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● Vá a www.menti.com:
● use o código 83 28 02

durante a atividade
● use o código 83 61 17 

para avaliação da 
atividade ao final

video

file:///F:/Cursos/IGLU/-Tropa%20De%20Elite-%20-Elite%20Squad%20-%20Grenade%20Scene.mp4
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Câmpus CriciúmaCâmpus Criciúma

Câmpus Avançado Câmpus Avançado 
São Lourenço do OesteSão Lourenço do Oeste
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O IFSC em 2016

Tipo de Curso Matrículas
Qualificação Profissional 473 48 37,5%
Técnico – nível médio 159 4 44,00%
Tecnologia 24 1 7,2%
Bacharelado 16 0 7,0%
Licenciatura 5 0 1,5%
Lato Sensu 18 10 2,5%
Mestrado Profissional 5 0 0,3%

Cursos 
Total

Cursos 
EaD

barco escola do Câmpus Itajaíbarco escola do Câmpus Itajaí
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Introdução
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Enquete preliminar: EXPECTATIVAS para hoje

● novos conhecimentos (6)
● bases do planejamento (1)
● metodologias de planejamento estratégico (4)
● aplicação da teoria na prática: como fazer ou executar (6)
● conhecer experiências de outras instituições (4)
● importância do planejamento e gestão estratégica (3)
● elaborar um planejamento estratégico na instuição (5)
● aplicação do planejamento estratégico em áreas específicas (3)
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Enquete preliminar: Planejamento e Gestão Estratégica
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Enquete preliminar: conhecimento sobre BSC
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Enquete preliminar: como MELHORAR o Planejamento 
● Tendo como referência  planejamento estratégico, os 

planos operacionais poderiam ser definidos mais 
especificamente para alcançar os objetivos

● Ligando, articulando a disponibilização de 
orçamentos com todas as ações da Reitoria e dos 
centros de forma unificada. Integrando os planos de 
gestão da Administração central com os centros de 
ensino.

● Penso ser importante relacionar ainda mais os 
planos de trabalho (anuais) ao planejamento 
estratégico.

● Executamos o nosso planejamento lincado ao PDI e 
principalmente ao PPA.

● Integração entre 
os níveis de 
planejamento 

● Recursos 
alinhados ao 
planejamento 
estratégico
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Enquete preliminar: como MELHORAR o Planejamento 
● Planejamento pode ser melhorado com base em indicadores mais precisos e 

baseada em objectivos específicos;
● Falta definir as unidades de negócio para atribuição de metas;
● Tomando las necesidades de todas las áreas y teniendo indicadores y responsables 

del cumpliminiento al objetivo buscado;
● Acredito que essas técnicas podem ser usadas para orientar de modo mais claro a 

definição de metas e acompanhar o seu cumprimento ao longo do tempo;
● Lograr los objetivos;
● Con un trabajo conjunto más cercano;
● Mayor alineación y participación de las areas;
● Objetividade e maior sinergia entre áreas;
● Aplicando las técnicas modernas de planejamiento y el Balanced Scorecard;
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Sumário da Apresentação

1) Estratégia

2) Planejamento Estratégico

3) Balanced Scorecard

4) Planejamento Estratégico no IFSC

5) Planejamento Orçamentário no IFSC

6) Nossa visão sobre Gestão da Estratégia

7) Discussão e Conclusões
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Estratégia

video

file:///F:/Cursos/IGLU/-Tropa%20De%20Elite-%20-Elite%20Squad%20-%20Grenade%20Scene.mp4
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Estratégia

● A definição de estratégia para Mintzberg e Quinn (1998, p. 20) é:

▪ O padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e seqüência de 
ações de uma organização em um todo coerente. 

▪ Uma estratégia bem formulada ajuda a ordenar e alocar os recursos de 
uma organização para uma postura singular e viável, com base em suas 
competências e deficiências internas relativas às mudanças no ambiente 
antecipadas e providências contingentes realizadas por oponentes 
inteligentes. 
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Os prós e contras da Estratégia

● Segundo Mintzberg et. alli (1998), a estratégia…

▪ ...fixa a direção

▪ ...concentra o esforço

▪ ...define a organização

▪ ...favorece a coerência
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Os prós e contras da Estratégia

● Segundo Mintzberg et. alli (1998), a estratégia…

▪ ...fixa a direção

▪ ...concentra o esforço

▪ ...define a organização

▪ ...favorece a coerência
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Mintzberg, 
Ahlstrand e 

Lampel (1998)
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Planejamento
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Os órgãos públicos
 – e demais instituições 
sem fins lucrativos – 

precisam de 
Planejamento 
Estratégico?



