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BSC adaptado ao SINAES para gerenciamento dos objetivos e metas da IES 
 
1. PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL  
 
1.1. Histórico da Prática Eficaz  
 

No segundo ano do ciclo 2009-2013, com a dificuldade em quantificar dados em 

momentos de visitas das comissões MEC/INEP, a discussão entre o grupo gestor da 

mantenedora, reitoria e membros da Comissão Própria de Avaliação – CPA - pairou sobre a 

necessidade em adequar as políticas, as estratégias e as ações em dados quantificáveis, 

objetivando a missão e a visão da IES. Uma instituição educacional é um organismo dinâmico 

no sentido de acompanhar as mudanças em seu entorno (interno e externo), bem como, da 

importância de se gerar sinergia nas ações para o aprimoramento de sua atividade principal. A 

partir do pressuposto da lei de causa e efeito, verifica-se que toda e qualquer ação gera uma 

reação direta ou indireta ao objeto alterado. Nesse sentido, percebeu-se que o alcance de um 

objetivo na maioria das vezes impactaria em uma série de dimensões avaliativas ao mesmo 

tempo, não necessariamente em intensidades iguais (Tabela 1). Com base nesse princípio, 

desenvolveu-se objetivos macros que impactariam em várias dimensões institucionais 

avaliadas pelo SINAES na busca de uma maior unidade de direção, economia de recursos, 

maximização de resultados e adequação do objetivo à dimensão. Vários foram os encontros no 

decorrer do ano de 2010 para a concepção e descrição dos indicadores e, por conseguinte, o 

estabelecimento das metas (em valores absolutos e percentuais). O novo modelo de gestão foi 

apresentado em plenária do Conselho Universitário, órgão deliberativo responsável pelas 

políticas institucionais, aprovado e aditado ao PDI, passando direcionar as ações e mecanismos 

de controles a partir de 2011, terceiro ano do ciclo em vigência. 

  



 
 

Tabela 1 - Recorte da Matriz de Impacto dos Objetivos versus Dimensões SINAES 

 

 

Objetivo 

Dimensões 

 

Média 

Impacto 

1 - 

Miss

ão e 

PDI 

2 - 

Polític

as de 

Ensino 

3 - 

Responsab

ilidade 

Social 

4 - 

Comunic

ação 

5 - 

Políti

cas 

de 

Pesso

al 

6 - Org. 

Gestão 

da IES 

7 - 

Infra-

Estrut

ura 

8 - 

Planejam

ento e 

Avaliação 

(CPA) 

9 - 

Atendime

nto 

Discente 

10 - 

Sust. 

Financ. 

Integrar CPA à dinâmica 

operacional do Unis 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2,7 

Implementar a gestão estratégica 

do PDI 
3 3 3 2 2 3 1 3 2 1 2,3 

Aprimorar formação acadêmica e 

profissional do discente 
3 3 2 1 1 2 2 3 3 3 2,3 

Propiciar ambiente acadêmico 

favorável à satisfação do aluno 
1 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2,2 

Atender satisfatoriamente os 

referenciais de qualidade do 

ensino 

3 3 1 1 3 2 2 3 2 2 2,2 

Consolidar a Imagem do Unis 3 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2,1 

Aprimorar a gestão dos processos 

administrativos e acadêmicos 
2 3 1 2 3 3 1 3 2 1 2,1 

Estabelecer portfólio de cursos de 

forma estratégica 
1 3 1 1 2 3 3 1 2 3 2 



 
 

Desenvolver Parcerias 

Institucionais para realização da 

Missão/ Visão 

3 3 3 2 0 1 1 1 2 3 1,9 

Primar pela sustentabilidade 

financeira institucional 
2 2 2 1 3 2 2 1 1 3 1,9 

Fortalecer o Unis como IES 

socialmente responsável 
3 3 3 2 2 1 1 2 1 0 1,8 

Gerenciar subsistemas de RH 1 3 1 1 3 3 0 2 1 3 1,8 

Desenvolver políticas de gestão 

por resultados 
1 3 1 1 3 3 0 2 1 3 1,8 

Aprimorar Marketing e seus sub-

sistemas 
2 2 2 3 1 1 0 2 1 2 1,6 

 

Legenda: 3: impacto alto; 2: impacto moderado; 1: impacto baixo; 0; impacto muito próximo a nulo. 



