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Resumo: Trata-se de um recorte de uma pesquisa maior, em andamento, chamada “Gestão
Universitária: da teoria aos modos de efetivação em diferentes contextos do COMUNG”. Esta
vincula-se à linha de pesquisa “Gestão, Educação e Políticas Públicas” do Programa de Pós
Graduação em Educação do Centro Universitário La Salle. É financiada pelo Unilasalle e
CNPq. Esta é uma Pesquisa qualitativo-quantitativa, Estudo de Caso sobre as Universidades
Comunitárias Gaúchas. Os Instrumentos para coleta de dados são: análise de Currículo Lattes;
análise documental; questionário e entrevistas com os principais Gestores destas 14 Instituições
(reitores, vice-reitores e pró-reitores administrativos, acadêmicos, de extensão, de pesquisa,
de inovação, de pós-graduação e de assuntos comunitários). Neste recorte analisa-se o perfil
dos pró-reitores através da análise de seus Currículos Lattes e documentos institucionais. A
análise dos resultados mostra o tempo de atualização dos currículos, o gênero dos gestores,
sua formação, titulação, experiência em cargos, instituições e tempo de gestão. No que diz
respeito ao currículo Lattes verifica-se pouca incidência de atualizações. Apurou-se que 37,5%
dos pró-reitores atualizou o mesmo pela última vez há mais de 6 meses. Dos pró-reitores
analisados, 5% não possui currículo Lattes. Há leve predominância de um gênero especifico
entre os pró-reitores. Dos 40 indivíduos pesquisados 45% correspondem ao sexo feminino e
55% ao sexo masculino. Deve-se destacar, nesse quesito, os pró-reitores acadêmicos, onde
78,5% são mulheres. Quanto à formação por área do conhecimento 50% dos pró- reitores
possuem formação nas áreas de ciências humanas ou sociais aplicadas. Porém quanto ao
que diz respeito à primeira graduação de cada pró-reitor não se verificou a predominância de
algum curso específico. Quanto à titulação máxima dos pró-reitores analisados 60% possuem o
titulo de doutorado não ligado diretamente à gestão. Entretanto, destes, 37,5 possuem
Especialização Lato Sensu em Gestão. Sobre a experiência dos pró-reitores 75% possuíam
mais de 5 anos de experiência em gestão antes de assumir o cargo atual. Podemos destacar
ainda o fato de que 92,5% destes atuaram anteriormente como professores ou coordenadores
de curso. Chama a atenção ainda o fato de que 77,5% dos pesquisados ainda atuam como
docentes em suas instituições, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Destacam-se,
nesse caso, os pró-reitores de extensão. Destes, 88% ainda atuam como professores. Outro
fator relevante é que mais de 72,5% dos pró-reitores trabalharam em, no máximo, 2
instituições de ensino durante a sua trajetória acadêmica.
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