  

Instituições de 
Educação 

precisam de 
Planejamento 
Estratégico?

Projecto 
Político 

Pedagógico
de las 

Instituciones 
de Educación 

en Brasil



  

Instituições de 
Educação 

precisam de 
Planejamento 
Estratégico?

Plan de 
Desarrollo 

Institucional
de las 

Instituciones 
de Educación 

Superior
en Brasil



  



  



  



  



  



  



  



  

MAPP - Método Aldadir de Planificão Popular
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A Estratégia na Escola do Planejamento



  

Matriz SWOT

Ferramenta de formulação 
da estratégia, comumente 
usada como técnica de 
elaboração de diagnósticos



  

Matriz SWOT: exemplo



  

Matriz SWOT: exemplo



  

Matriz SWOT: exemplo



  

Análise PESTAL

● Análise de cenário segundo fatores:
● Políticos
● Econômicos
● Sociais
● Tecnológicos
● Ambientais
● Legais
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Balanced Scorecard (BSC)
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Componentes do Plano Estratégico: OBJETIVOS
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Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4
0

2

4

6

8

10

12

Coluna 1

Coluna 2

Coluna 3

processo de analisar uma 
organização sob vários ângulos...

...definindo seus 
rumos por meio de 
um direcionamento 

que possa ser 
monitorado nas suas 

ações concretas
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Aprendizado 
e Crescimento

Clientes

Interna

Financeira

Visão de Futuro
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Aprendizado 
e Crescimento

Clientes

Processos Internos

Financeira

Visão de Futuro

● Proposição de valor para os clientes

● Processos de gestão operacional
● Processos de gestão de clientes
● Processos de inovação
● Processos regulatórios e sociais 

● Capital humano 
● Capital da informação
● Capital organizacional: cultura, 

liderança, alinhamento e 
trabalho em equipe
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Visão de Futuro

Proposta de Kaplan e Norton para 
Organizações Públicas ou sem fins lucrativos

Aprendizado 
e Crescimento

Clientes

Processos Internos

Fiduciária ou Financeira
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Componentes do Plano Estratégico: OBJETIVOS
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“O que não pode ser medido, 
não pode ser gerenciado.”

W. Deming

Componentes do Plano Estratégico: INDICADORES

São métricas que proporcionam 
informações e permitem a avaliação 
do desempenho da organização e da 
medida em que seus objetivos são 

alcançados 



60/143

““Quando você tem uma meta, o Quando você tem uma meta, o 
que era um obstáculo passa a ser que era um obstáculo passa a ser 
uma etapa de um dos planos.”uma etapa de um dos planos.”

Gerhard Erich BoehmeGerhard Erich Boehme

São os parâmetros quantitativos de 
referência para a análise inicial dos 

indicadores, mensurados durante um 
determinado período.

As metas podem ser globais ou 
desdobráveis nas unidades da organização

Componentes do Plano Estratégico: METAS
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Indicadores têm atributos:
▪ fórmula
▪ polaridade (maior, melhor ou menor, melhor)
▪ responsável pela medição
▪ data/período de medição
▪ fontes de dados

Componentes do Plano Estratégico: INDICADORES
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Indicam o 
que está 

acontecendo, 
mas não 

explicam os 
motivos

Componentes do Plano Estratégico: INDICADORES



  



64/143

Conjunto de ações necessárias para se 
atingir as metas estratégicas e, 

consequentemente, alcançar-se os 
objetivos estratégicos.

A operacionalização da estratégia 
viabiliza-se essencialmente por meio 
de iniciativas de diferentes graus de 

complexidade, como Programas, 
Projetos e Ações.

Componentes do Plano Estratégico: INICIATIVAS
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1. Missão e o PDI

2. Políticas para o Ensino, a Pesquisa, a 
Pós-Graduação e a Extensão

3. Responsabilidade social da instituição

4. Comunicação com a sociedade

5. Políticas de pessoal, de carreiras do 
corpo docente e do corpo técnico-
administrativo

6. Organização e gestão da instituição

7. Infraestrutura física

8. Planejamento e avaliação

9. Políticas de atendimento aos 
estudantes

10. Sustentabilidade financeira
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● Capacitar gestores líderes para o exercício da gestão nas Instituições de Educação Superior Públicas e 
Privadas.