 
 

O modelo do BSC adaptado 

 

O Decreto Federal 5.773, de 9 de maio de 2006, ao dispor sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 

superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino, estabeleceu o Plano de 

Desenvolvimento Institucional como documento essencial à gestão das instituições de ensino 

superior. 

A Instituição ao aprovar, por seu conselho universitário, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI, estabeleceu-o como ferramenta de planejamento abarcando sua identidade 

institucional, no que diz respeito à sua metodologia de trabalho, à sua missão, às diretrizes 

pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades 

acadêmicas que desenvolve e/ou pretende desenvolver. Além de cumprir um requisito legal, a 

IES, após discussões e adequações, concebeu o seu PDI como um instrumento gerencial e de 

tomada de decisões, que congrega suas metas de crescimento e sustentabilidade. 

O PDI, com vigência de 2009 a 2013, foi arquitetado e formatado nos moldes das dez 

dimensões do SINAES, conforme representado na Figura 1 abaixo. Sobre estas dez dimensões, 

21 objetivos foram determinados considerando as estratégias definidas em conjunto pelo 

grupo gestor da instituição, reitoria, CPA e coordenações de cursos. Dos 21 objetivos, 55 foram 

os indicadores estabelecidos para a mensuração das metas e o acompanhamento das 

realizações.  

 



 
 

 
Figura 1: O desdobramento do PDI em suas dez dimensões 

Fonte: Dados da IES (2014). 

 

Diferentemente do BSC original, o modelo em questão tem suas dimensões ampliadas 

e ajustadas às dez dimensões do SINAES. As perspectivas originais do BSC se misturam a estas 

dimensões, criando assim um BSC contendo dez perspectivas, cada qual com seus objetivos e 

indicadores. O Quadro 1 a seguir demonstra a relação entre as dez dimensões do SINAES e as 

quatro perspectivas do BSC original. 

 

Quadro 1:  Dimensões do SINAES e as perspectivas do BSC 

Dimensões do SINAES Perspectivas do BSC  

Dimensão X - Sustentabilidade Financeira Perspectiva Financeira 

Dimensão I - A Missão e o PDI 

Dimensão III - A Responsabilidade Social da IES 

Dimensão IX - Políticas de Atendimento ao aluno 

Perspectiva dos Clientes 

PDI 

Dimensão 1 

Objetivo I Indicador I 

Objetivo 
II 

Indicador I 

Indicador II Dimensão 2 

Dimensão 3 

Dimensão 4 

Dimensão 5 

Dimensão 6 

Dimensão 7 

Dimensão 8 

Dimensão 9 

Dimensão 10 



 
 

Dimensão II - Políticas para o ensino, a pesquisa, a pós-

graduação e a extensão 

Dimensão IV - A comunicação com a sociedade 

Dimensão VI - Organização e gestão da IES 

Dimensão VII - Infra-estrutura da IES 

Dimensão VIII - Planejamento e Avaliação da CPA 

Perspectiva dos Processos 

Internos 

 

Dimensão V - As políticas de pessoal da IES 

 

Perspectiva do aprendizado e 

crescimento 

 

Fonte: Elaborado pela IES com base na Lei do SINAES e Kaplan; Norton (1997a).  

 

Como o objetivo da IES foi estabelecer um controle estratégico direcionado pelas 

dimensões do SINAES, não houve uma preocupação deliberada da organização em classificar 

os indicadores segundo as perspectivas do BSC. Entretanto, esse entendimento é fundamental 

para se estabelecer relações de causa-efeito, ou seja, percebe-se claramente que alguns 

objetivos são fins (perspectiva financeira) e outros são causa (demais perspectivas). Isso 

inclusive ajuda a organização no sentido de melhorar seus resultados.  

Em seu planejamento, a IES buscou, para cada dimensão, estabelecer objetivos 

alinhados com sua missão e visão, levando em consideração também a participação dos 

responsáveis de cada setor. Após estabelecer os objetivos, foram elencados 55 indicadores 

mensuráveis, que passaram então a direcionar as ações dos setores e da gestão da IES. Em 

cada um destes indicadores, é possível realizar uma analogia com o modelo do BSC, como o 

indicador “Satisfação do aluno” (que seria o Cliente no BSC), este pertencente ao objetivo 

“propiciar ambiente acadêmico favorável à satisfação do aluno” e à nona dimensão (Política de 

atendimento aos discentes – SINAES). 

