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RESUMO 

 

Título: Método para auxílio no processo de criação de novos cursos em uma Instituição 

Federal de Ensino - IFE. 

 

Objetivo do Trabalho: O objetivo desta investigação consiste em propor um método 

para auxiliar no processo de criação de novos cursos no IFMT, durante a elaboração e 

vigência do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. O método visa apoiar o 

processo de elaboração do PDI do Instituto Federal de Mato Grosso - IFMT, de forma a 

contribuir para ampliar o êxito no processo de criação dos cursos. 

 

Procedimentos/Métodos para Solução do Problema: Esta pesquisa é classificada como 

aplicada, descritiva e qualitativa. Foram analisados dados de uma unidade, com vocação 

agrícola (IFMT – Cáceres Prof. Olegário Baldo), levando em conta dois ambientes: 1 – 

Ambiente interno: realização de levantamento documental, bibliográfico, aplicação de 

questionário e entrevistas; 2 – Ambiente externo: com levantamento de informações 

quanto ao contexto econômico do município de Cáceres - MT, por meio dos dados oficiais 

presentes em documentos. Foi aplicado questionário (comunidade interna e externa) e 

houve a realização de entrevistas com questionário semiestruturado (comunidade 

interna). Quanto às técnicas de análise, foram adotadas pesquisa bibliográfica e 

documental, análise de conteúdo e tabulação dos dados por meio de estatística descritiva. 

Foram utilizadas técnicas de análise de ambiente para realização de diagnóstico, para 

posterior estruturação do método de auxílio no processo de criação de novos cursos, 

permitindo uma aplicação piloto junto à comunidade interna. 

 

Resultados: Diante dos objetivos perseguidos nesta pesquisa, foi possível assegurar 

estratégias que possam promover o desenvolvimento local e regional, aprimorar a oferta 

de ensino público de qualidade, alinhando-se à dinâmica do mercado e ao contexto em 

que a IFE está inserida. A aplicação piloto do método demonstrou na prática o 

funcionamento para um cenário de decisão, mediante a participação da Comunidade 

Interna (Questionário/Entrevista). O cumprimento das 7 (sete) etapas do método 

sistematizado nesta pesquisa permitiu indicar o curso de maior viabilidade técnica e 

econômica para a unidade investigada, bem como identificar os objetivos da instituição e 

apontar indicadores para a avaliação do curso a ser criado. Considerando a aplicação 

piloto realizada, contribuiu-se para aprimorar os atos de gestão, por meio de decisões 

racionais e pautadas a partir de análise de dados (etapas do método). O trabalho realizado 

pode ser útil para ampliar o êxito na promoção da formação profissional técnica e 

tecnológica, por meio de oferta de cursos de qualidade, alinhados aos anseios e o contexto 

local. 

 

Implicações práticas: As IFEs têm a missão institucional de ofertar ensino, pesquisa e 

extensão, sendo referência na educação profissional técnica e tecnológica, 

proporcionando a formação de milhares de jovens e adultos aptos a exercerem a cidadania 

e a atuarem no mundo do trabalho. Neste contexto, estabelecer metas para a oferta de 

educação de qualidade apresenta-se como um desafio para o IFMT, pois a instituição está 

comprometida ética e socialmente com o ser humano e com os recursos materiais e 

naturais existentes. Pelo exposto, o processo de criação de novos cursos, durante a 

elaboração do PDI, é uma ação importante à sociedade, pois permite estreitar a distância 

da Política Pública em relação aos cidadãos, detentores deste direito, de maneira a 



assegurar o bom uso dos recursos públicos. O estudo proposto permite auxiliar a gestão 

de uma IFE, por meio de sistematização de método no processo de criação de novos 

cursos, melhorando também a gestão dos recursos públicos aplicados na educação. A 

partir desta pesquisa, espera-se que o IFMT inicie a criação de novos cursos, durante 

elaboração do PDI, de acordo com o método apresentado neste trabalho. O impacto da 

apresentação do método se dá no âmbito do IFMT, no entanto, este pode ser replicado em 

outras instituições de ensino (público/privado). A sistematização do método foi realizada 

com base em literatura científica disponível, a saber: ferramentas de planejamento 

estratégico, o processo de lançamento de um novo produto e tomadas de decisão nas 

organizações públicas ou privadas, sendo adaptadas para a realidade de uma IFE, quando 

da criação de novo curso para a sociedade (novo produto). 

 

Proposta de originalidade e contribuições: É dever do Estado garantir a qualidade dos 

serviços públicos prestados aos cidadãos. As IFEs, por serem públicas, necessitam que 

seus gestores utilizem corretamente seus recursos de forma a atender o interesse da 

comunidade como um todo, primando pelo bem comum. O IFMT não possui ferramentas, 

método estruturado ou metodologia própria para criação de novos cursos, o que pode ser 

constatado nos PDIs construídos pela unidade, no período de 2009 a 2019. Acaba que a 

decisão de criação de novos cursos apresenta-se como restrita ao senso comum de sua 

Comunidade Educacional, por meio de plebiscitos ou Audiências Públicas, conduzidas 

por Comissões instituídas pela alta gestão, em que são asseguradas as representatividades 

dos segmentos (docentes, técnicos-administrativos e discentes). Estes espaços não 

necessariamente garantem por si só elementos que sustentem a criação do curso. Sob este 

prisma, o presente trabalho realizou estudo no campo de Estratégias e Operações, nas 

organizações públicas e privadas, com o objetivo de sistematizar método de auxílio no 

processo de criação de novos cursos, tendo como unidade investigada o IFMT Campus 

Cáceres - Prof. Olegário Baldo.  

 

Produção Técnica/Tecnológica: O método sistematizado contribui para auxiliar a gestão 

universitária no processo de criação de novos cursos. O resultado da sistematização do 

método, por meio dos conceitos de planejamento estratégico (técnicas/ferramentas), 

desenvolvimento de novo produto e tomada de decisões nas organizações, são as 

principais produções técnica/tecnológica derivado desta pesquisa. O método demonstrou 

viabilidade e êxito, quando da criação de novos cursos em uma IFE, mediante a uma 

aplicação piloto realizada na unidade investigada. O artefato gerado enquadra-se ao eixo 

1 – Produtos e Processos, caracterizando-se pelo desenvolvimento de produto técnico ou 

tecnológico. O presente estudo permite trazer uma contribuição para todo o IFMT, além 

de outras instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas. 

 

Palavras-Chave: Planejamento. Instituição Federal de Ensino. Criação de novos cursos. 

Tomada de decisão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Title: Method to assist in the process of creating new courses at a Federal Educational 

Institution - IFE. 

 

Objective of the Work: The objective of this investigation is to propose a method to 

assist in the process of creating new courses at the IFMT, during the preparation and 

validity of the Institutional Development Plan - PDI. The method aims to support the 

process of elaborating the PDI of the Federal Institute of Mato Grosso - IFMT, in order 

to contribute to increase the success in the process of creating the courses. 

 

Procedures / Methods for Solution of the Problem: This research is classified as 

applied, descriptive and qualitative. Data from a unit with an agricultural vocation (IFMT 

- Cáceres Prof. Olegário Baldo) were analyzed, taking into account two environments: 

 1 - Internal environment: conducting a documentary, bibliographic survey, questionnaire 

application and interviews; 2 - External environment: with survey of information about 

the economic context of the municipality of Cáceres - MT, through official data present 

in documents. A questionnaire was applied (internal and external community) and 

interviews were conducted with a semi-structured questionnaire (internal community). As 

for the analysis techniques, bibliographic and documentary research, content analysis and 

data tabulation using descriptive statistics were adopted. Environmental analysis 

techniques were used to perform the diagnosis, for later structuring of the aid method in 

the process of creating new courses, allowing a pilot application with the internal 

community. 

 

Results: In view of the objectives pursued in this research, it was possible to ensure 

strategies that can promote local and regional development, improve the offer of quality 

public education, in line with the market dynamics and the context in which IFE is 

inserted. The pilot application of the method demonstrated in practice the functioning for 

a decision scenario, through the participation of the Internal Community (Questionnaire 

/ Interview). Compliance with the 7 (seven) stages of the method systematized in this 

research allowed to indicate the most technically and economically viable course for the 

investigated unit, as well as to identify the institution's objectives and to point out 

indicators for the evaluation of the course to be created. Considering the pilot application 

carried out, we contributed to improve the management acts, through rational decisions 

based on data analysis (method steps). The work carried out can be useful to increase the 

success in promoting technical and technological professional training, by offering 

quality courses, aligned to the desires and the local context. 

 

Practical implications: IFEs have the institutional mission of offering education, 

research and extension, being a reference in technical and technological professional 

education, providing the training of thousands of young people and adults able to exercise 

citizenship and work in the world of work. In this context, establishing goals for the 

provision of quality education presents itself as a challenge for the IFMT, as the institution 

is ethically and socially committed to human beings and to the existing material and 

natural resources. Accordingly, the process of creating new courses, during the 

preparation of the PDI, is an important action for society, as it allows to narrow the 

distance of Public Policy in relation to the citizens, holders of this right, in order to ensure 

the good use of resources. public. The proposed study allows to assist the management of 



an IFE, by systematizing the method in the process of creating new courses, also 

improving the management of public resources applied in education. From this research, 

it is expected that the IFMT starts the creation of new courses, during the elaboration of 

the PDI, according to the method presented in this work. The impact of presenting the 

method is within the scope of the IFMT, however, it can be replicated in other educational 

institutions (public / private). The systematization of the method was carried out based on 

available scientific literature, namely: strategic planning tools, the process of launching a 

new product and decision making in public or private organizations, being adapted to the 

reality of an IFE, when creation of a new course for society (new product). 

 

Proposal for originality and contributions: It is the duty of the State to guarantee the 

quality of public services provided to citizens. IFEs, as they are public, need their 

managers to correctly use their resources in order to meet the interest of the community 

as a whole, striving for the common good. The IFMT does not have tools, a structured 

method or its own methodology for creating new courses, which can be seen in the PDIs 

built by the unit, in the period from 2009 to 2019. It turns out that the decision to create 

new courses is presented as restricted to the common sense, of its Educational 

Community, through plebiscites or Public Hearings, conducted by Commissions 

established by senior management, in which the representativeness of the segments 

(teachers, technical-administrative and students) is ensured. These spaces do not 

necessarily guarantee elements that support the creation of the course. In this light, the 

present work carried out a study in the field of Strategies and Operations, in public and 

private organizations, with the objective of systematizing a method of aid in the process 

of creating new courses, with the investigated unit being the IFMT Campus Cáceres - 

Prof. Olegário Baldo. 

 

Technical / Technological Production: The systematized method helps to assist 

university management in the process of creating new courses. The result of the 

systematization of the method, through the concepts of strategic planning (techniques / 

tools), new product development and decision making in organizations, are the main 

technical / technological productions derived from this research. The method 

demonstrated feasibility and success, when creating new courses in an IFE, through a 

pilot application carried out in the investigated unit. The generated artifact falls under axis 

1 - Products and Processes, characterized by the development of a technical or 

technological product. The present study makes it possible to bring a contribution to the 

entire IFMT, in addition to other educational institutions, whether public or private. 

 

Key words: Planning. Federal Educational Institution. Creation of new courses. Decision 

making. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contexto da Realidade Investigada 

 

Conforme Oliveira (2019), as organizações têm como uma das suas razões de 

existir a necessidade de ofertar produtos alinhados aos anseios do seu público-alvo, por 

meio de ações planejadas que permitam alcançar o objetivo pretendido, relacionando-se, 

principalmente, com o seu ambiente externo e contexto em que estão inseridas. 

Nesse sentido, a educação, ao lado da saúde, da alimentação, do trabalho e da 

moradia, foi estabelecida como um direito fundamental social, de acordo com a 

Constituição (BRASIL, 1988), sendo reconhecida pelo Estado como indispensável à 

dignidade da pessoa humana. 

A partir desse reconhecimento, as reformas da educação realizadas na década de 

1990 pelo Estado Brasileiro marcaram uma iniciativa de promoção da reorganização de 

seus processos e criação de parâmetros para a expansão e desenvolvimento do sistema 

educacional, dentro das organizações de ensino (COLOMBO, 2011). Assim, as 

Instituições de Ensino Superior (IES) deparam-se com o desafio de melhorar a sua 

capacidade de autogestão, mantendo o fundamento primordial nos anseios de 

desenvolvimento da sociedade (JUNKES, 2015). 

As IES, em suas bases epistemológicas, pressupõem uma contribuição das 

instituições no sentido de compreender o entorno a partir de uma visão a frente de seu 

tempo, consolidando e evidenciando o papel destas organizações, que atuam de modo a 

contribuir com a qualidade de vida e o desenvolvimento humano (BUARQUE, 1994). 

Entretanto, as IES vêm sofrendo transformações, principalmente por fatores 

mercadológicos do mundo globalizado. Estas mudanças constantes do mercado de 

trabalho acabam por determinar a atratividade de uma formação curricular específica, 

bem como ampliam a diversificação da formação profissional.  