● a) Ser capaz de dirigir e operar estruturas acadêmicas e administrativas flexíveis que favoreçam uma oferta de formação ampla para 
cobrir uma diversidade de demandas em termos de: interesses; modalidades de formação; necessidades sociais, empresariais e de 
egressos; atendimentos às tendências internacionais dos campos de formação; e que favoreçam pesquisas e ações de extensão de maior 
pertinência e impacto social;

● b) Estar preparado para gerenciar a internacionalização transversal das funções de ensino, pesquisa e extensão de Universidades, com 
níveis de qualidade internacionais, o que permitirá a egressos e acadêmicos o trabalho em contextos internacionais e multiculturais;

● c) Conhecer as novas formas de comunicação, negociação e interação com a comunidade para integrar e desenvolver equipes de 
acadêmicos, pesquisadores e administradores com os perfis necessários para levar a diante a transformação das funções substantivas e 
pedagógicas, administrativas e operativas das instituições com apoio das tecnologias de informação e comunicação;

● d) Promover e gerenciar programas e mecanismos para alcançar uma atualização contínua, tanto pessoal, como de seus colaboradores e 
da instituição, com base nas tendências educativas, nos desenvolvimentos pedagógicos e nos resultados de pesquisas sobre educação 
superior em nível local, regional, nacional e internacional;

● e) Conhecer as diversas modalidades de financiamento, com a participação de diferentes setores com o propósito de alcançar um maior 
desenvolvimento institucional;

● f) Dirigir a instituição em um marco de respeito, honestidade e princípios éticos que sirvam de base para o fortalecimento de uma 
comunidade universitária responsável e solidária, internamente e em seu entorno;

● g) Conduzir as Universidades como agente de troca social, inovação e colaboração para o desenvolvimento do país com base em um 
projeto institucional que articule as funções de ensino, pesquisa e extensão.

expectativas

objetivo
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g) Universidades como agente de troca social, inovação e colaboração para o desenvolvimento do país com 
base em um projeto institucional que articule as funções de ensino, pesquisa e extensão.

f) Atuação baseada em um marco de 
respeito, honestidade e princípios éticos 
que sirvam de base para o fortalecimento 

de uma comunidade universitária 
responsável e solidária.

d) Promover e gerenciar programas e 
mecanismos para alcançar uma 

atualização contínua, tanto pessoal, como 
de seus colaboradores e da instituição; 

e) Empregar diversas modalidades de 
financiamento, com a participação de diferentes 
setores com o propósito de alcançar um maior 

desenvolvimento institucional;

c) Novas formas de comunicação, negociação e 
interação com a comunidade para integrar e 

desenvolver equipes de acadêmicos, 
pesquisadores e administradores 

b) Internacionalização transversal das 
funções de ensino, pesquisa e extensão 

de Universidades, com níveis de 
qualidade internacionais.

a) Desenvolver estruturas acadêmicas e administrativas 
flexíveis que favoreçam uma oferta de formação ampla 

para cobrir uma diversidade de demandas sociais, 
empresariais e de egressos;
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Por que elaborar um 
Planejamento Estratégico no IFSC?



  

Planejamento no IFSC em 2009

Plano Bianual 
2010/11

de 10 a 20 
ações inovadoras 

por unidade de 
planejamento 
(campi e pró-

reitorias)

Focos Institucionais

Gestão Institucional

 Ensino, Pesquisa 
e Extensão

Modernização da 
Infraestrutura

Integração com a 
Comunidade e 

Relações Externas



  

Planejamento no IFSC em 2009

Plano Bianual 
2010/11

de 10 a 20 
ações inovadoras 

por unidade de 
planejamento 
(campi e pró-

reitorias)

Foco 2

Foco 1



  

CICLO DE 
DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL
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estrutura de 
conteúdo 

exigida pelo 
Tribunal de 
Contas da 

União (TCU) 
para a seção 2 

do Relatório de 
Gestão anual



  



  

Plano Estratégico: período de vigência e 
articulação com outros planos institucionais

– PEI –
 

– PPI – 

– PDI – 

Plán de 
Desarrollo

Institucional

– PDI – 

Plán de 
Desarrollo

Institucional

– PEI – 

Plán
Estratégico
Institucional

– PPI – 

Projecto 
Pedagógico
Institucional

vigência de 5 anos 5 anos5-20 anossem vigência
pré-definida

OUOU ++ ++
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Planejamento Estratégico do IFSC
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PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL
Capítulo 2 do PDI

PERFIL 
INSTITUCIONAL

Capítulo 1 
do PDI
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Seminário Seminário 
do PPIdo PPI

Seminário Missão e Visão Seminário Missão e Visão 
Comissão Temática Comissão Temática 

dos Valoresdos Valores

Comissões Comissões 
Temáticas do PPITemáticas do PPI

Assembleia do PPIAssembleia do PPI

1
Perfil

Institucional
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E CONCEITO DE PPI

