de projetos institucionais. 
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Figura 30: Priorização por Poder – Alunos Atuais do Programa Stricto Sensu perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, o nível de poder que 

os alunos atuais do programa stricto sensu exercem sobre seus stakeholders, apresentou consenso 

em apenas um stakeholder, além de níveis baixos e próximos em outros casos, sendo: 

a) Nível 2 para o poder dos atuais alunos do programa stricto sensu sobre a IES. 

Nos demais stakeholders, a percepção do nível de poder que os atuais alunos do programa 

stricto sensu podem exercer, apresentou divergências, mas com baixos níveis, sendo: 

a) Para os professores do programa stricto sensu (níveis 0 e 1); 

b) Para os alunos do programa de graduação (níveis 0 e 1); 

c) Para os alunos e egressos do programa stricto sensu (níveis 3 e 1). 
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Figura 31: Priorização por Poder – Alunos do Programa de Graduação perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, o nível de poder que 

os alunos do programa de graduação exercem sobre seus stakeholders, apresentou consenso em três 

stakeholders, além de níveis baixos e próximos em todos os casos, sendo: 

a) Nível 0 (zero) para o poder dos alunos do programa de graduação sobre os alunos e 

egressos e os atuais alunos do programa stricto sensu; 

b) Nível 1 para o poder dos alunos do programa de graduação sobre a IES; 

c) Níveis 0 e 1 para o poder dos alunos do programa de graduação sobre os professores 

do programa stricto sensu. 

Corrobora esta última questão sobre poder entre as partes interessadas (stakeholders), para 

a devida atenção sobre a gestão e inclusão necessária dos alunos da graduação, no processo de 

desenvolvimento e crescimento da associação de alunos e egressos, uma vez que a interface entre 

estas partes pode elevar o grau de interesse dos alunos na instituição e em suas atividades extra 

ambiente educacional, aproximando os laços criados no decorrer da vida acadêmica de todos os seus 

alunos. 
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Questões 26 à 31 

 

Para as questões de 26 à 31, o objetivo junto aos gestores do projeto e da associação de 

alunos e egressos foi, priorizar por meio do nível de urgência, as interfaces existentes entre os 

stakeholders envolvidos. 

Ao considerar a necessidade dos gestores, em caracterizar urgência da associação perante 

os stakeholders, os mesmos consideraram a definição de urgência no modelo Stakeholder Salience 

que define: A resposta da ação solicitada pelo stakeholder indica o nível de importância considerando 

sensibilidade do tempo e criticidade da situação. 

As Figuras 32, 33, 34, 35, 36 e 37, apresentam a compilação das respostas recebidas. 

 
Figura 32: Priorização por Urgência – Da Associação de Alunos e egressos perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, o nível de urgência 

que a associação necessita sobre seus stakeholders, não apresentou consenso, mas manteve níveis 

elevados em alguns momentos, sendo: 

a) Para com o aluno egresso e a IES (níveis 3 e 4); 

b) Para com os atuais alunos do programa stricto sensu (níveis 1 e 4); 

c) Para com os professores do programa stricto sensu (níveis 2 e 1); 

d) Para com os alunos do programa de graduação, consenso sobre o nível 0 (zero). 
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Figura 33: Priorização por Urgência – Do Aluno Egresso do Stricto Sensu perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, o nível de urgência 

que o aluno egresso necessita sobre seus stakeholders, apresentou consenso, apenas com relação aos 

alunos do programa de graduação, sendo: 

a) Nível 0 (zero) para a relação de respostas entre os alunos e egressos e os alunos do 

programa de graduação, apresentando novo indicador que, na visão dos gestores, exclui 

os alunos do programa de graduação, do projeto em estudo. 

Para os demais stakeholders, níveis divergentes foram indicados pelos gestores, sendo: 

a) Para com a IES (níveis 2 e 3); 

b) Para com os professores do programa stricto sensu (níveis 1 e 2); 

c) Para com os atuais alunos do programa stricto sensu (níveis 3 e 1). 
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Figura 34: Priorização por Urgência – Instituição de Ensino Superior (IES) perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, o nível de urgência 

que a IES necessita sobre seus stakeholders, não apresentou consenso, porém um dos gestores 

considerou níveis máximos em todos os relacionamentos existentes, sendo: 

a) Nível 4 para a relação de respostas que são necessárias à IES em relação aos 

stakeholders identificados neste estudo (aluno egresso do stricto sensu, professores e 

alunos atuais do stricto sensu e alunos do programa de graduação). 

Para os demais stakeholders, foram indicados por outro gestor: 

a) Nível 2 para com o aluno egresso e os professores do programa stricto sensu; 

b) Nível 1 para com os alunos atuais do programa stricto sensu; 

c) Nível 0 (zero) para com os alunos do programa de graduação. 

A visão apresentada por um dos gestores identifica possibilidade de interface direta entre 

todas as partes interessadas envolvidas no projeto, especificamente para este quesito da pesquisa. 
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Figura 35: Priorização por Urgência – Professores do Programa Stricto Sensu perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, o nível de urgência 

que os professores do programa stricto sensu necessitam sobre seus stakeholders, apresentou 

consenso, em um momento apenas, sendo: 

a) Nível 2 para a relação de respostas que são necessárias aos professores do programa 

stricto sensu em relação à IES. 

