
 

 

Registro do Planejamento Estratégico Setorial – Momento 1 

 

O presente texto é destinado à circulação interna, buscando compartilhar a memória do processo de 

planejamento que está sendo realizado pelo Setor Litoral da UFPR. O texto registra a construção inicial 

(chamado momento 1) dos passos desse planejamento, voltado à identificação de problemas 

estratégicos, que por sua vez serão objeto de atenção dos momentos subsequentes (Momentos 2 e 3). 

A expectativa da equipe de trabalho do Planejamento é que esse texto auxilie a situar servidores do 

Setor Litoral, que tiveram menor oportunidade e disponibilidade para acompanhar os momentos já 

construídos. Ao lado de outras formas de registro que serão disponibilizadas, esperamos possibilitar as 

informações necessárias para o engajamento e participação qualificada nas demais atividades coletivas 

desse processo de Planejamento. 

A disposição 

Equipe de trabalho do Planejamento 

 

1. Contextualização do Planejamento Estratégico Setorial (PES) 

 

No Planejamento Estratégico Situacional, referência metodológica adotada1, se trabalha/planeja a partir 

de um momento de análise situacional ou diagnóstico que prevê a identificação de problemas. 

Consoante à metodologia adotada, a tarefa de identificação de problemas foi estimulada pela tentativa 

de responder uma seguinte questão central para o Planejamento Setorial: Quais os principais problemas 

                                                           
1
 Para maiores informações sobre a Metodologia do Planejamento Estratégico Situacional, sugere-se as seguintes 

referências:  
SILVA, M. J. P. Onze passos do planejamento estratégico participativo. IN: BROSE, Markus (Org.). Metodologia 
participativa: uma introdução a 20 instrumentos. Porto Alegre: Tomo, 2001.  
FIGUEIREDO FILHO, Wilson Bento; MÜLLER, Geraldo. Planejamento estratégico segundo Matus: proposta e crítica. 
In: GERARDI, Lúcia Helena de O.; MENDES, Iandara Alves (Orgs.). Do natural ao social e de suas interações: visões 
geográficas. Rio Claro: Programa de Pós-Graduação em Geografia UNESP/Associação de Geografia Teorética 
AGETEO, 2002. 
 



 

 

que impedem, dificultam ou desafiam a expansão e consolidação do Projeto Político Pedagógico 

Institucional? 

Em nosso caso, a tentativa de responder a esta questão não se deu em um momento delimitado, em 

uma ou duas atividades, mas em uma sequência de diálogos e análises realizadas em 2016 (destacando-

se: 1. Levantamento de opiniões, através de instrumento de avaliação, sobre a Semana de 

Planejamento/2016 – fevereiro/2016; 2. Planejamento sobre a oferta de cursos - maio/2016; 3. 

Definição de vagas para o vestibular 2016/2017 - maio/2016; 4. Levantamento de informações durante 

a divulgação do vestibular 2016/2017, realizado pelo PET Social Litoral – agosto/2016; 5. Formatação do 

escopo inicial do PES - maio a agosto de 2016; 6. Aulas públicas e eeuniões de análise das políticas 

institucionais e de mobilização contra PEC 55 – setembro a novembro/206; 7. Montagem das equipes, 

reuniões temáticas e levantamento de dados -outubro a dezembro de 2016). 

A Direção Setorial, no percurso desse primeiro ano de gestão, a partir das distintas reuniões de trabalho 

com os múltiplos atores que compõem a comunidade acadêmica e do acúmulo dessas interlocuções, 

identificou e formulou três grandes problemas para a gestão do Setor: 1) Dificuldades na qualidade dos 

processos formativos em relação aos cursos ofertados, comprometendo a atuação no ensino, pesquisa e 

extensão institucionais; 2) Desgaste das relações de convivência associado a tensões decorrentes de 

violências, de desrespeito e de limites de procedimentos institucionais; 3) Informalidade 

nos/inexistência de fluxos de trabalho ou desconhecimento de atribuições, bem como desatualização da 

organização administrativa. Considerando estas formulações, organizou-se o processo de planejamento 

sob três Eixos Referenciais de Problemas2: Eixo 1. Oferta do ensino, pesquisa e extensão; Eixo 2. 

