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Etapas Objetivos

1 Avaliação da missão, princípios e valores da Unesc

2 Discussão sobre a visão de futuro da Unesc

3 Avaliação das competências essenciais da Unesc

4 Fatores críticos de sucesso da Unesc (FCS)

5 Análise Swot (eixos estratégicos – sugestão da Câmara Administração e Finanças)

6 Análise e definição das ações

7 Apresentação dos planos de ação

8 Reuniões mensais de acompanhamento
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Missão
“Educar, por meio do ensino, pesquisa
e extensão, para promover a qualidade

e a sustentabilidade do ambiente de vida”.

A Unesc, por meio dos
gestores representantes
da Reitoria, Pró-
Reitorias, Diretorias e
Coordenações das
UNAs, Departamentos,
Setores, Assessorias,
Coordenadorias,
Ouvidoria, Biblioteca,
IPAT, CPA, Secretaria
Acadêmica e oito
coordenadores de
curso, iniciou os
trabalhos do
Planejamento
Estratégico Institucional,
totalizando cinquenta
participantes. Confira as
etapas do cronograma
abaixo.

Cronograma de atividades do PEI - Unesc

CPDI - Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Editorial

A Coordenadoria de Planejamento e

Desenvolvimento Institucional (CPDI), nesta

primeira edição do Informativo do Planejamento

Estratégico da Unesc, pretende compartilhar as

etapas desenvolvidas, durante o ano de 2008, do

Planejamento Institucional, do Instituto de

Pesquisas Ambientais e Tecnológicas (Ipat) e do

Colégio deAplicação (CAP).

Para a próxima edição do Informativo,

pretendemos divulgar os resultados dos Planos

de Ações implementados, bem como

informações diversas relacionadas ao

Planejamento Estratégico da Instituição.
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UNESC promoveu
a primeira reunião

do Planejamento Estratégico
Institucional em 2008

No dia 20 de fevereiro, os gestores de diversas
áreas da Unesc reuninaram-se no Ghellere,

em Siderópolis, para iniciar
os trabalhos do Planejamento Institucional.

Saiba sobre a metodologia
adotada pela UNESC

A universidade optou pelo processo participativo com:

- Reuniões específicas com gestores
de diversos setores da Universidade;

- Atividades de reflexão, avaliação,
reavaliação, discussão em grupos;

- Construção e validação de propostas coletivas.

Grupo do Planejamento Institucional (20/02/08)

Reunião PEI -  Ghellere  (20/02/2008)

A Visão de Futuro
reflete aonde

a organização deseja
chegar .

A Unesc, por intermédio
de seus gestores,

afirma que sua visão é:

e de que forma

Visão de Futuro
“Ser reconhecida como uma Universidade
Comunitária, de excelência na formação

profissional e ética do cidadão, na produção
de conhecimentos científicos e tecnológicos,

com compromisso sócio-ambiental.”

CPDI - Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Objetivos do PEI
Construir, de forma participativa, o planejamento
estratégico institucional, contemplando os seguintes
eixos sugeridos pela Câmara de Administração e
Finanças, os quais são considerados as

§ Qualidade da Educação (Pesquisa, Ensino e
Extensão) e dos demais serviços prestados
pela instituição;

§ Sustentabilidade Financeira da Instituição;
§ Desenvolvimento Humano;
§ Melhoria da Gestão Institucional.

Estratégias
Institucionais:

(Parecer 03/2007/Administração e Finanças)
Foto: Reunião PEI – Ghellere, 20/02/08
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O que são Princípios e Valores?
São padrões que influenciam e servem de referência para o comportamento das pessoas no dia-a-
dia da instituição, os quais definem atitudes quanto a:

- Julgamento moral
- Respostas aos outros
- Compromissos com metas pessoais e organizacionais

O grupo de planejamento da Unesc, na reunião de 28 de março de 2008, com base no Estatuto e
no PPP da Instituição, definiu como seus Princípios e Valores:

Na gestão universitária, buscamos:

§ Gestão democrática,
participativa, transparente e
descentralizada .

§ Qualidade, coerência e eficácia
nos processos e nas ações.

§ Racionalidade na utilização dos
recursos.

§ Valorização e capacitação dos
profissionais.