Para os demais stakeholders, foram indicados níveis divergentes pelos gestores, sendo: 

a) Para com o aluno egresso do stricto sensu (níveis 2 e 3); 

b) Para os atuais alunos do programa stricto sensu (níveis 1 e 4); 

c) Para os alunos do programa de graduação (níveis 0 e 2). 
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Figura 36: Priorização por Urgência – Alunos Atuais do Programa Stricto Sensu perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, o nível de urgência 

que os alunos atuais do programa stricto sensu necessitam sobre seus stakeholders, apresentou 

consenso, em um momento apenas, sendo: 

a) Nível 0 para a relação de respostas que são necessárias aos alunos atuais do programa 

stricto sensu em relação aos alunos do programa de graduação, o que, novamente indica 

na visão dos gestores, a falta de interface entre estes stakeholders. 

Para os demais stakeholders, foram indicados níveis divergentes pelos gestores, sendo: 

a) Para com o aluno egresso do stricto sensu (níveis 0 e 3); 

b) Para os professores do programa stricto sensu (níveis 1 e 2); 

c) Para a IES (níveis 1 e 2). 
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Figura 37: Priorização por Urgência – Alunos do Programa de Graduação perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, o nível de urgência 

que os alunos do programa de graduação necessitam sobre seus stakeholders, apresentou consenso e 

em baixos níveis, sendo: 

a) Nível 0 para a relação de respostas que são necessárias aos alunos do programa de 

graduação em relação aos alunos atuais e alunos e egressos do programa stricto sensu, 

o que, corrobora com a indicação da visão dos gestores, com a falta de interface entre 

estes stakeholders. 

b) Nível 1 para a relação de respostas que são necessárias aos alunos do programa de 

graduação em relação aos professores do programa stricto sensu e a própria IES. 

Finalizando a sequência de avaliações sobre o nível de urgência, percebido pelos gestores 

da associação de alunos e egressos, corrobora mais uma vez, para a devida atenção sobre a gestão e 

inclusão necessária dos alunos da graduação, no processo de desenvolvimento e crescimento da 

associação de alunos e egressos, uma vez que a interface entre estas partes pode elevar o grau de 

interesse dos alunos na instituição e em suas atividades extra ambiente educacional, aproximando os 

laços criados no decorrer da vida acadêmica de todos os seus alunos. 
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Visando o objetivo geral deste trabalho de pesquisa, que é, apresentar um plano para o 

desenvolvimento de uma associação de alunos e egressos de um programa de pós-graduação stricto 

sensu, com base na gestão de projetos e utilizando a gestão de stakeholders, é apresentado na Figura 

38, desenvolvida nesta pesquisa, a matriz de rede urgência / interesse. 

O modelo, aqui apresentado, foi desenvolvido sobre as bases do modelo de rede de 

poder/interesse com as partes interessadas (PMI, 2013), apresentado também neste trabalho, e 

acrescentado das definições de urgência definidas no modelo stakeholder salience. 

 

 
Figura 38: Matriz de Rede Urgência/Interesse 

Figura elaborada pelo autor 

 

Por meio do devido gerenciamento dos stakeholders e a correta e consensual análise do 

nível de urgência dos mesmos, estes poderão ser identificados nos quadrantes do modelo 

apresentado, e assim, gerenciados conforme as ações descritas. 
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Questões 33 à 38 

 

Para as questões de 33 à 38, o objetivo junto aos gestores do projeto e da associação de 

alunos e egressos foi, priorizar por meio do nível de legitimidade, as interfaces existentes entre os 

stakeholders envolvidos. 

Ao considerar a necessidade dos gestores, em caracterizar legitimidade da associação 

perante os stakeholders, os mesmos consideraram a definição de legitimidade no modelo Stakeholder 

Salience que define: Percebe-se que as ações são desejáveis ou apropriadas. Pode ser individual, 

organizacional ou social. 

As Figuras 39, 40, 41, 42, 43 e 44, apresentam a compilação das respostas recebidas. 

 

 
Figura 39: Priorização por Legitimidade – Associação de Alunos e egressos perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, o nível de 

legitimidade que a associação de alunos e egressos apresenta sobre seus stakeholders, demonstrou 

consenso, em alguns momentos e manteve alto nível de indicação, sendo: 

a) Nível 1 para a relação de solicitações que são necessárias pela associação de alunos e 

egressos em relação aos alunos do programa de graduação. 
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b) Nível 2 para a relação de solicitações que são necessárias pela associação de alunos e 

egressos em relação aos professores do programa stricto sensu; 

Para os demais stakeholders, foram indicados níveis divergentes pelos gestores, sendo: 

a) Para com o aluno egresso do stricto sensu (níveis 3 e 4); 

b) Para com a IES (níveis 3 e 4); 

c) Para com os atuais alunos do programa stricto sensu (níveis 2 e 4). 

 

 
Figura 40: Priorização por Legitimidade – Alunos e egressos do Programa Stricto Sensu perante os 

Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, o nível de 

legitimidade que o aluno egresso apresenta sobre seus stakeholders, demonstrou consenso, em 

apenas um stakeholder, sendo: 

a) Nível 1 para a relação de solicitações que são necessárias pelo aluno egresso do 

programa stricto sensu em relação aos alunos do programa de graduação. 

Para os demais stakeholders, foram indicados níveis divergentes pelos gestores, sendo: 

d) Para com o professor do programa stricto sensu (níveis 2 e 3); 

e) Para com a IES (níveis 3 e 4); 
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f) Para com os atuais alunos do programa stricto sensu (níveis 2 e 4). 