Fatores ligados a ciência e tecnologia, a promoção de abordagens 

interdisciplinares para condução da pesquisa e do ensino, dentre outros, incentivam estas 

transformações no catálogo de oferta de cursos (DELGADO FILHO, 2004), sendo que a 

implementação da formação profissional contribui para o crescimento da geração de 

trabalho, do emprego e da renda, bem como a expansão da qualificação e da cidadania. 

Neste contexto, as organizações de ensino passam por frequentes mudanças 

econômicas, sociais, políticas, tecnológicas e culturais, direcionando-se para um cenário 
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mais competitivo. Tal ação exige que seus gestores apliquem cada vez mais o 

planejamento como técnica para a programação futura de seus objetivos (MEYER et al., 

2004). 

Kuzma et al. (2016) afirmam que é necessária a interação com as variáveis sociais 

e ambientais, que permeiam a organização, para a tomada de decisão, direcionando-se 

para o alcance dos objetivos institucionais. Nesse sentido, é necessário entender que a 

organização não é uma entidade a parte do ambiente, sendo assim, precisa estar em 

consonância com os anseios da sociedade (OLIVEIRA, 2019). 

Por isso, o planejamento torna-se uma condição para o sucesso das IES, uma vez 

que existem fatores importantes que impactam na gestão destas organizações, tais como: 

as incertezas econômicas, os cenários políticos e sociais, os impactos da globalização e 

da tecnologia (REIS, 2003). 

Dentre as IES, há os Institutos Federais, cujo foco é a formação profissional. A 

educação profissional e tecnológica teve início em 2008, por meio da Lei n° 11.892, de 

29 de dezembro de 2008, com processos de expansão/reestruturação. 

Os Institutos Federais são autarquias dotadas de autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, segundo o Parágrafo único, do 

Art. 1 da Lei 11.892. 

No estado de Mato Grosso, esse processo ocorreu mediante a unificação das 

extintas 3 (três) Autarquias: Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso 

(Cuiabá), do Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá (São Vicente) e da 

Escola Agrotécnica Federal de Cáceres – EAFC, conforme Figura 1.  

 

 

 

Figura 1: Criação do IFMT. 

Fonte: Próprio autor, baseado na Lei n° 11.892/2008. 
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O IFMT possui 14 campi em funcionamento e ainda 05 campi avançados 

(subordinados a reitoria e sem autonomia de execução de orçamento e finanças). A figura 

2 apresenta a distribuição geográfica multicampi no estado. 

 

 

Figura 2: Estrutura Multicampi do IFMT. 

Fonte: PDI 2019/2023. 

 

O Estado de Mato Grosso está localizado na Região Centro-Oeste do Brasil, 

ocupando uma extensão territorial de 903.546,42 km², tendo como limites: Amazonas, 

Pará (Norte), Tocantins, Goiás (Leste), Mato Grosso do Sul (Sul), Rondônia e Bolívia 

(Oeste). Atualmente, o Estado conta com 141 municípios, distribuídos em cinco 

mesorregiões e uma população estimada em 3.441.998 habitantes (IBGE, 2018). 

O estado apesenta o quarto maior PIB per capita do Brasil (R$ 37.462,74) e, entre 

as 27 Unidades da Federação, ocupa o 14º lugar em relação ao montante total do PIB (R$ 

123,8 bilhões em 2016), destacando-se como produtor e exportador de produtos 

agropecuários como a soja, o milho, o algodão e a carne bovina (SEPLAG, 2019). 

Nesse cenário, o IFMT, por meio de suas unidades, proporciona atendimento a 15 

(quinze) microrregiões dentro do estado de Mato Grosso, com uma população 

aproximada de 2.728.254 habitantes, conforme demonstra o Quadro 1. 
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Quadro 1: Abrangência Populacional 

Fonte: Dados estimativos do IBGE para o ano de 2013. 

 

MUNICÍPIO UNIDADE DE 

ENSINO 

MICRORREGIÃO POPULAÇAO 

ABRANGIDA 

Alta Floresta Campus Alta Floresta Alta Floresta (06 

municípios) 

100.528 

 

Cuiabá 

Campus Bela Vista  

Cuiabá (05 

municípios) 

 

881.902 Campus Octayde Jorge 

da Silva 

Campus São Vicente 

Várzea Grande Campus Várzea Grande 

Campo Verde Campus Campo Verde Primavera do Leste 

(02 municípios) 

87.669 

Primavera do 

Leste 

Campus Primavera do 

Leste 

Cáceres Campus Cáceres Prof. 

Olegário Baldo 

Alto Pantanal (04 

municípios)  

134.268 

Poconé Octayde – Núcleo 

Avançado do Pantanal 

Barra do Garças Campus Barra do 

Garças 

Médio Araguaia (03 

municípios) 

86.222 

Campo Novo do 

Parecis 

Campus Campo Novo 

do Parecis 

 

Parecis (05 

municípios) 

 

82.705 

Sapezal Campo Novo – Núcleo 

Sapezal 

Diamantino Campus Diamantino 

Confresa Campus Confresa Norte Araguaia (14 

municípios) 

112.106 

Guarantã do 

Norte 

Campus Guarantã do 

Norte 

Guarantã do Norte 

(05 municípios) 

104.038 

Juína Campus Juína Aripuanã (08 

municípios) 

148.922 

Lucas do Rio 

Verde 

Campus Lucas do Rio 

Verde 

Alto do Teles Pires 

(09 municípios) 

216.084 

Sorriso Campus Sorriso 

Pontes e Lacerda Campus Pontes e 

Lacerda 

Alto Guaporé (05 

municípios) 

68.364 

Rondonópolis Campus Rondonópolis Rondonópolis (08 

municípios) 

283.538 

Jaciara São Vicente – Núcleo 

Jaciara 

Sinop Campus Sinop Sinop (09 

municípios) 

176.041 

Tangará da Serra Campus Tangará da 

Serra 

Tangará da Serra (05 

municípios) 

138.202 

TOTAL GERAL 2.728.254 
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Do Quadro 1, constata-se que o IFMT está presente entre e ao alcance de quase 

80% da população mato-grossense, levando educação profissional técnica e tecnológica 

para as diversas regiões do estado. 

De acordo com o PDI vigente (2019/2023), o IFMT possui aproximadamente 25 

mil alunos, distribuídos em diversos cursos de diferentes níveis: Superior (bacharelado, 

licenciatura e tecnologias), Pós-graduação (especializações e mestrados), Técnico (com 

ensino médio integrado, subsequente, concomitante e Proeja), Educação a Distância 

(UAB e Pró funcionário), além de cursos de curta duração, como FIC (Formação Inicial 

e Continuada). 

Neste contexto, Colombo (2010) afirma que o gestor precisa de estratégias e 

ferramentas que estejam em sintonia com as exigências externas, em especial, os clientes 

e os movimentos do mercado, objetivando o sucesso nos resultados pretendidos pela 

organização.  

Sendo assim, uma instituição como o IFMT necessita de um forte e organizado 

planejamento, por parte dos gestores, para a tomada de decisões, permitindo atingir os 

objetivos institucionais, como a promoção de cursos, os serviços prestados no campo da 

pesquisa e da extensão, o cumprimento da legislação educacional e a responsabilidade 

social. 

 

1.2. Problema de pesquisa e objetivos 

 

O ambiente em que as organizações estão inseridas exige que haja a melhoria dos 

processos e metodologias de trabalho, em prol do alcance dos objetivos (SILVA & 

SCHWERTNER, 2018). Assim, as organizações devem selecionar as estratégias internas 

de sobrevivência, crescimento, manutenção e desenvolvimento, aliadas às estratégias 

competitivas de diferenciação, buscando manter o foco e sinergia no objetivo proposto 

(POLIDORO, 2003).  

Para Slack et al. (2009), ações estratégicas têm efeito abrangente na organização, 

definindo sua posição em relação ao ambiente que ocupa, aproximando-se de seus 

objetivos de longo prazo. Nesse sentido, a vantagem competitiva da organização vai além 

de elementos internos (recursos, ativos e competências) e da sua questão competitiva com 

o meio, mas passa pelo valor percebido pelo público-alvo (ITO et al., 2011). 

O ambiente externo, a partir de uma visão baseada em mercado, deve direcionar 

as estratégias e estas, por sua vez, guiam a estrutura organizacional (PORTER, 1986). 
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Portanto, é essencial conduzir uma análise do ambiente externo da organização, para que 

ela possa selecionar a estratégia e organizar sua estrutura interna (GUIMARÃES, 2012). 

Em outras palavras, a organização deve compreender a capacidade que possui para 

potencializar o processo de desenvolvimento de um novo produto, com objetivo de 

agregar valor e garantir o êxito ao inseri-lo na sociedade. Neste sentido, esta pesquisa se 

baseia em uma visão baseada no mercado, pela qual a organização considera o ambiente 

externo para fins de direcionamento de suas ações estratégicas no âmbito interno. Sendo 

assim, os Institutos Federais devem projetar novos caminhos, por meio da oferta e criação 

de novos cursos, alinhados ao ambiente e ao contexto da sociedade em que a organização 

está inserida, permitindo planejar as ações internas para atendimento das demandas por 

formação profissional. 

O Estado entende que os Institutos Federais são instituições que compõem o 

sistema educacional Brasileiro, na perspectiva de contribuição para o processo de 

modernização e desenvolvimento do país, oferecendo uma educação profissional e 

tecnológica aos cidadãos, levando em conta o potencial local nos aspectos econômico, 

social e cultural (TURMEN & AZEVEDO, 2017, p. 1073). 

A proposta político-pedagógica dos Institutos Federais tem como um de seus 

fundamentos a verticalidade e a integração dos saberes científicos, tecnológicos e 

culturais, para a resolução dos problemas contemporâneos da sociedade (PACHECO, 

2011). Diversos autores destacam a relevância do ensino, pesquisa e extensão nas IES, 

como atendimento às diversas necessidades do ambiente em que estão inseridas 

(MACHADO & AZEVEDO, 2015; ARAÚJO & HYPÓLITO, 2016; FERRAZ et 

al.,2017; FLORIANO et al., 2017). Os resultados destas ações são refletidos por meio do 

desenvolvimento da qualidade de vida e da democratização do conhecimento para a 

sociedade. 

Para Neiva et al. (2015), o maior objetivo da Educação Profissional é a criação de 

cursos que supram a necessidade do mercado de trabalho. Em vista disso, além do 

desenvolvimento local, proporcionado por estas instituições, os trabalhadores buscam 

cursos que os preparem para as necessidades do mundo do trabalho, que cada vez mais 

evolui frente a novas tecnologias. 

A Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (BRASIL, 

1996), em seu Art. 43, deixa claro, dentre as oito finalidades da educação superior, que 

uma de suas finalidades é desenvolver o ensino, pesquisa e extensão, aproximando-se do 

meio social no qual está inserida e a ele prestando serviços. Portanto, as IES devem 
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promover o desenvolvimento humano e tecnológico, modificando a realidade local para 

a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Destaca-se também, na legislação, a necessidade de construção do Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI. Este documento projeta ações para um período de 

05 (cinco) anos, com objetivo fundamental para o desenvolvimento econômico, social e 

sustentável, levando em conta o local em que a instituição está inserida (BRASIL, 2008). 

O PDI deve definir os objetivos da Instituição, os princípios educacionais, as 

demonstrações dos meios e recursos necessários. Neste caminho, objetiva-se o 

cumprimento de metas a serem alcançadas durante a sua vigência (MACETO, 2003). 

Ainda sobre o PDI, este deve expressar a identidade da IES, no que diz respeito à 

sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam 

suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas e científicas que 

desenvolvem ou que pretendem desenvolver (GUEDES & SCHERER, 2015). 

Para Silva et al. (2014, p. 83), apesar do modelo de PDI proposto pela legislação 

possuir caráter estratégico e ter algumas limitações, o impacto do PDI sobre as IFEs é 

positivo, pois, quanto maior a cultura de planejamento pelos gestores, melhor estará a 

instituição no cumprimento legal de promover o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Durante a construção do PDI, é realizado o planejamento para criação de novos 

cursos a serem ofertados à sociedade. Entender este contexto é fundamental para ampliar 

o êxito na promoção da educação de qualidade, voltada para a formação do cidadão, 

inserção profissional e desenvolvimento da sociedade. 

A sociedade se desenvolve a partir da educação, que é considerada um elemento 

primordial para o crescimento e progresso de um país (PINA, 2012). Castro (2011) 

explica que é essencial que existam metas claras para as políticas públicas, inclusive para 

as expectativas de aprendizagem para cada etapa de ensino. 

Uma outra questão a ser destacada é o fato de que a globalização da economia, 

bem como o advento da tecnologia, possibilitou o crescimento da competitividade. Sendo 

assim, as organizações tiveram que se adequar buscando novas estratégias, saindo da 

comodidade organizacional para um cenário de mercado mutável e de clientes cada vez 

mais exigentes (SILVA & MELO, 2018). 