§ Justiça, equidade, harmonia e
disciplina nas relações de
trabalho.

§ Compromisso sócio-ambiental.
§ Respeito à biodiversidade,  à

diversidade étnico-ideológico-
cultural e aos valores humanos.

§ Nas atividades de Ensino, Pesquisa e

Extensão, primamos por:

§ Excelência na formação integral do
cidadão.

§ Universalidade de campos de
conhecimento.

§ Flexibilidade de  métodos e concepções
pedagógicas.

§

§

Equilíbrio nas dimensões acadêmicas.

§ Como profissionais, devemos:

§ Ser comprometidos com a missão,
princípios, valores e objetivos da
Instituição.

§ Tratar as pessoas com atenção, respeito,
empatia e  compreensão.

§ Desempenhar as funções com ética,
competência e responsabilidade.

§ Fortalecer o trabalho em equipe.

Reunião PEI - 28/03/2008

CPDI - Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Inserção na comunidade.

§ Ser comprometidos com a própria formação.
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Competência Essencial Competência
Essencial UNESC

“Universidade
Comunitária,

comprometida com a
sociedade, com gestão

democrática e
participativa, que

busca formar com
qualidade profissionais

e cidadãos.”

São as habilidades, tecnologias, capital humano ou instalações
da organização, isto é, qualquer vantagem competitiva que a
empresa possui e é reconhecida na comunidade em que está
inserida. A análise e o reconhecimento dessas competências por
parte dos gestores permitirão avaliar se a organização está
preparada ou não para atingir seus objetivos.

Serra, Torres e Torres (2004) definem a competência es-
sencial como: “São os pontos fortes mais diferenciadores das
empresas, aqueles que mais distinguem uma empresa da
concorrente na satisfação das necessidades dos clientes”.

UNESC define fatores críticos de sucesso
Os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) -

também conhecidos por fatores-chave - estão
presentes, geralmente, em número reduzido e
contêm aspectos que, quando bem admi-
nistrados, podem ser diferenciais positivos, mas,
quando não, podem levar a organização ao
desequilíbrio e até mesmo ao fechamento.
Valadares (2003, p. 47) diz que “[...] um FCS é

aquilo que precisamos fazer bem feito para
obtermos sucesso em um negócio”.

Na reunião do dia 28 de março de 2008, os
gestores que compõem o Grupo do Planejamento
Institucional identificaram e validaram os FCS da
instituição, a saber: Qualidade da Educação
(Pesquisa, Ensino e Extensão); Qualidade da
Gestão e Sustentabilidade Financeira.

Diagnóstico Estratégico
dos Ambientes Externo e Interno

Trata-se da atividade
em que os gestores analisam
a realidade interna e externa
visando à resposta para
'Onde estamos hoje?' Isto é:
encontrar uma técnica para
monitorar o ambiente interno
e externo com o propósito de
identificar os aspectos positi-
vos e negativos que podem,
de alguma forma, influenciar
na organização.

Além disso, segundo
Certo e Peter (1993), os ges-
tores precisam entender o
objetivo desse diagnóstico
para que o processo se dê
com maior eficácia. Portanto
a análise dos fatores internos
e externos é uma etapa im-
portante para entender a si-
tuação global da organiza-

ção, dentro do universo a que
pertence. Essa análise acon-
tece em duas dimensões:
externa e interna.

Os gestores da UNESC,
no dia 26 de junho de 2008, na
OIKOS, ana l isaram os
ind icadores quanto ao
ambiente interno:

; e quanto ao
a m b i e n t e e x t e r n o :

os pontos
fracos e fortes

a s
ameaças e oportunidades.

Reunião PEI 26/06

CPDI - Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional



Estratégias Institucionais
Objetivos

Estratégicos
Planos de

Ação

Qualidade da Educação 10 14

Sustentabilidade Financeira 3 13

Desenvolvimento Humano 1 3

Melhoria na Gestão
Institucional 5 12

Total 19 42
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Mapa Estratégico
Após a identificação dos pontos fracos e

fortes (fatores) da Universidade, a CPDI fez a
análise quantitativa (Matriz SWOT) e qualitativa
(Mapa Estratégico) desses indicadores.

