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Introdução: As instituições de ensino superior (IES), em especial as do setor privado,
enfrentam nítidas mudanças, tais como: mercado mais competitivo, exigência
constante de melhor qualidade do ensino e docentes mais qualificados. Embora se
saiba que as condições de trabalho em que os docentes realizam suas práticas
interfiram na qualidade do ensino, são raros os estudos que se dedicam a investigar
essa vertente na esfera privada e que estabeleçam relações entre condições de trabalho
e comprometimento organizacional. Assim, voltar-se para tal variável contribui para
melhor entendimento do comportamento do professor no contexto universitário e
permite subsidiar o desenvolvimento de ferramentas gerenciais. Objetivo: O objetivo
dessa pesquisa consiste em analisar as condições de trabalho em que os docentes do
ensino superior privado da região do Vale do Aço realizam suas atividades cotidianas e
investigar as possíveis relações entre condições de trabalho (variável organizacional) e
os padrões de comprometimento com a organização (variável psicológica).
Metodologia: A pesquisa contará com uma amostra de docentes do ensino superior
privado da região do Vale do Aço que se disponibilizarem, após o consentimento da
instituição de ensino superior (IES), a participar da pesquisa. Para resguardar a
integridade dos participantes serão respeitados todos os cuidados éticos necessários,
dentre eles o sigilo, a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) e a avaliação do Comitê de Ética. A fim de responder o objetivo pensado, será
utilizado o instrumento de Condições (CON).  Resultados: Os dados coletados por
meio de questionários serão registrados e as análises procederão estatisticamente. Será
aplicada, então, a SSA (SMALLEST SPACE ANALYSIS), técnica que tem sido
considerada por muitos autores como ideal para lidar com conjunto de variáveis
correlacionadas entre si. Investigar a relação Condições de Trabalho e
Comprometimento Organizacional no contexto universitário permite dar maior
visibilidade ao processo de vinculação entre os docentes com a instituição de ensino
privado que trabalham. Aliado a isso, entender o comportamento do empregado e os
aspectos psicossociais provenientes do trabalho representa rica contribuição aos
estudos relacionados ao âmbito docente.  Conclusão: Compreender condições de
trabalho e a relação que estabelecem com o comprometimento organizacional permite
medir a intensidade com que tais variáveis, organizacional e psicológica,
respectivamente, interferem na qualidade do ensino. Além disso, auxilia no
planejamento de estratégias gerenciais que visem o bem-estar dos docentes no
trabalho. 

Palavras-chave: Docente. Condições de trabalho. Comprometimento. 

Agências de fomento: FAPEMIG

3º Congresso de Ciências da Saúde, 12ª Semana de Iniciação Científica e 3ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