Convivências, violências, políticas e ações afirmativas; Eixo 3. Comunicação e gestão de processos. 

A constatação de limites e/ou inexistência de dados sistematizados, disponíveis no Setor, motivou a 

Direção a solicitar contribuição de servidores do Setor no levantamento e identificação de tais 

informações, resultando na composição de equipes que passaram a cooperar na instalação do processo 

                                                           
2
Como já afirmado, esses três Eixos foram construídos gradativamente, em diálogos contínuos da Direção com 

integrantes da Comunidade Acadêmica e reformulados a partir das atividades do PES desenvolvidas no mês de 
dezembro de 2016. 



 

 

de Planejamento Estratégico Setorial. As equipes constituídas em novembro e ampliadas em dezembro3 

têm trabalhado no levantamento de dados e sua sistematização, visando subsidiar o trabalho de 

planejamento previsto para fevereiro/2017. Os três Eixos Referenciais passaram a orientar os trabalhos 

das equipes do Planejamento Estratégico Setorial. 

O horizonte temporal do PES UFPR Litoral ficou estabelecido de 2016 a 2019, compreendendo três 

Momentos: 1) Identificação de problemas estratégicos; 2) Diagnóstico e proposição (estratégica); 3) 

Plano de ação tático-operacional. 

 

2. Dos momentos do Planejamento Estratégico Setorial em Dezembro de 2016 

 

08 de dezembro de 2016 

Atividade aberta à participação da comunidade acadêmica, divulgada via Informes do Setor 

Litoral(n.1213, de 05/12/2016), com participação de aproximadamente 50 pessoas (maioria de docentes 

e técnicos do Setor) realizada em dois momentos: 1º (tarde) - Instalação do Planejamento Setorial, sob a 

Coordenação dos professoresLuis Eduardo Thomassim e Ivan Jairo Junckes, da servidora técnica Etienne 

C. R. Vaccarelli e da profa. Silvana Marta Tumelero; 2º (noite)- Mesa de Debates "Desafios e 

perspectivas para o Setor Litoral", com a participação dos professores Emerson Joucoski, Ivan Jairo 

Junkes, Luiz Rogério Oliveira da Silva, sob mediação da professora Ana Josefina Ferrari. 

 

Primeiro momento: A atividade deste momento foi organizada em dois tempos com dinâmicas distintas. 

No tempo inicial, com todo o grupo, foram apresentadas uma retrospectiva do processo de 

planejamento até então realizado, a proposta metodológica adotada e a projeção das atividades 

                                                           
3
Nas diferentes atividades já realizadas, temos procurado reforçar a composição das equipes de trabalho, 

mantendo-as abertas à participação, atendendo os seguintes critérios: disponibilidade e envolvimento com 
tarefasde construção dos materiais subsidiários à atividade do PES de 20 a 24/02/2017. 



 

 

subsequentes4.  No segundo momento destacam-se a problematização acerca de quem é/são o/s 

ator/es do Planejamento Estratégico Setorial, segundo a metodologia,e o que se configura como 

problema a ser enfrentado no PES. Em relação ao/s ator/es, tem-se como pressuposto que: Quem 

planeja executa e executa quem planeja. Portanto, as contribuições, sugestões e proposições de 

encaminhamentos e atividades implicam necessariamente um engajamento e predisposição à 

cooperação na construção do processo. Não há como avançar no planejamento em reuniões em que o 

grande grupo propõe, mas delega a outrem ou somente à Direção a execução. As proposições de ações 

e definição de prioridades implicam comprometimento do coletivo, materializado nos atores individuais 

e/ou equipes, na implementação do planejado. Nesse sentido, o Ator do planejamento do Setor Litoral 

foi denominado como Direção ampliada – sendo esta constituída pela Direção Setorial; Coordenações 

de cursos e chefias de seções; Integrantes das equipes de trabalho do PES. Tal definição tenta assegurar 

uma premissa metodológica central: o Ator do planejamento não pode ser um sujeito abstrato ou 

indeterminado, necessitando que este seja delimitado objetivamente. Ao lado disso, por sua vez, a 

metodologia promoverá momentos coletivos de diálogo com a comunidade como um todo, atribuindo a 

esses diálogos um papel de análise, proposição e validação dos rumos do Planejamento. 

 

Quanto à noção de problema, fez-se necessário acordar seu sentido, seguindo também um rigor da 

metodologia utilizada: trata-se de algo que causa mal-estar, mas é possível ser enfrentado pelo/s 

ator/es no prazo estabelecido, ou seja, há governabilidade sobre ele. "Problemas são as dificuldades que 

nos impedem de atingir o que queremos. Só tem problemas quem vai realizar algo. É na hora de agir 

que eles aparecem. Quem não faz nada não tem problemas nem insatisfações. O problema é um 

desafio, incomoda, está sempre em estado negativo"5. 

                                                           
4
 O detalhamento deste momento pode ser consultado no arquivo Apresentacao_PES_08_12_2016, disponível em 

breve na página institucional do Setor Litoral.  
5
 UNICAMP, Escola de Extensão; PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, Escola de Governo e Desenvolvimento do 

Servidor (EGDS). Material didático de apoio ao curso de Gestão Estratégica Pública - Turma 2005. 



 

 

Foi esclarecido que nesta fase do planejamento (diagnóstico/análise situacional) busca-se a identificação 

e explicitação preliminares de questões/problemas, e não o levantamento ou indicativo de soluções. 

 

No tempo seguinte, como parte do primeiro momento do PES (Identificação de problemas estratégicos) 

realizou-se trabalhos de grupos, subdivididos em 3, os quais foram orientados a refletir sobre a questão 

central apresentada em relação à qual deveriam ser identificados problemas de caráter estratégico, 

afetos a cada um dos três Eixos Referenciais. Anteriormente ao início do trabalho dos grupos, foram 

feitos alguns acordos, em relação aos atores do planejamento e à noção de problema, tendo como 

referência os elementos descritos nos parágrafos anteriores deste Relato. 

Considerado a questão central (Quais os principais problemas que impedem, dificultam ou desafiam a 

expansão e consolidação do Projeto Político Pedagógico Institucional?) os grupos foram orientados a 

identificar: a) existem outros problemas estratégicos que não estão contemplados/inseridos nos três 

Eixos já formulados?; b) Quais outros problemas estão associados aos três Eixos apresentados, como 

possíveis causas ou determinantes desses problemas? 

Os problemas identificados em cada grupo foram apresentados à plenária e inseridos nos três Eixos 

Referenciais, resultando no quadro a seguir: 

  



 

 

QUESTÃO CENTRAL: 

Quais os principais problemas que impedem, dificultam ou desafiam a expansão e consolidação do 

Projeto Político Pedagógico Institucional? 

Eixo 1 
Oferta do Ensino, Pesquisa e 

Extensão  

Eixo 2 
Convivências, Violências, 
Políticas e Ações Afirmativas 

Eixo 3 
Comunicação e Gestão de 

Processos 

Problemas estratégicos identificados 

Falta de diálogo entre os cursos; 

Desconhecimento das grades 
curriculares e PPCs; 

Desconhecimento das 
proximidades que podem haver 
entre os cursos; 

Problemas de integração e 
comunicação entre os cursos; 

Grande número de curso no 
Setor (2); 

Reduzido número de 
professores por curso (2); 

Dificuldades com a gestão 
administrativa dos projetos de 
pesquisa e extensão; 

Problemas com o SIGEU; 

Falta de apropriação da 
comunidade acadêmica dos 
Eixos pedagógicos de ICHs e 
PAs; 

Problemas de gestão do PPP - 
distanciamento dos sujeitos 
pelos quais estamos aqui; 

Nosso PPP não é conhecido e 
compreendido pela comunidade 
externa na qual nos inserimos; 

Relações institucionais 
(externas) ruins. 

Questões disciplinares (normas 
e regras); 

Falta de equipe e 
procedimentos/protocolos; 

Falta de espaços de convivência 
e ações associadas; 

Situações de dificuldades para 
lidar com as diferenças 
violência. 

 

Ausência de dados referentes à 
saúde da comunidade interna 
(entre outros contextos); 

Desconhecimento das 
atribuições dos servidores; 

Falta de normativas; 

Desconhecimento das 
representações Setoriais nas 
diferentes esferas da instituição; 

Não implementação das 
propostas de Comissões; 

Comunicação externa. 



 

 

 

 

 

Segundo momento: Mesa de debates "Desafios e perspectivas para o Setor Litoral". 

Este momento teve como objetivo problematizar a conjuntura econômica e política atual e seus 

impactos sobre a Educação Superior, em especial para os espaços constituídos no processo de expansão 

e interiorização das IFES. 

A dinâmica da atividade se constituiu de exposição sobre o tema, com contribuição de três professores 

do Setor. Foram apresentados elementos de análise conjuntural que apontam para um contexto 

regressivo de investimento nas políticas sociais públicas e consequente aprofundamento da 

desigualdade social nos próximos anos. A conjuntura aponta para a necessidade de nos observar como 

um Setor que resultou do processo de expansão do Ensino Superior num contexto completamente 

distinto do atual e que nitidamente passará por questionamentos institucionais (MEC/UFPR) e sociais 

quanto às suas finalidades e custo na permanência da oferta (forçados pelo discurso midiático da 

ineficiência e alto custo da Educação Pública). Medidas estas impostas pelo gerencialismo das 

contrarreformas neoliberais que se acentuam. Também há que se considerar a conjuntura de uma nova 

gestão institucional em que a Reitoria que tomaria posse em 19 de dezembro de 2016 se coloca numa 

relação de diálogo e estreitamento das relações com o Setor Litoral, o que resulta num elemento de 

força diante do cenário nacional. Porém, frente à conjuntura mais ampla, houve ênfase no aspecto de 

que este Setor será demandado a responder a algumas questões:1. Como o Setor Litoral se coloca 

diante desta conjuntura? 2. Temos uma identidade a preservar, lutar por sua consolidação?3. Essa 

identidade é constituída: a) Pelo Projeto Político Pedagógico Setorial? b) Pela cultura institucional 

diferenciada - nova racionalidade na gestão pública? c) Pelo compromisso com o desenvolvimento 

territorial sustentável?  

Uma das possibilidades apresentadas na exposição é de que a afirmação da identidade Setorial possa se 

expressar nas características dos cursos ofertados, a partir de duas grandes ênfases: 1) Manutenção, 

consolidação e integração das licenciaturas; 2) Reorganização de cursos de bacharelados com enfoque 



 

 

no desenvolvimento de tecnologias sociais (e políticas públicas - sugestão da plenária, no debate). Outro 

destaque feito é a necessidade de reconstrução das relações interinstitucionais. Outra ênfase da 

exposição foi dada à relevância dos cursos de licenciatura para a formação de professores, a articulação 

da Universidade com a rede básica de Ensino, bem como dados6 sobre a evolução da oferta de vagas no 

ensino superior, com destaque para o crescimento das vagas na modalidade EaD e seus impactos sobre 

a expansão e permanência da oferta de vagas presenciais nas Universidades Federais.  