Na Gestão do Conhecimento para organizações, o planejamento é o primeiro 

componente desse modelo, pois estão expostas à competição e precisam responder 

rapidamente aos seus mercados, para isso, é preciso que adotem práticas gerenciais, 
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modernas e proativas, fundamentadas no conhecimento organizacional (NADLER et al., 

1994).  

Neste contexto, as instituições públicas de ensino necessitam modernizar suas 

ações de gestão, primando pelo respeito ao interesse público, por meio da racionalização 

dos processos e controle dos gastos públicos, objetivando ampliar a oferta da educação 

pública de qualidade, permitindo possuir condições de concorrer com as instituições de 

ensino privadas. 

Os estudos de caso, conforme relatado por Meyer Jr. (1991) mostraram que as 

instituições universitárias cada vez mais reconhecem a necessidade de planejar e 

administrar estrategicamente. Assim, destaca-se que, inicialmente, o planejamento estava 

limitado à análise dos pontos fortes e fracos de uma organização e, logo depois, se 

ampliou, apresentando preocupações com o planejamento e a administração de eventuais 

mudanças no ambiente organizacional (BERTERO, 1995). Para Kanaane et al. (2010, 

p.59), o planejamento nas organizações públicas tem como foco a missão, visão e metas 

a serem atingidas. 

Nessa perspectiva, Filipak (2011, p. 60) afirma que cada vez mais as IFEs vêm se 

preocupando com o planejamento para orientar as suas ações, bem como o controle, 

acompanhamento e avaliação dos processos. Consoante a isso, destaca-se que planejar 

implica em construir um plano que a organização deverá adotar, objetivando assegurar 

adequadamente a missão que se propõe (DUARTE & SANTOS, 2011). 

Essas transformações na administração, com foco no planejamento, desafiam o 

setor público, trazendo como resultados mudanças nos processos internos, agregação de 

novas ferramentas tecnológicas e organizacionais, resultando em novos métodos de 

trabalho (ENAP, 2010). 

Neste sentido, a metáfora de organismos vivos apresentada por Gareth Morgan 

(2002) ressalta que as organizações são como “sistemas abertos”, pois traz a visão de 

adaptação que estas possuem em relação ao meio, oferecendo uma maneira de construir 

um planejamento, que amplie o resultado positivo, mitigando disfunções de 

desorganizações.  

Portanto, o gestor deve adotar suas escolhas a partir de informações relevantes, 

uma vez que existem duas maneiras de se tomar decisões: baseando-se na racionalidade, 

na qual se resguarda de informações que darão suporte a sua decisão; e na intuição, em 

que suas ações se apoiam nos próprios pensamentos, agindo basicamente de forma 

impulsiva (BREGALDA et al., 2013). 
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Oliveira (2006) afirma que o planejamento em políticas públicas precisa ser 

encarado como um processo e não apenas como um produto técnico, uma vez que a 

importância desse processo é mais relevante na fase de implementação, ou seja, quando 

busca o resultado das políticas, programas ou projetos. 

Nesse sentido, Rua (1997) afirma que é necessário distinguir política pública e 

decisão política: uma política pública geralmente envolve mais do que uma decisão e 

requer diversas ações estratégicas, considerando as demandas (entradas/inputs), para 

implementar as decisões tomadas (saída/outputs). 

O processo decisório nas organizações públicas ou privadas geralmente ocorre em 

situações problemáticas, carregadas de complexidades e inseridas em um contexto 

globalizado. 

 Nesta ótica, a utilização de método sistematizado para auxílio na criação de novos 

cursos em uma IFE permite reduzir os riscos decorrentes de uma escolha errada, 

obviamente, minimizando os impactos sociais nas instituições públicas e maximizando o 

lucro, no caso das instituições privadas (BRIOZO & MUZETI, 2015). 

Da análise dos PDIs do IFMT (2009/2018), constata-se que houve a expansão das 

Unidades do IFMT no estado de Mato Grosso, conforme Gráfico 1. 

 

 
 

Gráfico 1: Expansão do IFMT de 2009 a 2018. 

Fonte: Próprio autor, conforme PDIs do IFMT. 
 

O Gráfico 1 apresenta a expansão das unidades de Campus e Campus Avançado 

dentro do estado de Mato Grosso, no período de 2009 a 2018, evidenciando que novos 
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desafios surgem a cada dia para o IFMT, enquanto organização responsável por garantir 

a oferta de ensino público, gratuito e de qualidade, por meio de oferta de cursos.  

Neste sentido, é necessário que a organização esteja preparada para o atendimento 

a novas demandas de formação profissional. Em outras palavras, que tenha capacidade 

de fazer a ligação entre as políticas públicas, no âmbito do ensino, em prol da sociedade, 

considerando as diversas potencialidades econômicas e sociais que o estado de Mato 

Grosso possui. 

A oferta de cursos é fundamental para cumprimento da missão de uma IFE. No 

entanto, é necessário entender que fatores internos, tais como disponibilidade de recurso 

orçamentário, número de servidores, infraestrutura adequada, aliados com fatores 

externos, como instabilidade política, crise econômica, corte de recursos orçamentários, 

entre outros, são determinantes para assegurar o êxito dos cursos ofertados e, 

consequentemente, sua qualidade.  

O Gráfico 2 apresenta um panorama da quantidade de cursos previstos nos PDIs 

do IFMT, no período de 2009 a 2023. 

 

 
 

Gráfico 2: Criação de novos cursos no IFMT 

Fonte: Próprio autor, conforme PDIs do IFMT 
 

Da análise do Gráfico 2, verifica-se que a criação de novos cursos é um processo 

crescente dentro do IFMT, aumentando em torno de 60% no período de 2009 a 2019. É 

importante frisar que estas IFEs, especialmente as multicampi, apresentam-se como um 

sistema complexo, pois ofertam cursos desde a educação básica até a pós-graduação.  

A Tabela 1 apresenta a relação de cursos previstos/criados, tendo por base a 

vigência do PDI 2014/2018 e os dados constantes no Relatório de Gestão 2018. Neste 
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caso, consideram-se as unidades que apresentam natureza de Campus, ou seja, que 

possuem autonomia, definido no Art. 1 da Lei 11.892. 

 

Tabela 1: Relação Cursos Previstos/Criados nos Campi (PDI 2014/2018) 

Campus Cursos Previstos Cursos Criados 

Cuiabá – Octayde Jorge da Silva 13 07 

São Vicente 04 01 

Cáceres – Prof. Olegário Baldo 04 01 

Bela Vista 05 02 

Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste 06 03 

Campo Novo do Parecis 05 03 

Juína 03 03 

Confresa 06 04 

Rondonópolis 06 04 

Sorriso 08 04 

Várzea Grande 07 03 

Barra do Garças 13 07 

Primavera do Leste 06 06 

Alta Floresta 13 07 

TOTAL GERAL 86 55 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
 

Da análise da Tabela 1, é possível observar que pouco mais de 60% dos cursos 

previstos foram efetivamente criados, sendo que apenas uma unidade atingiu 100% da 

meta prevista. Os campi avançados não foram considerados, pois não havia dados de 

planejamento para criação de cursos nestas unidades, no PDI 2014/2018. 

Neste contexto, é necessário que haja planejamento de curto, médio e longo prazo, 

para alcançar os resultados esperados e demandados pela sociedade, no que tange o 

processo de criação de novos cursos no âmbito do IFMT. 

Da leitura dos PDIs (2009/2023), constata-se que não há método sistematizado de 

análise de dados e de informações pertinentes, para decisão de criação de novos cursos 

dentro do IFMT.  

Considerando a unidade investigada e avaliando os PDIs (2009 a 2023), a partir 

do confronto com os relatórios de gestão no mesmo período, é possível extrair diagnóstico 

de cursos, conforme demonstrado no Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Diagnóstico de Cursos – Campus Cáceres 

Fonte: Próprio autor, conforme PDIs e Relatório de Gestão do IFMT (2009 a 2020) 
 

Da análise do Gráfico 3, no período 2009 a 2020, é possível observar que o 

campus não atingiu o mínimo de eficiência em 50% dos cursos novos propostos (PDI 

2009/2019), indicando baixo êxito, quando da criação de cursos. Tal problema está 

alinhado à inexistência de método sistematizado para auxílio, durante elaboração dos 

PDIs do IFMT. 

Diante do exposto, o problema de pesquisa desta dissertação pode ser 

representado pela seguinte pergunta: como uma Instituição Federal de Ensino pode 

realizar a criação de novos cursos de maneira sistematizada, considerando suas 

especificidades e o atendimento às demandas da sociedade? 

Desta forma, o objetivo geral desta pesquisa é de propor um método para auxiliar 

no processo de criação de novos cursos no IFMT, durante a elaboração e vigência do 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. Paralelamente e de modo complementar, 

foram traçados, também, os seguintes objetivos específicos: 

• Contribuir para o aperfeiçoamento do processo de elaboração do PDI, sob uma 

ótica relacionada ao contexto da unidade investigada, em especial no que tange a 

criação de novos cursos; 

• Compreender os conceitos teóricos de planejamento estratégico, lançamento de 

novos produtos e o processo de tomada de decisões nas organizações, 

relacionando com o processo de criação de novos cursos em uma IFE, para fins 

de estruturar o método; 
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• Realizar uma aplicação piloto do método desenvolvido, para ilustrar seu 

funcionamento na prática. 

 

1.3. Justificativa e Delimitação da Pesquisa 

 

O planejamento público tem como finalidade compor uma estrutura orgânica 

articulada, cooperativa, sistêmica e estrategicamente direcionada às Políticas Públicas, 

enquanto dever do Estado, concretizando os anseios da sociedade (CARDOSO JUNIOR, 

2015). Assim, a administração pública vem buscando a melhoria e expansão dos serviços 

prestados para a sociedade, objetivando a diminuição dos custos e ampliando a qualidade 

no atendimento ao cidadão (BONAVIDES, 2010). 

Nesse sentido, a melhoria contínua pode ser definida como um processo 

organizacional, que exige mudanças de comportamento dos indivíduos que a compõem, 

frente ao surgimento de novas estruturas organizacionais. Essas ações comportamentais 

podem ser alcançadas por um líder ou induzidas por um lento processo de evolução 

organizacional (OPRIME et al., 2012). 

Para Longaray et al. (2017), os processos são meios que a organização possui para 

direcionar suas ações e agregar valor aos serviços, com o fim de atender o público-alvo. 

Rodrigues et al. (2017) afirmam que os processos são essenciais para as organizações, no 

sentido de compreender sua estrutura, para alcance dos resultados almejados. 

 A busca por vantagem competitiva e o sucesso na geração de valor no 

desenvolvimento de produto, acaba por definir o posicionamento da organização no 

ambiente que está inserido (GUIMARÃES, 2012). Neste sentido, teóricos como Porter 

(1986), Penrose (1959), Wernerfelt (1984), Prahalad e Hamel (1990), Barney e Hesterly 

(2007) buscaram apresentar modelos teóricos para área da estratégia organizacional, 

como meios de obter vantagem competitiva e gerar valor, na qual se destacam duas 

visões: baseada em mercado e baseada em recursos. 

Diante da complexidade das organizações modernas, que necessitam tanto 

integrar-se, quanto distinguir-se, as decisões tornam-se indispensáveis nas mudanças 

organizacionais dos processos produtivos (MILLER; HICKON; WILSON, 2012). 

Desse modo, Hammond, Keeney e Raifa (2006) abordam que o processo de 

tomada de decisões no ambiente interno das organizações é a tarefa mais importante, 

sendo considerada de alto grau de dificuldade e risco para qualquer gestor. 

Segundo Hardy e Fachin (2000), no âmbito das IES, poucas decisões são tomadas 

por determinação administrativa, a maioria das decisões são de natureza global, ou seja, 
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fruto da escolha coletiva dos agentes que a compõem, designados por meio de comissões, 

resultando em decisões categorizadas, sendo elas colegiadas, políticas, anarquias ou 

racionais (processos analíticos). 

Na administração das IFEs, o gestor necessita aplicar o processo de planejar, 

organizar, liderar e monitorar o trabalho dos membros da organização, por meio da 

utilização dos recursos disponíveis, atingindo assim seus objetivos institucionais, 

alinhado com as demandas do contexto externo (SCHLICKMANN, 2013). 

Realizar escolhas é um processo inerente a exigência da atuação administrativa. 

Essas escolhas podem envolver, por um lado, decisões simples, assim como decisões mais 

complexas, nas quais as consequências podem vir a acarretar um impacto maior, como a 

sobrevivência e o sucesso das organizações. 

Destaca-se que a missão das IFEs, como entidades da administração pública 

indireta, é distinta da missão das empresas de ensino privado. Enquanto no setor privado 

o maior objetivo é o lucro monetário, as instituições públicas de ensino têm como missão 

atender o bem comum e o social, por meio da oferta de cursos para a formação 

profissional, fomento da pesquisa para desenvolvimento da nação e da ampliação da 

extensão, para que estes serviços cheguem até à sociedade (MIZAEL et al., 2013, p. 1152-

1156). 

