
Planejamento Estratégico do 
Centro Tecnológico de Joinville 



Premissas 
O planejamento estratégico deve ser participativo, envolvendo todos os 
servidores do Centro. 

O planejamento estratégico deve estar alinhado como o Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI da UFSC. 

O planejamento estratégico deve considerar as expectativas da região de 
Joinville em relação à presença da UFSC. 

Do processo de planejamento devem resultar metas objetivas, com indicadores 
claramente mensuráveis. 

Devem ser priorizadas metas que sejam possíveis de ser alcançadas por esforço 
próprio dos servidores do Centro Tecnológico de Joinville. 

Para cada meta deve ser designado um gestor responsável. 

Após referendada pelo Conselho da Unidade, a Declaração de Metas deve 
orientar as ações de todos os servidores que virem a ocupar cargos de gestão no 
Centro. 

A Declaração de Metas poderá ser revista anualmente. 



Metodologia 
Consulta à comunidade 

externa 

Workshop de 
planejamento 

Sistematização I 

Consulta aos 
servidores 

Sistematização II 

Apreciação pelo 
Conselho da Unidade  



Metodologia 
Consulta à comunidade 

externa 

Workshop de 
planejamento 

Sistematização I 

Consulta aos 
servidores 

Sistematização II 

Apreciação pelo 
Conselho da Unidade  

Objetivo: compreender as expectativas da 
comunidade da região em relação à UFSC em 
Joinville. 
 
Realizada em formato de consulta pública no 
âmbito do CONEMB em outubro de 2016. 
 
Foram convidados representantes de: 
 
•  Poder executivo municipal 
•  Poder legislativo municipal 
•  Poder executivo estadual 
•  Poder legislativo estadual 
•  Poder legislativo federal 
•  Entidades da sociedade civil 
•  UFSC – administração central 



Metodologia 
Consulta à comunidade 

externa 

Workshop de 
planejamento 

Sistematização I 

Consulta aos 
servidores 

Sistematização II 

Apreciação pelo 
Conselho da Unidade  

Objetivo: Colher ideias de metas e ações junto a 
todos os servidores. 
 
Condução através de dinâmica de brainstorming 
em dezembro de 2015. 



Metodologia 
Consulta à comunidade 

externa 

Workshop de 
planejamento 

Sistematização I 

Consulta aos 
servidores 

Sistematização II 

Apreciação pelo 
Conselho da Unidade  

Objetivo: Agrupamento de ideias e classificação 
em metas e ações 
 
Realizado pela comissão de planejamento 
estratégico. 
 
Resultado: 41 metas com sugestões de ações. 



Metodologia 
Consulta à comunidade 

externa 

Workshop de 
planejamento 

Sistematização I 

Consulta aos 
servidores 

Sistematização II 

Apreciação pelo 
Conselho da Unidade  

Objetivo: Colher sugestões de mudanças, 
acréscimos etc. 
 
Realizado através de consulta online. 



Metodologia 
Consulta à comunidade 

externa 

Workshop de 
planejamento 

Sistematização I 

Consulta aos 
servidores 

Sistematização II 

Apreciação pelo 
Conselho da Unidade  

Objetivo: Redação final de documento 
denominado “Declaração de Metas” com 43 
metas. 
 
Realizado pela comissão de planejamento 
estratégico. 



Metodologia 
Consulta à comunidade 

externa 

Workshop de 
planejamento 

Sistematização I 

Consulta aos 
servidores 

Sistematização II 

Apreciação pelo 
Conselho da Unidade  

Objetivo: Formalização da Declaração de Metas 



Exemplo: 

Formato de especificação de cada meta 

Meta: X1: Realizar anualmente ao menos 30 ações de extensão 

desenvolvidas para a comunidade em geral (sem custos para 

atendidos). 

Status em 2015: 20 ações em 2015 

Gestor responsável: Coordenação de Extensão 

Gestores envolvidos: - 

Ações sugeridas: Criar política de valorização da atividade de coordenação de projeto 

de extensão desenvolvido para comunidade; fomentar participação 

discente através de contabilização de créditos de atividades 

complementares. 

 

Obje%vo	  PDI	  14:	  Promover	  aprimoramento	  con7nuo	  das	  ações	  e	  es%mular	  
propostas	  inovadoras	  de	  interação	  comunitária	  



Metas da dimensão “Ensino” 



Metas da dimensão “Extensão” 

Metas da dimensão “Pesquisa” 



Metas da dimensão “Gestão” 



Próximas etapas na implantação da sistemática 
de gestão estratégica por indicadores 

Dar publicidade à 
Declaração de Metas 

Instituir comitê de 
gestão estratégica 

Elaborar e iniciar 
projetos estratégicos 

Monitorar indicadores 
anualmente 

Revisar metas 
anualmente 

•  Página web 
•  Apresentação aos servidores 
•  Painel de metas e indicadores estratégicos 




