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PERFIL DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA UFRGS QUE SE 
TITULARAM NO PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (MESTRADO) NO 
PERÍODO 2005-2015 
 
Este é um estudo de memória social sobre servidores técnico-administrativos da 
UFRGS e seus percursos de formação em cursos de pós-graduação stricto sensu, 
nível mestrado, no período de 2005 a 2015, no qual apresento resultado parcial da 
pesquisa sobre o “Percurso Formativo de Pós-Graduação Stricto Sensu dos 
Servidores Técnico-Administrativos da UFRGS: estudo de Memória Social”, que 
desenvolvo junto ao Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens 
Culturais do Centro Universitário La Salle. A investigação acontece com o universo 
de servidores técnicos-administrativos em educação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul que concluíram o curso de mestrado nesse período. O arco temporal 
foi escolhido porque no ano de 2005 foi aprovado o Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos (Lei nº 11.091/2005), que inclui o incentivo financeiro para 
àqueles servidores com titulação acima do cargo ocupado. Partiu-se da hipótese de 
que há outras razões para um servidor buscar a formação de mestrado que o 
aumento de remuneração ao final do processo, portanto, para aferir serão realizadas 
entrevistas. Esta comunicação tem o objetivo de traçar o perfil dos pesquisados e 
definir o tamanho do campo empírico da pesquisa a partir das variáveis idade, sexo, 
graduação, mestrado, tempo de trabalho, cargo e lotação, de um universo de 322 
servidores. Esses dados foram cruzados com o auxílio do Microsoft Excel para 
apurar as seguintes informações: idades dos servidores, do mais jovem ao mais 
velho; sexo, definindo quantos homens e mulheres se titularam no mestrado naquele 
período; cursos de graduação e mestrado em que os servidores se titularam; tempo 
de trabalho na UFRGS, cargo ocupado e local de atuação (lotação) na Universidade. 
Os dados quantitativos foram concluídos com êxito e estão prontos para serem 
exibidos. É este o universo que será utilizado para realização das entrevistas. 