Os fatores foram alocados no Mapa
Estratégico conforme a afinidade com as quatro
Estratégias Institucionais.

Para cada grupo de fatores identificados,
foram elaborados os
apresentados e validados na reunião do dia 24
de outubro.

objetivos estratégicos,

Reunião 24/10/2008

Objetivos
Estratégicos
Institucionais

Última etapa PEI:
Apresentação dos Planos

de Ação - PEI
Os membros do grupo do Planejamento

Estratégico foram divididos em equipes conforme a
afinidade com os objetivos para os quais, os grupos
elaboraram Planos deAção.

Nos dias 26 de novembro e 16 de dezembro,
no miniauditório do Bloco P, os responsáveis pelas
equipes apresentaram seus Planos deAção.

Dos trabalhos de Planejamento Estratégico
Institucional resultaram:

CPDI - Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Estratégias

Institucionais
Objetivos Estratégicos

1.5 Identificar as possibilidades e o potencial da ACAFE como Sistema
Integrado (Sustentabilidade Financeira).

1.8 Propor soluções tecnológicas que contribuam para a melhoria da
qualidade e do ambiente de vida da região.

1.10 Intensificar o relacionamento com as associações e com o meio
empresarial em geral.

1.6 Identificar oportunidades de atuação em EaD e desenvolvimento de
tecnologia educacional.

1.7 Identificar possibilidades de fortalecimento e ampliação da pesquisa e
pós-graduação (Stricto Sensu ) e de suas interrelações com outras
instituições.

1.9 Identificar as necessidades de inovações tecnológicas das empresas da
região para o desenvolvimento de novas tecnologias e maior integração com
o empresariado regional.

1.1 Identificar possibilidades para projetos de extensão e prestação de
serviços comunitários.

1.2 Desenvolver continuamente a qualidade do ensino, estabelecendo
parâmetros de qualidade.

1.3 Estabelecer ações concretas com o objetivo de melhorar o resultado da
avaliação do Enade e Sinaes.

1.4 Identificar oportunidades de cooperação e intercâmbios nacional e
internacional, por meio do ensino, pesquisa e extensão.
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Estratégias

Institucionais
Objetivos Estratégicos

4.5 Melhorar o processo interno de recursos humanos.

4.2 Aprimorar os processos de marketing e comunicação institucional.

4.3 Explicar e fortalecer os diferenciais dos cursos e da Universidade.

4.4 Aperfeiçoar o atendimento e a integração com os alunos e fortalecer o
vínculo com os egressos e alunos em potencial.

2.2 Diversificar as fontes de receita da Instituição por meio da captação de
recursos em órgãos externos de fomentos.

2.3 Adequar a estrutura de custos da Universidade a realidade atual do
número de cursos e alunos.

3.1 Promover a capacitação docente / técnico-administrativo conforme as
necessidades das atividades desenvolvidas.

4.1 Unificar, melhorar e desenvolver a integração dos bancos de dados
institucionais, possibilitando a geração de informações relevantes e precisas.

2.1 Identificar novas oportunidades de ensino para expansão seletiva,
explorando necessidades e nichos específicos, procurando otimizar a
infraestrutura física existente.
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Outros Planejamentos Estratégicos na UNESC
PE CAP

Foi iniciado, em agosto de 2008, o
Planejamento Estratégico do

Com reuniões quinzenais, às quartas-
feiras, o grupo foi composto por dezesseis
integrantes das áreas: Reitoria, Pró-Reitoria
de Ensino de Graduação, Diretoria e Coor-
denação de Ensino da UNA HCE, CPDI, De-
partamentos de Desenvolvimento Humano,
Apoio Logístico, Finanças e Contabilidade,
Biblioteca, Setor de Marketing, Coordenações
Geral e Pedagógica, Secretaria e Corpo
Docente do CAP.

A metodologia utilizada no PE do Colé-
gio de Aplicação foi a mesma dos Planeja-
mentos Estratégicos: da Instituição e do Ipat,
ou seja, reuniões de trabalho específicas com
o grupo envolvido; atividades de reflexão,
avaliação, reavaliação, discussão em grupos;
e, por fim, a construção e validação de pro-
postas coletivas.

Além disso, ao iniciar os trabalhos, o
grupo elaborou o conceito de Colégio de Apli-
cação da Unesc.

