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EDITORIAL

Apresentamos nesta edição da Revista de Ciências Humanas o Dossiê temático sobre
“TICs, trabalho remoto e administração pública”, com objetivo de agregar pesquisas que
abordem o uso das Tecnologias da informação e do Conhecimento na administração
pública, envolvendo também o trabalho remoto e outras questões acerca da
Administração no setor público.

A seção I versa sobre Tecnologias e administração pública e traz os quatro textos a seguir.
Os dois textos iniciais tratam dos impactos dos sistemas de tecnologia da informação no
desenvolvimento do trabalho na esfera pública. Já os textos 3 e 4 tratam de questões
relativas ao ensino remoto no período de pandemia da Covid-19.

Artigo: Sistema Eletrônico de Informações: estudo sobre sua implementação em um
órgão da Universidade Federal de Juiz de Fora.
O tema central é o uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).
Tem por objetivo abordar os aspectos favoráveis e desfavoráveis de sua vigência a partir
da ótica dos servidores que lidam com esse novo sistema, levando em consideração as
dimensões humana, gerencial e tecnológica dessa implementação.

Artigo: Gestão da Informação: fluxo e controle de ofícios e, órgão público de Aracaju
(SE)
O tema central é gestão da informação documental.
O objetivo é, a partir de estudo descritivo, observar a eficácia da gestão da informação
para controlar envio e recebimento de ofícios em órgão público estadual de Sergipe via
uso do E-doc (SISGES), podendo ser constatada pelos usuários entrevistados a eficácia e
agilidade na maioria dos processos de trabalho via esse sistema.

Artigo: O Programa de educação remota em Minas Gerais: uma análise dos efeitos
da implementação do regime de estudos não presenciais
O tema central é educação remota face a Covid-19.
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O objetivo é apresentar o Regime de Estudos não Presenciais (REANP) instituído pelo
governo de Minas Gerais em abril de 2020 e acompanhar as etapas de sua implementação
na rede estadual do estado. Resultados apontam dificuldades enfrentadas por professores
e alunos desde o formato dessas aulas, interação e adaptação a esse novo meio devido à
heterogeneidade de condições técnicas e sociais detectada. Trata-se de assunto de alta
relevância, cujos desdobramentos podem convidar o leitor a analisá-los em perspectiva
comparada ao se observar os impactos dos estudos não presenciais em outros estados
brasileiros.

Artigo: Impactos do ensino remoto na vida acadêmica de estudantes da Educação
Superior – revisão de conceitos da educação a distância e o modelo de ensino remoto
O tema central é educação não presencial.
O objetivo é, a partir de percepções de estudantes de uma instituição de ensino superior,
propiciar reflexões sobre a educação não presencial, e não planejada, face aos desafios
vivenciados no cenário da Covid-19 em 2020. O trabalho traz resultados relativos à
receptividade e dificuldades do grupo respondente.

A seguir são apresentados os artigos seção II: Administração no setor público,
envolvendo as temáticas urbanização, educação, segurança pública e marketing político.

Artigo: Planejamento da expansão urbana: a Região Metropolitana de Aracaju entre
os anos de 2000 e 2012.
Urbanização. Esse é o tema central dessa pesquisa.
O objetivo é discutir sobre o processo de planejamento urbano na Região Metropolitana
de Aracaju. Para tanto, os autores desenvolveram uma pesquisa na qual discutiram sobre
o processo de criação de regiões metropolitanas, destacando as ações históricas e legais,
concentrando-se nos aspectos relacionados à criação da Região Metropolitana de Aracaju.
Nesse trabalho os autores levaram, você, leitor, a entender, um pouco, sobre o papel da
água, do esgoto e da destinação do lixo no desenvolvimento econômico e social de uma
região.
Essa pesquisa deixa claro o quanto as ações de coordenação e cooperação são importantes
para a implementação de políticas públicas e para dirimir as desigualdades sociais e
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territoriais. É um trabalho que nos faz refletir sobre o nosso papel, a influência da
sociedade e do poder público em promoção do bem-estar social.

