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FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ – FSA 
 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL 

 2008-2012  
 

 
 
 
 
1. Introdução 
 

 
O desafio permanente para a administração da Fundação Santo 

André é sustentar capacidade de gestão estratégica para os próximos 
anos e redirecionar os rumos da instituição. O processo do Programa 
de Desenvolvimento Institucional – PDI - iniciou-se há um tempo 
atrás, entretanto, a necessidade de ser revisto em alguns aspectos, 
levou a Comissão de Planejamento Estratégico, conjuntamente com 
um grupo apoiador, buscar um facilitador que pudesse mediar em um 
grupo representativo da instituição, a elaboração final do Plano de 
Gestão. 

 
 
Dessa forma, após acertos de conteúdo entre a Comissão de 

Planejamento Estratégico e a facilitação, realizou-se em Santo André 
na própria Fundação, nos dias 25 e 26 de outubro, um processo de 
Imersão, onde se buscou, através do consenso, convergir os 
interesses explicitados no Grupo. O consenso foi a ferramenta 
norteadora do processo, com a qual os partícipes puderam colocar, 
debater e optar quais seriam os rumos da FSA até 2.012. O Grupo 
convidado representou as Unidades e os Segmentos da Fundação, a 
fim de tornar representativo o conjunto de pessoas que trabalham 
e/ou estudam na Instituição. Após esses dois dias de imersão, houve 
outros encontros com a finalidade de realizar o fechamento do 
trabalho, através de reuniões de grupos específicos ou de plenárias 
para decisões finais conjuntas. 

 
Com a abertura realizada pelo Magnífico Reitor Prof. Dr. 

Oduvaldo Cacalano, contou-se com a participação de um grupo de 36 
(trinta e seis) representantes dos diferentes segmentos. 
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2. Objetivo 
 
 

Elaborar um Plano Estratégico para a Instituição que permita 
que a Fundação Santo André implemente sua missão para seu 
fortalecimento como referência de ensino.  
 
 
 
3. Metodologia  
 
 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – 2005 existente e 
apresentado como documento para a obtenção do reconhecimento do 
Centro Universitário junto ao Egrégio Conselho Estadual de Educação 
não estava correspondendo às aspirações e objetivos da atual gestão 
institucional, recentemente empossada. Diante disso foi iniciado um 
novo processo de Planejamento Estratégico Institucional, pautado nas 
diretrizes da nova gestão e que teve como ponto de partida a 
avaliação do documento anterior. O desafio consistiu em 
redimensionar o que já havia sido realizado, com aquelas modificações 
ainda a serem explicitadas, respeitando as necessidades dos 
Segmentos e das Unidades.  

 
 
Optou-se pela participação de todos os presentes como um dos 

seus pilares, com a ferramenta “consenso”. Grupo que compartilha 
idéias organizadas está em melhores condições de cumprir com suas 
atribuições, de forma organizada. A cada etapa finalizada, os 
envolvidos ficam responsáveis por diversas atividades, metas ou ações 
que devem nortear as ações de instituições eficazes.  

 
 
O processo desencadeado pela alta administração da FSA e 

compartilhado com os demais níveis foi no sentido de buscar o 
envolvimento e o comprometimento de todos para o planejamento, 
organização, execução, acompanhamento e correção de rumos. O 
encaminhamento do Plano de Ação obedecerá aos trâmites da 
Fundação Santo André até sua final deliberação pelos Conselhos 
Universitário e Diretor. 
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4. Justificativa 
 

 
Considerando que a complexidade e a incerteza são elementos 

cruciais que compõem a gestão da FSA, olhar para o futuro significa 
definir objetivos estratégicos e as perspectivas da Instituição. O 
conceito de gestão estratégica define um conjunto de decisões 
estratégicas que irão determinar o desempenho e o futuro da FSA, 
incluindo a análise do contexto, formulação da missão e visão das 
políticas, dos objetivos e metas, a definição das estratégias e sua 
implementação e dos respectivos mecanismos de controle e avaliação.  

 
 
Parte do planejamento estratégico foi realizado pela comunidade 

acadêmica, considerando ampla participação dos três segmentos que 
dela faz parte, quais sejam: alunos, professores e funcionários. A 
Imersão partiu dessas reflexões realizadas e propôs e modificou 
objetivos estratégicos da Fundação. As ameaças, oportunidades, 
pontos fortes e pontos fracos são considerados como imprescindíveis 
ao fortalecimento da identidade, a razão de uma organização. A 
organização existe apenas como meio para que os objetivos 
estratégicos relacionados à idéia-força sejam alcançados.  

 
 
Para que as ações resultantes de um planejamento se realizem, 

concretizando sua implementação, é imprescindível que o Grupo 
conheça a missão institucional, para identificar qual é a contribuição 
individual para que esses resultados sejam alcançados.  O 
comprometimento será maior se a participação das questões 
estratégicas, como missão, visão de futuro e objetivos forem de co-
responsabilidade dos partícipes. 

 
 
Após diversas reuniões e discussões, deliberou-se em 17 de 

outubro de 2008, o seguinte documento (abaixo) em relação ao 
Planejamento Estratégico Institucional, que definiu visão, missão, 
políticas institucionais e Grandes Áreas da FSA, a saber: 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 
Resultado da reunião realizada no dia 17 de outubro de 2008, 
no anfiteatro do Colégio da Fundação Santo André visando o 
processo de consolidação da: 
 

• Visão 
• Missão 
• Políticas Institucionais 
• Grandes Áreas 

 
Participaram deste processo: 
 

• Conselhos de Faculdades 
• Conselho do Colégio 
• Representante da AFFUSA 
• Representantes dos Centros Acadêmicos 
• Representantes indicados para o processo de 

imersão 
 
 

VISÃO 
 
Ser uma instituição pública, de excelência em ensino, 
pesquisa e extensão, em busca de sua gratuidade. 
 
 

MISSÃO 
 
O Centro Universitário Fundação Santo André é uma 
instituição pública que busca a inclusão social, na 
excelência em promover a produção, difusão e 
aplicação do conhecimento, a partir da investigação 
criteriosa e criativa da realidade, com o objetivo de 
capacitar agentes de mudanças, conscientes de suas 
responsabilidades éticas, sociais e ambientais para a 
construção de uma sociedade melhor. 
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POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 
 

• Compromisso com a instituição pública. 

• Integração das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, visando à transformação em Universidade. 

• Busca da excelência na dimensão acadêmica. 

• Busca da excelência nas dimensões administrativa e 
financeira. 

• Busca de fontes alternativas de recursos e/ou 
financiamentos. 

• Gestão democrática e ética nas dimensões acadêmica, 
administrativa e financeira. 

• Busca da excelência na participação e integração de 
alunos, funcionários e professores. 

• Responsabilidade social e ambiental em todas as ações da 
Instituição. 

 
GRANDES ÁREAS 
 
 

1. Ensino, Pesquisa e Extensão 
1.1. Ensino 
1.2. Pesquisa e Extensão 
1.3. Comunicação com a Sociedade 
1.4. Atendimento a estudantes e egressos 

 
2. Gestão Institucional 

2.1. Estrutura (Gestão) Organizacional 
2.2. Gestão de Pessoas 
2.3. Gestão de Recursos Financeiros  
2.4. Infra-Estrutura Física 

 
3. Avaliação 

3.1. Avaliação Contínua da Visão e Missão 
3.2. Gerenciamento do PDI 
3.3. Avaliação Institucional 

 
 
 



  Página 6 
 

O documento acima foi a base para a construção do Plano de 
Gestão. Conforme o andamento dos trabalhos e em função de 
resultados parciais, o item “2.1. Estrutura Organizacional” passou a 
ter outra redação e significado, passando para Gestão 
Organizacional.   Essa mudança deve-se a amplitude e adequação 
do termo para acomodar os objetivos estratégicos, metas e ações do 
próprio Plano. O Grupo que compôs a Imersão era representativo e 
pôde fazer essa modificação, alterando a deliberação do dia 
17/10/2008.  

