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Resumo: Apresente dissertação tem como objetivo “coproduzir o processo de Planejamento Estratégico 

(PE), como ferramenta de gestão para um Programa de Pós-Graduação, realizando um estudo de caso 

junto ao PPGTIC, UFSC Araranguá”. Para tanto, serão respeitados os critérios presentes no documento 

da área Interdisciplinar, condizente com o sistema de avaliação e regulação da Coordenação de 

Avaliação de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A coprodução do PE aconteceu junto aos 

stakeholders, com a definição dos Valores, Missão e Visão do Programa, bem como a análise dos 

ambientes externo e interno para elaboração da Matriz SWOT, juntamente com o desenvolvimento dos 

Fatores Críticos de Sucesso, questões estratégicas, estratégias, ações estratégicas, indicadores e 

resultados esperados do PPGTIC. A gestão eficiente das organizações é complexa e isto não é diferente 

para as Instituições de Ensino Superior, que também necessitam de um conjunto de ferramentas de 

gestão, que atendam as especificidades de seu modus operandi. Para tanto, o Planejamento Estratégico 

vem sendo aprimorado para atingir os critérios de excelência do Sistema Nacional de Programas de Pós-

Graduação (SNPG), tendo como documento norteador o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

da UFSC, para adequação de processos e estratégias, visando a melhoria contínua. O PPGTIC está em 

processo de mudança organizacional e seus stakeholders coproduziram, via técnica Delphi, 

brainstorming e encontros presenciais a análise do ambiente interno e externo do Programa, definindo 

missão, visão e valores, bem como indicadores e resultados esperados. Contudo, diversas são as ameaças 

e dificuldades, que atingem a pós-graduação stricto sensu, em especial, as IES públicas, altamente 

influenciadas pelo contexto político, exigindo de seus gestores a definição/redefinição de ações e 

estratégias emergentes para manter o ensino e a pesquisa de qualidade. Esta dissertação está embasada 

em Busca Sistemática da Literatura com base no método SSF (Systematic Search Flow), complementada 

por pesquisa exploratória, que resultaram na análise do Planejamento Estratégico em instituições de 

ensino. Conclui-se que, o Planejamento Estratégico do PPGTIC foi elaborado com base em um cenário 

“normal” de funcionamento da Universidade e, por conseguinte, dos Programas de Pós-Graduação. 

Contudo, o ambiente de contingenciamento de recursos se mostra como um desafio para implementação 



 

 
 

do Planejamento Estratégico, que tem como um dos seus objetivos, atender os critérios de avaliação da 

CAPES, que podem crescer em dificuldade, conforme o ambiente pressiona e mingua a educação 

pública. 
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