 
Figura 41: Priorização por Legitimidade – Instituição de Ensino Superior (IES) perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, o nível de 

legitimidade que a IES apresenta sobre seus stakeholders, demonstrou consenso, em apenas dois 

momentos, com níveis diferenciados, sendo: 

a) Nível 1 para a relação de solicitações que são necessárias pela IES em relação aos 

alunos do programa de graduação. 

b) Nível 4 para a relação de solicitações que são necessárias pela IES em relação aos 

alunos e egressos do programa stricto sensu. 

Para os demais stakeholders, foram indicados níveis divergentes pelos gestores, sendo: 

a) Para com o professor do programa stricto sensu (níveis 3 e 4); 

b) Para com os atuais alunos do programa stricto sensu (níveis 2 e 4). 
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Figura 42: Priorização por Legitimidade – Professores do Programa Stricto Sensu perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, o nível de 

legitimidade que os professores do programa stricto sensu apresentam sobre seus stakeholders, 

demonstrou consenso, em apenas um momento, sendo: 

a) Nível 1 para a relação de solicitações que são necessárias pelos professores do 

programa stricto sensu em relação aos alunos do programa de graduação. 

b) Níveis 2 e 4 foram resultados idênticos para os gestores com relação às solicitações 

que são necessárias pelos professores do programa stricto sensu em relação aos alunos 

e egressos e aos atuais alunos do programa stricto sensu. 

c) Níveis 3 e 4 foram atribuídos pelos gestores às solicitações que são necessárias pelos 

professores do programa stricto sensu, em relação com a IES. 
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Figura 43: Priorização por Legitimidade – Alunos Atuais do Programa Stricto Sensu perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, o nível de 

legitimidade que os atuais alunos do programa stricto sensu apresentam sobre seus stakeholders, 

demonstrou consenso, em apenas um momento, sendo: 

a) Nível 1 para a relação de solicitações que são necessárias pelos atuais alunos do 

programa stricto sensu em relação aos alunos do programa de graduação. 

b) Níveis 3 e 4 foram resultados idênticos para os gestores com relação às solicitações 

que são necessárias pelos atuais alunos do programa stricto sensu em relação aos alunos 

e egressos e à IES. 

c) Níveis 3 e 2 foram atribuídos pelos gestores às solicitações que são necessárias pelos 

atuais alunos do programa stricto sensu, em relação aos professores do programa stricto 

sensu. 
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Figura 44: Priorização por Legitimidade – Alunos do Programa de Graduação perante os Stakeholders 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, o nível de 

legitimidade que os alunos do programa de graduação apresentam sobre seus stakeholders, 

demonstrou consenso, em apenas um momento, sendo: 

a) Nível 2 para a relação de solicitações que são necessárias pelos alunos do programa de 

graduação em relação à IES. 

b) Níveis 1 e 2 foram resultados idênticos para os gestores com relação às solicitações 

que são necessárias pelos alunos do programa de graduação em relação aos atuais 

alunos e professores do programa stricto sensu. 

c) Níveis 1 e 0 (zero) foram atribuídos pelos gestores às solicitações que são necessárias 

pelos alunos do programa de graduação, em relação aos alunos e egressos do programa 

stricto sensu. 

Finalizando a sequência de avaliações sobre o nível de legitimidade, percebido pelos 

gestores da associação de alunos e egressos, corrobora mais uma vez, para a devida atenção sobre a 

gestão e inclusão necessária dos alunos da graduação, no processo de desenvolvimento e crescimento 

da associação de alunos e egressos, uma vez que a interface entre estas partes pode elevar o grau de 

interesse dos alunos na instituição e em suas atividades extra ambiente educacional, aproximando os 

laços criados no decorrer da vida acadêmica de todos os seus alunos. 
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Alguns indicadores desta etapa, apresentaram maior característica de interface, na visão 

dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, demonstrando que um estudo mais 

aprofundado do caso e uma rotina administrativa implantada na gestão do projeto, com auxílio da 

gestão de stakeholders, poderá identificar de forma adequada os níveis de interação entre as diversas 

partes do processo. 

Visando o objetivo geral deste trabalho de pesquisa, que é, identificar como a gestão de 

projetos pode propor um plano para o desenvolvimento de uma associação de alunos e egressos em 

um programa de pós-graduação stricto sensu, baseado na gestão de stakeholders, é apresentado na 

Figura 45, desenvolvida nesta pesquisa, a matriz de rede legitimidade / interesse. 

O modelo, aqui apresentado, foi desenvolvido sobre as bases do modelo de rede de 

poder/interesse com as partes interessadas (PMI, 2013), apresentado também neste trabalho, e 

acrescentado das definições de legitimidade do modelo stakeholder salience. 

 

Figura 45: Matriz de Legitimidade / Interesse 
Figura elaborada pelo autor 

 

Por meio do devido gerenciamento dos stakeholders e a correta e consensual análise do 

nível de legitimidade dos mesmos, estes poderão ser identificados nos quadrantes do modelo 

apresentado, e assim, gerenciados conforme as ações descritas. 
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Questões 18, 25 e 32 

 

Para as questões 18, 25 e 32, o objetivo junto aos gestores do projeto e da associação de 

alunos e egressos foi entender a percepção que os mesmos possuem e buscam entregar ao categorizar 

cada um dos seus stakeholders com os níveis de poder, urgência e legitimidade. 

As Figuras 46, 47, 48, 49 e 50, apresentam a compilação das respostas recebidas. 

 

 
Figura 46: Priorização dos Stakeholders – Aluno Egresso do Stricto Sensu 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, nota-se que o nível 

de poder, urgência e legitimidade percebido para com os alunos e egressos é alto e uniforme (níveis 

3 e 4). 