A complexidade que envolve a gestão do IFMT exige que os Gestores possam 

realizar ações concretas e exitosas, primando pela racionalização dos recursos 

disponíveis, de modo planejado e articulado. Neste sentido, estabelecer metas para a 

oferta de cursos apresenta-se como um desafio para o IFMT, pois a instituição está 

comprometida ética e socialmente com o ser humano, com os recursos materiais e naturais 

existentes. Desta forma, o processo de criação de novos cursos, durante a elaboração do 

PDI, permite estreitar a distância da Política Pública aos cidadãos detentores deste direito. 

A principal justificativa para elaboração deste estudo foi a de ampliar as 

estratégias que promovam o desenvolvimento local e regional, por meio da oferta de 

cursos, juntamente à dinâmica do mercado e contexto em que a IFE está inserida, 

mediante a sistematização de método para criação de novos cursos, para utilização 

durante a elaboração e vigência do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. 

Este estudo tem como unidade investigada a antiga EAFC, hoje IFMT – Campus 

Cáceres Prof. Olegário Baldo. A unidade investigada é uma organização fundada em 17 

de agosto de 1980, que teve sua origem no programa de expansão e melhoria do ensino 

Técnico Profissionalizante, com a participação do MEC – PREMEM, do Governo de 
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Mato Grosso e Prefeitura Municipal e Cáceres-MT, somando 40 (quarenta) anos de 

existência de atuação na educação profissional e tecnológica. 

Cabe mencionar que o autor desta pesquisa exerce atualmente suas funções na 

Diretoria de Administração e Planejamento da unidade investigada e, portanto, necessita 

participar eventualmente na elaboração do PDI. 

Como delimitação temporal, o estudo foi centrado no período de 2009 a 2019, que 

corresponde a data de criação do primeiro PDI, até o início da vigência do documento 

atual (2019/2023). 

Foram efetuadas buscas na internet, de estudos nos últimos 10 anos, em bases de 

pesquisa como, “CAPES”, “Google Acadêmico”, “Scopus”, “Web of Science”, “Scielo”. 

Em relação às escolhas dos fundamentos teóricos, o trabalho está ancorado nos conceitos 

que abrangem: administração e educação pública, planejamento estratégico, 

desenvolvimento de novos produtos e tomada de decisões, no âmbito das organizações. 

Dentre os resultados encontrados, foram selecionadas os que possuíam relação e 

relevância com o tema da pesquisa e seus objetivos. 

Embora existam trabalhos acadêmicos que abordam o Plano de Desenvolvimento 

Institucional nas IFE como processo de planejamento institucional, não se encontrou 

dentre a literatura revisada, um inventário de ações que evidenciem e sistematizem 

método para o processo de criação de novos cursos, que constitui o objeto desta pesquisa. 

Tem-se consciência de que, mesmo atendendo ao objetivo deste trabalho, as 

escolhas teóricas efetuadas representam, apenas, uma parte de tudo que existe no campo 

técnico e científico sobre o assunto. 

Para fins de delimitação temporal, o estudo foi centrado no período de 2009 a 

2019, que corresponde a data de criação do primeiro PDI, até a vigência do documento 

atual. Neste período, foi possível realizar a análise documental acerca do processo de 

criação de novos cursos, no âmbito da unidade investigada e do IFMT. 

Ressalta que esta pesquisa não pretende esgotar as contribuições possíveis que a 

literatura e os estudiosos do tema possam trazer à academia, mas apresentar um método 

sistematizado que poderá contribuir com a melhoria do processo de criação de novos 

cursos. 

O IFMT é uma instituição com foco na formação profissional. Neste sentido, o 

ambiente externo impacta nas demandas de criação de novos cursos, uma vez que deve 

estar em sintonia ao contexto local. Sendo assim, é necessário que haja uma visão baseada 

no mercado, objetivando agregar valor no processo de criação de novos cursos, por meio 
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de ações direcionadas de investimento no meio interno (servidores, infraestrutura, 

recursos e materiais). 

A aplicação piloto do método sistematizado no auxílio para criação de novos 

cursos, realizada nesta pesquisa, traz uma contribuição ao IFMT e demais IFE, visto que 

foi desenvolvido a partir da literatura científica disponível na academia, adaptando-se à 

realidade de uma organização pública. 

Todavia, devido às particularidades desta pesquisa, o trabalho está centrado em 

apenas uma temática, que é a sistematização de método para auxílio no processo de 

criação de novos cursos, considerando a inexistência desta ação no âmbito do IFMT, 

quando da elaboração dos PDIs. 

De maneira a atingir os objetivos apresentados, esta dissertação está estruturada 

em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo, dedicado à introdução, apresenta o contexto da realidade 

investigada, problema de pesquisa e objetivos, justificativa e delimitação da pesquisa e a 

estrutura deste trabalho. 

O segundo capítulo é destinado à fundamentação teórica e aborda aspectos 

importantes relativos ao Planejamento Estratégico, o desenvolvimento de novos produtos 

e a Tomada de Decisão nas organizações, trazendo para o contexto de criação de novos 

cursos em uma IFE, de maneira a estruturar o método (etapas necessárias). 

O terceiro capítulo aborda a metodologia utilizada para a realização deste 

trabalho, incluindo a especificação do problema, a delimitação, a caracterização da 

pesquisa e as limitações deste estudo. 

O quarto capítulo apresenta uma análise exploratória dos resultados da pesquisa, 

considerando a pergunta de pesquisa, objetivo geral e específicos deste estudo, assim 

como a aplicação piloto do método sistematizado para auxílio na criação de novos cursos 

em uma IFE. 

O quinto capítulo trata das considerações finais e apresenta algumas informações 

decorrentes do trabalho realizado, bem como apresenta as sugestões para novos estudos. 

Ao final, são apresentadas as referências e os apêndices utilizados nesta 

dissertação. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Planejamento Estratégico e a Criação de Novos Cursos 

 

Segundo Ribeiro (2016), a administração pública é essencial para o desempenho 

das atividades do Estado, em prol da manutenção da vida em sociedade, legitimando 

políticas públicas e o cumprimento da função social. Em complemento a este ponto de 

vista, Matias Pereira (2010) afirma que a Administração Pública é composta pelo 

conjunto de entidades responsáveis por serviços e atividades administrativas, voltadas 

para a sociedade, enquanto que no setor privado, o resultado pretendido é potencializar o 

lucro.  

A partir disso, é possível dizer que a administração pública pode ser definida 

objetivamente como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para 

assegurar os interesses coletivos e, subjetivamente, como o conjunto de órgãos e de 

pessoas jurídicas aos quais a Lei atribui o exercício da função administrativa do Estado 

(MORAES, 2002). 

Meirelles (2002) aponta que as atividades na administração pública devem ser 

exercidas com presteza, perfeição e rendimento funcional, de modo a satisfazer as 

demandas da sociedade. Nesse sentido, é possível observar que a conjuntura no país exige 

a otimização de recursos públicos pelas organizações. Em outras palavras, a 

Administração Pública necessita cumprir sua função social, a partir da correta aplicação 

dos recursos públicos, para alcance dos resultados almejados pela sociedade.  

Cunha (1995) afirma que as instituições públicas, por serem criadas e sustentadas 

pelo poder público, geralmente têm a sua sobrevivência garantida e, portanto, não 

desenvolvem preocupações com ameaças e oportunidades. Por isso, as organizações, em 

especial as repartições públicas, tenderiam a procrastinar quanto às mudanças de gestão. 

Tal problemática acaba representando um contrassenso na dinâmica de relações na 

sociedade atual. 

As instituições públicas vêm enfrentando muitas lutas para prestar os serviços aos 

cidadãos e a implementação de soluções para os desafios públicos, dentre eles os 

relacionados com a globalização, a capacidade do Estado, a queda de confiança no poder 

público, o combate à desigualdade, a busca pela boa governança e a necessidade de 

reformas administrativas (CUNHA, 2016). 
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Neste contexto, Oliveira (2012, p.122) destaca que na visão da sociedade existe 

uma expressiva transformação sobre “a cobrança de resultados e prestação de contas dos 

gestores públicos sobre a efetiva gestão da coisa pública”. Isto explicaria as dificuldades 

para definir e operacionalizar os seus objetivos, assim como a defasagem de habilidade 

gerencial para estabelecer mudanças organizacionais, no âmbito da administração 

pública.  

Nas últimas décadas, houve uma sucessão de mudanças nos campos econômico, 

político e social, em todo o mundo, o que impulsionou o surgimento de um novo modelo 

de gestão, conhecido como Administração Pública Gerencial (RIBEIRO, 2016).  

Bergue (2011) aponta que a administração pública gerencial trouxe importação de 

tecnologias e conceitos gerenciais, advindos de experiências e da utilização por 

organizações privadas.  Este processo foi impulsionado pela atualização na legislação e 

pelos princípios constitucionais, pressionando a administração pública a se modernizar e 

a utilizar instrumentos de gestão, como o Planejamento Estratégico (DE TONI, 2016).  

Em uma abordagem inicial, segundo Oliveira (2011, p.3), o planejamento 

estratégico equivaleria à diretriz que a organização vislumbra, frente a novos desafios, 

estabelecendo de forma clara e precisa a junção de esforços para atingir o objetivo 

pretendido. Neste sentido, o planejamento estratégico é um processo contínuo que visa a 

alinhar a organização para o alcance das metas delineadas de modo eficiente e com o 

mínimo de recursos (SILVA, PASTOR & STÁBILE, 2015). 

Para Bateman e Snell (2010, p. 116), o planejamento é um processo racional e 

estruturado, no sentido de tomar decisões sobre metas e atividades a serem trilhadas pela 

organização. Por outro lado, Bernardi (2013, p. 5) alerta para o fato de que o planejamento 

define objetivos e concentra esforços, mas não necessariamente assegura o resultado 

pretendido, em virtude da dinâmica e das turbulências que as organizações podem sofrer 

durante o percurso. 

O planejamento pode ser compreendido por tudo aquilo que é estruturado antes 

da ação ser realizada, sendo conceituado como uma forma racional de organizar os meios 

para alcançar os objetivos e metas desejados (ACKOFF, 1976). Para o autor, o 

planejamento é o processo de formular o que fazer e como fazer, por meio de avaliações 

que direcionem ao futuro desejado pela organização. 

Há diversas definições para o conceito de planejamento estratégico. Na visão de 

Poister e Streib (2005) trata-se de uma junção entre pensamento futuro, análise de 

objetivos e avaliação de metas, com objetivo de assegurar o desempenho e o êxito da 
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organização no longo prazo. Em complemento, Mintzberg (1994) afirma que é um 

processo na qual a organização realiza a programação de quais recursos devem possuir e 

como serão empregados, por meio de formalização da estratégia pelos gestores. 

Na perspectiva de Mintzberg et al. (2007), o planejamento estratégico é um 

processo no qual a organização avalia os fatores presentes em seu ambiente, para a partir 

destes obter informações que direcionem ao auxílio de projeções futuras. 

Portanto, o planejamento estratégico pode ser compreendido como um conjunto 

de processos empreendidos para desenvolver uma série de estratégias, para ajudar a 

organização a atingir seus objetivos, dentro de um intervalo de tempo (BROOME, 

BOWERSOX & RELF, 2017).  

O planejamento não se esgota na concepção de um plano, mas trata-se de um 

processo dinâmico que busca transformar a realidade e se constitui em uma “atividade 

orientada para a obtenção de um resultado racional” (MATIAS PEREIRA, 2010, p. 260). 

Na visão de Wolf & Floyd (2013), o processo do planejamento estratégico está 

estruturado em uma cadeia de ações, conforme Figura 3. 

 
 

Figura 3: Fases do planejamento 

Fonte: Elaborado e adaptado pelo autor com base em Wolf & Floyd (2013) 
 

Desta forma, o planejamento estratégico pode ser visto como um conjunto de 

ações interligadas, complementares, participativas, deliberativas e ordenadoras de ações, 

no sentido de organizar a participação, a captação de ideias, construir consenso entre os 

agentes envolvidos e, posteriormente, facilitar a implementação das ações. 

Planejamento 
Estratégico

1 - Definição da 
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elaborar plano de 
ação, metas, 

cronograma e 
indicadores
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Corrobora com este entendimento Rezende (2008, p.18), afirmando que “o 

planejamento estratégico da organização é um processo dinâmico, sistêmico, coletivo, 

participativo e contínuo para determinação dos objetivos, estratégias e ações da 

organização”. 

Assim, o planejamento varia de acordo com as características de cada instituição 

e visa a alcançar eficiência nas ações governamentais (MATIAS-PEREIRA, 2010). 

Gandin (2010, p. 89-90) descreve planejamento como: 

 
O conjunto de técnicas para dar aos grupos e às instituições: a) a visão global 

da realidade e da ação do grupo, inserindo-a num todo mais amplo, buscando 

fins reais e significativos; b) a adequada firmeza, clareza e precisão nas ações 

concretas do dia a dia.  

 

Segundo Meyer Jr. (1988), o planejamento estratégico pode ser definido como um 

processo continuado e adaptativo, por meio do qual uma organização define e redefine 

sua missão, seus objetivos, seleciona as estratégias e meios para atingi-las, por meio de 

constante interação com o ambiente externo. 