Dentre as problematizações apresentadas neste momento destacam-se as seguintes 

questões/considerações: a) Qual é o reconhecimento e a legitimidade que alcançamos na comunidade 

local/sociedade regional? b) Que tipo de formação acadêmica de professores queremos para a 

educação básica? c) A Escola é um local importante para a formação dos futuros professores; d) Os 

professores supervisores das Escolas são importantes no processo formativo dos estudantes das 

licenciaturas; e) Os professores da universidade têm que compartilhar o seu trabalho e fazer docência 

compartilhada; f) Relevância da Comissão das Licenciaturas (CoLi): necessidade de reativar calendário e 

local para discussão dos temas em comum; g) Módulos em comum nas licenciaturas ou módulos 

articuladores. 

Finalizando a exposição, os participantes foram instigados a refletir sobre as seguintes questões: a) 

Como estamos na relação entre o desejo de alcançarmos/produzirmos algo na educação superior, e a 

condição objetiva para tal? b) Como enfrentar essa realidade e suas condicionantes, determinantes? c) 

Como estabilizar a ansiedade em relação aos tempos dessa construção? d) Como navegar com direção e 

segurança para chegar ao fim da travessia? e) Tendo como pressuposto que na condição de servidores 

públicos compomos um grupo burocrata (secularmente instituído) e que, mesmo sob questionamentos, 

não temos como abdicar desta condição, indaga-se: Como equacionar este componente com as lutas e 

riscos inerentes ao compromisso político do Projeto Setorial?  

 

                                                           
6
 O detalhamento desses dados pode ser acessado na íntegra, no arquivo 

Mesa_Desafios_e_perspectivas_para_o_Setor_Litoral_prof_Emerson_Joucoski, disponível em breve na página 
institucional do Setor Litoral. 



 

 

 

 

 

 

15 e 21 de dezembro de 2016 

Reuniões de trabalho das equipes7 dos Eixos do PES, com aproximadamente 15 pessoas em cada uma 

delas, com a finalidade de aprofundar as causas dos problemas identificados e formulados na atividade 

ampliada do dia 08/12/2016.  

Em ambas as reuniões, sob a coordenação do prof. Luis Eduardo Cunha Thomassim,  iniciou-se com uma 

recuperação dos passos metodológicos e do histórico das atividades realizadas até o momento, 

explicitando os eixos definidos e os problemas identificados. Seguiu-se com reanálise dos problemas 

integrantes de cada Eixo, apontados na reunião de 08/12/2017. 

Na dinâmica, a equipe de trabalho foi orientada a proceder a análise e qualificação dos problemas 

estratégicos por Eixo, buscando avaliar8: a) a necessidade de complementação dos problemas, de cada 

Eixo; b) a pertinência do problema ao Eixo. A partir de tal análise, se reagrupou e/ou manteve os já 

dispostos nos três Eixos e procurou fazer uma análise de causas, visando à formulação dos nós críticos9. 

A pergunta que orientou a identificação do nó crítico de cada Eixo foi: Entre as causas principais 

identificadas, qual/quais que, se enfrentadas, no prazo do planejamento, terá/ão maior impacto de 

resolução do problema central? 

Em relação ao Eixo 1, foram acrescidos os seguintes problemas: a) Redução e/ou fragilização da 

natureza extensionista do Setor; b) Ausência de nucleação/articulação da pesquisa no Setor dificulta sua 

produção e difusão; c) Ausência de uma política de acompanhamento dos/as estudantes no Setor (perfil 

ingressantes, evasão, reforço escolar, egressos...). Reorganizados e/ou complementados os seguintes 

                                                           
7
 As equipes de trabalho foram sendo ampliadas/reconfiguradas a partir do dia 08/12/2016, momento em que foi 

estimulado novas adesões, mediante interesse e manifestação à Coordenação do PES. 
8
 A mesma sequência apresentada se repete para a análise dos problemas de cada Eixo. 

9
Segundo a metodologia, o nó crítico é formulado a partir da identificação das principais causas dos problemas, as 

quais, quando enfrentadas, potencializam a resolução do problema. 