 
A definição de missão de uma instituição necessita ser 

compartilhada com todos, de forma que cada um consiga 
compreender para onde a organização caminha. A missão declara a 
razão de ser da instituição: o que ela faz e para que faz. A visão de 
futuro é o horizonte de médio (aproximadamente cinco anos) ou 
talvez longo (dez anos ou mais) prazos, onde e como a organização 
deverá estar no futuro. A definição de visão precisa considerar a 
análise de cenários, como exercício de possibilidades do ambiente no 
qual a instituição atua no presente e atuará no futuro.  

 
 
 

5. Processo de construção do Plano de Gestão da FSA  
 
 

Antecedentes: de posse do documento “Planejamento 2006-
2010: Gestão Integrada: PDI e Auto-Avaliação, Parte II”, as Unidades 
e Segmentos que compõem a Fundação Santo André realizaram 
anteriormente um “olhar crítico” dos objetivos estabelecidos neste 
documento. Várias contribuições foram feitas e outras sugeridas para 
dar um novo arranjo e olhar para tais objetivos. O Plano é o elemento 
“colonizador” da vida da FSA, influenciando-a. Um planejamento que 
dê consistência à atuação da Instituição deve iniciar-se com as 
definições estratégicas e fechar com a definição de metas claras e 
específicas, que traduzam as aspirações institucionais em ações 
práticas, que lhe permitirão caminhar, de fato, na direção desejada.  

 
Para a formatação e construção do Plano de Gestão, a Comissão 

e a facilitação partiram do agrupamento de todos os objetivos 
sugeridos ou mantidos a partir do documento acima referido. Esse 
agrupamento de objetivos foi de onde o processo de Imersão 
começou, ou seja, discutiu-se nos dias 25 e 26 de outubro quais os 
objetivos estratégicos que permaneceriam, porque e com qual 
redação para serem os novos balizadores do Plano.  
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Os objetivos devem descrever resultados gerais que a instituição 
pretende alcançar para cumprir sua missão e que tenham impacto 
direto no atendimento de demandas de seus clientes/usuários.  O 
processo de definição dos objetivos estratégicos foi realizado nos dias 
25 e 26 de outubro, sempre relacionados diretamente com a missão e 
com a visão. Para dar norte à FSA foi realizada uma discussão sobre 
as porcentagens orçamentárias destinadas às Grandes Áreas, já que a 
finalidade do orçamento é apoiar a direcionalidade que a Fundação 
escolheu em sua missão e visão.  Na manhã do dia 26 de outubro, 
com a apresentação do PROAP, foi discutida a atual situação 
administrativo-financeira da Fundação, projeções de gasto e 
investimentos e pôde tirar dúvidas do Grupo participante, em relação 
à situação exposta. 

 
Os objetivos estratégicos estão relacionados com as Grandes 

Áreas do documento (acima referido) “Planejamento Estratégico 
Institucional”. Os objetivos estratégicos acima não se encontravam 
priorizados ainda, já que o primeiro movimento da Imersão foi a 
discussão agrupada dos mesmos, cujas propostas foram enviadas 
pelas Unidades e Segmentos da FSA. Essa discussão demandou mais 
de oito horas de trabalho.  

 
Num segundo movimento priorizaram-se os objetivos 

estratégicos, utilizando uma matriz GUT (Gravidade, Urgência e 
Tendência). A Matriz GUT trata da VALORAÇÃO DE PROBLEMAS, 
entretanto, utilizou-se para dar prioridade (pelas ponderações e notas 
dadas pelos grupos) aos objetivos estratégicos.  Se os objetivos 
estratégicos são resultados de dimensão mais geral pretendidos pela 
FSA, as metas de desempenho são ações mais concretas e objetivas, 
necessárias ao atingimento dos objetivos estratégicos e que vão 
construir a matéria-prima da avaliação (e mensuração) do 
desempenho institucional. As metas devem declarar os níveis de 
desempenho minimamente aceitáveis e devem ser preferencialmente 
quantificáveis. Em alguns casos, pode-se admitir uma data de 
conclusão como medida de atingimento de uma meta.  

 
Fatores críticos de sucesso, das ameaças e oportunidades e dos 

pontos fracos e fortes da Fundação podem apontar oportunidades de 
melhoria, que servirão de base para a definição de metas de 
desempenho.  As metas devem ser realistas, mas desafiadoras, 
encorajando o progresso em relação aos níveis históricos de 
desempenho. Metas não-realistas, ou que não representem desafio, 
podem levar à perda de credibilidade e à desmotivação quanto ao seu 
atingimento.  



  Página 8 
 

No processo de definição de metas, deve-se evitar a tentação de 
querer medir tudo, restringindo-se a mensuração às atividades 
críticas, quais sejam, aquelas que tenham impacto direto e mais forte 
no resultado do processo como um todo. Para cada atividade crítica 
selecionada, devem ser estabelecidas metas/padrões de desempenho, 
pois conhecer o desempenho não é o bastante: é preciso ter uma base 
para comparação.  

 
E os indicadores de desempenho servem para medir o grau de 

atingimento de um objetivo e/ou de uma meta e, portanto, devem ser 
expressos em unidades de medida que sejam as mais significativas 
para aqueles que vão utilizá-los, seja para fins de avaliação ou para 
subsidiar a tomada de decisão com base nas informações por eles 
geradas. Assim, as metas estabelecidas é que definirão a natureza dos 
indicadores de desempenho.  

 
Muitos dos indicadores que se encontram na planilha abaixo não 

foram quantificados, em virtude de algumas metas serem novas, bem 
como seus objetivos. Na medida do possível foram relacionados 
indicadores para as metas e respectivas ações. Observe-se que um 
indicador é composto de um número ou percentual que indica a 
magnitude (quanto), e de uma unidade de medida, que dá ao número 
ou percentual um significado (o quê). Um indicador precisa ser 
compreensível; ter aplicação fácil e abrangente; ser interpretável de 
forma uniforme (não permitindo diferentes interpretações); ser 
compatível com o processo de coleta de dados existente; ser preciso 
quanto à interpretação dos resultados; ser economicamente viável a 
sua aferição e oferecer subsídios para o processo decisório. 

 
Após cada um dos três grupos darem suas notas/valoração a 

cada um dos objetivos estratégicos, de forma crescente, realizaram-se 
as ponderações necessárias, obtendo-se a seguinte planilha final: 
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GRANDES ÁREAS 
 

1. Grande Área - Ensino, Pesquisa e Extensão 
 

 
 

1. A população discente ampliada e mantida 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

Desenvolver 
Marketing 

institucional 
permanente Reitoria x x x x 

Desenvolver 
Marketing 

Promocional 
envolvendo Colégio, 

Graduação e Pós 
Graduação Reitoria x x x x 

Visitas monitoradas Prograd x x x x 
Comunicação Social 

implantada Reitoria x x x x 

1 

Vagas 
oferecidas 

preenchidas 

Promover 
participação de 

alunos Prograd x x x x 

Percentual do 
orçamento 
investido. 