CAP – Colégio
deAplicação da Unesc.

Colégio vinculado a uma IES,
comprometido com o processo de
apropriação e reconstrução dos
conhecimentos. Prioriza o ensino, a
pesquisa e a extensão e aplica métodos
pedagógicos inovadores, construídos a
partir das necessidades da comunidade
escolar.

Missão do CAP
Educar por meio de práticas

pedagógicas inovadoras
comprometidas com a apropriação
crítica do conhecimento e com a

formação do cidadão.

(Aprovada em 20/08/2008)

Visão de Futuro
do CAP

Ser reconhecida, pela comunidade interna e
externa, como uma escola de excelência na

construção do saber e pelas propostas
educativas inovadoras na Educação Infantil,

nos Ensinos Fundamental e Médio e na
Educação Profissionalizante Técnica de Nível

Médio, valorizando e qualificando seus
profissionais.

(Aprovada em 03/09/2008)

O Colégio de Aplicação da
UNESC é regido pelos seguintes

Princípios e Valores:

§ Vivência da cidadania, da consciência, da
diversidade, da criticidade, da ética, da solida-
riedade, da criatividade, da autonomia, do espírito
investigador;

§ Transcendência dos conhecimentos estabeleci-
dos, desvelando as ideologias presentes no mo-
mento histórico determinado;

§ Reflexão da realidade social, econômica, política,
cultural e ambiental, pensando e propondo alter-
nativas, visando a sua transformação para o bem
comum;

§ Proposição de ações crítico-transformadoras,
alicerçadas na reflexão, construção e reconstrução
do conhecimento;

§ Participação crítica, problematizadora e apontan-
do alternativas para a transformação da própria
escola e da sociedade.

(Aprovados em 03/09/2008)

Reuniões  PE  CAP
CPDI - Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional



PE IPAT
Em julho de 2008, foram retomados os trabalhos do Planejamento do –

cujo ponto de partida ocorreu em março do mesmo
ano.

A etapas do PE Ipat foram semelhantes ao PEI, exceto pelo fato de ter, em seu início, a
discussão sobre qual é o Negócio do Instituto.

Participaram do processo vinte e quatro representantes das seguintes áreas: Reitoria,
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, UNAs, Agência, CPDI, Departamentos
de Tecnologia da Informação, Desenvolvimento Humano, Finanças e Contabilidade, Setor de
Marketing, Assessoria Jurídica, Coordenação dos Laboratórios, Administração, Projetos e
Socioeconômico, além de alguns funcionários dos laboratórios do Ipat.

O grupo do Planejamento Estratégico do Ipat encontra-se, neste mês, elaborando os
Planos deAção.

IPAT Instituto de
Pesquisas Ambientais e Tecnológicas,

Planejamento Estratégico
Informativo do Planejamento Estratégico da Unesc

As ações do IPAT são norteadas

pelos seguintes Princípios e

Valores:

l Ética e Honestidade
l Qualidade dos serviços prestados
l Inovação Tecnológica
l Credibilidade e Confidencialidade
l Cientificidade, Conhecimento e
Criatividade
l Qualificação e Profissionalização
l Competência e Responsabilidade
l Respeito e Humanização nas relações
l Preservação e Respeito com o meio
ambiente.
l Compromisso com a Sustentabilidade,
com a missão e objetivos  do Ipat e da
Unesc.

(Aprovados em 10/09/2008)

Missão
Interagir com a comunidade, por meio da prestação de serviços de excelência e
da proposição de soluções nas áreas ambiental, tecnológica e socioeconômica,

apoiando as atividades de ensino, pesquisa e extensão da UNESC.
(Aprovada em 13/08/2008)

Negócio
Prestar serviços e desenvolver
soluções nas áreas ambiental,
tecnológica e socioeconômica

para apoio ao ensino, pesquisa e
extensão.

(Aprovado em 30/07/08)

Visão de
Futuro

Ser reconhecido como um
instituto de excelência no

desenvolvimento de soluções
inovadoras nas áreas ambiental,
tecnológica e socioeconômica

em Santa Catarina, ampliando a
área de atuação para a região

Sul do país.

(Aprovada em 27/08/08)

CPDI - Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional


