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Introdução 
Este produto técnico, foi resultado de pesquisa 
do processo de implementação do REUNI na 
Universidade Federal de São João del Rei 
(UFSJ) e apontou as práticas de planejamento 
usados para solucionar as principais questões 
da expansão entre 2007 e 2012. 

 O principal instrumento de planejamento da 
UFSJ era o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) instituído em 2008. 
Partimos do pressuposto de que o 
planejamento universitário norteia o 
desenvolvimento da instituição e a forma 
como a gestão é realizada influencia a 
obtenção de resultados de qualidade. 

A UFSJ originou-se de três instituições de 
ensino superior existentes em São João del Rei 
(MG) na década de 1980, que eram a 
Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e 
Letras, a Faculdade de Ciências Econômicas, 
Administrativas e Contábeis e a Faculdade de 
Engenharia Industrial. A Fundação de Ensino 
Superior de São João del Rei (FUNREI) foi 
instituída com a assinatura da Lei nº 7.555, de 
18 de dezembro de 1986, pelo então 
Presidente José Sarney. Em 19 de abril de 
2002, a instituição foi transformada em 
Universidade Federal de São João del Rei 
(UFSJ) pela Lei 10.425. 

Conforme dados oficiais da UFSJ de 2017 
mostraram que foram oferecidas, em seus 6 
Campi, 2.865 novas vagas em 54 cursos 
presenciais, que contavam com 845 docentes 
e 540 técnicos administrativos, que atendiam 
a 15.903 discentes presenciais e 2.753 à 
distância, dentre ingressantes, matriculados e 
concluintes3. 

A pesquisa foi justificada pelo fato de que o 
planejamento se torna essencial num 
ambiente em desenvolvimento e expansão, de 
forma que sejam utilizados os recursos 
disponíveis a fim de maximizar os ganhos 
possíveis e reduzir os riscos ou fraquezas 

 
3 Para maiores informações ver: https://www.ufsj.edu.br/pplan/ufsj_em_numeros.php 

presentes no processo, de acordo com o 
cenário vigente.  

A pesquisa contribuiu para a área de 
administração pública por integrar os aspectos 
de políticas públicas e planejamento 
universitário. Para universidade em análise 
contribuiu com a melhoria do processo de 
planejamento com a indicação de formas de 
administração mais participativas, que se 
justificam tanto pela representação 
democrática quanto para mitigação de riscos 
de reincidência em erros.  

 
Instrumentos de planejamento
O planejamento da UFSJ era composto, de 
forma geral, pelo Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), pelo Projeto Pedagógico 
Institucional, pelo Plano de Gestão, pelo Plano 
de Atividades, pelo Orçamento Institucional, 
pelo Relatório de Gestão e pela Auto Avaliação 
Institucional. Para este estudo foi focada a 
coleta de dados secundários nos Plano de 
Desenvolvimento Institucional (2008 e 2009-
2018), Plano de Gestão (2008-2012), 
Relatórios de Gestão (2009 a 2012) e 
Relatórios de Auto Avaliação Institucional 
(2006 e 2012) pelo fato destes documentos 
estarem alinhados com as atividades de 
planejamento universitário, que contaram 
com a participação ou foram coordenados pela 
Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento (PPLAN). O PDI, estratégico e 
até então válido por dez anos, era o 
documento de gestão que mais abrangia as 
diretrizes do REUNI. O Plano de Gestão, válido 
por quatro anos, representava o planejamento 
de médio prazo no qual são elencados os eixos 
estratégicos e as metas da instituição. Os 
Relatórios de Gestão refletem a prestação de 
contas das ações realizadas pela UFSJ 
anualmente. Na Fig. 1 pode ser constatado o 
protocolo de coleta e análise de dados 
primários e secundários da pesquisa. 
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Figura 1 – Protocolo de análise dos dados primários e secundários4 

 
 
O que as práticas indicaram? 
O primeiro PDI de 2008 e sua revisão de 2009, 
justificada pela expansão acelerada, indicam 
um enfoque dos instrumentos de 
planejamento às normas estabelecidas para a 
educação superior, para proveito máximo das 
oportunidades de expansão oferecida pelo 
programa REUNI. Apesar de elaborado por um 
comitê de gestores, a UFSJ buscou convidar as 
comunidades interna e externa para 
participarem da elaboração do Plano; 
apresentaram-se os objetivos estratégicos que 
valeriam por 10 anos, buscou-se priorizar os 
cursos de graduação de forma a garantir a 
qualidade de ensino, além de apresentar os 
demais programas de ensino e extensão; 
buscou-se fomentar a inovação tecnológica 
incluindo ambiente didático virtual, incluindo a 
modalidade EAD de ensino; buscou-se 