Assim, é possível dizer, conforme Oliveira (2010), que o processo de 

planejamento estratégico é um exercício sistemático que visa a mitigar as incertezas 

futuras, ampliando o êxito nos resultados pretendidos pela organização. 

Além disso, o processo de planejamento estratégico tem o propósito de 

potencializar os resultados de uma organização, aprimorando sua missão e o 

desenvolvimento sustentável de criação de valores organizacionais (KAPLAN e 

NORTON, 2000). 

Dentro do planejamento estratégico, conforme Oliveira (1991), há os níveis de 

decisão assim dispostos: 1 – Nível Estratégico: envolve as decisões a serem tomadas pela 

alta administração; 2 – Nível Tático: concentra as principais divisões táticas; 3 – Nível 

Operacional: departamentos e indivíduos executam as atividades com base nas decisões 

operacionais. 

O mesmo pesquisador sustenta que compete ao nível estratégico a formulação de 

objetivos e definição dos caminhos a serem percorridos, após a avaliação de variáveis do 

ambiente e o contexto da organização. Thompson e Strickland (2004) complementam tal 

ideia defendendo que a depender da organização, é necessário direcionar o planejamento 

com base nos diversos fatores situacionais. A Figura 4 representa este modelo: 
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Figura 4: Fatores que moldam a escolha da estratégia 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, com base em Thompson Jr e Strickland (2004, p. 68). 
 

Os autores Fischmann e Almeida (2009) afirmam que o planejamento estratégico 

pode ser definido como uma técnica administrativa, resultante da análise do ambiente, 

identificação das oportunidades e ameaças, seus pontos fortes e fracos, aliados à sua 

missão. Oliveira et al. (2014) complementam tal definição dizendo que o planejamento 

estratégico pode ser considerado como um processo de mudança de rotina organizacional. 

O alinhamento e o foco no planejamento são os termos que possibilitam atingir bons 

resultados, a partir da sinergia entre as partes que compõem a organização (KAPLAN e 

NORTON, 2000). 

Em outra vertente, para Gelbcke et al. (2006) e Bateman (2006), o planejamento 

estratégico é um conjunto de procedimentos que permite definir missão, valores e 

objetivos da instituição, estabelecendo-se como um marco inicial de mudança 

organizacional.  

Todos esses conceitos apresentados convergem para o fato de que o planejamento 

estratégico deve estar presente na organização como um processo contínuo e flexível, pois 

necessita de ajustes frente a novos desafios. Dentro dele, há diversas ferramentas e 

técnicas gerenciais, principalmente as ligadas a práticas de gestão estratégica nas 

organizações. Segundo Ribeiro e Bliacheriene (2013), tais ferramentas ou técnicas 

gerenciais promovem melhor planejamento organizacional, além de delinear os 

programas e ações, em prol do alcance do objetivo da organização. Nesse sentido, Sasdelli 
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(2013) aponta para o fato de que a sua aplicação é necessária para identificação de causas 

e soluções de problemas organizacionais, a partir do planejamento estratégico. 

Assim, as ferramentas ou técnicas gerencias seriam os instrumentos utilizados 

para o desenvolvimento, medição, análise e melhoria da qualidade nas organizações, 

permitindo a solução dos principais problemas organizacionais (BAMFORD; 

GREATBANKS, 2005; ALSALEH, 2007). 

Colombo (2004) avalia que o planejamento estratégico auxilia o gestor 

educacional em seus processos internos, bem como aprimora os atos de gestão a partir de 

resultados positivos para instituição de ensino. Nessa perspectiva, Borges (2004, p.30) 

exemplifica a importância de se planejar, afirmando que “assim como não se constrói um 

prédio ou uma estrada sem projeto, não se deve construir uma escola sem planejamento”. 

A partir destes desafios, é necessário ampliar a prática do planejamento estratégico dentro 

das organizações, em especial, as instituições de ensino. 

 O planejamento estratégico, enquanto instrumento de gestão, utilizado nos 

setores de negócios por organizações privadas, tem sido adotado por instituições de 

ensino (BEST et al., 2015).  

Há um ambiente de complexidade para implementação do planejamento 

estratégico no âmbito das instituições de ensino, no entanto diversos benefícios podem 

ser obtidos por meio da sua utilização, tais como a adaptação de instrumentos de gestão, 

em prol da melhoria do planejamento organizacional (BARCELOS & JR, 2018). 

Por meio deste processo de planejamento estratégico, as instituições de ensino têm 

a possibilidade de definir seus objetivos, estabelecer estratégias e controlar suas ações, 

permitindo maior capacidade de atendimento as demandas da sociedade. 

Kaufman (1991) afirma que apesar das diferenças fundamentais existentes entre 

as instituições de ensino privadas ou públicas, o conceito de planejamento estratégico é 

aplicável a ambas, independentemente de suas características e peculiaridades.  

Gerir uma instituição de ensino é um sistema complexo, pois a criação de valor 

para a sociedade está equilibrada nos ativos intangíveis (conhecimento do ambiente, 

processos, sistemas e informação), que se traduzirão na prestação de serviços 

educacionais (SILVA, 2008). 

Neste sentido, a Visão Baseada em Mercado - VBM e a Visão Baseada em Recurso 

- VBR buscam compreender a vantagem competitiva e geração de valor para a 

organização, a partir de pressupostos opostos. A VBM admite a estrutura externa da 

organização para direcionamento das ações internas, enquanto a VBR apresenta os 
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recursos e capacidades existentes no ambiente interno como fundamentos para a 

determinação das ações organizacionais no ambiente externo (BÖRNER, 2000). 

Segundo Porter (1986), a VBM parte da análise sistemática das estruturas e 

influências ambientais externas, no sentido de guiar a organização na compreensão do 

meio para aumentar sua competitividade, diferenciação e estabelecimento de ações 

internas.  

Do outro lado, a VBR tem por base os recursos internos como essenciais para 

atingir o resultado pretendido (produtos/serviços), trazendo uma análise mais profunda 

do que considerar somente os produtos (SPALENZA, 2016).  

Dos conceitos apresentados, trazendo para a realidade das IFE, esta pesquisa 

baseou-se na VBM, pois esta parte da necessidade de compreensão do contexto local para 

cumprir com a missão de oferta de cursos para qualificação profissional, o que torna 

essencial a avaliação do ambiente externo para planejamento no meio interno (servidores, 

infraestrutura, recursos e materiais). Apesar do enfoque neste trabalho ser a VBM existem 

aspectos da VBR que podem ser considerados, tais como a disponibilidade de recursos 

existente no ambiente interno para poder planejar ações para o ambiente externo, em 

especial a oferta de cursos.  

Desta forma, a educação precisa ser vista como um bem público, que tem 

compromisso com a sociedade e com a nação (DIAS SOBRINHO, 2010). É necessário 

destacar que a educação tem papel fundamental para delinear o futuro do país. 

Neste contexto, as IFEs contribuem em prol do desenvolvimento da sociedade, no 

entanto, necessitam ampliar a utilização de instrumentos da administração pública 

gerencial, permitindo, assim, melhores resultados. 

Apesar das estruturas complexas apresentadas pelas IFEs, estas possuem 

autonomia para construir seus modelos organizacionais a partir de características e 

peculiaridades do ambiente que o cercam. As IFEs, são desta forma, influenciadas 

constantemente pela crescente democratização da sociedade, bem como pelo aumento 

substancial da problemática social e tecnológica, que acompanha e caracteriza a vida 

humana na sociedade (COLOSSI, 1999). 

As IFEs possuem vinculação ao Sistema de Instituições Federais de Ensino 

Superior da Rede Pública, contribuindo em prol do desenvolvimento científico e 

tecnológico da nação (MENEZES & SANTOS, 2002).  
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Dentre as várias prerrogativas e direitos sociais e legais que as IFEs possuem, 

destacam-se as garantias constitucionais às suas existências e autonomia, como expressa 

o artigo 207 da Constituição Federal de 1988: 

 
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa 

e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas 

estrangeiros, na forma da lei (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 

1996). 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e 

tecnológica (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de1996). 

 

Conforme Colombo (2011), para garantir os resultados na gestão das IFE são 

necessárias duas condições: i) cumprir os princípios regimentais e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional; ii) ampliar a filosofia gerencial, no sentido de delegar 

autoridade e responsabilidade aos gestores, para que possam atingir os objetivos 

institucionais propostos pela organização. 

O PDI é um instrumento de planejamento e gestão que se tornou uma exigência 

legal para as IES públicas e privadas (BRASIL, 2004). Tal documento é um plano para o 

futuro, que diz para a comunidade o que será feito nos próximos cinco anos. Nesse 

sentido, o MEC assim o define: 

 
O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, elaborado para um período 

de cinco anos, é o documento que identifica a Instituição de Ensino Superior 

(IES), no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, 

às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura 

organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende 

desenvolver (MEC, 2007ª). 

 

O PDI é um documento diretor para alcance de políticas públicas de atendimento 

às demandas da sociedade, por meio de ações estratégicas, tomada de decisão, controle e 

avaliação institucional, sendo que a sociedade deve participar deste processo de 

planejamento organizacional (MURIEL, 2006). 

Martins (2006) afirma que o PDI é a demonstração do compromisso social da 

instituição, uma vez que estabelece e explicita a relação entre o seu projeto pedagógico e 

as finalidades da educação, delineadas pelo atual projeto. 

Sua composição mínima é estabelecida pelo Decreto N. º 5.773/2006, que serve 

de guia para a elaboração do planejamento institucional, em que podem ser destacados os 

incisos: I, II, III, VIII, IX e X do Art. 16, que determinam a estrutura do PDI: 
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Art. 16. - O plano de desenvolvimento institucional deverá conter, pelo menos, 

os seguintes elementos: 

I – missão, objetivos e metas da instituição, em sua área de atuação, bem como 

seu histórico de implantação e desenvolvimento, se for o caso; 

II – projeto pedagógico da instituição; 

III – cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e de 

cada um de seus cursos, especificando-se a programação de abertura de 

cursos, aumento de vagas, ampliação das instalações físicas e, quando for 

o caso, a revisão de abertura dos cursos fora de sede; 

VIII – oferta de educação a distância, sua abrangência e polos de apoio 

presencial; 

IX – oferta de cursos e programas de mestrado e doutorado; e 

X – demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras. (BRASIL, 

2006). (Grifo nosso). 

 

 A Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, Lei de criação do SINAES – Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior em seu art. 3º, define o PDI como parte 

integrante da avaliação institucional, das instituições de ensino superior. 

 
Art. 3° A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo 

identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas 

atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes 

dimensões institucionais, dentre elas obrigatoriamente as seguintes: 

I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades; 

III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que 

se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural; 

IV – a comunicação com a sociedade (BRASIL, 2004). 

 

Desta maneira, o PDI é um documento institucional, que possibilita o processo de 

planejamento, organização, liderança e controle do trabalho dos membros da organização, 

com objetivo de alcançar seus objetivos. 

O documento em questão deve estar intimamente articulado com a prática e com 

os resultados da avaliação institucional, refletindo a missão da instituição de ensino e as 

estratégias para atingir seus objetivos.  Deve apresentar o cronograma e a metodologia de 

implementação dos objetivos, metas e ações, observando a coerência e a articulação, em 

consonância com o ambiente que a instituição está inserida.  

Além disso, deverá apresentar um quadro-resumo contendo a relação dos 

principais indicadores de desempenho, que possibilite comparar, para cada um, a situação 

atual e futura (MEC, 2018).  
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No quadro 2, apresentam-se as descrições de cada eixo norteador do PDI, bem 

como é possível realizar uma análise de relevância de cada eixo em paralelo ao processo 

de criação de novos cursos em uma IFE. 

 

Quadro 2: As dimensões do Plano de Desenvolvimento Institucional 

PERFIL INSTITUCIONAL ANÁLISE – CRIAÇÃO 

NOVOS CURSOS 

Perfil Breve Histórico da IES; Inserção 

Regional; Missão; Finalidades; Objetivos 

e Metas; Área (s) de atuação acadêmica; 

Responsabilidade Social da IES; Políticas 

de Ensino; e Políticas de Extensão e 

Pesquisa. 

Fomentar dentro das IFEs o 

aspecto social, visando atender 

o pleno desenvolvimento local, 

regional e nacional. Ofertar e 

garantir a formação 

profissional, dentro do 

contexto da localização da 

unidade. 

GESTÃO INSTITUCIONAL ANÁLISE – CRIAÇÃO 

NOVOS CURSOS 

Organização 

Administrativa 

Estrutura Organizacional, Instâncias de 

Decisão e Organograma Institucional e 

Acadêmico; Órgãos Colegiados: 

atribuições, competências e composição; 

Órgãos de apoio às atividades 

acadêmicas; Autonomia da IES em 

relação à Mantenedora; Relações e 

parcerias com a comunidade, instituições 

e empresas. 

Garantir a participação das 

instâncias organizacionais no 

processo de criação dos 

objetivos e metas. Fomentar a 

criação de ideias e diretrizes 

para organização. 