 

O Quadro 2 abaixo apresenta um recorte do BSC utilizado pela IES e alguns exemplos 

de objetivos. 

 

 

 

 

Quadro 2: Recorte do Mapa Estratégico da IES 

 

Dimensão Exemplo de Objetivo 
Período 

de Análise 

DIMENSÃO I - A Missão e o PDI Consolidar a imagem da IES Anual 

Implementar a gestão estratégica do PDI, tendo 

como base os resultados da Avaliação 

Institucional (CPA). 

Anual 

DIMENSÃO IX – Política de Propiciar ambiente acadêmico favorável à Semestral 



 
 

atendimento aos discentes. satisfação do aluno. 

 

Fonte: Dados da IES (2014). 

 

Cada indicador possui um responsável, critérios, fórmula de cálculo, periodicidade e 

fonte a ser pesquisada para a constatação do realizado. A IES conta com um painel de bordo 

que é alimentado periodicamente com os números das realizações confrontando-os às metas 

preestabelecidas. Este painel contempla as metas, realizações e variações dos cinco anos de 

ciclo planejado. 

Os indicadores são mensurados de distintas formas, mediante ações, objetivos ou 

atividade de cada departamento/pessoa responsável. Alguns são obtidos a partir de pesquisas 

internas, mensuração de índices financeiros, resultados obtidos em avaliações do MEC, ciclo 

de matrículas ou mesmo quantificação de materiais e recursos disponíveis. 

A ligação entre os diferentes indicadores, buscando avaliar causa-efeito, permite 

representar tanto aspectos tangíveis, como indicadores financeiros ou de infraestrutura, 

quanto aspectos intangíveis, como percepção do discente sobre a IES ou grau de satisfação do 

mesmo com os docentes. Nesse aspecto, é importante notar que o intangível passa a ser 

tangível, uma vez que este é mensurado e controlado por um indicador.  

 

Alterações do SINAES - O novo modelo do BSC em eixos 

 

Uma das limitações no BSC adaptado refere-se às constantes mudanças nos 

instrumentos de avaliação do MEC. Nos últimos anos, a educação superior brasileira tem 

sofrido muito com estas mudanças, principalmente no que tange às formas de avaliação e 

supervisão implantadas pelo MEC, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior e INEP. Estas mudanças abarcam a reformulação na metodologia de 

avaliação das comissões in loco e instrumentos de avaliação, alterações na sistemática do 

ENADE e estabelecimento de cronogramas para expedição de atos regulatórios, tais como 

autorização e reconhecimento de cursos e credenciamento/recredenciamento de IES. Todos 

estes fatores têm levado as instituições de ensino a pensarem ainda mais estrategicamente, 

por vezes alterando seu planejamento em pleno curso de ação. 

Sem dúvida, uma das mais significativas mudanças foi a reformulação do instrumento 

de recredenciamento de IES, divulgada no primeiro semestre de 2013. Estas alterações 

mudaram o foco de visão do PDI, passando não a enxergá-lo mais sob a ótica das dez 

dimensões, mas sim, sob cinco eixos integradores, que abarcam os processos da instituição de 

ensino de uma forma mais lógica. 

A Figura 2 demonstra um recorte da nova configuração do BSC da IES: 

 



 
 

 
Figura 2: O desdobramento do PDI em eixos e dimensões 

Fonte: Dados da IES (2014). 

 

 

Tal mudança foi tratada por especialistas da área como um novo marco dos processos 

de avaliação da educação superior brasileira. As dez dimensões do SINAES foram 

reorganizadas e distribuídas em cinco eixos interdependentes. O Quadro 3 ilustra, por meio de 

um recorte, a nova configuração destes novos eixos e as dimensões do SINAES relacionadas. 

 

Quadro 3: Recorte de três dos cinco eixos e sua integração com as dez dimensões do 

SINAES 

EIXOS DIMENSÕES ATENDIDAS 

Eixo 1 
Planejamento e Avaliação 

Institucional 

DIMENSÃO 8 - Planejamento e auto 

avaliação. 

Eixo 3 Políticas Acadêmicas 

DIMENSÃO 2 - Políticas para o Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

DIMENSÃO 4 - Comunicação com a 

sociedade. 

DIMENSÃO 9 - Políticas de 

atendimento aos discentes. 

