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Objetivo: O objetivo dessa pesquisa consiste em investigar possíveis relações entre
condições de trabalho (variável organizacional) e os padrões de comprometimento com
a organização e com a carreira (variáveis psicológicas) de professores do ensino
superior, como também delinear aspectos das condições de trabalho em que os
docentes realizam suas atividades cotidianas. Metodologia: A amostra será composta
por docentes de ensino superior, do interior do estado de Minas Gerais que se
disponibilizarem a participar da pesquisa. Como instrumentos da pesquisa serão
utilizadas as escalas para a mensuração do comprometimento organizacional e de
comprometimento com a carreira e o questionário desenvolvido pelo European
Working Conditions Observatory para avaliar as condições de trabalho. Os dados serão
coletados individualmente. As respostas serão convertidas para a forma de banco de
dados, a partir do qual procederão as análises estatísticas. Resultados: Compreender o
constructo psicológico (o vínculo) e a relação que ele estabelece com as diversas
variáveis da dinâmica organizacional contribui para o entendimento do comportamento
do empregado no contexto laborativo. Apesar disso, 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 a instituição de ensino
em que trabalham. Explorar, assim, as correlações entre as condições de trabalho
desses profissionais com os vínculos refletidos no trabalho suscitam uma maior
visibilidade, propícia no ambiente acadêmico, uma vez que, com maior, ou menor
intensidade, esse processo também interfere na qualidade do ensino Conclusão: Dar
visibilidade às características do processo de vinculação, como se formam os vínculos
e suas implicações sobre o comportamento das pessoas, permite subsidiar o
desenvolvimento de estratégias gerenciais e ferramentas que poderão contribuir para o
bem-estar dos docentes no trabalho.
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