Organização e Gestão de 

Pessoal 

Corpo docente – composição, políticas de 

qualificação, plano de carreira e regime 

de trabalho; Cronograma e plano de 

expansão do corpo docente, com titulação 

e regime de trabalho, detalhando perfil 

existente e pretendido para o período de 

vigência do PDI; Corpo 

técnico/administrativo – estruturação, 

políticas de qualificação, plano de 

carreira e/ou cargos e salários e 

cronograma de expansão. 

Analisar o potencial do corpo 

de servidores, ou seja, 

dimensionar a força de 

trabalho para cumprimento dos 

objetivos institucionais 

elaborados nos documentos 

oficiais (PDI). 

Políticas de Atendimento 

aos Discentes 

Formas de acesso, programas de apoio 

pedagógico e financeiro (bolsas); 

Estímulos à permanência (programa de 

nivelamento, atendimento 

psicopedagógico); Organização 

estudantil (Espaço para participação e 

convivência estudantil); 

Acompanhamento dos egressos. 

Fortalecer a permanência dos 

discentes, diminuindo a evasão 

escolar, por meio de políticas 

de assistência estudantil. 

ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA ANÁLISE – CRIAÇÃO 

NOVOS CURSOS 

Organização Didático-

Pedagógica 

Plano para atendimento às diretrizes 

pedagógicas, estabelecendo os critérios 

gerais para definição de: Perfil do 

egresso; seleção de conteúdo; princípios 

metodológicos; processo de avaliação; 

práticas pedagógicas inovadoras; 

políticas de estágio, prática profissional e 

atividades complementares; políticas e 

práticas de Educação à Distância. 

Atualizar as diretrizes 

pedagógicas, frente as 

necessidades reais do nicho 

mercadológico em que a 

instituição se encontra 

inserido, permitindo que a 

oferta do curso (ensino) seja 

adequada a demanda da 

sociedade. 
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Oferta de Cursos e 

Programas (Presenciais e 

a Distância) 

As Instituições, ressalvada a modalidade 

de ensino a distância, deverão apresentar 

dados relativos ao número de vagas, 

dimensões das turmas, turno de 

funcionamento e regime de matrícula de 

seus cursos. Informar ainda a situação 

atual dos cursos, incluindo o cronograma 

de expansão na vigência do PDI conforme 

detalhamento a seguir: Graduação; 

Sequenciais; Programas Especiais de 

Formação Pedagógica; Pós-Graduação 

(lato sensu); Pós-Graduação (stricto 

sensu); Programas de Extensão; e 

Programas de Pesquisa. 

Tomar decisão em critérios 

técnicos, a partir da seleção de 

ideias, considerando o 

contexto da unidade, ambiente 

externo e interno. 

Infraestrutura Infraestrutura física; Infraestrutura 

acadêmica; Adequação da infraestrutura 

para o atendimento aos portadores de 

necessidades especiais; Estratégias e 

meios para comunicação interna e 

externa; e Cronograma de expansão da 

infraestrutura para o período de vigência 

do PDI. 

Avaliar a capacidade de 

atendimento com 

infraestrutura adequada a 

oferta de ensino público e de 

qualidade, quando da criação 

de novos cursos. 

Aspectos Financeiros e 

Orçamentários 

Demonstração da sustentabilidade 

financeira, incluindo os programas de 

expansão previstos no PDI: Estratégia de 

gestão econômico-financeira; Planos de 

investimentos; e Previsão orçamentária e 

cronograma de execução (05 anos). 

Considerar a disponibilidade 

de recurso orçamentário, 

levando em conta o 

quantitativo de alunos que a 

organização possui, sendo 

necessário que os cursos 

criados estejam alinhados as 

demandas sociais. 

Avaliação e 

Acompanhamento do 

Desenvolvimento 

Institucional 

Projeto de Avaliação e Acompanhamento 

das atividades acadêmicas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, Planejamento e 

Gestão; Formas de participação da 

comunidade acadêmica, técnica e 

administrativa, incluindo a atuação da 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, 

em conformidade com o Sistema; 

Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES; e Formas de 

utilização dos resultados das avaliações. 

Monitorar o planejamento 

previsto, de maneira avaliar a 

percepção da comunidade 

externa e interna, sobre a 

missão organizacional e os 

objetivos propostos, 

principalmente quando da 

criação de cursos para 

sociedade. 

Anexos Projeto pedagógico do (s) curso (s) 

solicitado (s) para primeiro ano de 

vigência do PDI. 

Nota: Os projetos dos cursos aqui 

elencados, para os quais está sendo 

solicitada autorização de funcionamento, 

embora integrando o PDI, deverão 

constituir arquivos específicos anexados 

em local apropriado, nas Pastas 

Eletrônicas da Instituição, no sistema 

SAPIEnS/MEC. 

 

Atualizar os projetos 

pedagógicos sempre que 

necessário, levando em conta o 

processo de evolução da 

sociedade. 

Quadro 2: As dimensões do Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no MEC (2018) 
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É importante compreender que a elaboração do PDI não significa apenas uma 

obrigação do IFMT, mas também uma forma de estímulo aos membros das diversas 

comunidades associadas ao órgão.  

O PDI, enquanto documento institucional pactuado com a sociedade, deve efetivar 

suas expectativas, ideais coletivas e sugestões formalizadas, sendo seguido pelos gestores 

como parte essencial do planejamento estratégico da organização. Assim, como 

instrumento de planejamento institucional, deve ser revisto periodicamente, considerando 

a possibilidade de ajustes a fim de adequá-lo às diretrizes vigentes. 

O IFMT está em seu terceiro PDI (2019/2023). O primeiro vigorou de 2009 a 

2013, e o segundo, de 2014 até 31 de dezembro de 2018. Este documento permite uma 

reflexão sobre a gestão das IFEs, bem como uma análise do cumprimento dos objetivos 

propostos. 

Pelo exposto, o PDI é o principal documento de planejamento nas IFEs. Neste 

processo, almeja o cumprimento dos objetivos da organização, dentre eles, a criação de 

cursos a serem ofertados para a sociedade. Silva e Luz (2014) afirmam que para enfrentar 

os desafios da complexidade da gestão de uma IFE, os gestores devem fazer uso de 

ferramentas de gestão, como o planejamento estratégico, permitindo maior 

profissionalização da equipe aliada à nova configuração da gestão pública, por meio de 

uma direção gerencial. 

Em outras palavras, o processo de criação de cursos em uma IFE necessita de 

estabelecimento de uma sistematização de método, considerando as técnicas gerenciais 

ou ferramentas disponíveis no âmbito do planejamento estratégico. 

As ferramentas ou técnicas gerenciais, utilizadas para elaboração do planejamento 

estratégico, foram essenciais nas soluções das etapas do método sistematizado para 

auxílio de criação de novos cursos em um IFE, como poderá ser evidenciado no capítulo 

4.  

No entanto, considerando a proposta deste trabalho, é necessário aprofundar a 

busca na literatura para compreender processo de desenvolvimento de novos produtos e 

de tomada de decisão utilizadas em outras organizações, visando sistematizar método de 

auxílio para criação de novos cursos em uma IFE. 
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2.2. Desenvolvimento de Novos Produtos nas Organizações 

 

Segundo Caner e Tyler (2015) e Baker et al. (2016), o desenvolvimento de novos 

produtos (que envolve bens e serviços) engloba a integração de conhecimento, exigindo 

das organizações não apenas recursos internos de conhecimento, mas também a 

capacidade de analisar o ambiente externo, no sentido de ampliar compreender e captar 

as demandas existentes. 

O ambiente externo pode fornecer não só o conhecimento heterogêneo que 

preenche as lacunas de conhecimento para desenvolvimento de novos produtos, mas 

também várias combinações de conhecimento que melhoram o novo produto da 

organização (LAI et al., 2016). 

Na conjuntura da competitividade das organizações, uma das áreas de 

competências essencial para a sua sobrevivência é a capacidade de introduzir novos 

produtos (FERRAZ, KUPFER e HAGUENAUER, 1997). Assim, de acordo com Kotler 

(2000, p. 350), as organizações que não conseguem desenvolver novos produtos 

apresentam grande risco de não atingimento do sucesso. Na era de atualizações rápidas, 

a informação é muito útil para a concepção de um novo produto e o sucesso da 

organização (YI LI et al., 2019).  

O desenvolvimento de um novo produto é uma forma que pode permitir novas 

oportunidades para a organização (ROBERT, 1995). Nesse sentido, Chen et al. (2010) 

afirmam que este é um componente importante da estratégia da organização. 

Além disso, a capacidade de uma organização de gerar ideias novas e transformá-

las em novos produtos fornece uma base para a organização agregar valor e manter sua 

vantagem competitiva (IM et al., 2013). 

No entanto, apesar de ciente da relevância de desenvolvimento de novo produto 

pelas organizações, há ainda alta taxa de falhas, devido à pouca utilização de modelos, 

ferramentas ou técnicas, que auxiliem este processo (YEH, PAI e YANG, 2010). 

O desenvolvimento de novos produtos perpassa por atividades, tarefas, estágios e 

decisões, visando sistematizar a ideia inicial, para fins de melhoria do processo, até a 

disponibilização no mercado (SAMANN et al., 2012). Para Cheng (2000), tal prática é 

um processo de articulação das oportunidades de mercado, aliado às possibilidades 

técnicas de uma determinada organização (CHENG, 2000). 

Martins (2007) aponta que todas as visões de qualidade implicam principalmente 

à satisfação dos clientes e mercados, consequentemente ao aprimoramento dos resultados 
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organizacionais. Desta forma, produto é algo que pode ser oferecido ao mercado para 

suprir uma necessidade, por meio disto é possível atingir a satisfação de clientes, mediante 

o desenvolvimento de processo lógico (KOTLER, 2000, p. 416). 

Ainda nesta linha, Indezeichak (2005) afirma que o gerenciamento da qualidade 

dos produtos proporciona maximização da competitividade da organização, com centro 

na melhoria dos processos internos, visando satisfazer a demanda externa. Assim, o 

cenário competitivo entre as organizações tem levado a uma crescente criação e 

desenvolvimento de novos produtos, por meio de melhorias do processo, frente as 

demandas da sociedade (MELLO, 2005).  

As organizações necessitam de melhorias de processos de planejamento, 

considerando as tecnologias e as condições existentes no ramo, observando o segmento 

no qual está operando (MORGAN, 2002). 

Segundo Agostinetto (2006), para que a sistematização seja efetiva no processo 

de desenvolvimento de novos produtos, deve haver a melhoria contínua do produto, de 

maneira que atenda às demandas da sociedade. Assim, o desenvolvimento de um novo 

produto é uma forma que pode permitir novas oportunidades para uma organização 

(ROBERT, 1995). Com isso, muitas organizações não atingem o êxito de seus produtos 

por não seguirem etapas primordiais para atingir os objetivos propostos (NAKAGAWA, 

2011). 

Os autores Rudder, Ainsworth e Holgate (2001) afirmam que as organizações não 

podem seguir um único modelo, pois precisam considerar os seus fundamentos, avaliar 

as etapas do processo, adaptá-lo para a realidade a ser enfrentada. Neste sentido, Verganti 

(2008) afirma que o processo de desenvolvimento de novo produto, além de considerar o 

meio que a organização está inserida, precisa levar em conta aspectos sociais, 

administrativos e legais.  

Esse processo possui dois planos, que envolvem a organização e introduzem um 

fluxo regular: i) Estratégico: trata do planejamento político e gerenciamento do portfólio; 

ii) Tático: visualiza a oportunidade do projeto (PATTERSON & FENOGLIO, 1999). 

A partir da sistematização do processo de desenvolvimento de novos produtos, é 

necessário que cada etapa esteja bem definida, para que possa direcionar as ações 

necessárias para o sucesso do produto (DAVILA, 2000). Nesse sentido, Oliveira e 

Cavalcanti et al. (2011) conceituam que esse processo se baseia em uma visão 

essencialmente voltada para a tecnologia, em face da pesquisa, por meio da melhoria de 

produtos e processos. 
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Dentre os diversos modelos de processo de desenvolvimento de novos produtos, 

previstos na literatura, destacam-se nesta dissertação os autores Fuller (1984), Kotler 

(1989), Cooper (1990), Wheelright (1993), Robert (1995), Kotler (2000), Crawford e 

Benedetoo (2002) e Freixo (2004).  

As etapas do processo de desenvolvimento de produtos propostas por tais autores 

estão citadas no Quadro 3: 

 

Quadro 3: Etapas do processo de desenvolvimento de novos produtos. 

Etapa 

Autor Relação 

com 

lançamento 

de um novo 

curso 

Fuller 

(1984) 

Kotler 

(1989) 

Cooper 

(1990) 

Clark e 

Wheelright 

(1993) 

Robert 

(1995) 

Kotler 

(2000) 

Crawford 

e 

Benedetto 

(2002) 

Freixo 

(2004) 

1. identificação 

de objetivos e 

necessidades da 

empresa e do 

mercado; 

X X X X X X X  

Realizar a 

análise do 

contexto 

interno e 

externo, 

considerando a 

possibilidade 

formação 

profissional e 

tecnológica, 

delineando o 

objetivo. 