Ao relacionar esta informação com os modelos de rede apresentados neste trabalho, é 

possível categorizar os stakeholders com o objetivo de aplicar ações necessárias para o devido 

gerenciamento de cada um deles. 

Para os Alunos e egressos do Stricto Sensu, a matriz de rede apresenta as seguintes ações: 

Necessidade de gerenciamento com atenção, pois as ações solicitadas são desejáveis e 

apropriadas, porém com curto tempo de resposta e alta criticidade. 
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Figura 47: Priorização dos Stakeholders – Instituição de Ensino Superior (IES) 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, nota-se que o nível 

de poder, urgência e legitimidade percebido para com a IES é alto, mas não uniforme (níveis de poder 

4 e de urgência e legitimidade 3 e 4). 

Ao relacionar esta informação com os modelos de rede apresentados neste trabalho, é 

possível categorizar os stakeholders com o objetivo de aplicar ações necessárias para o devido 

gerenciamento de cada um deles. 

Para a IES, a matriz de rede apresenta as seguintes ações: 

Necessidade de gerenciamento com atenção, pois as ações solicitadas são desejáveis e 

apropriadas, porém com curto tempo de resposta e alta criticidade. 
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Figura 48: Priorização dos Stakeholders – Professores do Programa Stricto Sensu 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, nota-se que o nível 

de poder, urgência e legitimidade percebido para com os professores do programa stricto sensu 

apresenta variação entre os níveis médio e baixo, sendo também não uniforme (níveis de poder 3 e 

de urgência e legitimidade 2 e 3). 

Ao relacionar esta informação com os modelos de rede apresentados neste trabalho, é 

possível categorizar os stakeholders com o objetivo de aplicar ações necessárias para o devido 

gerenciamento de cada um deles. 

Para os professores do programa stricto sensu, a matriz de rede apresenta as seguintes 

ações: 

Necessidade de gerenciamento com atenção, pois as ações solicitadas são desejáveis, 

porém nem sempre apropriadas, além de apresentarem com curto tempo de resposta, mas com pouca 

criticidade. 
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Figura 49: Priorização dos Stakeholders – Alunos Atuais do Programa Stricto Sensu 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, nota-se que o nível 

de poder, urgência e legitimidade percebido para com os atuais alunos do programa stricto sensu 

apresenta variação entre os níveis alto e baixo, sendo também não uniforme (níveis de poder e 

urgência 2 e 4 e níveis de legitimidade 1 e 3). 

Ao relacionar esta informação com os modelos de rede apresentados neste trabalho, é 

possível categorizar os stakeholders com o objetivo de aplicar ações necessárias para o devido 

gerenciamento de cada um deles. 

Para os atuais alunos do programa stricto sensu, a matriz de rede apresenta a seguinte ação: 

Necessidade de manter satisfeitos, pois as ações solicitadas são desejáveis, porém nem 

sempre apropriadas, além de apresentarem tempo de resposta razoável e ações com criticidade. 
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Figura 50: Priorização dos Stakeholders – Alunos do Programa de Graduação 

Figura elaborada pelo autor 

 

Na visão dos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, nota-se que o nível 

de poder, urgência e legitimidade percebido para com os alunos do programa de graduação é baixo 

e muitas vezes com tendência nula, sendo também não uniforme (níveis de poder e legitimidade 1 e 

níveis de urgência 0 e 1). 

Ao relacionar esta informação com os modelos de rede apresentados neste trabalho, é 

possível categorizar os stakeholders com o objetivo de aplicar ações necessárias para o devido 

gerenciamento de cada um deles. 

Para os alunos do programa de graduação, a matriz de rede apresenta as seguintes ações: 

Necessidade de monitorar, pois as ações solicitadas devem ser estudadas, além de 

apresentarem tempo de resposta favorável e ações sem criticidade. 

 

Posicionamento dos Stakeholders nas Matrizes de Poder, Legitimidade, Urgência / 

Interesse 

 

Com as informações coletadas junto aos gestores da associação de alunos e egressos, bem 

como com a avaliação dos resultados apresentados, é possível identificar e posicionar cada 
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stakeholder nos quadrantes das matrizes definidas por este estudo. As figuras 51, 52 e 53 apresentam 

este posicionamento. 

 

 
Figura 51: Matriz de Rede de Poder / Interesse – Leitura de Resultados 

Figura elaborada pelo autor 
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Figura 52: Matriz de Rede de Urgência / Interesse – Leitura de Resultados 

Figura elaborada pelo autor 

 

 

 
Figura 53: Matriz de Rede de Legitimidade / Interesse – Leitura de Resultados 

Figura elaborada pelo autor 
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Corroborando para atingir o terceiro objetivo específico deste estudo que é, direcionar, por 

meio de um plano, o desenvolvimento de uma associação de alunos e egressos em um programa de 

pós-graduação stricto sensu, baseado na gestão de stakeholders, é possível efetuar o cruzamento dos 

dados e dos conceitos tratados neste estudo. 

O uso das definições e do modelo stakeholder salience, em conjunto com os resultados 

obtidos e as matrizes de poder, legitimidade e urgência, identificam os tipos e as classificações de 

cada stakeholder, apresentando assim, as recomendações de gerenciamento necessárias para que a 

associação de alunos e egressos potencialize resultados positivos em seu desenvolvimento. 

 

Identificação, Classificação e Gerenciamento dos Stakeholders (Plano de Gerenciamento) 

 

Com base na visão geral da gestão de stakeholders, estudada por Ferenhof et al. (2014) e 

demonstrada neste trabalho na Figura 3 (pág. 31), agregaram-se as características do modelo 

stakeholder salience e da tipologia de classificação de stakeholders, desenvolvidos por Mainardes et 

al. (2011), demonstrados nas Figuras 4 (pág. 36) e 5 (pág. 37). 