Eixo 5 Infraestrutura DIMENSÃO 7 - Infraestrutura física. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

 

Findo o primeiro ciclo de gestão do PDI (2009-2013), em consonância com as 

mudanças no instrumento de avaliação, acima citadas, a IES teve o desafio de reestruturar seu 

Planejamento Institucional para atender a este novo formato de avaliação e ainda: (i) avaliar as 

metas alcançadas ou que ficaram aquém do estabelecido; (ii) avaliar quais objetivos 

necessitavam ser reestruturados, retirados ou inseridos em seu novo planejamento; e, (iii) 

estabelecer novos indicadores, não contemplados anteriormente. Ressalta-se que este 

PDI Eixo 1 
Dimensão 

VIII 
Objetivo I 

Indicador I 

Indicador II 



 
 

trabalho teve um envolvimento bem maior que o do ciclo anterior, principalmente dos setores 

de nível tático e operacional, diretamente ligados às atividades-fim da IES. 

 

1.2. Objetivos da Prática Eficaz 

  

O objetivo principal da prática ou “novo modelo” é auxiliar no processo de gestão da 

IES, por meio de uma nova forma de gerenciamento do Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI, tendo como principal ferramenta de controle e apoio às decisões um 

modelo baseado na filosofia do Balanced Scorecard - BSC, adaptado às exigências do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e às determinações dos cinco eixos e das 

dez dimensões deste sistema. 

 

1.3. Público Alvo Atingido  

 

Reitoria, CPA, Unidades de Gestão (equivale a pró-reitorias), Coordenadores de Curso, 

MEC e INEP, quando nos processos de avaliação. 

  

1.4. Descrição das Atividades Implantadas 

 

- Criação de um descritivo de todos os indicadores e nomeação formal dos responsáveis por 

cada um deles. 

- Definição dos times (datas e periodicidades) de cada indicador. 

- Criação de um Painel, utilizado para gestão à vista das realizações frente às metas 

preestabelecidas. 

- Capacitação de todos os responsáveis e setores da instituição sobre a importância do novo 

modelo de gerenciamento e da busca pelo alcance das metas. 

 

2. LIDERANÇA  

 

2.1. Equipe Envolvida com a Prática  

 

- Membros representantes da Mantenedora - Fepesmig 

- Reitor  

- Gestores de Unidades Educacionais (equivalente a pró-reitores) 

- Membros da CPA 

- Coordenadores de Cursos 

 

2.2. Participação da Alta Direção  

 

Grande parte dos responsáveis pelos indicadores, tanto na prestação de contas quanto 

nas ações de melhorias, são Gestores de Unidades, Coordenadores de Curso, Gerentes 

Administrativos e cargos de direção da Mantenedora. 



 
 

Ressalta-se, ainda, que além do painel contendo todos os indicadores com suas metas 

e realização fixado na sala da CPA, anualmente um balanço da implementação das ações por 

meio dos indicadores é apresentado ao Conselho Universitário, sendo posteriormente anexado 

na prestação de contas da CPA da IES junto ao MEC. 

 

 

3. FOCO  

 

A prática aqui relatada tem como foco a área Acadêmica da IES, subsidiando: (i) a CPA, 

com um mecanismo de controle de objetivos e metas, ampliando sua forma de condução, não 

a deixando apenas com abordagens advindas de questionários e entrevistas; (ii) a direção e a 

mantenedora, em suas decisões; e (iii) as lideranças acadêmicas, nos processos de verificação 

in loco e em exames dos formandos, aplicados pelo INEP e/ou órgãos de classe. 

  

 

4. RESULTADOS  

 

Após sua implementação no ano de 2011, o método de BSC adaptado encerrou seu 

primeiro ciclo no ano de 2013. Tal prática possibilitou à IES mensurar os resultados obtidos ao 

longo destes três anos, visto que ao fim de cada ano, um relatório analítico, denominado 

“Balanço de Implementação”, foi elaborado, apresentado em plenária do Conselho Superior e 

discutido com o grupo gestor e CPA da IES. 

 

Em uma análise mais global, o controle implementado, por meio do BSC adaptado, 

permitiu que a instituição, no ano de 2013, atingisse 85% dos indicadores estabelecidos, 

mostrando assim a eficiência e eficácia tanto do sistema de controle quanto do 

comprometimento dos setores responsáveis, como pode ser melhor visualizado no Anexo A. 

