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RESUMO 

A tradição de pesquisa sobre comprometimento organizacional tem fornecido 
um importante conteúdo para a formulação de políticas que busquem qualidade, 
através do fortalecimento dos vínculos do trabalhador junto à organização a qual 
representa. O presente estudo, dando continuidade a investigações brasileiras, 
contribui para a compreensão desse fenômeno, através da realização de uma 
pesquisa exploratória, utilizando-se de métodos descritivos e aplicações de 
questionários. Teve por objetivo encontrar o modelo predominante de 
comprometimentos existente no corpo docente do curso de graduação em 
administração da UNISINOS e relacioná-lo com a qualidade de ensino percebida 
pelo corpo discente da unidade em análise. Com a analise dos dados obtidos 
verificou-se divergências entre o que os professores dizem sobre comprometimento 
e o que os alunos percebem em sala de aula. A qualidade percebida ficou abaixo 
das expectativas definidas pela amostra discente. As diferenças das medias entre as 
dimensões consideradas ideais e as percebidas chegaram a 0,44 pontos na escala 
de concordância, além da dimensão de comprometimento predominante na amostra 
docente ter sido diferente da percebida pela amostra discente. 

 

Palavras-Chave: Comprometimento docente; Dimensões Múltiplas do 
Comprometimento; Qualidade Percebida. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

A necessidade de comprometimento origina-se da nova natureza das tarefas 

dos trabalhadores. Os imperativos de qualidade, serviços e mudança rápida que 

marcaram os anos 80 e 90 impuseram mudanças drásticas na forma de 

gerenciamento das empresas (DESSLER, 1996). 

O comprometimento do funcionário, justamente por ser algo que está em forte 

ascensão, torna-se cada vez mais complexo. A criação de comprometimento, 

sincronização das metas do funcionário e das metas da organização é um grande 

desafio.  

No atual contexto mundial, em que as mudanças acontecem em ritmo 

acelerado, o futuro pertence aos administradores que melhor souberem lidar com 

estas oscilações de mercado. Os melhores administradores serão aqueles que 

consideram pessoas não apenas como recursos de mão-de-obra e sim como 

elementos fundamentais para o sucesso de qualquer negócio. Para isso, é 

fundamental que haja comprometimento por parte dos funcionários em qualquer 

organização.  

Dada a importância do fator comprometimento no cenário organizacional, 

torna-se relevante estudar dentro de uma instituição de ensino superior os modelos 

de comprometimento dos disseminadores de conhecimento, os professores. Por 

outro lado, considerando o aumento das expectativas dos alunos referente à 

qualidade de ensino recebida destes professores, definiu-se o seguinte problema de 

pesquisa: 

� Qual a relação existente entre o modelo de comprometimento do corpo 

docente e qualidade de ensino percebida pelo corpo discente do curso de 

graduação em administração da UNISINOS? 

A pesquisa em questão teve por objetivo identificar o modelo de 

comprometimento que predomina no corpo docente da Universidade do Vale do Rio 