As dez áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos, baseados no PMBOK®, e 

demonstradas na Figura 7 (pág. 42), direcionaram os estudos desta dissertação para o uso da matriz 

de rede poder / interesse, desenvolvida pelo PMI (2013), apresentada na Figura 6 (pág. 38), bem 

como para o desenvolvimento de outras duas matrizes de rede urgência / interesse (Figura 38, pág. 

93) e legitimidade / interesse (Figura 45, pág. 100). 

Este encadeamento de atividades, uso de modelos e avaliação de conceitos, corroborou com 

os passos de gerenciamento organizacional, descritos por Noro (2012) e criando, portanto, a 

identificação, classificação e necessidades para o gerenciamento de cada stakeholder estudado nesta 

dissertação, sendo: 

Aluno egresso do stricto sensu e IES – são stakeholders definitivos, uma vez que possuem 

poder, legitimidade e urgência em elevados níveis, levando os gestores e por consequência a 

associação de alunos e egressos à manter atenção imediata e totalmente priorizada para este grupo. 

Professores do programa stricto sensu – são stakeholders expectantes e dependentes, uma 

vez que possuem urgência e legitimidade em elevados níveis, porém seu poder permanece na 

dependência de outro stakeholder para efetiva realização. O gerenciamento deste grupo apresenta 

postura mais ativa pelos gestores e, por consequência, pela associação de alunos e egressos. 

Alunos atuais do programa stricto sensu – são stakeholders expectantes e dominantes, uma 

vez que possuem influência na associação pelos altos níveis de poder e legitimidade. O 
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gerenciamento deste grupo requer muita atenção, por parte dos gestores e da associação de alunos e 

egressos, pois esta é a expectativa do grupo. 

Alunos do programa de graduação – são stakeholders latentes e discricionários, uma vez 

que o grupo possui certa legitimidade em suas ações, que devem ser estudadas, porém os níveis de 

poder e urgência são baixos e não representam influências diretas aos gestores e à associação de 

alunos e egressos. O gerenciamento deste grupo é definido com pouca atenção e ligado à ação de 

responsabilidade social corporativa, uma vez que o grupo tende a ser muito receptivo. 
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5) CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A busca de uma descoberta é algo que impulsiona os sonhos e desejos de um pesquisador. 

Por horas, dias, meses e anos, o incansável desejo de solucionar problemas reais com a aplicação de 

teorias, análises de resultados e principalmente do embate entre prática e teoria científica, leva o 

pesquisador a manter as esperanças de que o caminho deve ser trilhado e que a resposta será 

compreendida. Isto posto, a conclusão desta dissertação busca abordar os aspectos relevantes 

pesquisados, as contribuições da literatura para a prática das empresas, limitações e possibilidades 

de novos estudos para o futuro. 

Para responder à questão de pesquisa apresentada: “Como a gestão de projetos pode propor 

um plano para o desenvolvimento de uma associação de alunos e egressos em um programa de pós-

graduação stricto sensu, baseado na gestão de stakeholders? ”, foi necessário um estudo aprofundado 

sobre o tema de gestão de stakeholders, buscando conhecer as características e particularidades para 

a definição e identificação dos diferentes e diversos atores envolvidos em um projeto como o 

estudado. Necessário também um levantamento bibliográfico internacional, a fim de buscar 

informações de como a gestão de projetos atua em instituições de ensino superior e quais os estudos 

recentes ou não foram executados sobre tal tema. A identificação de uma organização para abrir suas 

portas, aceitar e colaborar com as ideias e necessidades do pesquisador, acreditando nos resultados 

finais do trabalho, também foi de fundamental importância para o processo. 

O uso da gestão de projetos em ambientes educacionais, ocorre no mesmo tempo de muitos 

outros projetos, e nem sempre contempla um planejamento estratégico adequado (Teixeira, Maccari, 

& Kniess, 2012). 

Nas instituições de ensino superior, o desenvolvimento e o constante crescimento pela 

busca de conhecimento e desta forma, pela necessidade de material humano para transmitir tal 

conhecimento, leva ao surgimento necessário de órgãos como a CAPES, para efetuar marcos 

históricos e fundamentais na institucionalização da pesquisa no país. Exigências de qualificação das 

instituições de ensino superior começam a ser cada vez mais frequentes e nos últimos anos, relatórios 

dos órgãos competentes, como o PNPG 2011-2020, abordam necessidades como, indicadores de 

resultados específicos de verificação e avaliação de destino dos egressos, além de estímulo à 

constituição de redes entre universidades, empresas, organizações da sociedade e governo. 

Este cenário levou o pesquisador a buscar o desenvolvimento de sua pesquisa com as bases 

da gestão de projetos em execução nas instituições de ensino superior e com o apoio da gestão de 
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stakeholders. Sendo assim, o pesquisador passou a buscar respostas e contribuir para compreender 

como a gestão de projetos poderia auxiliar o desenvolvimento de uma associação de alunos e egressos 

em um programa de pós-graduação stricto sensu, com base na gestão de stakeholders. 

