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Introdução: As instituições de ensino superior vêm enfrentando mudanças, assim como
as suas condições de trabalho. Esse projeto considera que, apesar das polêmicas em
torno da evolução da centralidade do trabalho, continua sendo indiscutível que a
qualidade de vida das pessoas na sociedade contemporânea, assim como, o
desenvolvimento socioeconômico dos países e suas diferentes regiões seguem
influenciados pela qualidade dos empregos e do trabalho, ou seja, que o trabalho segue
como uma categoria social estruturante, conforme argumentam diferentes campos do
conhecimento.  Objetivo: Pretende-se assim, com esta pesquisa compreender as
condições de trabalho e sua importância no ambiente universitário e explorar as
correlações entre as condições de trabalho desses profissionais com os significados
atribuídos ao trabalho. Metodologia: A pesquisa será composta por docentes de ensino
superior privado da região de Minas Gerais que estejam disponíveis a participar da
pesquisa após a autorização da instituição de ensino privado na qual será realizada a
pesquisa. Serão respeitados os cuidados éticos exigidos nas pesquisas envolvendo
seres humanos, garantindo o sigilo e o anonimato com as informações dos
participantes. Utilizaremos os instrumentos de Condições (CON-tudo aquilo que
circunda o ambiente de trabalho e a tarefa). Pretende-se utilizar um dispositivo
informatizado de mão (IPAD - POKET  PC). As informações coletadas serão enviadas
diretamente para um banco de dados especializado (SPSS). Resultados: Como
resultados desse estudo acredita-se na possibilidade de aprimorar a compreensão e
desenvolver estratégias orientadas para o trabalho docente. O trabalho, considerando-o
uma categoria social estrutural, permanece em posição favorável no que diz respeito a
qualidade de vida das pessoas e ao desenvolvimento econômico corporativo dos
países, visto que tais fatores são influenciados pela qualidade dos empregos e do
trabalho. Assim torna-se relevante o foco nas condições de trabalho e na forma como
os indivíduos vivenciam essas condições caminhando no sentido de buscar respostas
para as inquietações existentes nesse universo, como também contribuir com os
estudos relacionados aos docentes. Conclusão: As ações desse estudo sustentam-se
numa perspectiva psicossociológica. O trabalho final será submetido em diferentes
eventos da área, promovendo a sua divulgação e auxiliar no planejamento de
estratégias gerenciais que visem o bem estar dos docentes no trabalho.
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