 

 

problemas: a) Desconhecimento das proximidades que podem haver entre os cursos; b) Falta de diálogo 

entre os cursos (realocado no Eixo 2); c) Dificuldades com a gestão administrativa dos projetos de 

pesquisa e extensão; d) Problemas com o SIGEU (realocado no Eixo 3); e) Nosso PPP não é conhecido e 

compreendido pela comunidade externa na qual nos inserimos (realocado no Eixo 3). 

Referente ao Eixo 2, acrescidos os seguintes problemas: a) Falta de levantamento/organização das 

normas escritas existentes; b) Falta de transparências/publicização do resultado do trabalho de 

comissões; c) Falta de base de dados para a pesquisa e intervenção eficiente no enfrentamento às 

violências no interior universitário; d) Despreparo dos docentes em lidar com situações específicas dos 

discentes; e) Falta de fóruns permanentes de ações afirmativas; f) Acúmulo no desgaste das relações 

que se prolonga; g) Espontaneísmo e interesses singulares/individuais como sinônimo de democracia na 

educação/processos pedagógicos; h) Ausência de dados sobre a temática de gênero; i) Falta de 

abordagem transversal nos diversos espaços formais; j) Relações institucionais externas e internas ruins; 

k) Uso das paredes para manifestações: violação de patrimônio público; agressão/assédio; l) Relação: 

equipes x quantidade de processos administrativos/demanda. 

No caso do Eixo 2, as causas foram classificadas e agrupadas em causas culturais e políticas de nível 

estrutural e, em outro bloco, as causas e/ou questões afetas à estrutura operacional/institucional.  

Relativo ao Eixo 3, foram acrescidos os seguintes problemas: a) Desatualização do Regimento Interno; 

b) Desconhecimento do Organograma; c) Problemas com a comunicação interna; d) Ausência de 

comunicação visual para localização dos espaços de atendimento ao público, atividades pedagógicas e 

administrativas do Setor (para o público em geral); e) Inexistência e/ou insuficiência de fluxos do 

trabalho Setorial e Institucional; f) Desconhecimento dos impactos do SEI sobre os fluxos. 

Entre os Eixos 2 e 3, localizaram-se os seguintes problemas, os quais receberam nova redação: a) 

Relação das equipes, quantidade de processos administrativos e demandas; b) Falta de equipes, 

procedimentos e protocolos; c) Falta de espaços de convivência e ações associadas; d) Falta de 

levantamento/organização das normas escritas existentes. 

Ao final dos trabalhos realizados nos dias 15 e 21/12/2016, o quadro de problemas explicitados por 

Eixo Referencial ficou assim estabelecido: 



 

 

Eixo 1 

Oferta do Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

Eixo 2 

Convivências, Violências, 
Inclusão, Políticas e Ações 

afirmativas 

Eixo 3 

Comunicação e Gestão de 
Processos 

Desconhecimento das grades 
curriculares e PPCs; 

Desconhecimento das 
proximidades que podem 
haver entre os cursos; 

Problemas de integração e 
comunicação entre os cursos; 

Grande número de curso no 
Setor (2); 

Reduzido número de 
professores por curso (2) 

Falta de apropriação da 
comunidade acadêmica dos 
Eixos pedagógicos de ICHs e 
PAs; 

Problemas de gestão do PPP - 
distanciamento dos sujeitos 
pelos quais estamos aqui; 

Redução e/ou fragilização da 
natureza extensionista do 
Setor; 

Ausência de 
nucleação/articulação da 
pesquisa no Setor dificulta sua 
produção e difusão; 

Ausência de uma política de 
acompanhamento dos/as 
estudantes no Setor (perfil 
ingressantes, evasão, reforço 
escolar, egressos...). 