 

Importante ressaltar que o trabalho de coleta e auditoria dos dados é realizado pelos 

membros da CPA, por meio de relatórios, formulários, visitas e observações nos setores 

definidos como fontes de cada indicador.  

 

Recortes retirados dos balanços e referentes aos resultados do primeiro ciclo de 

gestão do PDI são detalhados a seguir, de acordo com as respectivas perspectivas. 

 

 

Referente à gestão de pessoas, a IES possui o objetivo “gerenciar subsistemas de 

RH”, com 3 indicadores, sendo um deles “índice de clima organizacional” verificado em 

biênios e não contemplado no exercício de 2011. Em 2012, o indicador apresentou uma 

variação positiva de 25%, sendo 88% de real frente aos 70% de meta. 

Outros dois indicadores são o indicador “índice de colaboradores avaliados 

positivamente”, coletado através dos dados da avaliação de desempenho institucional, 



 
 

apresentou em 2011 uma variação 53% acima do orçado, com uma meta de 58% o 

índice alcançou o percentual de 89%; em 2012, 11% de variação positiva (real 67% - 

meta 60%) e, em 2013, 41% de variação também positiva (real de 87,2% frente aos 62% 

de meta).  

Outro indicador avaliado, relativo ao “índice de turnover”, apresentou uma 

variação positiva em 88% - meta 20% frente ao real de 2,4%. Em 2012, referente a 2011, 

a variação foi de 87% negativa (31,8% real frente à meta de 17%). Em 2013, a variação 

foi de 68% negativa (26,9% real frente à meta de 16%). Ressalta-se que os dois últimos 

anos o indicador foi influenciado, principalmente, pela fase de encerramento da obra de 

construção da Cidade Universitária. 

 

O desenvolvimento de políticas de gestão por resultados também se apresenta 

como objetivo da Dimensão. Seus indicadores: “índice de colaboradores com metas 

estabelecidas e alinhadas ao PDI”, ficou, em 2011, 7% acima do previsto – meta de 70% 

frente ao real de 75%. Em 2012, 23% acima do previsto – meta de 70% frente ao real de 

86%, retratando uma evolução de aproximadamente 15% em relação ao ano anterior. E 

em 2013, 9% acima do previsto – meta de 70% frente ao real de 76%. 

 

 

O índice de satisfação dos alunos, medido através de pesquisas qualitativas de 

opinião e terceirizadas pela instituição, no primeiro ano de gestão (2011, referenciando 

2010), tinha como meta preestabelecida em 6 pontos e a pesquisa apontou um resultado 

de 6,4 pontos, 7% de variação positiva. Em 2012 (referente 2011) a pesquisa apontou um 

resultado de 8,2 pontos frente uma meta de 6,2 pontos (variação 32%). E em 2013, o 

real foi de 7,06 pontos frente a meta de 6,4, variando positivamente em 10%. 

 

 

O indicador relacionado à captação de clientes é o “número de ingressantes”. No 

ano de 2011, somou 1377 novos alunos correspondendo a 30% acima da quantidade 

esperada; em 2012, a quantidade de novos alunos superou a expectativa em 58%, 

somando um total de 1.703 universitários e, em 2013, o número de ingressantes foi de 

1.883, 71% acima da meta. A evolução deste quantitativo foi de 23,7% de 2011 para 

2012 e de 10,6% de 2012 para 2013, reforçando ainda mais a pressuposição do índice 

anterior. Esse índice é extremamente importante na medida em que também conduz à 

dedução de que os novos cursos do portfólio institucional têm sido assertivos, porém as 

limitações estruturais (espaço físico – salas de aula) começam a dar sinais de bloqueios à 

franca expansão. 

 

 

Quanto à sustentabilidade, a IES possui diferentes indicadores de gestão: “índice 

de rentabilidade”, relativo ao fechamento do exercício de 2010, apresentou um real de 



 
 

2,5%, igualando-se à meta predeterminada. Em 2012, referenciando 2011, o indicador 

apresentou um real de 17%, variação positiva de 473% - meta 3%. Em 2013, referente a 

2012, o indicador apresentou um real de 24,2%, variação positiva de 591% - meta 3,5%, 

42% acima do real do ano anterior.   