Núemero de 
visitantes por 
ano.  Qtde de 
exposições 

favoráveis na 
mídia 

Desenvolver 
simulações para 
calcular impacto Proap x       

1 

Mensalidades 
diferenciadas 
para período 
matutino e 
vespertino 

implantadas 
Desenvolver 
alternativas Proap x       

Qtde de 
alunos 

matriculados 

Levantar 
necessidades 

Prograd - 
Diretorias - 

Coordenação 
de Cursos x x x x 

Desenvolver 
programas, 
parcerias e 
convênios 

Prograd - 
Diretorias - 

Coordenação 
de Cursos x x x x 

1 

Cursos 
superiores 

em 
tecnologia 
ofertados Divulgar 

Prograd - 
Diretorias - 

Coordenação 
de Cursos x x x x 

Qtde de 
cursos 

ofertados e nº 
de alunos 

matriculados 
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Desenvolver projeto

Prograd - 
Proap 

Diretorias - 
Coordenação 

de Cursos x       

1 

Central de 
Interação 

entre 
Instituições 
Externas e 

Centro 
Universitário 

criada Implantar o projeto 

Prograd - 
Proap 

Diretorias - 
Coordenação 

de Cursos   x x x 

Qtde de 
convênios 

realizados –  
Nº de pessoas 
atendidas por 

convênio 

Definir 
pressupostos para 

cada curso 

Prograd - 
Diretorias 

Coordenações 
de Curso x       

Identificar as 
necessidades 

Diretorias - 
Coordenações 

de Curso x x x x 

1 

Nivelamento 
dos 

ingressantes 
realizado 

Desenvolver 
programa e 
implementar 

Diretorias - 
Coordenações 

de Curso x x x x 

Quantidade de 
alunos 

matriculados 
no programa 

Desenvolver eixos 
temáticos / linhas 

de pesquisa 

Prograd - 
Diretorias - 

Coordenação 
de Cursos x       

Definir disciplinas e 
seus pré-requisitos 

Prograd - 
Diretorias - 

Coordenação 
de Cursos x x     

1 

Disciplinas 
optativas / 
eletivas / 

obrigatórias 
criadas 

Implantação do 
projeto 

Prograd - 
Diretorias - 

Coordenação 
de Cursos     x x 

Número de 
matrículas por 

disciplina 

Definir conceito e 
nível 

Reitoria - 
Prograd - 

Diretorias - 
Coordenação 

de Cursos x x x x 

1 

Qualidade 
nas 

atividades 
acadêmicas 
implantada 

Desenvolver projeto 
para alunos 

regulares e em 
regime de 

dependência 

Reitoria - 
Prograd - 

Diretorias - 
Coordenação 

de Cursos x x x x 
Avaliação do 

Enade 

Desenvolver projeto

Prograd - 
Diretorias - 

Coordenação 
de Cursos x       1 

Figura do 
preceptor 

criada 

Definir papéis e 
requisitos 

Prograd - 
Diretorias - 

Coordenação 
de Cursos x x     

Quantidade de 
atendimentos 
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Implementar  

Prograd - 
Diretorias - 

Coordenação 
de Cursos     x X 

 

Levantar queixas 

Diretorias – 
Coordenação 

de Curso x x x x 
Racionalizar e rever 

normas e 
procedimentos 

Diretorias - 
Coordenação 

de Curso x x x x 

Elaborar programas 
de Treinamento 

Diretorias - 
Coordenação 

de Curso x x x x 

Equipar 

Diretorias – 
Coordenação 

de Curso x x x x 

1 

Qualidade no 
atendimento 

ao aluno 
melhorada 

Qualificar 
atendentes 

Diretorias – 
Coordenação 

de Curso x x x x 

Pesquisa de 
Satisfação.  
Número de 

reclamações 
registradas na 

Ouvidoria 

Levantar 
necessidades 

Reitoria - 
Prograd - 

Diretorias - 
Coordenação 

de Cursos x x x x 

1 

Infra-
estrutura 

amplamente 
atendida Pesquisar fontes 

Reitoria - 
Prograd - 

Diretorias - 
Coordenação 

de Cursos x x x x 

Pesquisa de 
Satisfação - 
Número de 

reclamações 
registradas na 

Ouvidoria 

Certificar como 
curso de extensão 

Reitoria - 
Prograd - 
Proppex x       

Estabelecer 
mensalidades 

proporcionais ao 
número de 
disciplinas 
cursadas 

Reitoria - 
Proap x       

Divulgar 

Diretoria - 
Coordenação 

de Curso   x     

1 

Retorno do 
aluno para 

cursar outras  
habilitações 
e/ou cursos 
garantido Implementar  

Diretoria - 
Coordenação 

de Cursos   x x x 

Quantidade de 
matrículas 
realizadas 
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2. Educação a Distância regulamentada e 
implementada 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

Elaboração da 
Regulamentação 

Prograd - 
Proppex x       

Regulamento 
elaborado 

1 

Regulamentação 
específica 
elaborada 

Encaminhamentos 
para Aprovação 

Prograd - 
Proppex x       

Regulamento 
aprovado 

Implantação do 
Núcleo de EaD 

Prograd - 
Proppex x       

Núcleo EaD 
implantado 

  Elaboração do 
Projeto de 

Credenciamento NEAD x       
Projeto 

aprovado 

1 
 Núcleo de EaD 

estruturado 

Aquisição e 
instalação da 
infraestrututa CI x       

Infraestrutura 
instalada 

Treinamento de 
Formadores NEAD x       

Pessoal 
necessário 

treinado 

1 
EaD divulgado e 

disseminado 

Realização de 
Oficinas 

(Docentes, Disc., 
Adm) NEAD   x x x 

Oficinas 
realizadas 
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3. Núcleos, Centro de Ciências Aplicadas e 
Tecnologia, Observatórios e Institutos 

instalados 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

Realizar Estudo 
de viabilidade 

Proap-Diretoria 
FAENG x       

Estudo 
concluído 

Elaborar e 
implantar o 

projeto 
Diretoria 
FAENG  x x x x 

Projeto 
implantado 

Elaborar o 
regimento  

Diretoria 
FAENG - Proap 

- Proppex -  x x     
Regimento 
elaborado 

2 

Centro de 
Ciências 

Aplicadas e 
Tecnologia 

implementado 

Captar recursos 
para o centro e 

formar parcerias 

Reitoria - Proap 
- Proppex - 
Diretoria 
FAENG     x x 

Montante 
captado 

2 

Núcleos, 
Observatórios 

e Institutos 
implementados 

Estudar 
viabilidade e 

elaborar a 
regulamentação 

de funcionamento

Prograd, 
Proppex, 
Diretorias x x x x 

Estudo 
concluído 
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4. Programas de Educação Continuada (PEC) 
oferecidos 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

Criar e divulgar o 
Projeto Pós 2.000 Propex x x x x 

Qtde de alunos 
de 2009 a 2012 
com 500, 800, 

1200, 2000 

2 

PROJETO PÓS 
2000 

estabelecido e 
divulgado 

Criar grupo de 
trabalho com 

coordenadores 
de curso para 
discutir ações 

para divulgação, 
atingimento  e 

acompanhamento 
das metas e 

estabelecimento 
de ações 

corretivas.  

Proppex - 
Prograd - 

Diretorias - 
Coordenação 

de Curso x x x x 
Número de 
alunos/ano 

Criar e divulgar o 
Projeto Pós 5 

Plus 

Proppex - 
Prograd - 

Diretorias - 
Coordenação 

de Curso x       

Criação de 5 
novos cursos 

por ano 

2 

PROJETO PÓS 5 
PLUS 

estabelecido e 
divulgado 

Incentivar os 
colegiados de 

cursos a 
desenvolverem 

novas propostas 
de cursos para 
Pós-Graduação 

Proppex - 
Coordenação 

de Cursos x       

Cursos de Pós-
Graduação 
ofertados 

2 

Cursos “Lato-
Sensu” 
fomentados 

Criar proposta de 
Projeto Proppex x       

Projeto 
elaborado 
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Reunir com 
empresas 
privadas e 

administração 
pública, 

entidades de 
classe da região 
para apresentar 

os diversos 
cursos de 

atualização, 
extensão, 

aperfeiçoamento 
e especialização. 

Viabilidade 
destas entidades 

adotarem uma 
sala nestes 

cursos 

Proppex - 
Prograd - 
Proap - 

Diretorias - 
Coordenação 
de Cursos - 

SAJ x x x x 

Número de 
Parcerias 
realizadas 

  

Criar comissão 
para elaborar 
proposta de 

regulamento para 
captação de 

recursos 

Proppex e 
Responsáveis 
de Cursos de 

Pós-Graduação x       
Comissão 

criada 

 

  

Elaborar 
proposta de 

regulamento para 
captação de 

recursos (lousa 
eletrônica, 
projetores, 

laptops, 
softwares, acervo 
para biblioteca, 
poltrona) para 

auditório etc , em 
troca de um 
determinado 

número de vagas 
em cursos de 

MBA´s, 
especialização 

etc 
Comissão - 

SAJ x       

Proposta criada 
com recursos 
empenhados 



  Página 16 
 

 

  

Definir 5 vagas 
dos módulos dos 
cursos de MBA´s, 
aperfeiçoamento, 
especialização a 
serem oferecidos 
como disciplinas 

avulsas para 
empresas, 

administração 
pública, 

entidades de 
classe.  