Questões disciplinares (normas 
e regras); 

Falta de equipe e 
procedimentos/protocolos; 

Falta de levantamento, 
organização das normas 
escritas existentes; 

Falta de espaços de 
convivência e ações associadas  

Falta de diálogo entre os 
cursos; 

Falta de fóruns permanentes 
de ações afirmativas;  

Situações de violência; 

Acúmulo no desgaste das 
relações que se prolonga; 

Espontaneísmo e interesses 
singulares/individuais como 
sinônimo de democracia na 
educação/processos 
pedagógicos; 

Dificuldades para lidar com as 
diferenças; 

Ausência de dados sobre a 
temática de gênero; 

Falta de abordagem transversal 
nos diversos espaços formais; 

Falta de transparências e/ou 
publicização do resultado do 
trabalho de comissões; 

Falta de base de dados para a 
pesquisa e intervenção 

Ausência de dados referentes à 
saúde da comunidade interna 
(entre outros contextos); 

Falta de normativas; 

Desatualização do Regimento 
Interno; 

Desconhecimento do 
Organograma; 

Inexistência e/ou insuficiência 
de fluxos do trabalho Setorial e 
Institucional; 

Desconhecimento dos 
impactos do SEI sobre os 
fluxos; 

Desconhecimento das 
atribuições dos servidores; 

Desconhecimento das 
representações Setoriais nas 
diferentes esferas da 
instituição; 

Não implementação das 
propostas de Comissões; 

Nosso PPP não é conhecido e 
compreendido pela 
comunidade externa na qual 
nos inserimos; 

Dificuldades com a gestão 
administrativa dos projetos de 
pesquisa e extensão; 

Problemas com o SIGEU; 

Problemas com a Comunicação 
externa e interna; 



 

 

eficiente no enfrentamento às 
violências no interior 
universitário;  

Relações institucionais internas 
e externas ruins; 

Despreparo dos docentes em 
lidar com situações específicas 
dos discentes; 

paredes para manifestações: 
violação de patrimônio público; 
agressão/assédio; 

Relação: equipes x quantidade 
de processos administrativos,  
demanda. 

Ausência de comunicação 
visual para localização dos 
espaços de atendimento ao 
público, atividades pedagógicas 
e administrativas do Setor 
(para o público em geral). 

 

A partir da visualização de tais problemas, fez-se o exercício de análise de suas principais causas, e 

passou-se à formulação do nó crítico de cada Eixo. O nó crítico foi elaborado a partir do seguinte 

questionamento: Entre as causas principais/centrais identificadas, qual/quais aquela/s que se 

enfrentada/s, no prazo do planejamento, terá/ão maior impacto de resolução do problema central? 

Desse exercício, buscou-se uma formulação preliminar do nó crítico. 

 

Eixo 1: Descompasso/desencontro entre número de cursos de graduação e número de professores, 

provocando debilidades nas atividades em execução no Setor, associado a 

fragmentação/desconhecimento da oferta de componentes curriculares por cursos de graduação (FTPs, 

ICHs, PAs, extensões e pesquisas); 

Eixo 2: Falta de abordagem transversal da violência pela instituição e a não aplicação de normas para 

situações de indisciplina. 

Eixo 3: Fragilidades dos fluxos de trabalho setorial e institucional consoante às demandas fins do Setor 

Litoral.   

 



 

 

A sequência do processo de Planejamento Estratégico Setorial, com atividades coletivas/ampliadas, 

ocorrerá na semana de 20 a 24 de fevereiro de 2017, cuja etapa, segundo a metodologia adotada, terá 

como ênfase a formulação da redação final dos nós críticos, elaboração de resultados esperados em 

relação em ao nó crítico de cada Eixo e a proposição de ações estratégicas prioritárias para o alcance 

dos resultados esperados, estes, compreendidos como o problema solucionado10. 

 

 

 

                                                           
10

 "Resultado é o problema solucionado. Os resultados quantificam e qualificam o que deverá ser feito para 
resolvê-lo. Devem ser formulados no presente". UNICAMP, Escola de Extensão; PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINAS, Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS). Material didático de apoio ao curso de 
Gestão Estratégica Pública - Turma 2005. 