O “índice de inadimplência”, medido semestralmente, também não apresentou 

variações, sendo 15% para o primeiro semestre (referente ao segundo semestre 2010) e 

15,5% para o segundo (referente ao primeiro semestre de 2011). Em 2012, o indicador 

apresentou variações negativas de 23% (real: 17,2% x meta: 14%) no primeiro semestre 

(referente ao segundo de 2011) e 30% (real: 18,8% x meta: 14,5%) no segundo semestre 

(referente ao primeiro de 2012). Em 2013, o indicador apresentou variações negativas de 

33% (real: 17,3% x meta: 13%) no primeiro semestre (referente ao segundo de 2012) e 

17% (real: 15,8% x meta: 13,5%) no segundo semestre (referente ao primeiro de 2013). 

O indicador “índice de folha de pagamento em relação à receita líquida” inclui 

não só o pagamento de salários como também encargos e provisões. Nesse indicador a 

meta estabelecida foi de 65% tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre 

(referentes ao segundo semestre de 2010 e primeiro semestre de 2011 respectivamente), 

a realização no primeiro foi 65,2%, 0,3% de variação negativa, e no segundo o real 

igualou a meta em 65%. Em 2012 mantendo a mesma meta (65%) tanto para o primeiro 

quanto para o segundo semestre, referentes ao segundo semestre de 2011 e primeiro 

semestre de 2012 respectivamente, a realização no primeiro semestre foi 64%, 2% de 

variação positiva; e no segundo o real ficou em 42%, variando positivamente em 36%. 

Em 2013, o real do primeiro semestre, referente ao segundo semestre de 2012, foi de 

60% frente à meta de 65%, variação de 7% positiva; e no segundo (referente ao primeiro 

semestre de 2013) o real ficou em 57%, variando positivamente em 12%. 

 

Outro indicador, “índice de custo por aluno”, apresentou uma variação negativa 

em 18% (meta de 2.400,00 contraposto ao real de 2.830,13) no primeiro semestre do 

ano de 2011, referente ao segundo semestre de 2010, e positiva em 22% (meta de 

2.400,00 frente ao real de 1.864,59) no segundo semestre, referente ao primeiro 

semestre de 2011. Em 2012, apresentou uma variação positiva de 7% (meta de 2.352,00 

contraposto ao real de 2.193,74) no primeiro semestre do ano de 2012, referente ao 

segundo semestre de 2011, e positiva em 6% (meta de 2.352,00 frente ao real de 

2.212,05) no segundo semestre, referente ao primeiro semestre de 2012. Isto em função 

de algumas ações de contenção de gastos e redução de custos indiretos e despesas 

desnecessárias. Em 2013, o indicador apresentou uma variação negativa em 22% (meta 

de 2.304,96 contraposto ao real de 2.809,69) no primeiro semestre do ano de 2013, 

referente ao segundo semestre de 2012, e também negativa em 40% (meta de 2.304,96 

frente ao real de 3.231,17) no segundo semestre, referente ao primeiro semestre de 

2013, reflexo dos gastos em acervo, melhorias na infraestrutura, capacitações de 

docentes e apoio às atividades complementares de formação (visitas técnicas, viagens e 

participações de eventos e etc.). 



 
 

O quinto e último indicador do objetivo é o “número de alunos matriculados na 

graduação por turma”, este, um indicador retroativo, apresentou uma variação positiva 

em 2011, referente a 2010, de 15% - meta: 34 x real: 39. Em 2012, referenciando 2011, 

apresentou um real de 38 matriculados, frente uma meta de 37 (variação 3%). Em 2013, 

referenciando 2012, o real foi cerca de 42 matriculados, frente uma meta de 40 

(variação 6%). 

 

Outros indicadores: 

 

 

Quanto ao IGC, definiu-se como meta o valor contínuo de 240, compreendido 

na faixa 3. Assim como o ENADE, este indicador refere-se ao ano anterior e à realização 

da avaliação há 2 anos. Portanto, é o resultado dos cursos e avaliação do Exame de 

2009, sendo o resultado do IGC-Contínuo 258 e faixa 3 – 7,5% acima da meta. Em 

2012, o indicador resultou-se do desempenho dos cursos no ano de 2010, a variação foi 

de 4% positiva (260 frente a meta de 250 pontos). No ano de 2013, índice referente ao 

ano de 2011, a variação também foi positiva em 7%, sendo o real 278 pontos frente 

aos 260 pontos de meta. Percebe-se a evolução do índice em 0,8% e de 6,9%, de 2011 

para 2012 e de 2012 para 2013, respectivamente. 