 
4 REIS, A. A. A. Planejamento Universitário e Expansão de uma Universidade Federal em Minas Gerais. 2019. 127 f. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública), Universidade Federal de São João del Rei, 2019, p.71. 
Disponível em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/profiap/Ana Alice Almeida Reis - Dissertacao para Web.pdf . 
5 BODINI, Vera Lucia. Planejamento estratégico em universidades. 2004. Disponível em: 
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP1998_ART139.pdf Acesso em: 06/04/2018; CARVALHO, Roberto Francisco 
de. O processo de gestão e participação na universidade: limites, possibilidades e desafios na UFT. 2011. Tese de 
Doutorado. Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2011. 

estabelecer as ações e os prazos, bem como 
divulgar os relatórios de resultados e auto 
avaliação; buscou-se consolidar a Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) e registro das 
atividades anuais realizadas; buscou-se tratar 
de política de atendimento aos discentes, 
amparar alunos economicamente vulneráveis 
com bolsas de estudo e projetar investimentos 
em infraestrutura em todos os Campi, dentre 
vários outros itens. 

Entretanto, à luz do planejamento 
universitário, pode-se dizer que a UFSJ foi 
sucinta em termos de utilização de 
ferramentas estratégicas, especialmente 
quanto ao monitoramento, controle e 
avaliação5. Esse é seu ponto crítico de 
melhoria, especialmente a aplicação da forma 
democrático-participativa que representa as 
instituições públicas, uma vez que a sociedade 
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é o seu cliente. Não foi possível verificar a 
continuidade ou retroalimentação das ações 
nos documentos avaliados. À luz das políticas 
educacionais pode-se dizer que o REUNI 
demonstrou a capacidade do Estado em 
investir no ensino superior público e gratuito. 
Porém, o aspecto político se sobrepôs à 
racionalidade. Este se fez presente para além 
da normatização e de investimentos, mas no 
condicionamento de recebimento de recursos 
orçamentários à realização de tratos políticos.  

 
Possibilidades de melhoria, recomendações, 
resultados e limitações da produção técnica

O estudo indicou a possibilidade de melhoria 
do ciclo anual de planejamento, com foco em 
controle e avaliação, de forma a resgatar os 
problemas e dificuldades que a UFSJ possa 
enfrentar como consequência da expansão, a 
fim de se manter no propósito de ensino de 
qualidade em todas as suas perspectivas 
ensino, pesquisa e extensão. As mudanças nas 
políticas públicas continuarão a existir de 
acordo com cada governo, portanto 
recomenda-se que haja planejamento 
participativo voltado para as ações que 
priorizem a qualidade do ensino público e 
gratuito de forma a enfatizar e até mesmo 
justificar o papel da universidade pública no 
desenvolvimento da sociedade. 

A pesquisa recomendou que planos 
universitários podem promover o rápido 
desenvolvimento da universidade6. Em 2008 
foi utilizada a metodologia Planejamento 
Estratégico Situacional de Carlos Matus e 

 
6 Para maiores informações ver: ZHANG, Anfu. Learning strategic planning from Australian and New Zealand University 
experience. Chinese education and society, vol. 47, no. 2, march–april 2014, pp. 43–55. Disponível em: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2753/CED1061-1932470203?tab=permissions&scroll=top. Acesso em: 
20/03/2018. 
7 Para maiores informações ver: MINTZBERG, Henry et al. O processo da estratégia: conceitos, contextos e casos 
selecionados. Tradução de Luciana de Oliveira da Rocha. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006; HAN, Huang Miao; ZHONG, 
Zhou. Strategy maps in university management: a comparative studys. Educational Management Administration & 
Leadership, vol. 43(6) 939–953, 2015. Disponível em: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1741143214552860 
Acesso em: 13/03/2018; FORPDI. Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI: um guia de conhecimentos para as 
Instituições Federais de Ensino. Alfenas, 2017. Disponível em: http://forpdi.org/ Acesso em 31/01/2019. 
 