Proppex e 
Responsáveis 
de Cursos da 

Pós-Graduação x       

Módulos 
contratados - 

Garantir a 
ocupação 

máxima da sala 
para otimização 

de recursos 
Criar uma 

comissão entre 
professores e 

responsáveis de 
cursos para 

discutir o tema 

Proppex e 
Responsáveis 
de Cursos da 

Pós-Graduação x       
Comissão 

criada 

2 

Cursos “In 
Company” 
oferecidos 

Ofertar cursos de 
extensão, 

atualização,  e 
módulos dos 

cursos MBA´s / 
especialização / 
aperfeiçoamento 
que poderão ser 
oferecidos como 

"cursos in 
Company" 

Proppex e 
Responsáveis 
de Cursos da 

Pós-Graduação x       
Cursos 

ofertados 

Elaborar pré-
projeto  

Proppex e 
Coordenadores 
de Cursos de 
Licenciatura e 

Pedagogia x       
Pré-Projeto 
elaborado 

2 

Cursos de 
extensão para 
professores da 
Rede Pública 

desenvolvidos, 
regulamentados 
e implantados 

Apresentar pré-
projeto aos 

prefeitos eleitos 
da região do 
ABCDMRR o 

projeto 
Reitoria - 
Proppex x       

Reunião 
realizada 
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2 

Projetos sociais 
de extensão, 

regulamentados, 
desenvolvidos e 

executados 

Elaborar projetos 
de ensino, 
pesquisa e 

extensão auto-
sustentados, 

utilizando 
mecanismos que 
garantam seus 

recursos 
(mensalidade de 

alunos do CUFSA 
não deve 

financiar projetos 
sociais) 

Proppex e 
Responsáveis 
de Cursos da 

Pós-Graduação x x x x 

Projetos 
formatados e 
implantados 

Elaborar e 
executar plano de 
emergência para 
intervenções na 
infra-estrutura Proppex x       

Plano elaborado 
até 31 de janeiro 

de 2009 e 
executado até 
28 de fevereiro 

de 2009 

2 

Infra-estrutura 
melhorada e 
implantada 

Elaborar plano de 
investimento para 
melhoria da infra-

estrutura  Proppex x       Plano elaborado

2 

SIEX – Sistema 
Nacional de 
Informações 

sobre Extensão 
- implantado 

Analisar 
viabilidade e 
implementar Proppex  x x x x 

Sistema 
implantado 

2 

Projeto Colégio 
1200 

estabelecido e 
divulgado 

Redefinir a 
identidade e 

elaborar Projeto 
Colégio 1200 

Presidente da 
Fundação 

Santo André - 
Grupo Colégio x x x x 

Qtde de alunos 
de 2009 a 2012, 
com 200, 400, 

800, 1200, 
respectivamente
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5. Qualidade nas atividades acadêmicas 
implantada 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

Criar e efetivar o 
PPI Prograd x       PPI efetivado 

2 

 Projeto 
Pedagógico 
Institucional 

efetivado 

Rediscutir os 
currículos com 

vistas a 
assegurar a 

qualidade dos 
cursos 

Prograd – 
Coordenação 

de Cursos x x x x 
Currículos 
revisados 

3 

Integração de 
Ensino, pesquisa 

e extensão 
realizada. 

Maximizar a 
articulação entre 
os cursos de pós-

graduação com 
as propostas dos 

cursos de 
graduação e 
ensino médio 

(sem estabelecer 
uma vinculação 
que engesse o 

processo) 

Proppex- 
Prograd - 

Coordenação 
de Cursos x x x x 

Integração 
viabilizada 

1 

Projeto integrado 
das licenciaturas 
desenvolvido e 

executado 

Rever e 
implementar o 

PIIL 

Prograd - 
Coordenação 

de Cursos x x     
PIIL atualizada 
e implantada 

Levantamento 
das necessidades 

junto aos 
colegiados 

Prograd - 
Coordenação 

de Cursos x       
Levantamento 

concluído 
Levantamento de 

propostas e 
estudo de 
viabilidade 

Prograd - 
Coordenação 

de Cursos x       
Estudo 

concluído 

2 

Programa de 
qualificação 

docente 
desenvolvido e 
implementado 

Criação de um 
grupo para 

implementar o 
projeto 

Prograd - 
Coordenação 

de Cursos x x     
Projeto 

implementado 
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Criar projeto de 
salas inteligentes 

por curso com 
agendamentos 
prévios como 

medida 
emergencial (até 

que todas as 
salas tenham 

projetores 
multimídia) 

Proap - 
Prograd - 

Coordenação 
de Cursos x       

Salas 
multimídia 

implantadas 

Instalação de 
equipamento 
multimídia em 

todas as salas da 
graduação 

Proap - 
Prograd - CI - 
Coordenação 
de Cursos - 
Dir. Colégio     x x 

Salas 
multimídia 

implantadas 

2 

Recursos de 
multimídia 

expandidos em 
todas as 
unidades 

Adquirir 
equipamentos 
para as salas 
inteligentes Proap  x x x x 

Equipamentos 
adquiridos e 
instalados 

Adquirir lousas 
eletrônicas  

Proap - 
Prograd - 

Coordenação 
de Cursos - 
Dir. Colégio. x x x x 

Lousas 
adquiridas 

Adquirir 
equipamentos de 

laboratórios 

Proap - 
Prograd - 

Coordenação 
de Cursos - 
Dir. Colégio x x x x 

Equipamentos 
de laboratórios 

adquiridos 

Disponibilizar 
rede sem fio em 

as salas de aulas 

Proap - 
Prograd - CI - 
Coordenação 

de Cursos x x     
Rede 

disponibilizada 

Adequar as salas 
de aulas ao uso 

de laptops 

Proap - 
Prograd - 

Coordenação 
de Cursos x x     

Salas 
adaptadas 

1 

Salas, 
laboratórios e 

demais 
ambientes 

adequados às 
demandas 

pedagógicas 

Adequar e 
modernizar 
normas de 

funcionamento de 
laboratórios 

Proap - 
Prograd - 

Coordenação 
de Cursos - 
Dir. Colégio X X     

Normas 
revistas 

1 

Projeto de 
desenvolvimento 

de coleções 
redefinido 

Modernizar e 
ampliar o acervo 

da biblioteca 

Proap - 
Coordenação 
de Cursos – 
Biblioteca x x x x 

Acervo 
ampliado e 

revisto 



  Página 20 
 

1 

Diagnóstico das 
necessidades 

psico-
pedagógicas dos 

discentes 
realizado 

Implementar 
mecanismos para 

viabilizar o 
levantamento e 

acompanhamento 
sistemático das 
necessidades 

psicopedagógicas 
do corpo discente

Proap - 
Coordenação 

de Cursos x x x x 

Mecanismos 
criados e 

implementados 

1 

Espaço para 
atendimento, 
orientação e 

acompanhamento 
aos alunos 
oferecido e 
implantado 

Implantar núcleo 
de atendimento, 

orientação e 
acompanhamento 

dentro dos 
orgãos 

colegiados 

Proap - 
Prograd - 

Coordenação 
de Cursos - 
Dir. Colégio x x     

Núcleo 
implantado 

2 
Visitas técnicas 

realizadas 

Destinar recursos 
para viabilizar 

visitas técnicas 
Proap-

Prograd x x x x 

Número de 
visitas 

técnicas/ano 

3 

Resolução de 
conflitos 

acadêmicos ou 
comportamentais 

implantado 

Criação de um 
comitê do 

colegiado do 
curso e/ou da 
unidade para 
resolução de 

conflitos Prograd x x     
Comitê criado 
e implantado 

 



  Página 21 
 

 