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

CONCEPÇÕES NORTEADOREAS

GESTÃO

ASSUNTOS ESTUDANTIS

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
Indissociabilidade 
ensino, pesquisa 

e extensão

Caracterização:
Ensino, Pesquisa

 e Extensão
Referenciais para 

elaboração de PPCs
Formação de
 Formadores

CONCEPÇÕES NORTEADOREAS
EPTEducação

Currículo Avaliação

GESTÃO
PrincípiosConcepções

Relevância Diretrizes
Políticas

ASSUNTOS ESTUDANTIS
Permanência e ÊxitoAcesso

PNEs Egressos
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Diagnóstico

2
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Temas 
Estratégicos

3
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Perspectivas
Estratégicas

4



86/143

Perspectivas
Estratégicas

4
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Objetivos
Estratégicos

5
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Objetivos
Estratégicos

5



89/143

Objetivos
Estratégicos

5
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Mapa
Iniciativas,
Indicadores

e Metas

6

Sistematização, análise técnica 
e elaboração do documento

pela Reitoria

Aprovação nos Órgãos Colegiados

Consulta pública online
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PDI 2015-2019: 
Estrutura de Capítulos
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Mapa Estratégico
do IFSC

ALUNOS E 
SOCIEDADE

PROCESSOS

PESSOAS E 
CONHECIMENTO

3 
P

e r
sp

ec
t i

va
s

23 Objetivos Estratégicos
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Componentes de um objetivo estratégico

META

INDICADOR

DESCRIÇÃO

INICIATIVAS
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Indicadores Estratégicos
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Para objetivos da perspectiva Alunos e Sociedade, não há iniciativas 
estratégicas diretamente relacionadas:

São os principais resultados que a instituição deve ter, medidos 
pelos seus indicadores de desempenho e indiretamente 
alcançados por meio da realização dos processos críticos que 
compõem os objetivos da segunda perspectiva.
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Objetivos Estratégicos

P6 - Qualificar 
a comunicação com 

os públicos estratégicos.

P4 - Fortalecer 
a internacionalização

 do IFSC.

P11 - Garantir 
infraestrutura física e

tecnológica
 adequada às ofertas.

P10 - Gerenciar 
recursos financeiros 

com efetividade.

P8 - Atender às pessoas
com necessidades

 específicas.

P3 - Aprimorar 
os processos que conduzem
à permanência e ao êxito.

aumenta este
 indicador

se esses 
processos 
melhoram
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PDI 2015-2019: Articulação dos Capítulos
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Exemplo de leitura do 
Mapa

e
articulação

entre PPI, Objetivos, 
Indicadores e 

Iniciativas Estratégicas
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Por meio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão,  a 

instituição possibilita a troca do saber 
com a sociedade em um fluxo dinâmico 

de conhecimento, gerando uma 
transformação mútua.

Ser instituição de excelência na educação 
profissional, científica e tecnológica, fundamentada 
na gestão participativa e na indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão.

PPI
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transformação mútua.

Ser instituição de excelência na educação 
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PPI
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Por meio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão,  a 

instituição possibilita a troca do saber 
com a sociedade em um fluxo dinâmico 

de conhecimento, gerando uma 
transformação mútua.

Ser instituição de excelência na educação 
profissional, científica e tecnológica, fundamentada 
na gestão participativa e na indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão.

PPI

A2.1: Percentual do corpo docente participando de projetos de pesquisa

A2.2: Percentual de servidores participando de projetos de extensão

A2.3: Pessoas atendidas por projetos de extensão

A2.4: Percentual de servidores com projetos financiados pelo IFSC que 
publicaram trabalho em periódico externo ou depositaram 
patente por ano

A2.5: Percentual de grupos de pesquisa produtivos

INDICADORES
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Por meio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão,  a 

instituição possibilita a troca do saber 
com a sociedade em um fluxo dinâmico 

de conhecimento, gerando uma 
transformação mútua.

Ser instituição de excelência na educação 
profissional, científica e tecnológica, fundamentada 
na gestão participativa e na indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão.

PPI

Implantar e otimizar processos para a adequação da oferta de 
cursos, de modo a reduzir a evasão, aumentar a inserção 

profissional e ampliar o impacto social da instituição. Além 
disso, fundamentar a elaboração de currículos na 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, nos 
perfis demandados para os egressos e no perfil 

socioeconômico dos potenciais alunos.
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INICIATIVASINICIATIVAS
ESTRATÉGICASESTRATÉGICAS

INDICADOR
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Por meio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão,  a 

instituição possibilita a troca do saber 
com a sociedade em um fluxo dinâmico 

de conhecimento, gerando uma 
transformação mútua.