Para que a resposta à questão de pesquisa estivesse esclarecida ao final deste trabalho, três 

objetivos específicos foram abordados, sendo: identificar os stakeholders do projeto (1), identificar 

os principais requisitos e expectativas no que tange o desenvolvimento de uma associação de alunos 

e egressos (2) e direcionar, por meio de um plano, o desenvolvimento desta associação com base na 

gestão de stakeholders (3). Alcançando estes objetivos específicos, o pesquisador também alcançou 

o objetivo geral do trabalho em pauta: “apresentar um plano para o desenvolvimento de uma 

associação de alunos e egressos em um programa de pós-graduação stricto sensu, com base na gestão 

de projetos e utilizando a gestão de stakeholders. ” 

A unidade de pesquisa definida para o desenvolvimento dos estudos, as pesquisas 

bibliográficas executadas sobre os pilares de gestão de projetos, gestão de stakeholders, instituições 

de ensino superior e associação de alunos e egressos, apresentou ao trabalho uma visão sobre os 

caminhos a serem percorridos, levando de forma objetiva e prática ao desenvolvimento de técnicas 

para aplicação na rotina dos ambientes pesquisados. 

Com o desenvolvimento das pesquisas, o objeto de estudo foi desenvolvendo conclusões e 

interfaces relevantes para o processo de análise dos resultados, pois conforme os estudos de Laplume, 

Sonpar e Litz (2008), qualquer tipo de organização deve abranger estudos sobre seus stakeholders, 

onde assim, pode-se incluir as instituições de ensino superior e por consequência suas respectivas 

associações de alunos e egressos. 

Stakeholders, são atores que portam interesses e expectativas sobre a organização, que por 

sua vez, apresenta total dependência destes (Bowie, 1998; Hill & Jones, 1992; Näsi, 1995), sendo 

necessários para a sua identificação, o conhecimento das pessoas, grupos ou organizações que podem 

impactar ou serem impactadas por uma decisão (PMI, 2013). Para identificar um stakeholder em um 

projeto, existem necessidades de enfrentar os problemas que requerem devidas decisões, com 

alternativas viáveis e impactos ou consequências controláveis (Almeida, Morais & Almeida, 2014). 

Assim, o estudo chega aos seus modelos, descritos na literatura, para buscar a 

complementação e a realização do processo de pesquisa, onde primeiramente, o pesquisador optou 

por usar a visão geral da gestão de stakeholders no projeto, apresentada por Ferenhof et al. (2014) e 

utilizada neste trabalho (Figura 3, pág. 31), apresentando quatro passos para a efetiva gestão de 

stakeholders, a saber: identificar os stakeholders, planejar a gestão dos stakeholders, gerenciar o 

envolvimento dos stakeholders e controlar o envolvimento dos stakeholders. 

Utilizando o modelo descrito, a segunda etapa da proposta deste trabalho foi envolver o 

modelo stakeholder salience, baseado e desenvolvido após estudos prévios de Mitchell, Agle, & 
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Wood (1997), que buscaram a percepção de gestores sobre stakeholders de um projeto com base em 

seu poder, legitimidade e urgência. 

Fazendo uso destes dois modelos, o pesquisador desenvolveu a pesquisa de campo, em 

forma de um questionário (apêndice B), a fim de aplicá-lo junto aos gestores do projeto e da 

associação de alunos e egressos, para posteriormente realizar a avaliação e a efetiva análise e 

interpretação dos resultados. 

Com a ação executada junto aos gestores do projeto e da associação de alunos e egressos, 

os resultados coletados nos questionários foram analisados e, desta forma, a gestão de stakeholders 

foi abordada, na avaliação dos resultados, com base na visão de gerenciamento das partes 

interessadas do projeto, dispostas no guia PMBOK®. 

Um modelo disposto no guia PMBOK®, foi utilizado para a leitura e identificação de 

stakeholders, com base também nos padrões já citados, e assim, o exemplo de rede de poder / 

interesse (Figura 6, pág. 38), apresentou os resultados para o adequado gerenciamento dos 

stakeholders envolvidos e descritos neste trabalho. 

É viável salientar, que a partir do uso do modelo citado na Figura 6, outros dois modelos 

foram desenvolvidos pelo autor, matriz de rede urgência / interesse (Figura 38, pág. 93) e matriz de 

legitimidade / urgência (Figura 45, pág. 100), caracterizando com maior robustez, o processo de 

gerenciamento dos stakeholders envolvidos. 

Os dois modelos elaborados pelo autor / pesquisador deste trabalho, foram baseados no 

modelo existente no guia PMBOK®, em conjunto com características descritas no modelo 

stakeholder salience, formando um conteúdo que pode ser aplicado em outras associações de alunos 

e egressos, instituições de ensino superior e organizações diversas, que venham optar por fazer uso 

do método/modelo aqui desenvolvido e proposto. 

Em função da aplicação e do desenvolvimento, ora apresentado, a resposta à questão de 

pesquisa esclarece: o uso da gestão de projetos, com base na gestão de stakeholders, pode auxiliar o 

desenvolvimento de uma associação de alunos e egressos em um programa de pós-graduação stricto 

sensu. Ainda é possível avaliar e verificar que, o modelo e a sistemática propostos e utilizados nesta 

pesquisa, são compatíveis e de aplicação alcançável à quaisquer tipos de organizações, uma vez que 

os padrões e modelos utilizados e desenvolvidos, não se prendem apenas às instituições de ensino 

superior e suas associações de alunos e egressos. 
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APÊNDICE A: ROTEIRO DE REUNIÃO COM GESTORES 

 

O roteiro de reunião com os gestores do projeto foi apresentado com uso de software padrão para 

apresentações e reuniões, contendo as etapas descritas na sequência: 

 

Agenda (slide 01) 