desde 2017, como resultado da pesquisa a 
partir da interação da autora e do orientador, 
a PPLAN passou a organizar e realizar a gestão 
dos processos de planejamento, construídos 
de forma participativa pelas unidades da 
instituição. Um dos resultados institucionais 
que indicam um esforço de aprimoramento 
atual dos trabalhos de planejamento ocorreu 
com a criação do Núcleo de Planejamento 
(NUPLAN), enquanto unidade de 
assessoramento da PPLAN, com o objetivo de 
sistematizar práticas, promover a melhoria do 
processo e de institucionalização da cultura do 
planejamento. O planejamento estratégico 
permite visualizar todas as ferramentas de 
gestão que podem ser utilizadas em conjunto, 
de forma a se manter o foco nas ações 
priorizadas e principalmente no controle e 
avaliação do desenvolvimento organizacional 
da UFSJ7.  

O principal resultado da pesquisa foi o 
processo de conscientização da alta 
administração da UFSJ e de seu corpo técnico-
administrativo de um processo de 
planejamento em uma perspectiva 
administrativa participativa, com 
representação democrática e maior 
assertividade na tomada de decisões, pois as 
partes interessadas estavam participando dos 
debates e monitorando a realização das ações. 
Outro ponto importante foi o incentivo à 
participação de servidores públicos para 
contribuir com debates, estabelecimentos de 
metas e realização das ações que podem servir 
de estímulo ao aprimoramento da capacitação 
para o trabalho. 
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Portanto, este produto técnico foi resultado 
de uma pesquisa em perspectiva regulatório-
emancipatória de natureza democrático-
participativa8, que conciliou planejamento e 
participação. A UFSJ deve utilizar de sua 
capacidade estratégica proativa9 presente em 
seus colaboradores para estimular o 
planejamento institucional participativo. 

A mencionada capacidade dos colaboradores 
já permitiu avanços na forma de se fazer o 
planejamento participativo da UFSJ. Em 2017 a 
PPLAN, com o auxílio do NUPLAN e resultado 
da pesquisa desenvolvida, instituiu o 
Planejamento Estratégico Setorial (PES). O PES 
revisou a missão, visão, valores e objetivos da 
UFSJ de forma bottom-up, ou seja, as unidades 
administrativas definiram suas próprias 
diretrizes e estas serviram de base para a 
definição das diretrizes da UFSJ. Desta forma, 
foi possível alinhar objetivos, metas e ações de 
cada unidade com eixos macro de gestão da 
instituição, contando com a participação direta 
dos servidores das unidades administrativas. 
Um cronograma anual de gestão foi definido 
para que cada setor administrativo da 
universidade. Em 2018 foi adicionada a gestão 
de riscos no planejamento institucional, que 
permitiu que cada unidade visualize pontos de 
atenção que deveriam ser tratados de acordo 
com sua gravidade, ou ainda, o risco aceitável 
definido pela unidade. Os resultados apurados 
permitiram mensurar os índices de efetividade 
e de insuficiência das ações propostas. Estes 
objetivos setoriais estavam alinhados com os 
eixos de gestão macro, contribuindo, assim, 
para o desenvolvimento da universidade.  

Importa registrar aqui as limitações do 
produto técnico em alguns aspectos:  tempo 

 
8 Para maiores informações ver: CARVALHO, Elisabete de. Decisão na Administração Pública: diálogo de racionalidades. 
Universidade Técnica de Lisboa, ISCSP, CAPP e Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Lisboa, Portugal. Sociologia, 
problemas e práticas, n.º 73, 2013, pp.131-148. Disponível em: 
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0873-65292013000300007&lng=pt&nrm=iso  Acesso 
em:19/02/2019; CARVALHO, Roberto Francisco de. O processo de gestão e participação na universidade: limites, 
possibilidades e desafios na UFT. 2011. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2011. 
9 Para maiores informações ver: THOENIG, Jean-Claude, PARADEISE, Catherine. Strategic capacity and organizational 
capabilities: a challenge for universities. Minerva, 2016. Disponível em: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11024-016-9297-6 Acesso em: 20/03/2018. 

para coleta de dados primários, falta de análise 
comparativa entre instituições públicas de 
ensino superior e análise sob a perspectiva do 
dirigente. Assim, recomenda-se que novos 
estudos incluam os pontos de vista de 
técnicos-administrativos, docentes e 
discentes, que proporcione comparações 
entre as oportunidades e dificuldades de 
expansão enfrentadas pelas demais 
universidades federais, incluindo análises de 
documentos de gestão dos setores 
operacionais. 
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