Ser instituição de excelência na educação 
profissional, científica e tecnológica, fundamentada 
na gestão participativa e na indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão.

PPI

P0103 Promover eventos que fomentem a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão.

Iniciativa Autônoma

P0106 Estabelecer diretrizes para elaboração de PPCs fundamentados 
na indissociabilidade entre EPE, no ajuste dos perfis demandados 

para os egressos e no perfil socioeconômico dos potenciais alunos.
Iniciativa Específica

P0113 Desenvolver atividades de extensão em toda oferta educativa.
Iniciativa Articulada
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Outro exemplo
de interpretação 

do Mapa
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Política de 
Comunicação, p. 47
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Desdobramento 
do Planejamento Estratégico 

em Plano Tático
e alinhamento orçamentário
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PDI 2015-2019: Articulação dos Capítulos

Plano Anual 
de Trabalho



  

Plano Anual de Trabalho (PAT)

ORGANIZAR AS 
ATIVIDADES DO ANO

GERENCIAR MELHOR 
O ORÇAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS CADASTRADOS 
NO SISTEMA

IMPLEMENTAR O PDI
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Relação entre PAT e Planejamento Estratégico



  

programa 2380
Educação de 

Qualidade
 para Todos

programa 2109
Gestão e 

Manutenção
do MEC



  

programa 2380
Educação de 

Qualidade
 para Todos
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Orçamento total do IFSC vem da Matriz CONIF

Metodologia elaborada pelo FORPLAN (Fórum de Administração e Planejamento do Conselho 
Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – CONIF)

valor dado por conjunto
regras para divisão 

do total de orçamento 
proposto pelo MEC

 à Rede Federal EPCT

BASE: matrículas
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Etapa de Revisão do Plano Anual de Trabalho
● Rever prioridades, detalhar projetos, alterar projetos
● O que não pode mudar: limites programados para Custeio, Investimento e Capacitação
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Ações de Disseminação do Plano Estratégico
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Gestão Estratégica
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5 fases ou pricípios 
do BSC como 

método de gestão da 
estratégia
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Mintzberg, Ahlstrand 
e Lampel (1998)

A Gestão da Estratégia como um processo contínuo

Estratégia Deliberada x Estratégia Emergente
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PAT 2017: Valor programado por Objetivo Estratégico

P11 - Garantir infraestrutura física e 
tecnológica adequada às ofertas 
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PAT 2017: Distribuição Orçamentária por Objetivo Estratégico

17%
55%

17%
55%



130/143

PAT 2017: Distribuição de Projetos por Objetivo Estratégico
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ENSINOPESQUISA EXTENSÃO

DEMANDA

EGRESSO

INGRESSO

SOCIEDADE

PLANEJAMENTO

Formação

Qual é o nosso 
processo?

ORÇAMENTO

reconhecimento/respaldo
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Gestão por Processos: CADEIA DE VALOR do IFSC
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Processo de Gestão Estratégica
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Entre a Governança 
Institucional  e a Gestão, 

onde estão o Planejamento e
 a Gestão Estratégica?

adaptado do material da palestra Desafios de 
Gestão de TI, prof. José Gilson de Almeira 

Teixeira Filho, CCSA e CIn da UFPE.
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TCU
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Discussão
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Conclusões
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Balanced Scorecard (BSC): CONCEITOS

● metodologia de medição e gestão de desempenho desenvolvida pelo 
professor de Harvard R. Kaplan e pelo consultor D. Norton, em 1992;

● surge como alternativa à gestão apenas por indicadores financeiros;
● traduz a visão e a estratégia da organização em um conjunto coerente de 

objetivosobjetivos e medidas de desempenho, organizados segundo quatro 
perspectivas diferentes;

● as quatro perspectivas do BSC equilibram os objetivos de curto e longo 
prazos, os resultados desejados e seus vetores de desempenho;

● torna-se uma linguagem estruturada para comunicar a estratégia à 
organização de forma simples e objetiva, aumentando o foco.
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Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
prodin@ifsc.edu.br

Diretoria de Gestão do Conhecimento
dgc@ifsc.edu.br

Coordenadoria de Planejamento
planejamento@ifsc.edu.br

Muito obrigado 
pela atenção e 
participação!! 

avaliação:
www.menti.com 
Código 83 61 17
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