6. Excelência na pesquisa iniciada 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

3 

Fundo de 
incentivo a 
pesquisa 

criado Viabilizar recursos 

Reitoria - 
Proap - 

Proppex - 
Diretorias x x x x Fundo criado 

3 

Núcleos de 
Pesquisa 
definidos Diagnosticar a pesquisa Proppex x x x x 

Diagnóstico 
realizado 

Viabilizar projetos  Pesquisador x x x x 

Número de 
projeto 

viabilizado 

3 

Projetos de 
pesquisa  

desenvolvidos 

Instituir condições 
adequadas para a atuação do 

docente RTI em pesquisa  
Proap - 
Proppex x x     

Regimento de 
RTI aprovado 

e infra-
estrutura 
adequada 

Realizar diagnóstico da 
demanda  Proppex x       

Diagnóstico 
realizado 

Estudo de viabilidade 
financeira  

Proppex - 
Proap x x x x Estudo  

Adequação da instituição às 
exigências da CAPES Reitoria   x x x   

Qualificação de recursos 
humanos  (doutorado) Reitoria   x x x 

Número de 
doutores 

qualificados 

3 

Programas 
“Stricto-
Sensu” 

desenvolvidos 
e 

implementados 
Identificação/estabelecimento  
de parcerias Inst acadêmicas

Reitoria - 
Proppex x x x x 

Número de 
parcerias 

Regulamentar e monitorar a 
realização de publicações Proppex x x x x 

Número de 
publicações 
por docente 

em RTI 

3 
Publicação 
incentivada 

Formatação de revista para 
divulgação de trabalhos de 

pesquisa e extensão. Proppex x x     

Número de 
revistas 

publicadas 
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3 

Publicações 
Científicas e a 

Banco de 
Dados 

acessados 
Assinar publicações e banco 
de dados (CAPES/Periódicos)

Proap - 
Proppex x       

Número de 
acessos 

3 

Política de 
iniciação 
científica 

implementada   
Definir política e 

regulamentar Proppex x x x x 
Número de 

bolsas 
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7. Plano Diretor de Comunicação realizado 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

2 
Ouvidoria 

implantada 
Criar ouvidoria 

(externa e interna) Reitoria x x     

Número de 
ocorrências 

atendidas e/ou 
encaminhadas 

Analisar o 
ambiente interno 

(forças e 
fraquezas) e 

ambiente externo  

Reitoria-Proap-
Prograd-
Proppex-
Diretorias x x x x 

SWOT 
realizado 

Criação de uma 
Central de 

Informações em 
parceria com a 

FMABC 
(informações 

sobre vestibular, 
vestibulinho, 
concursos, 

localização de 
setores). Reitor x       

Central 
implantada 

Projeto de 
Comunicação 

externa 
desenvolvido Proap x       

Projeto 
desenvolvido 

Identificar 
diretrizes 

institucionais 
unificadas  Reitor x       

Diretrizes 
identificadas 

Implantar Projeto 
de Comunicação 

externa. Proap x       
Recursos 
captados 

Acompanhar a 
eficiência da 
comunicação 

junto à 
comunidade 
através de 

pesquisa de 
mercado. Reitoria x x x x 

Resultados da 
pesquisa 

2 

 Projeto 
Unificado de 

Comunicação 
Externa 

implementado  

Avaliar  junto a 
parceiros 
externos a 

eficiência  da 
comunicação 

Reitoria-Proap-
Prograd-
Proppex-
Diretorias x x x x 

Resultado da 
pesquisa 
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Contratar 
auditorias 

específicas Proap   x   x 
Auditorias 

contratadas 

Criar um 
mecanismo de 
endomarketing. Proap x x x x 

Mecanismos 
criados e 

implementados 

Implantar setor 
permanente  do 

vestibular / 
concursos. Reitoria x       

Setor 
implementado 

Divulgar a 
instituição em 

escolas,  eventos 
e meios de 

comunicação. 

Reitoria-Proap-
Prograd-
Proppex-

Diretorias-
Coordenação 

de Cursos x x x x 

Número de 
participação 
de eventos 

  

Implantar 
marketing 

institucional  Proap x x x x 
Implantação 

realizada 
Participar da 

programação de 
canais 

universitários  
Prograd-
Proppex x x x x 

Número de 
programas 

participados 
Implantar um 

sistema 
acadêmico 
unificado  Proap-CI x       

Sistema 
implantado 

Sistematizar a 
pesquisa de clima 

organizacional  Reitoria x x x x 
Resultado da 

pesquisa 
Administrar portal 

eletrônico 
contendo as 

regulamentações 
internas, 
portarias,  

resoluções e 
prestação de 

contas. 
(Comunicação 

entre os 
segmentos, 
comunidade 
acadêmica e  

transparência)  

Proap-CI-Setor 
de 

Comunicação x x x x 
Número de 

acessos  

2 

Projeto de 
Comunicação 

interna 
desenvolvido 
e executado 

Aprimorar canais 
de comunicação e 
interação com os 

alunos. 
Coordenadores 
/ Professores x x x x 

Número de 
reclamações 
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2. Grande Área - Gestão Institucional 
 
 

8. Centro de documentação implementado 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

Formar grupo de 
trabalho para 

estudar o 
problema Proap - Prograd x       Grupo formado 
Estudar a 

viabilidade de 
implantar GED = 
gestão eletrônica 
de documentos 

Proap - Prograd 
- Coordenação 

de Cursos x       
Estudo 

concluído 
Definir e alocar 

local físico e infra-
estrutura para 

centro de 
documentação Proap   x     

Espaço físico 
disponibilizado 

3 

Política de 
seleção, 

organização 
e 

preservação 
dos 

documentos 
do CUFSA 
implantada 

Desenvolver e 
implantar um 

Portal Eletrônico Proap - CI   x     
GED 

implantado 
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9. Departamento de Recursos Humanos 

adequado 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

Levantar 
necessidades Proap x x     

Necessidades 
levantadas 

Definir  
posicionamento 

estratégico Reitoria x x     

Posicionamento 
definido e 
divulgado 

Definir 
atribuições e 
competências Reitoria x x     

Competências 
definidas e 

documentadas 
Definir políticas 

e diretrizes Reitoria x x     
Políticas 
definidas 

2 

Metas, 
conhecimento, 
habilidades e 

atitudes 
requeridos 

pela 
organização  e 

dos 
funcionários, 
definidas e 

implementadas 
Viabilizar 
recursos Proap x x     

Recursos 
disponibilizados 
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10. Estruturas de gestão criadas, 
desenvolvidas e implementadas 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

Rever 
necessidades 

Reitoria - Prós 
Reitorias - 
Diretorias - 

Coordenação 
de Cursos x       

Rever atribuições 
e 

responsabilidades

Reitoria - Prós 
Reitorias - 
Diretorias - 

Coordenação 
de Cursos x       

2 

Estruturas de 
comitês, 
câmaras, 

comissões e 
outras 

revisadas Implementar 

Reitoria - Prós 
Reitorias - 
Diretorias - 

Coordenação 
de Cursos x       

Quantidade de 
órgãos 

instalados 

2 

Estatutos e 
regimentos 
revisados 

Adequar aos 
objetivos 

estratégicos da 
organização 

Reitoria - Prós 
Reitorias - 
Diretorias - 

Coordenação 
de Cursos x       

Revisão 
realizada 

Levantar 
atividades 
vigentes 

Prograd - 
Proap - 

Secretarias x       
Adequar aos 

procedimentos 
existentes 

Prograd - 
Proap - 

Secretarias x       

2 

Procedimentos 
das 

secretarias 
unificados Implementar 

Prograd - 
Proap - 

Secretarias x x x x 

Manual de 
Procedimentos 

implantado 
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11. Gestão organizacional sustentada 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