2. geração de 

ideias; 

X X X X  X X X 

Realizar a 

captação de 

ideias para 

novos cursos, 

a partir de 

diagnóstico do 

contexto da 

IFE. 

3. Processo de 

Inteligência de 

Marketing 

       X 

Compreender 

a demanda de 

formação 

profissional, 

transformando 

dados em 

estratégia 

competitiva. 

4. Processo de 

Planejamento da 

estratégia de 

Marketing 

       X 

Realizar a 

definição da 

estratégia, para 

abertura de um 

curso novo, 

auxiliando a 

gestão sobre os 

caminhos a 

percorrer, em 

prol de 

executar o que 

foi planejado. 
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Etapa 

Autor Relação 

com 

lançamento 

de um novo 

curso 

Fuller 

(1984) 

Kotler 

(1989) 

Cooper 

(1990) 

Clark e 

Wheelright 

(1993) 

Robert 

(1995) 

Kotler 

(2000) 

Crawford 

e 

Benedetto 

(2002) 

Freixo 

(2004) 

5. seleção das 

ideias; 

X X X X X X X  

Utilizar 

técnica de 

tomada de 

decisão para 

seleção dos 

cursos a serem 

criados. 

6. 

desenvolvimento; 

X X X X X X X X 

Elaborar e 

concluir todas 

as etapas 

administrativas 

e pedagógicas 

para início das 

atividades. 

7. produção; 

X X X  X X X  

Inserir novo 

curso para a 

sociedade 

como novo 

produto 

(serviço 

disponível). 

8. avaliação pelos 

consumidores; 

X X    X   

Aplicar 

avaliação e 

monitoramento 

dos resultados 

do curso 

proposto, junto 

ao público-

alvo. 

9. teste de 

mercado 

X X    X   

Realizar 

pesquisa 

quanto o êxito 

do curso 

proposto, 

levando em 

conta o 

objetivo 

institucional 

da organização 

(formação 

profissional e 

tecnológica), 

por meio de 

indicadores. 

Fonte: Adaptado de Fuller (1984), Kotler (1989), Cooper (1990), Wheelright (1993), Robert (1995), 

Kotler (2000), Crawford e Benedetoo (2002) e Freixo (2004). 
 

Da análise do Quadro 3, é possível identificar as etapas para o processo de 

desenvolvimento de novos produtos. Ainda, é possível se desenvolver uma análise de 

relevância de cada etapa no processo, tendo por base o processo de criação de novo curso 

em uma IFE. 
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De acordo com Park e Zaltman (1987, p. 269), é necessário o controle das 

mudanças do meio como um caminho para as ideias e oportunidades. O processo que leva 

ao lançamento de novos produtos requer planejamento para o sucesso de longo prazo de 

uma organização. 

 
Novos produtos são pontos fundamentais para o êxito e sucesso de longo prazo 

de uma organização. É necessário pesquisar e entender o que os consumidores 

estão desejando, para que os produtos a serem lançados tenham potencial e 

sucesso. (NEVE& CASTRO, 2003, p.41) 

 

O caminho para desenvolver novos produtos está no empenho conjunto da 

organização, pautado em um intenso planejamento e estabelecimento de processo 

sistemático de desenvolvimento (KOTLER E ARMSTRONG, 2003, p.257). Neste 

contexto, a criação de novos cursos em uma IFE pode ser comparada ao processo de 

desenvolvimento de novo produto, uma vez que a organização busca o crescimento e o 

cumprimento do objetivo institucional, por meio de atendimento das demandas externas. 

Para a criação de novo curso em uma IFE, é necessária a adoção de novos 

princípios técnicos, expandido características funcionais, por meio de melhorias no 

processo, buscando a identificação de oportunidades, tudo isso aliado à sistematização 

das etapas. 

É durante a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional que ocorre o 

processo de criação de novos cursos, dentro de uma IFE. Sistematizar este processo 

fortalece a correta aplicação dos recursos públicos, bem como contribui para o 

desenvolvimento local e regional em que a organização está inserida. 

A sistematização do processo de criação de novos cursos, de modo planejado, 

surge como auxílio para ampliar o êxito nos resultados pretendidos, trazendo impactos 

positivos para a sociedade. 

Desta forma, dado que o processo de criação de novos cursos pode ser visto como 

o processo de desenvolvimento de novo produto, faz-se necessário entender como um 

serviço ofertado por meio de procedimento planejado se alinha ao processo de apoio a 

tomada de decisão, uma vez que deverá haver a seleção do curso pretendido por uma IFE.  

 

2.3.  Tomada de Decisão para Criação de Novos Cursos em uma IFE 

 

As organizações interpretam e tomam decisões com base em informações do 

ambiente, com o intuito de estabelecer diretrizes para o alcance dos objetivos 
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organizacionais e o aprimoramento de boas práticas de gestão (MENDONÇA & 

VARVAKIS, 2018). A informação é fator primordial, devendo ser tratada como 

conhecimento que direciona ao processo de avaliação das alternativas, funcionando como 

elemento de ligação entre a tomada de decisão e o sucesso no resultado pretendido 

(PAGANOTTI, 2015). 

Segundo Simon (1977), “administrar” e “tomar decisão” podem ser considerados 

sinônimos. Em sua teoria da “Racionalidade Limitada”, o pesquisador defende que o 

decisor não almeja a decisão ótima, mas uma decisão satisfatória. Assim, relacionando 

com Rezende (2003), é possível dizer que decidir implica em tomar apenas um caminho, 

que pode ser adotado ou não. Este processo de escolher é conhecido como tomada de 

decisão, que deve ser, conforme apontam Robbins e Decenzo (2004), um processo 

racional, plenamente objetivo e lógico. Além disso, durante tal processo, deve ser 

realizado o diagnóstico do problema a ser resolvido, tendo em vista todos os aspectos 

relacionados, bem como as suas influências e interconexões (ALMEIDA et. al., 2012). 

O processo de tomada de decisão nas organizações pública ou privadas implica 

em resultados positivos ou negativos, mas sempre no sentido da busca pela evolução 

organizacional (CAMPOS, 2011). Daft (1997), por sua vez, classifica a tomada de decisão 

como o processo de identificar problemas e oportunidades para o crescimento da 

organização. Cada decisão tomada é realizada dentro de um contexto organizacional, 

sendo necessário colher informações, alternativas e preferências disponíveis, para 

direcionar o melhor caminho no momento (GOMES, 2014). 

Em outra perspectiva, Rivas (2016) afirma que a tomada de decisão é o estudo da 

identificação e escolha de alternativas, para alcançar o melhor resultado, considerando 

neste cenário há diversas variáveis. Assim, é possível dizer que as organizações procuram 

tomar decisões conforme se identificam com o meio, ou seja, como reconhecem e se 

adequam às necessidades impostas (MARCH, 2009). O desafio é destinar um dado 

conjunto de características, métodos, recursos e tempo disponível, frente às necessidades 

da problemática (ALMEIDA, 2011, p. 56). 

Segundo Santos (2004), a tomada de decisão necessita de foco, percepção da 

problemática, avaliação das alternativas (em comparação com o objetivo), para que então 

possa se decidir a melhor escolha para a organização. Assim sendo, uma tomada de 

decisão pode ser caracterizada como uma opção entre as alternativas ou possibilidades, 

com o propósito de solucionar impasses para atingir a finalidade da organização 

(SOBRAL &PECI, 2013). 
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Esse processo pode desencadear diferentes resultados diante do mesmo problema 

e do mesmo cenário, em virtude do conhecimento teórico e prático do assunto que a 

organização possui (VIDIGAL, 2011). Por este motivo, é necessário adotar instrumentos 

que ofereçam apoio técnico ao processo decisório (ALMEIDA, 2013). 

Neste sentido, Montana e Charnov (2013) afirmam que há três ambientes para a 

tomada de decisão: 1 - o ambiente da certeza, que conta com informações exatas do 

problema; 2 – o ambiente do risco, que utiliza de cálculos matemáticos probabilísticos; 3 

– o ambiente da incerteza, em que as informações não são completas e precisas. 

Para Gomes et al. (2002), existem situações diferentes em que uma decisão é 

tomada, conforme apresentado no Quadro 4: 

 

Quadro 4: Condições de Tomada de Decisão 

CONDIÇÃO DESCRIÇÃO DA CONDIÇÃO 

Certeza Total conhecimento de todos os estados da natureza do 

processo decisório. 

Risco Não conhecimento das probabilidades associadas a 

cada um dos estados da natureza do processo decisório. 

Incerteza/ignorância Não conhecimento dos estados ou das probabilidades 

associadas a cada um dos estados da natureza do 

processo decisório. 

Competição/conflito Estados da natureza do processo decisório são 

determinados pela ação de competidores e por isso a 

decisão fica sujeita à decisão deles. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base Gomes, Gomes e Almeida (2002). 

 

Numa outra perspectiva, para Bazerman (2004, p. 5), o processo de decisão 

compreende seis fases racionais: i) definir o problema; ii) identificar os critérios; iii) pesar 

os critérios de acordo com as preferências; iv) identificar as alternativas importantes; v) 

medir as alternativas em relação aos critérios e vi) calcular e escolher as alternativas de 

maior valor. 

 Já de acordo com Fulop (2005), a tomada de decisão pode ser escalonada em 8 

(oito) etapas, conforme Quadro 5. 

 

Quadro 5: Ordem dos passos para a Tomada de Decisão 

ETAPAS DESCRIÇÃO 

1 – Definir o problema 

• Tem como objetivo de identificar as 

principais causas; 

• Descrever a questão problemática de maneira 

clara e o resultado que almeja. 

2 – Determinar os requisitos 
• Condições de soluções aceitáveis a 

problemática. 
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ETAPAS DESCRIÇÃO 

3 – Definir metas 
• Objetivos pretendidos, o ponto que pretende 

alcançar. 

4 – Identificar alternativas • Diferentes abordagens. 

5 – Definir os critérios 

• Critérios para conhecer/detalhar as 

alternativas; 

• medidas objetivas das metas, potencial de 

cada alternativa. 

6 – Selecionar uma ferramenta 

de tomada de decisão 

• Depende do problema de decisão e os 

objetivos dos decisores. 

7 – Avaliar alternativas com 

base nos critérios 

• Dados de entrada, avaliação das alternativas 

com bases nos critérios. 

8 – Validar soluções com base 

na declaração do problema 

• As alternativas devem ser validadas com 

base nos requisitos e metas da problemática. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Fulop (2005). 

 

Bertero (2004, p. 01) afirma que a compreensão do processo de tomada de decisão 

é essencial para as organizações alcançarem os seus objetivos. A partir deste processo, é 

possível mitigar as incertezas, para ampliar os resultados positivos (CLEMEN & 

REILLV, 2001). 

Segundo Shimizu (2001), a escolha pela utilização dos modelos de tomada de 

decisões depende de sua finalidade, da possibilidade de tempo e custo e da complexidade 

dos problemas. Nessa perspectiva, Almeida e Costa (2003) destacam que a escolha do 

método está aliada a diversos fatores, tais como: características da situação problema, o 

contexto em que a organização se encontra e aliado as tendências da organização, no 

sentido de atingir o objetivo institucional. 

No contexto das IFE, os gestores lidam com diversas situações que necessitam da 

tomada de decisão. Caso este processo não avalie os critérios e objetivos, de maneira 

racional e técnica, o mesmo pode levar a resultado diferente do pretendido pela 

organização. 

Segundo Desiderio e Ferreira (2004), nas IFE, prevalecem a tomada de decisão 

alicerçadas pela racionalidade política ou modelo político, devido à natureza das suas 

atividades e ao alto nível de especialização funcional. Nessa perspectiva, o modelo de 

gestão aplicado pela alta gestão é que vai determinar os caminhos e os objetivos 

institucionais. No entanto, conforme Pacheco et. al. (2017), frente ao direcionamento 

político praticado nas IFE, envolvendo tomada de decisões, em que pesam as escolhas 

individuais, podem contribuir para ampliar a possibilidade de erros e a vulnerabilidade 

dos processos decisórios nestas instituições. 
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Reis (2019) afirma que o arranjo político existente dentro das IFE exalta a 

complexidade das relações de poder e, por outro lado, o corporativismo entre os pares, 

descartando os aspectos técnicos inerentes ao processo de tomada de decisão. 

Na tomada de decisão, é necessário que as IFE analisem e dimensionem os riscos 

de uma determinada problemática, permitindo construir conhecimento que alicerçará a 

decisão ou determinado caminho. Desta forma, tal processo incide na finalidade de uma 

escolha, entre múltiplas possibilidades, a qual deve ser acompanhada por etapas 

previamente fundadas, com fulcro na solução do problema da organização. 

É durante a construção do PDI nas instituições de ensino que é realizado o 

planejamento para criação de novos cursos a serem ofertados à sociedade. Neste processo 

ocorrem as decisões sobre quais serão ofertados. Por meio do PDI os processos 

administrativos se tornariam mais racionais e poderiam fornecer subsídios suficientes 

para tomada de decisão (SILVA & CRUZ, 2014). 