 

 

Resultados e relatos dos indicadores, metas e ações do primeiro ano do PDI ciclo 2014-

2018 podem ser consultados e avaliados no Anexo B.  

 

Em suma, fica claro pelos resultados apresentados acima, que é necessária uma 

ferramenta de gestão e controle que permita à instituição atingir as metas e objetivos 

planejados. Além disso, a eliminação de conceitos insatisfatórios nos cursos e a obtenção de 

melhores resultados em avaliações de verificação in loco do MEC/INEP são consequências da 

eficácia deste modelo de gestão. 

 

 

5. LIÇÕES APRENDIDAS  

 

O maior desafio da equipe, em um primeiro momento, foi estabelecer metas 

quantificáveis, pois um número não muito expressivo de indicadores destoou da realidade. 

Porém, na IES, os ajustes foram trabalhados somente na virada do ciclo do PDI. Se por um 

lado, alguns colaboradores insistiam em recalibrar tais metas para se atingir melhores 

resultados, por outro a corrente que defendia a importância em manter o registro das 

intenções e definições iniciais venceu o confronto e a história pôde ser contada em suas 

inteiras verdades. Com os relatos do primeiro ano do novo ciclo (2014-2018) percebeu-se 

variações mais coerentes entre metas e realizações e uma assertividade dos números.    

  



 
 

A implementação desta sistemática de gestão, a aceitação e o envolvimento dos 

colaboradores de todos os níveis da instituição foram fundamentais para o atingimento de 

grande parte das metas preestabelecidas. Entre as principais contribuições do modelo de 

gestão destacam-se: (i) as constantes cobranças aos responsáveis pelos indicadores; (ii) o 

gerenciamento das ações que objetivam o cumprimento das metas e, por conseguinte, dos 

objetivos institucionais e dimensões do SINAES; (iii) a informação atualizada e de fácil acesso 

aos níveis estratégico e tático, subsidiando a tomada de decisão em tempo hábil; (iv) a unidade 

de direção da IES, contribuindo para o envolvimento de todos os colaboradores e (v), a 

conscientização dos responsáveis sobre suas atribuições e responsabilidades perante a direção 

da IES, não somente para atingir indicadores, mas também como forma de entendimento dos 

caminhos traçados pela instituição. 

As limitações do modelo se resumem: (i) na falta de dados históricos, quando na 

determinação das metas – fato este que está sendo superado como passar dos anos de gestão; 

(ii) nas mudanças constantes dos instrumentos de avaliação do MEC, o que determina ajustes 

em dimensões, objetivos e até mesmo em indicadores; e (iii) na exigência de um perfil 

adequado e com autonomia para cobrar e gerenciar a execução e o cumprimento daquilo que 

foi predeterminado. 

Cabe destacar que embora fossem muitos os desafios, a IES conseguiu atingir grande 

parte dos objetivos traçados, alcançando e por diversas vezes superando as metas 

estabelecidas. 

Implementar o Plano de Desenvolvimento Institucional não é uma questão fechada, 

pois muitas são as percepções e descobertas, as construções e desconstruções no percurso de 

uma Instituição sempre aberta às novas possibilidades. 

A gestão por indicadores apresenta resultados positivos e aponta para a necessidade 

de adoção de algumas medidas de conformidade na Instituição, o que deve ser avaliado de 

forma sistêmica e não isolada, com vista a se estabelecer o posicionamento de mudança ou 

manutenção de estratégias e ações. 

 

6. AÇÕES DE CONTINUIDADE  

 

A prática não só permanece no Centro Universitário como também foi implementada 

em três outras IES mantidas pela Fepesmig. E, para o ano de 2016, o modelo está sendo 

discutido e adaptado para a Educação Básica do Grupo, segmento representado por três 

colégios em três diferentes cidades da região Sul Mineira. 

   

 

7. ANEXOS  

 

Anexo A - Balanço de implementação do PDI ciclo 2011 a 2013 

Anexo B - Balanço de implementação do primeiro ano do PDI ciclo 2014 a 2018 

Anexo C - Artigo e certificado de apresentação no XVII Semead - USP - 2014 