Objetivos da reunião 

Introdução à pesquisa 

Esclarecimentos sobre a pesquisa 

Execução da pesquisa 

Debate prévio sobre a pesquisa e seus assuntos 

 

Objetivos da reunião / pesquisa (slide 02) 

1. Compreender o assunto sobre stakeholders 

2. Compreender a pesquisa a ser realizada 

3. Realizar a pesquisa com os gestores da associação 

4. Debater sobre o conteúdo da pesquisa 

5. Identificar os stakeholders da associação (pós pesquisa) 

6. Gerar um nível de prioridade de tratativa da associação junto aos stakeholders (pós pesquisa) 

7. Desenvolver estratégias com rotinas, procedimentos ou práticas administrativas para o uso 

da associação junto aos stakeholders (pós pesquisa) 

 

Stakeholders (slide 03) 

Bowen (1957), apresentou o conceito de stakeholders como parceiro, explicitando os graus de 

comprometimento e dependência recíproca existente entre as empresas e seus diversos públicos. 

 

Pesquisa (slide 04) 

Realizada em duas etapas 

1. Resposta sobre o questionário 

2. Debate entre os participantes 
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Pesquisa (slide 05) 

1. Respostas sobre o questionário 

Considere sua opinião sobre o assunto 

Responda sozinho 

Não converse com outro gestor 

Mantenha-se atento às informações contidas no questionário 

 

Pesquisa (slide 06) 

Esclarecimentos gerais 

38 questões – informações assertivas 

Você deve pontuar a sua percepção conforme a escala 

 0 = Irrelevante: A sentença descrita não reflete nenhuma preocupação 

 1 = Relevância Indiferente: A sentença descrita não reflete nenhuma preocupação, mas 

poderá refletir no futuro. 

 2 = Baixa Relevância: A sentença descrita começa a refletir certa preocupação. 

 3 = Relevante: A sentença descrita reflete preocupação. 

 4 = Altamente Relevante: A sentença descrita reflete preocupação imediata. 

 

Pesquisa (slide 07) 

2. Debate entre os participantes 

Expresse seus sentimentos sobre a pesquisa 

Reflita sobre os temas e assuntos abordados nela 

Opine ou critique sobre as questões 

Esclareça dúvidas 
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APÊNDICE B: PESQUISA PARA OS GESTORES 

 

A pesquisa realizada apresentou o modelo que segue: 

 

Respondente 

 

Gestores da Associação de Alunos e egressos  

 

Considerando uma escala de respostas com variação de 0 à 4, assinale a sua 

percepção com relação às sentenças assertivas. 

Em cada pontuação indicada, considere: 

 

0 = Irrelevante: A sentença descrita não reflete nenhuma preocupação. 

1 = Relevância Indiferente: A sentença descrita não reflete nenhuma preocupação, 

mas poderá refletir no futuro. 

2 = Baixa Relevância: A sentença descrita começa a refletir certa preocupação. 

3 = Relevante: A sentença descrita reflete preocupação. 

4 = Altamente Relevante: A sentença descrita reflete preocupação imediata. 
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01 
O aluno egresso do programa de pós-graduação stricto sensu, membro da 

associação, é um stakeholder da associação. 
0 1 2 3 4 

02 
A Instituição de Ensino Superior representada pela associação é um stakeholder 

da associação. 
0 1 2 3 4 

03 
Os professores do programa de pós-graduação stricto sensu são stakeholders da 

associação. 
0 1 2 3 4 

04 
Os atuais alunos do programa de pós-graduação stricto sensu são stakeholders da 

associação. 
0 1 2 3 4 

05 Os alunos do programa de graduação são stakeholders da associação. 0 1 2 3 4 

06 
Existe relacionamento entre uma associação de alunos e egressos e os alunos e 

egressos do programa de pós-graduação stricto sensu. 
0 1 2 3 4 

07 
Existe relacionamento entre uma associação de alunos e egressos e a instituição 

de ensino superior que esta representa. 
0 1 2 3 4 

08 
Existe relacionamento entre uma associação de alunos e egressos e os professores 

do programa de pós-graduação stricto sensu. 
0 1 2 3 4 

09 
Existe relacionamento entre uma associação de alunos e egressos e os atuais 

alunos do programa de pós-graduação stricto sensu. 
0 1 2 3 4 
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10 
Existe relacionamento entre uma associação de alunos e egressos e os alunos do 

programa de graduação. 
0 1 2 3 4 

11 

Para o aporte financeiro de uma associação de alunos e egressos, são considerados mantenedores desta 

associação:  

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

c) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

d) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

e) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 

12 

Considerando a necessidade de investimento na associação de alunos e egressos (seja capital humano, tempo, 

conhecimento ou quaisquer outros, excetuando aporte financeiro), o fornecimento deve ser realizado pelas 

partes interessadas e citadas abaixo. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

c) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

d) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

e) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 

13 

Decisões do aluno egresso, membro da associação, sobre a associação de alunos e egressos, afetam as partes 

envolvidas citadas. 

a) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

b) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

c) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

d) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 

14 

Decisões da instituição de ensino superior (IES) sobre a associação de alunos e egressos, afetam as partes 

envolvidas citadas. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

c) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

d) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 

15 

Decisões dos professores do programa de pós-graduação Stricto Sensu sobre a associação de alunos e egressos, 

afetam as partes envolvidas citadas. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

c) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

d) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 

16 

Decisões dos atuais alunos do programa de pós-graduação Stricto Sensu sobre a associação de alunos e egressos, 

afetam as partes envolvidas citadas. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

c) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

d) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 
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17 

Decisões dos alunos do programa de graduação sobre a associação de alunos e egressos, afetam as partes 

envolvidas citadas. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

c) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

d) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 
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Para as respostas seguintes, considere a informação. 

