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Este trabalho  o resultado de um registro etnogr fico em uma universidade p blica,
em  que  se  buscou  observar  alguns  princ pios  de  sua  organiza o.  A  partir  dos
regimentos  da  Universidade  Federal  do  Paran ,  o  modelo  institucional  delineado
tem  como  caracter stica  que  as  posi es  de  autoridade  (reitor,  diretos  de  setor,
chefe  de  departamento  e  coordenador  de  curso)  s o  sempre  limitadas  por  rg os
colegiados  de  delibera o  (os  conselhos  superiores,  os  conselhos  setoriais,  as
plen rias departamentais e os colegiados de curso).  Diante da possibilidade de que
um de seus setores fosse reestruturado e tivesse sua forma administrativa alterada,
uma reflex o mais geral surge no Setor de Tecnologia e seus objetivos t cnicos  s o
a diminui o da burocracia e o aumento da transpar ncia das atividades realizadas
naquela unidade. Para que isso fosse realizado, uma de suas etapas prev  a extin o
dos sete departamentos did ticos daquele setor e, desse modo, a extin o do cargo
de  chefe  de  departamento  e  da  plen ria  departamental.  Desse  contexto  surgem
quest es sobre as condi es que levam um professor a ocupar o cargo de chefia de
departamento,  sobre  quais  s o  as  atribui es  do  chefe,  sobre  como   sua  rela o
com  os  demais  professores  de  seus  respectivos  departamentos  e  sobre  o  papel
desempenhado  pelas  plen rias.  A  diretoria  desse  setor,  que   de  onde  parte  a
proposta,  apresenta  uma  nova  forma  de  organiza o  que  viria  responder  um
discurso corrente naquela unidade que reclama da falta de autoridade do chefe de
departamento,  relacionando-a  com  a  morosidade  no  desempenho  do  servi o
administrativo. Contudo, a proposta de reestrutura o n o chega a ser deliberada no
Conselho Setorial. A etnografia busca mostrar que boa parte das rela es no interior
dos departamentos  regulada pela l gica da reciprocidade e que a pr pria chefia 
objeto de circula o.
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