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Incentivos institucionais e sua importância na promoção do 
desenvolvimento de servidores Técnico-Administrativos em Educação: um relato 

de experiência 
O Edital de Apoio à Qualificação, ofertado pela Escola de 

Desenvolvimento de Servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(EDUFRGS), visa fomentar o desenvolvimento integral dos seus servidores. 
Mediante a oferta de bolsas de estudo para a Educação Básica, Graduação e 
Pós-Graduação Stricto Sensu, por meio de Edital semestral, objetiva-se 
promover a qualificação do seu quadro, conciliando os interesses individuais e as 
metas institucionais.  

Segundo dados do Sistema de Recursos Humanos, em 2013, do total de 
2452 servidores técnico-administrativos, 455 não possuíam o Ensino Básico 
completo. Tendo em vista o número expressivo de servidores que demonstraram 
interesse em retomar o seu processo de escolarização no referido ano, nas 
séries finais do Ensino Fundamental, na modalidade da Educação de Jovens e 
Adultos, sentiu-se a necessidade de realizar a supervisão pedagógica desse 
público matriculado no Colégio de Aplicação (CAP). O objetivo dessa ação foi 
mitigar os possíveis índices de absenteísmo e desistência dos estudos, muito 
recorrente nos sujeitos que retornam aos bancos escolares depois de um longo 
interregno sem frequentar a escola. Para tanto, foram realizadas reuniões de 
planejamento com a escola; acompanhamento da etapa de avaliação do nível de 
conhecimento de cada servidor; participação nas reuniões pedagógicas; 
interfaces entre demandas de capacitação e promoção de ações de 
aperfeiçoamento promovidas pela EDUFRGS. 

Os resultados apontaram para a importância de elementos incentivadores 
na retomada e na permanência desses servidores na retomada da sua trajetória 
escolar, gerando resultados positivos à instituição, no que diz respeito à 
qualificação do seu quadro, e, sobretudo, ao desenvolvimento biopsicossocial 
desses sujeitos. 
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