Constituir 
equipe (interna 
e/ou externa) 
para analisar 

procedimentos, 
fluxo de 

processos e 
organogramas 
atuais e propor 

melhorias 
Proppex - 

Proap x       

Equipe 
constituída e 

melhorias 
propostas 

Propor alteração 
dos 

procedimentos, 
fluxos de 

processo e 
organogramas 

Grupo de 
trabalho x       

Procedimentos, 
fluxos de 

processos e 
organogramas 

revisados 

Unificar e 
regulamentar 

procedimentos 
admissionais e 

demissionais de 
docentes 

Grupo de 
trabalho x x     

Regulamentação 
aprovada 

Unificar e 
regulamentar 

procedimentos 
admissionais e 

demissionais de 
pessoal técnico 
e administrativo 

Grupo de 
trabalho x       

Procedimentos 
implantados 

Unificar os 
procedimentos 
das secretarias 

via apoio 
sistêmico 

Grupo de 
trabalho x       

Procedimentos 
implantados 

Rever 
necessidade de 
reestruturação 
organizacional 

do SAJ Reitoria x       
Necessidades 
identificadas 

2 

Procedimentos 
administrativos 

revisados  

Analisar e 
Implantar 

sistema de 
gestão 

educacional 
Grupo de 
trabalho x x     GED implantado 
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12. Gestão de Pessoas viabilizada 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

Definir estrutura 
organizacional 

Reitoria - Prós 
- Diretorias - 
Coordenação 

de Cursos x       

Desenvolver 
Plano de Cargos 

e Salários 

Reitoria - Prós 
- Diretorias - 
Coordenação 

de Cursos x       

2 

Quadro de 
pessoal 

dimensionado 
e avaliado 

conforme com 
a estrutura de 
gestão criada, 
desenvolvida e 
implementada Implementar  

Reitoria - Prós 
- Diretorias - 
Coordenação 

de Cursos x x x x 

Plano de 
Cargos e 
Salários 
efetivado 

Levantar cargos 
relacionados 

Reitoria - 
Proap x       

3 

Plano de 
carreira de 

pessoal 
técnico-

administrativo 
revisado 

Readequar Plano 
de Cargos e 

Salários  
Reitoria - 

Proap x x     

Plano de 
Carreira 
efetivado 

Levantar 
necessidades 

Reitoria - Prós 
- Diretorias - 
Coordenação 

de Cursos x       
Criar programa de 

capacitação Proap x       

3 

Programa de 
capacitação 
para pessoal 

técnico-
administrativo Implementar  Proap x x x x 

Horas de 
Capacitação e 
Investimento 

per capita 

Divulgar o Plano 
de Carreira 

docente  Proap x       
Criar 

procedimentos 
para 

operacionalização 
do Plano de 

Carreira Proap x       

3 

Plano de 
carreira 
docente 
revisado Implementar  Proap x       

Plano de 
Carreira 
efetivado 

2 

Programa de 
qualificação 

docente 
instituído 

Levantar 
necessidades 

Reitoria - Prós 
- Diretorias - 
Coordenação 

de Cursos x       

Número de 
Professores 

Titulados 
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Criar programa de 
qualificação com 
instituições de 
ensino superior 
credenciadas 

Reitoria - 
Prograd - 
Diretorias    x       

  

Implementar    x x x x 

 

Revisar e 
atualizar 

procedimentos 

Reitoria - 
Prograd - 

Proap x       

1 

Processo de 
seleção interna 

de docentes 
revisado Implementar  

Reitoria - 
Prograd - 

Proap x       
Procedimento 

elaborado 
Revisar e 
atualizar 

procedimentos 

Reitoria - 
Prograd - 

Proap x       

1 

Processo de 
seleção externa 

de docentes 
revisado Implementar  

Reitoria - 
Prograd - 

Proap x       
Procedimento 

elaborado 

Definir papéis e 
necessidades 

Prograd - 
Proap   x       

3 

Docentes em 
cargos de 

Coordenação 
ou 

Administrativos 
orientados 
acadêmica 

administrativa 
juridicamente Implementar  

Prograd - 
Proap   x       

Número de 
Professores 

Coordenadores 
ou 

Administrativos  
atendidos 

3 
Definir 

metodologias 
Prograd - 

Proap x       

2 

Realizar 
pesquisas 
periódicas 

Prograd - 
Proap x       

3 

Sistema de 
avaliação de 

satisfação dos 
docentes e 

técnico-
administrativos 

instituídos  
Implementar 

melhorias 
Prograd - 

Proap x       
Pesquisa 
realizada 
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13. Captação de recursos viabilizados 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

Criar comissão 

Reitoria - Prós 
Reitorias - 
Diretorias x x x x 

Comissão 
criada 

1 

Recursos com 
ex-alunos 
captados 

Buscar 
parcerias nos 

espaços 
profissionais de 
atuação dos ex-

alunos 

Reitoria - Prós 
Reitorias - 
Diretorias x x x x 

Recursos 
captados 

1 

Recursos 
governamentais 

(modelo 
PROUNI) 

viabilizados Criar comissão 
Reitoria - Prós 

Reitorias x       

Qtde de 
recursos 
captados 

1 

Parcerias c/ 
prefeituras p/ 
prestação de 

serviços 
estabelecidas Criar comissão 

Reitoria - Prós 
Reitorias x       

Qtde de 
parcerias 

estabelecidas 

1 

Parcerias c/ 
empresas 

privadas p/ 
prestação de 

serviços 
estabelecidas Criar comissão 

Reitoria - Prós 
Reitorias x       

Qtde de 
parcerias 

estabelecidas 
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14. Gestão dos recursos financeiros viabilizados 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

Elaborar os PPAs 
Proap - 

Unidades  x x x x PPA elaborado

1 

PPA´s (planos 
plurianuais e 

orçamentários) 
implantados 

Executar os PPAs (plano 
plurianual) Proap x x x x 

PPA 
implantados 

1 

Programas 
preventivos e 

acompanhamento 
à inadimplência 

implantados 

Aprimorar o serviço social e 
comunicação com a 

comunidade acadêmica Proap x x x x 

Programa 
implantado e 
monitorado. 
Número de 

inadimplentes 
reduzidos 

Definir a metodologia de 
distribuição 

orçamentária/responsabilidade 
financeira (por unidade).  

Reitoria -
Proap - 

Prograd -
Proppex - 
Diretores x       

Normas 
revistas 

Elaborar proposta anual de 
distribuição 

orçamentária/responsabilidade 
financeira (por unidade) 

Reitoria -
Proap - 

Prograd -
Proppex - 
Diretores x x     

Proposta 
elaborada 

Aprovar e implantar a 
distribuição 

orçamentária/responsabilidade 
financeira .  

Reitoria -
Proap - 

Prograd -
Proppex - 
Diretores x x     

Orçamento 
aprovado 

Definir os parâmetros 
orçamentários. 

Reitoria -
Proap - 

Prograd -
Proppex - 
Diretores x x     

Parâmetros 
definidos 

1 

Modelo de 
distribuição 

orçamentária 
com definição de 
responsabilidade 

financeira 
implantado 

Definir procedimentos de 
acompanhamento e avaliação 

orçamentários 

Reitoria -
Proap - 

Prograd -
Proppex - 
Diretores x x     

Procedimentos 
definidos 
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Definir procedimentos 
discussão de rateio dos 

custos fixos  

Reitoria -
Proap - 

Prograd -
Proppex - 
Diretores x x     

Procedimentos 
definidos 

Diagnosticar o grau de 
dedicação docente às 

orientações e atividades 
complementares. 

Reitoria -
Proap - 

Prograd -
Proppex  x       

Horas  
dedicadas 

Elaborar proposta 
remuneração de orientações e  

atividades docentes 
complementares  

Proap - 
Prograd - 
Proppex x       

Proposta 
elaborada 

1 

Remuneração 
das orientações e 

atividades 
docentes 

complementares 
regulamentadas 

Implantação da proposta de 
remuneração 

Proap -
Prograd - 
Proppex x       

Proposta 
implantada 

2 

Demanda de 
infra-estrutura e 

de pessoal 
atendida 

Implantar as ações de gestão 
os recursos para infra-
estrutura e de pessoal. Proap x x x x 

Necessidades 
atendidas 

Diagnosticar as demandas de 
prestação de serviços e 

pesquisa.  

Reitoria-Proa-
Prograd-
Proppex-
Diretorias x       

Diagnóstico 
elaborado 

Elaborar proposta 
regulametação da prestação 
de serviços e de pesquisa.  

