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RESUMO

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

ÉTORY DOS REIS ZAGHI

A pesquisa busca analisar, relatar e compreender a utilização dos mecanismos de Comunicação Organizacional na gestão e no planeamento de Instituições de Ensino Superior.

O objetivo é analisar os principais mecanismos de Comunicação Interna e Externa encontrados na literatura utilizados por Instituições de Ensino Superior no Brasil. Para a

realização da pesquisa foi realizado uma revisão bibliográfica com análise na literatura brasileira descrevendo o cenário da comunicação em Instituições de Ensino Superior no

Brasil. Foram selecionados alguns artigos, livros, arquivos e publicações com o respectivo assunto, para o desenvolvimento do estudo e a coleta se deu por meio de pesquisa em

bibliotecas físicas, virtuais, institutos e sites de busca científica como o Google acadêmico, Scielo e Periódicos da CAPES. Os resultados do estudo evidenciaram diversas

características de como utilizar a comunicação organizacional a favor da disseminação educacional na aprendizagem e ampliação no processo de ensino, pesquisa e extensão.

Verificou-se, também, que, em linhas gerais, nem sempre essas instituições de Ensino Superior planejam a comunicação organizacional e utilizam do recurso para potencializar

os resultados e ampliar as formas de institucionalização de sua marca e de seu ensino. Fatores como estratégias organizacionais, estratégias gerenciais, capacitação pedagógica

e tecnológica do corpo docente e administrativo, estrutura tecnológica disponível influenciam na maneira direta do processo de planejamento e desenvolvimento das instituições

de ensino no país. A revisão bibliográfica analisou a literatura brasileira descrevendo o cenário da Comunicação Organizacional em Instituições de Ensino Superior no Brasil e

trata-se de pesquisa de abordagem descritiva. A Biblioteca Central Otto Lopes de Figueiredo, localizada na Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG – Unidade Passos

forneceu parte da pesquisa com obras literárias sobre o assunto. Encontra-se disponível um acervo de 5 obras literárias com o tema relacionado ao assunto de “Comunicação

Organizacional”. Outro tema estudado foi o “Marketing” que dispõe de duzentos e uma (201) obras literárias ampliando o enriquecimento do estudo. O Portal de Periódicos da

CAPES foi utilizado como fonte de pesquisa para este artigo. Foi identificado em busca avançada através das palavras como “comunicação organizacional”, que constatou o

resultado de 11700 artigos listados. A palavra marketing educacional o resultado foi de 78 artigos. Refiando a pesquisa utilizando as palavras “fidelização de alunos” foram

detectado 5 resultados de artigos. A busca com as palavras “comunicação universidade e sociedade” foram encontrados o resultado de 995 artigos. As palavras “mídias e

universidades em Instituições de Ensino Superior” na pesquisa conseguiu o resultado de resultado de 17 artigos. A pesquisa utilizou de recursos bibliográficos como obras

literárias e artigos publicados em revistas científicas, seminários e congressos, todos com certificação e reconhecimento.  O período de realização do estudo se deu durante o

mês de junho de 2016. O resultado da referida pesquisa relata que as Instituições de Ensino Superior vêm utilizando diversos mecanismos de comunicação organizacional para

obterem resultados positivos no desempenho de suas atividades acadêmicas. Instituições de Ensino Superior utilizam a dinâmica da comunicação organizacional para fortalecer e

favorecer as atividades acadêmicas como as de extensão universitária. De acordo com Aisllan Santana Costa, Roseli de Oliveira S. Costa e Fábio Vinicius de Macedo Bergamo

(2014, p.40) o conceito de retenção de clientes se tornou cada vez mais importante. Através de uma Comunicação estruturada os estudantes podem compreender as táticas e/ou

estratégias das instituições de forma a reter clientes para as IES. A retenção do cliente “refere-se a concentrar esforços de marketing na base de clientes que ela possui”

(HOFFMAM; BATESON, et al., 2009, p. 437). O referido autor reforça ainda a ideia de que as empresas tem procurado satisfazer os seus clientes atuais a fim de estabelecer

relacionamentos de longo prazo. Entra a Comunicação Organizacional como forte aliada no processo de retenção de alunos para os cursos de graduação combatendo assim, o

índice de evasão do estudante. Segundo Martha Aparecida Oliveira (2011, p.168), as reflexões sobre a comunicação de endomarketing como instrumento de auxílio nas tomadas

de decisões para os Coordenadores de Cursos das Instituições de Ensino Superior auxiliam a compreender, apoiar e maximizar o desempenho por meio do comprometimento de

ações mais abrangentes nas organizações entre seus agregados. A sugestão é que as IES adotem e desenvolvam um projeto de endomarketing, pois este estabelece um forte

componente de comunicação integrada, ou seja, comunicação nos dois sentidos, instituições e clientes ou vice e versa. Diante das constatações, sugere-se que as IES

promovam e desenvolvam componentes que estabeleça um forte componente de comunicação integrada com base no relacionamento interpessoal consegue-se uma

comunicação nos dois sentidos. A perspectiva é construir fundamentos da comunicação organizacional através dos subsídios teóricos. Após serem realizadas a coleta e as

análises estatísticas dos dados, percebe-se que as IES não priorizam a Comunicação Organizacional como aliada ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e

administrativas. Embora haja estudos comprovando a importância dessas temáticas para o sucesso das empresas atuais, isso não é encorajado entre o meio e não se sabe a

força de uma comunicação estruturada e dinâmica. No estudo foi identificada uma capacidade de desenvolver uma comunicação alternativa a realidade e necessidades regionais

enriquecendo as formas de como utilizar a comunicação organizacional para o desenvolvimento do ensino.
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