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Introdução: A partir da década de 1970 as organizações de trabalho modificaram suas
estruturas, impulsionadas pelos avanços tecnológicos e por novos estilos de gestão,
que apregoam o conhecimento, a inovação, a redução dos custos e o aumento
constante do lucro da corporação. 
Nos últimos tempos as instituições de ensino superior, em particular as do setor
privado, acabaram por seguir esse modelo de mercado. Os profissionais envolvidos
nesse contingente recebem uma carga de atribuições, cuja ênfase se concentra em um
fino ajuste entre seu trabalho, os novos direcionamentos organizacionais e os vínculos
estabelecidos entre ambos.     
 Objetivo: O objetivo desse estudo concentra-se em delinear os aspectos das condições
de trabalho em que os docentes estão realizando diariamente suas atividades
acadêmicas. Metodologia: A pesquisa em questão será realizada com professores
universitários, vinculados a instituições educacionais privadas da região. Os dados
deverão ser coletados individualmente entre aqueles que se disponibilizarem a
participar da pesquisa. Na avaliação das condições de trabalho deverá ser utilizado o
questionário desenvolvido pelo European Working Conditions Observatory, com
adaptação à realidade brasileira pelo grupo vinculado ao projeto de pesquisa
Observatório das Condições de Trabalho – UFMG. Também será organizada uma
ficha sócio-demográfica (idade, sexo, escolaridade, tempo de trabalho) para clarificar e
enriquecer as análises dos dados coletados. Ao final da coleta de dados, as respostas
passarão por análises. Resultados: Com essa pesquisa pretende-se compreender e
delinear os aspectos das condições de trabalho em que os docentes realizam  suas
atividades cotidianas, além de tentar oferecer a instituição de ensino estratégias
capazes de potencializar as percepções positivas dos docentes sobre essas condições.
Ainda são poucos os estudos que se dedicam a investigar essa relação no contexto
universitário e que possibilitem elucidar o processo de vinculação entre os docentes
com a sua função e com a instituição de ensino em que trabalham. Para realizar o
estudo será utilizado, como instrumento de coleta de dados, o questionário
desenvolvido pelo European Working Conditions Observatory. Esse  questionário
possibilitará avaliar as condições de trabalho de diversos docentes que atuam em
instituições de ensino superior da região do Vale do Aço e que apresentem o interesse
em prestar contribuição para com esse estudo.   Conclusão: Após a segunda metade do
século vinte foram notáveis as mudanças estruturais das organizações de trabalho.
Como consequência, tanto as condições de trabalho como os docentes sofreram  os
impactos dessas transformações. Essa pesquisa, em desenvolvimento, busca estudar e
conhecer as condições laborais as quais esses docentes estão submetidos.
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