Proap-
Proppex x       

Proposta 
elaborada 

Implantação das propostas de 
regulamentação de Prestação 

de Serviços e de pesquisa. 
Proap-

Proppex x       
Regulamento 
implantado 

3 

Controle das 
atividades de 
prestação de 

serviços e 
pesquisas 

regulamentadas 

Criação e divulgação 
sistêmica de indicadores de 

acompanhamento  

Reitoria-
Proap-

Prograd-
Proppex-
Dretorias x x x x 

Indicadores 
divulgados e 
monitorados 

2 
Plano de Carreira 

avaliado 

Estabelecer um plano de 
carreira  de funcionários e 

professores  

Reitoria-
Proap-

Prograd-
Proppex-
Diretorias x x     

Plano revisado 
e implantado 
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15. Infra-estrutura provida, mantida e 
desenvolvida 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

Realização de 
diagnóstico usando 
metodologias tais 

como Kepner e 
Tregoe, Ishikawa, 

Levin 
Proap - 

Diretorias x x x x 
Realizar análise de 

problemas potenciais
Proap - 

Diretorias x x x x 
Levantamento dos 

principais problemas 
das unidades 

Diretorias - 
Coordenação 

de Cursos x x x x 

1 

Problemas 
identificados e 
solucionados Priorizar e executar 

Diretorias - 
Proap - 

Coordenação 
de Cursos x x x x 

Número de 
reclamações 
recebidas na 
Ouvidoria - 
Avaliações 

internas 
Fixar % de 

investimento anual Proap x x x x 

2 

Tecnologias 
educacionais 

instaladas 
Buscar parcerias com 
instituições/empresas

Proap - 
Diretorias - 

Coordenação 
de Cursos x x x x 

Qtde de 
salas/alunos 

atendidos 

1 

Manutenção 
preventiva 
implantada 

Com base no 
diagnóstico e análise 

de problemas 
potenciais, 

identificados acima, 
criar cronograma e 

executar Proap x x x x 
Cumprimento 

do cronograma

1 

Infra-estrutura 
permanentemente 

atualizada 
Avaliar tecnologias 

disponíveis 

Proap - 
Diretorias - 

Coordenação 
de Cursos x x x x 

Percentual de 
investimento 

anual 
Pesquisar 

necessidades dos 
usuários 

Reitoria - 
Proap  x x x x 

Ampliação do horário 
dentro do campus 

Reitoria - 
Proap  x x x x 

1 

Meios de 
transportes 

coletivos 
ampliados 

Aumento do número 
de linhas municipais 

e intermunicipais 
Reitoria - 

Proap  x x x x 

Número de 
linhas 

implementadas 
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3 
Biblioteca 

redimensionada Viabilizar a biblioteca Reitoria x x     
Biblioteca 

readequada 

Criar projeto de 
segurança 

contemplando 
controle de acesso ao 
campus, iluminação, 

câmeras de 
vigilância, cercas etc.

Reitoria - 
Proap x x x x 

Demandar 
policiamento 

ostensivo no entorno
Reitoria - 

Proap x x x x 

2 

Segurança física 
do indivíduo 
melhorada Implantar 

Reitoria - 
Proap x x x x 

Número de 
Ocorrências 
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16. Política de desenvolvimento da 

biblioteca implantada 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

Elaborar e 
implementar o 

projeto 
Biblioteca - 

Reitoria x x     

Projeto 
elaborado e 

implementado 

Atualizar e 
ampliar o acervo 

Biblioteca -
Proap - 

Diretorias x x x x 
Bibliografia 

básica atendida 
Captar recursos 
externos/livros 

junto a órgãos de 
fomento e 
empresas 

parceiras para 
aquisição e 

manutenção do 
acervo. Reitoria x x x x 

Recursos 
captados 

Identificação de 
fontes gratuitas Biblioteca  x x x x 

Número de 
fontes 

Adquirir 
periódicos 

Biblioteca - 
Proap   x x x x 

Número de 
títulos 

Gestões junto a 
órgãos 

governamentais 
para ampliação do 

acervo Reitoria x x x x 
 Números de 
exemplares  

Criar comissão de 
apoio à biblioteca Reitoria x       

Comissão 
criada 

Adquirir novos 
títulos de 

interesse às 
comunidades 

interna e externa.  

Biblioteca – 
Proppex -  Proc 

- Proap - 
Comissão x x x x 

Número de 
títulos 

disponibilizados 
Implantar política 

de aquisição 
Reitoria - 
Comissão x x x x 

Política 
elaborada 

Regulamentar 
parcerias com 

outras bibliotecas 
para acesso aos 

seus acervos  
Reitoria - 
Biblioteca x       

Regulamento 
aprovado 

1 

Projeto de 
Adequação 

da 
Biblioteca 

Atender os 
programas das 

disciplinas 
Biblioteca -

Proap x x x x 
Programas 
atendidos 
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  Digitalizar e 
disponibilizar o 

acervo 
Biblioteca -

Proap x x x x 
Digitalizações 

realizadas 
Aumento do 

acervo rotativo 
(exposições; 

mostras). 
Reitoria 

(eventos) x x x x 
Eventos 

realizados 

2 

Programas 
de 

atividades 
culturais 

implantados. 

Elaboração de 
programação 

mensal de 
atividades 

culturais (debates, 
lançamentos de 

obras, 
entrevistas)   

Reitoria 
(eventos)   x x x 

Número de 
atividades 
realizadas 
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3. Grande Área - Avaliação 
 

17. Auto-avaliação Institucional realizado 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

2 
Metodologia 

definida 

Implantar ciclo 
PDCA-Plan-Do-

Chek-Action 

Reitoria - Prós - 
Diretorias - 

Coordenação de 
Cursos x x x x 

2 
Indicadores 

estabelecidos 
Definir conceito e 

metodologia 

Reitoria - Prós - 
Diretorias - 

Coordenação de 
Cursos x x x x 

2 

Prazos 
estabelecidos 
e cumpridos 

Criar e 
acompanhar 
cronograma Prograd x x x x 

Cumprimento 
do 

cronograma 
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18. Modelo Relacional do PDI desenvolvido 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

Divulgar PDI Reitoria x x x x 
Número de 

acessos  
Monitorar via 
comissões Reitoria x x x x Relatórios 

2 

PDI 
acompanhado 
e monitorado 

sistemicamente 
Avaliar a 

implementação Reitoria x x x x 

Ações 
atingidas no 

prazo 
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4. Objetivos Estratégicos comuns às 
Grandes Áreas 
 
 

19. Inclusão social promovida 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

1 
Acessibilidade 

garantida 

Cumprimento 
das normas 

legais 

Reitoria - Prós 
Reitorias - 
Diretorias - 

Coordenação 
de Cursos x x x x 

Nº de pessoas 
portadoras de 
necessidades 

especiais 
atendidas 

Levantamento 
das 

necessidades da 
comunidade do 

entorno, 
Reitoria - Prós 

Reitorias    x x     
Definição dos 
programas de 

inclusão social 
Reitoria - Prós 

Reitorias    x x     

3 

Necessidades 
definidas - 

Conhecimentos, 
habilidades, 

competências 
mapeadas 

Implementar os 
programas 

Reitoria - Prós 
Reitorias    x x x x 

Número de 
cursos 

ofertados à 
comunidade - 

Número de 
pessoas 

atendidas nos 
cursos 

oferecidos 
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20. Práticas de sustentabilidade ambiental 
desenvolvidas 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

Criar campanha 
institucional de 
conscientização 

sobre a 
importância 
ambiental de 
consumir o 

menos possível 
de recursos 
naturais e 
reutilizar o 

máximo possível. 
Slogan: Usar 

menos. Reutilizar 
mais. 

Proap - Prograd 
– Coordenação 

de Cursos x x x x 

Campanha 
realizada. 