Artigo: Avaliação do Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública
em Rede Nacional – PROFIAP-UFV na perspectiva dos discentes.
Educação. Esse é o tema central dessa pesquisa.
Esse trabalho fala um pouco sobre o Mestrado Profissional em Administração Pública em
Rede Nacional (PROFIAP) coordenado pela Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES).
Orgulhosamente, a Universidade Federal de Viçosa (UFV) é uma das instituições que
possuem convênio com o PROFIAP.
Essa pesquisa é fruto de uma das dissertações do PROFIAP da UFV. Nela, os autores
dedicaram-se em nos apresentar uma discussão sobre o propósito do PROFIAP e o
processo avaliação de instituições de ensino que ofertam esse tipo de programa de pósgraduação sob o olhar do discente, utilizando como referência os alunos do campus da
UFV em Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba.
Nessa pesquisa, os autores propuseram aos discentes avaliar o PROFIAP da UFV a partir
de alguns indicadores, como a confiança, a presteza, a segurança, a empatia e um
indicador geral, além dos aspectos positivos e negativos do programa.
Esse é um dos trabalhos que tem por missão compartilhar uma iniciativa, o que dessa vez
trata-se de um programa de mestrado profissional. Para você, leitor, vale a pena
compartilhar essa pesquisa aos seus pares, pois será uma forma de auxiliar na tomada de
decisão sobre avançar os estudos rumo ao mestrado profissional.

Artigo: A implementação da Lei de execução penal no Brasil: uma análise do
processo de ressocialização dos condenados
Segurança. Esse é um tema que, você leitor, sempre se interessará. Seja via interesse
acadêmico ou preocupação pessoal. E essa é a ideia do trabalho. Mostrar que esse tema é
uma das principais preocupações que tem tomado conta da sociedade. Atrelado à
segurança, os autores tratam sobre a criminalidade e as cobranças por parte da população
por punições mais severas. Uma coisa é certa. Muitos dos ex- encarcerados podem se
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apresentar como inabilitados ao convívio social. Isso significa uma provável reincidência
criminal.
O assunto proposto pelos autores avança de forma exemplar sobre o panorama do sistema
carcerário brasileiro, perfil dos apenados, políticas públicas carcerárias e as questões
sobre a ressocialização e a reincidência. Nessa discussão os autores reforçam que a
importância de se discutir sobre o processo de reabilitação do condenado ao convívio em
sociedade.
Você, leitor, a partir dessa leitura sentirá seguro de que o melhor caminho será criar
condições para que o ex-encarcerado possa ser ressocializado com o objetivo de
minimizar possíveis reincidências.

Artigo: As propagandas partidárias brasileiras sob a luz da análise de conteúdo
Marketing político. Para alguns desavisados ou que ainda não leram esse trabalho, as
ações dos partidos são vistas apenas como ações de markteting, enquanto para outros,
trata-se de horário político eleitoral e propaganda partidária gratuita. Vale lembrar que
esses caminhos são fundamentais para se estabelecer uma boa comunicação, expor,
divulgar e promover para a sociedade os ideais políticos que acreditam.
Esse trabalho teve como objetivo estudar a propaganda partidária dos principais partidos
políticos do cenário político no Brasil, sendo eles: o Partido dos Trabalhadores (PT), o
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), que hoje se chama MDB – foi
excluído o termo 'partido'; o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Partido
Progressista (PP).
Os autores explicam de forma clara sobre a propaganda eleitoral brasileira e sobre o
sistema eleitoral e as propagandas eleitorais.

Para o leitor que se preocupa sobre o quanto as campanhas eleitorais podem influenciar
diretamente na sua decisão como eleitor, esse trabalho é uma boa dica. A partir dessa
leitura você saberá que as campanhas eleitorais utilizam estratégias de discurso e de
comunicação com o objetivo de influenciar no eleitorado e, de alguma maneira, criar um
aspecto negativo no partido político rival.
Apresentados os oito artigos que compõem esse dossiê, agradecemos a todos os
pesquisadores autores que submeteram textos, e também aos pareceristas pelo aceite ao
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convite à leitura atenta. Tais contribuições foram imprescindíveis para a realização desse
dossiê e manutenção da qualificação da revista do CCH da UFV.

Agradecemos também à Luiza Pacheco pela arte da capa e pela diagramação e formatação
desta publicação.

Boa Leitura!
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