Poder: Leva alguém a fazer algo que não seria feito sem uma solicitação. 
 

18 

Assinale a pontuação que você entende ser a adequada para cada uma das partes interessadas e envolvidas com 

a associação de alunos e egressos, conforme o Poder que elas poderão apresentar ao solicitar algo para a 

associação. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

c) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

d) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu 0 1 2 3 4 

e) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 

19 

A associação de alunos e egressos exerce Poder sobre cada uma das partes interessadas descritas. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

c) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

d) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu 0 1 2 3 4 

e) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 

20 

Os alunos e egressos do programa exercem Poder sobre cada uma das partes interessadas descritas. 

a) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

b) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu 0 1 2 3 4 

c) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu.. 0 1 2 3 4 

d) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 

 



126 
 

S
eq

u
ên

ci
a 

Informação Assertiva 

(Priorização) 

Percepção do Respondente 

Ir
re

le
v

an
te

 

R
el

ev
ân

ci
a 

In
d

if
er

en
te

 

B
ai

x
a 

R
el

ev
ân

ci
a 

R
el

ev
an

te
 

A
lt

am
en

te
 R

el
ev

an
te

 

 

21 

A Instituição de Ensino Superior exerce Poder sobre cada uma das partes interessadas descritas. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

c) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu.. 0 1 2 3 4 

d) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 

22 

Os professores do programa exercem Poder sobre cada uma das partes interessadas descritas. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

c) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu 0 1 2 3 4 

d) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 

23 

Os atuais alunos do programa de pós-graduação Stricto Sensu exercem Poder sobre cada uma das partes 

interessadas descritas. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

c) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

d) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 

24 

Os alunos do programa de graduação exercem Poder sobre cada uma das partes interessadas descritas. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

c) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

d) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 
 

Para as respostas seguintes, considere a informação. 

Urgência: A importância da parte interessada, dentro do processo / projeto, determina o tempo de atendimento. 
 

25 

Assinale a pontuação que você entende ser a adequada para cada uma das partes interessadas e envolvidas com 

a associação de alunos e egressos, conforme a Urgência que elas poderão receber ao solicitar algo para a 

associação. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

c) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

d) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu 0 1 2 3 4 

e) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 

26 

A associação de alunos e egressos necessita Urgência em suas solicitações sobre cada uma das partes 

interessadas descritas. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

c) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

d) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu 0 1 2 3 4 

e) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 
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27 

Os alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu necessitam Urgência em suas solicitações 

sobre cada uma das partes interessadas descritas. 

a) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

b) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu 0 1 2 3 4 

c) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu.. 0 1 2 3 4 

d) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 

28 

A Instituição de Ensino Superior necessita Urgência em suas solicitações sobre cada uma das partes 

interessadas descritas. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

c) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu.. 0 1 2 3 4 

d) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 

29 

Os professores do programa de pós-graduação Stricto Sensu necessitam Urgência em suas solicitações sobre 

cada uma das partes interessadas descritas. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

c) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu 0 1 2 3 4 

d) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 

30 

Os atuais alunos do programa de pós-graduação Stricto Sensu necessitam Urgência em suas solicitações sobre 

cada uma das partes interessadas descritas. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

c) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

d) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 

31 

Os alunos do programa de graduação necessitam Urgência em suas solicitações sobre cada uma das partes 

interessadas descritas. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

c) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

d) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 
 

Para as respostas seguintes, considere a informação. 

Legitimidade: É a percepção de que ações ou solicitações executadas são desejadas ou apropriadas. 
 

32 

Assinale a pontuação que você entende ser a adequada para cada uma das partes interessadas e envolvidas com 

a associação de alunos e egressos, conforme a Legitimidade que elas poderão apresentar ao solicitar algo para 

a associação. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

c) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

d) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu 0 1 2 3 4 

e) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 
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33 

A associação de alunos e egressos apresenta Legitimidade em suas solicitações sobre cada uma das partes 

interessadas descritas. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

c) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

d) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu 0 1 2 3 4 

e) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 
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Os alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu apresentam Legitimidade em suas 

solicitações sobre cada uma das partes interessadas descritas. 

a) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

b) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu 0 1 2 3 4 

c) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu.. 0 1 2 3 4 

d) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 
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A Instituição de Ensino Superior apresenta Legitimidade em suas solicitações sobre cada uma das partes 

interessadas descritas. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

c) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu.. 0 1 2 3 4 

d) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 
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Os professores do programa de pós-graduação Stricto Sensu apresentam Legitimidade em suas solicitações 

sobre cada uma das partes interessadas descritas. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

c) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu 0 1 2 3 4 

d) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 
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Os atuais alunos do programa de pós-graduação Stricto Sensu apresentam Legitimidade em suas solicitações 

sobre cada uma das partes interessadas descritas. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

c) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

d) Os alunos do Programa de Graduação. 0 1 2 3 4 
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Os alunos do programa de graduação apresentam Legitimidade em suas solicitações sobre cada uma das partes 

interessadas descritas. 

a) Os Alunos e egressos do programa de pós-graduação Stricto Sensu, membros 

da Associação. 
0 1 2 3 4 

b) A Instituição de Ensino Superior que a Associação representa. 0 1 2 3 4 

c) Os Professores do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

d) Os atuais Alunos do Programa de pós-graduação Stricto Sensu. 0 1 2 3 4 

 