Indicadores 
de redução de 

materiais 
(papel, 

reciclados, 
etc) 

2 

Cultura de 
preservação 

ambiental 
criada 

Instituir indicador 
de performace 

(redução de 
gastos com 
energias) 

Proap - Prograd 
- Coordenação 

de Cursos x x x x 

Indicadores 
de consumo 
(kwh / m3 de 

água etc) 
Estabelecer grupo 

de estudo para 
estudar e 

aperfeiçoar 
reciclagem de 

forma sistêmica e 
ampla no CUFSA 

Proap - Prograd 
- Coordenação 

de Cursos x x x x 
Grupo de 

estudo criado 

2 
Reciclagem 

implementada 

Aprimorar o 
processo de 

coleta seletiva 

Proap - Prograd 
- Coordenação 

de Cursos   x     
Coleta seletiva 

implantada  

Introduzir a 
gestão eletrônica 
de Documentos 

(GED) de forma a 
reduzir papéis nas 

secretarias etc 

Proap - Prograd 
- Coordenação 

de Cursos   x     
GED 

implantado 

2 

Uso racional 
de papel 

implantado 

Verificar a 
necessidade legal 

de arquivar as 
provas. Obs.: 

cada unidade da 
CUFSA tem um 

critério diferente SAJ x       
Processo 
unificado 
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Criar comissão de 
alunos e 

professores e 
funcionários para 
divulgar práticas 

para reduzir o 
desperdício de 
energia elétrica  Proap - Prograd x       

Comissão 
criada 

2 

Programa de 
uso racional 
de energia 

elétrica 
implantado 

Elaborar 
campanha 

(incluindo prédio 
inteligente) Proap - Prograd x x x x 

Campanha 
elaborada e 

implementada 
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21. Sistema de Gestão Educacional 
Integrado implantado 

PP R
R I

I OO
RR

  

MMEETTAASS  AAÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTOORR((AA))  22 00
00 99

  

22 00
11 00

  

22 00
11 11

  

22 00
11 22

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  
MMEETTAASS  

2 
Base de Dados 

integradas 
Integrar todas as 
bases de dados 

Vice Reitoria - 
Proap x       

Levantar 
necessidades de 

customização 

Reitoria - Prós 
Reitorias  - 
Diretorias - 

Coordenação 
de Cursos - 
Secretarias x       

  
2 

Software 
adquirido e 
instalado 

Treinar usuários 
e implementar 

Reitoria - Prós 
Reitorias  - 
Diretorias - 

Coordenação 
de Cursos - 
Secretarias x x     

2 

Integração 
com o sistema 
administrativo-

financeiro e 
com a auto-
avaliação 

institucional 
efetivada 

Compatibilizar 
com o sistema 
orçamentário-
financeiro e 

administrativo Proap x x x   

Índices de 
Satisfação- 
Indicadores 

de 
atendimento.  
Número de 
chamados 
técnicos  
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6. Conclusões Parciais 
 

 
Um dos aspectos polêmicos discutidos pelo grupo de imersão foi 

a construção da Visão Estratégica do termo “em busca de sua 
gratuidade”, compreendida pelo grupo como a atividade definida no 
objetivo estratégico número 13 - “Captação de recursos viabilizados”.  
Entende-se com o alcance do referido objetivo a possibilidade de 
subsidiar as mensalidades dos cursos de graduação, tornando-as mais 
acessíveis. 

 
Um dos passos mais estratégicos, várias vezes relembrado pelo 

Grupo partícipe, é a avaliação contínua do PDI. Ou seja, a comparação 
dos resultados alcançados (descritos pelos indicadores de 
desempenho) com o desempenho pretendido (descrito pelos objetivos 
estratégicos e metas definidas) irá dimensionar se a FSA está 
conseguindo trilhar caminho pretendido. 

 
 A avaliação deve servir para que se analisem as causas e os 

efeitos dos desvios do planejado e o realizado. Atingir um resultado 
determinado não é suficiente; a idéia é desencadear um processo de 
melhoria contínua. Um sistema de avaliação deve ser parte de um 
Plano de melhoria do desempenho que possa ser entendido e 
valorizado por todos os envolvidos e onde se estabeleçam relações de 
causa e efeito.  

 
No caso da Fundação, a avaliação do PDI verificaria se as 

demandas dos discentes estão sendo atendidas e com que grau de 
sucesso. Se as Unidades estão alcançando as metas e onde precisaria 
melhorar. Também as necessidades de revisão de normas internas, de 
processos produtivos e de metas, dentre outras avaliações.  

 
 
Fundamental, na construção de um sistema de avaliação de 

desempenho, a participação de todos, desde a alta direção até os 
níveis operacionais, de forma que os dados sobre o desempenho atual 
possam ser amplamente utilizados para a melhoria em direção ao 
desempenho desejado.  

 
 
Na medida em que o Plano de Gestão da FSA for se 

concretizando mais explícito ficará a identificação de atividades críticas 
e o estabelecimento de metas para as mesmas.  
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O Plano de Gestão conta com a identificação dos responsáveis 
{Executor(a)} pelas etapas do processo de mensuração e do 
cumprimento das metas. Isso implica em coleta de dados e análise do 
desempenho atual em comparação com o desempenho desejado. 

 
  
Na medida em que o Plano for executado, ficará mais claro como 

as Políticas Institucionais da FSA: Compromisso com a instituição 
pública; Integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
visando à transformação em Universidade; Busca da excelência na 
dimensão acadêmica; Busca da excelência nas dimensões 
administrativa e financeira; Busca de fontes alternativas de recursos 
e/ou financiamentos; Gestão democrática e ética nas dimensões 
acadêmica, administrativa e financeira; Busca da excelência na 
participação e integração de alunos, funcionários e professores e 
Responsabilidade social e ambiental em todas as ações da Instituição1 
perpassam transversalmente as Grandes Áreas: Ensino, Pesquisa e 
Extensão, Gestão Institucional e Avaliação. 

 
Cada uma das Grandes Áreas tem suas sub-áreas que também 

cortam transversalmente as Políticas Institucionais da FSA. São elas: 
de Ensino, Pesquisa e Extensão, são respectivas sub-áreas: 

 
- Ensino 
- Pesquisa e Extensão 
- Comunicação com a Sociedade 
- Atendimento a estudantes e egressos 
 
Da Grande Área de Gestão Institucional: 
- Gestão Organizacional 
- Gestão de Pessoas 
- Gestão de Recursos Financeiros  
- Infra-Estrutura Física 
 
 
E da Avaliação, são sub-áreas: 
- Avaliação Contínua da Visão e Missão 
- Gerenciamento do PDI 
- Avaliação Institucional 
 

                                                 
1 Observe-se que esta última Política Institucional foi inserida no processo de 
Imersão e não consta originalmente do documento de Planejamento Estratégico 
Institucional, deliberado em 17 de outubro de 2008. 
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As duas Grandes Áreas Gestão Institucional e Avaliação são o 

suporte fundamental para a Grande Área Ensino – que é a razão de 
ser da Fundação Santo André. Daí a necessidade da dimensão 
orçamentário-financeira estar voltada para a Área de Ensino, Pesquisa 
e Extensão. 

 
 
O Grupo da Imersão que desenhou o Plano de Gestão propõe o 

Modelo a seguir, apontando as alocações financeiras relativas aos 
Objetivos Estratégicos da FSA. As cores utilizadas no Modelo estão 
relacionadas às cores do Plano de Gestão (da planilha anterior) e ao 
lado de cada Objetivo Estratégico se encontram as porcentagens 
relativas a cada um deles. Então, o primeiro objetivo estratégico 
priorizado “População Discente Ampliada” demanda uma total 
prioridade na alocação dos recursos financeiros, totalizando 100% de 
esforço voltado as ações que irão viabilizar tal objetivo. Em segundo 
lugar, com a alocação posterior é a do objetivo estratégico referente à 
“Infra-Estrutura” e depois a “Qualidade das Atividades Acadêmicas”. 

 
 
Essa tríade é o sustentáculo que irá direcionar os novos rumos 

pretendidos pela Fundação. 
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O PDI pode demandar implantação de mudanças, para realinhamento 

do desempenho, identificando a necessidade de novas metas. A Comissão de 
Planejamento Estratégico se coloca a disposição para a operacionalização do 
Plano Estratégico Institucional 2008-2012. 
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