Sendo assim, a instituição pode utilizar técnicas de tomada de decisão para escolha 

no processo de criação de novos cursos, por meio de uma etapa de um método 

sistematizado, podendo ser aplicado durante a elaboração do PDI. 

O desenvolvimento de produto, apresentado na seção 2.2, demonstra as etapas 

necessárias para sistematização do método, desde a ideia inicial. Desta forma, é possível 

adaptar este processo para a realidade das IFE, quando da criação de novos cursos. O 

modelo de referência deve apresentar de forma estruturada a composição das etapas para 

consecução de novo produto, permitindo a compreensão de todos os agentes envolvidos, 

estabelecendo um método que dê apoio e sustente o ciclo do desenvolvimento (PINTO, 

2015). Os modelos existentes podem ser modelados para aplicação a um tipo de 

organização, um setor industrial, um arranjo produtivo local, isto é, tem aplicabilidade a 

qualquer organização, independentemente de sua natureza (MENDES, 2008). 

Dentre as etapas no processo de desenvolvimento de novo produto, haverá a etapa 

5, conforme apresentado no Quadro 3 da seção 2.2, que trata da “Seleção das ideias”, o 

que implica na necessidade de se utilizar técnicas de apoio a tomada de decisão, tendo em 

vista a busca por decisão racional, dentro do método sistematizado para criação de novos 

cursos. Corroborando, os autores Schmidt et al. (2009) afirmam que diversas 

organizações têm números diferentes de etapas, de atividades e de pontos de tomada de 

decisão no processo de desenvolvimento de novo produto. 

Até aqui foram abordados os conceitos de planejamento estratégico, 

desenvolvimento de novos produtos e tomada de decisão nas organizações, relacionando 
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sempre ao contexto das IFE, quando da criação de novos cursos durante a elaboração do 

PDI.  A partir destes, foi possível a sistematização de um método para auxílio no processo 

de criação de novos cursos, podendo ser utilizado no processo de elaboração do PDI, bem 

como no período de vigência deste documento. 

A construção do método sistematizado permite auxiliar os gestores no alcance do 

aprimoramento no processo de criação de novos cursos, considerando o contexto e o 

ambiente da instituição, ampliando o atendimento às demandas da sociedade. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo dedica-se a explicitar o desenvolvimento metodológico deste 

trabalho, apresentando a classificação da pesquisa, os procedimentos técnicos para a 

coleta de dados e a análise dos dados, tendo em vista a organização que serviu de objeto 

de estudo para sistematizar o método e os caminhos para atingir o objetivo geral. 

 

3.1.  Classificação da Pesquisa 

 

De maneira a sintetizar a classificação metodológica, foi elaborada a Tabela 2. 

 

Tabela 2: Síntese dos Procedimentos Metodológicos. 

ABORDAGEM CLASSIFICAÇÃO 

DA PESQUISA 

DESCRIÇÃO JUSTIFICATIVA 

N
at

u
re

za
 

Aplicada 

A pesquisa aplicada possui 

muitos pontos de contato 

com a pesquisa pura, pois 

depende de suas descobertas 

e se enriquece com o seu 

desenvolvimento (GIL p.43, 

1999). 
 

Buscar orientação 

prática para solução de 

problemas concretos do 

cotidiano, de modo a 

contribuir aos atos de 

gestão, tendo em vista o 

processo de criação de 

novos cursos em uma 

IFE. 

A
b
o
rd

ag
em

 d
o
 p

ro
b
le

m
a 

Qualitativa 

A pesquisa terá abordagem 

qualitativa, sendo realizada 

em cenários naturais, 

possibilitando geração de 

dados, com objetivo de 

entender um processo que 

está ocorrendo e seus 

resultados, extraindo 

resultados a partir das 

percepções e experiências 

dos participantes 

(CRESWELL, 2007). 

Buscar os aspectos 

próprios dos 

acontecimentos e 

motivações dos 

comportamentos. 

Trazer conceitos 

relacionados ao 

planejamento 

estratégico, novos 

produtos e tomada de 

decisão, relacionando 

ao processo de criação 

de cursos nas IFE. 
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ABORDAGEM CLASSIFICAÇÃO 

DA PESQUISA 

DESCRIÇÃO JUSTIFICATIVA 

O
b

je
ti

v
o

s 

Descritiva 

Procura conhecer a natureza, 

as características, a 

composição e os processos 

que constituem o fenômeno. 

É o tipo de pesquisa muito 

usual nas ciências Sociais 

(DUARTE & FURTADO, 

2014). 

Compreender melhor 

os fenômenos 

investigados, 

permitindo estudar as 

características de um 

grupo específico. 

Portanto ideal para o 

foco dessa pesquisa 

para entender e 

sistematizar método de 

a criação de novos 

cursos em uma IFE. 

E
st

ra
té

g
ia

 e
 p

ro
ce

d
im

en
to

s 
té

cn
ic

o
s 

Bibliográfica 

Levantamento bibliográfico 

de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por 

meios escritos e eletrônicos, 

como livros, artigos 

científicos entre outros 

(MATOS, 2001) 

Realizar o 

levantamento 

bibliográfico, 

considerando a 

literatura disponível, 

com objetivo de 

embasar o presente 

estudo. 

Documental 

O uso de documentos para a 

pesquisa traz relevantes 

informações, já que elas 

podem ser utilizadas em 

várias áreas de ciências 

humanas e sociais, 

aproximando o entendimento 

do objeto estuado, tais como 

sua contextualização histórica 

e sociocultural (SÁ-SILVA et 

al.,2009). 

Analisar documentos, 

relatórios e indicadores 

de desempenho, 

estratificando e 

convertendo os dados 

em planilhas 

eletrônicas e análise 

descritivas, permitindo 

identificar possíveis 

critérios que embasem a 

sistematização do 

método de criação de 

novos cursos. 

Pesquisa de 

campo 

É necessário estabelecer um 

plano, para que as perguntas 

sejam apresentadas de forma 

ordenada, numa sequência 

lógica, que dê unidade e 

resultado às informações a 

serem obtidas (RUDIO p. 94, 

1996). 

Aplicar questionários 

(comunidade interna e 

externa) e realizar 

entrevista (comunidade 

interna), com intuito de 

diagnosticar 

informações relevantes 

a temática desta 

pesquisa, bem como 

sistematizar o método 

de criação de novos 

cursos. 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

A pesquisa foi desenvolvida no IFMT – Cáceres Prof. Olegário Baldo, tendo como 

temática a sistematização de um método no processo de criação de novos cursos, para 
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aplicação durante a elaboração do PDI. Da análise documental, constatou-se a 

inexistência de processo sistematizado para a escolha dos cursos ofertados no âmbito do 

IFMT. 

A intenção não foi aprofundar a pesquisa no contexto dos demais campi, pois a 

partir da investigação realizada, abrangendo o processo de criação de novos cursos na 

unidade investigada, será possível desenvolver o produto tecnológico, bem como 

multiplicá-lo aos demais campi do IFMT e outras organizações. Apesar da pesquisa estar 

limitada à unidade investigada, a abordagem e o enfoque deste trabalho permitem a 

aplicação em instituições afins. 

Sinteticamente, o estudo realizado nesta pesquisa obedeceu a quatro fases 

principais: i) pesquisa bibliográfica; ii) pesquisa documental; iii) pesquisa de campo 

propriamente dita e iv) aplicação piloto do método.  

A pesquisa bibliográfica foi alicerçada na revisão da literatura acerca dos 

seguintes temas: Planejamento Estratégico, Desenvolvimento de Novos Produtos e 

Tomada de Decisão nas organizações. 

A pesquisa documental foi realizada por meio de extração e análise de documentos 

públicos, tendo em vista se tratar de instituição pública 

A pesquisa de campo foi realizada por meio de aplicação de questionário 

(Apêndices A e C) e entrevista (Apêndice B), envolvendo agentes da comunidade interna 

e externa. 

Por fim, a aplicação piloto permitiu a utilização do método, considerando a 

sistematização elaborada, aliado as técnicas gerenciais para solução de cada etapa do 

método. 

Para desenvolvimento do estudo em questão, foi realizada uma pesquisa de 

natureza aplicada, de abordagem qualitativa, sendo classificada quanto aos seus objetivos 

como descritiva. Todas as fases elencadas estão detalhadas na seção 3.2. 

 

3.2. Procedimentos Técnicos para Coleta de Dados 

 

Determinada a classificação da pesquisa, foi necessário aplicar técnicas e 

procedimentos apresentadas por Kauark et al. (2003), Gil (2010), Prodanov e Freitas 

(2013) e Marconi e Lakatos (2010), sendo estas utilizadas neste estudo para a solução do 

problema de pesquisa. 
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Nesta seção, objetivou-se levantar os instrumentos necessários para o alcance do 

resultado da pesquisa, que variam dependendo da natureza do trabalho, das circunstâncias 

e tipo de investigação (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010; MARCONI E 

LAKATOS, 2010). 

Preliminarmente, a pesquisa bibliográfica permitiu identificar os conceitos de 

planejamento estratégico, desenvolvimento de novos produtos e tomada de decisão nas 

organizações, trazendo para o contexto de criação de novos cursos dentro de uma IFE, 

quando da elaboração do PDI. A interpretação dos dados em uma pesquisa tem relação 

entre os dados empíricos e a teoria (GIL, 1999). 

Além disso, a pesquisa bibliográfica contribuiu na consecução do objetivo 

específico 2: “Compreender os conceitos teóricos de planejamento estratégico, 

lançamento de novos produtos e o processo de tomada de decisões nas organizações, 

relacionando com o processo de criação de novos cursos em uma IFE, para fins de 

estruturar o método.” 

Por meio da pesquisa bibliográfica, foi possível relacionar ao processo de criação 

de novos cursos dentro do IFMT, possibilitando a elaboração do método sistematizado, 

conforme proposto no objetivo geral e temática desta pesquisa. Ainda serviu de alicerce 

para formular as perguntas aplicadas no questionário e durante as entrevistas (Ambiente 

Interno e Externo).  

Já a pesquisa documental permitiu identificar como o IFMT tem se comportado 

no processo de criação de novos cursos para a sociedade, tendo em vista sua missão 

institucional, permitindo trazer um diagnóstico com dados pertinentes para o objeto desta 

investigação 

Ainda sobre a pesquisa documental, esta proporcionou a análise dos documentos 

oficiais do IFMT, do Estado de Mato Grosso e do Município de Cáceres. No âmbito do 

IFMT foram analisados o Plano de Desenvolvimento Institucional, Relatório de Gestão e 

os dados disponíveis na Plataforma Nilo Peçanha – PNP. Em relação ao estado foram 

considerados a base de dados do IBGE e SEPLAG. Já no município, foram analisados o 

Plano Diretor e os dados do IBGE. Desta forma, foi possível consultar informações e 

estatísticas relacionas ao estado e município, relacionando ao contexto da unidade 

investigada. 

Neste estudo, os questionários e a entrevista consideraram o ambiente interno e 

externo da organização. 
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Segundo Vergara (2010), o questionário pode ser enviado, entregue pessoalmente 

ou até mesmo pode ser apresentado na mídia eletrônica. Em relação à entrevista, May 

(2004, p. 145) afirma que está “permite identificar compreensões ricas das biografias, 

experiências, opiniões, valores, aspirações, atitudes e sentimentos das pessoas”. Ainda 

sobre entrevista com questionário semiestruturado ou estruturado, pode-se dizer que esta 

é uma forma de obtenção de dados sobre características, ações ou opiniões de 

determinado grupo de pessoas (BABBIE, 1999).  

Dando sequência, os questionários foram elaborados e enviados aos participantes 

desta pesquisa, sendo que para a comunidade interna utilizou o Apêndice A e para a 

comunidade externa o Apêndice C. Foi utilizada a plataforma Google Forms, em virtude 

de vantagens sobre aplicação, flexibilidade aos participantes para preenchimento das 

respostas, facilidade na utilização e a extração de planilhas elaboradas pela própria 

plataforma, possibilitando a análise dos dados coletados. Os questionários foram enviados 

por e-mail, no qual constavam Termo de Consentimento, objetivo de pesquisa e a 

faculdade de participar ou não do estudo.  

Já o Apêndice B serviu como roteiro para realização da entrevista, sendo este 

realizado somente após aplicação dos questionários (Apêndice A e C). Os mesmos 

respondentes do Apêndice A (comunidade interna) participaram da entrevista prevista no 

Apêndice B, por meio da plataforma do Google Meet.  

A entrevista foi previamente agendada com os membros da comunidade interna. 

No transcorrer das questões, foi possível maior interação com os participantes, resultando 

em melhor detalhamento das questões e/ou conceituações, permitindo um maior alcance 

de respostas, centralização no objeto de pesquisa e temática deste estudo, bem como 

facilitando na análise dos dados coletados. 

Tanto o questionário, quanto a entrevista, contribuíram para a extração de dados 

que serviram de base para compreensão do processo de criação de novos cursos e 

definição das etapas (fluxo adequado), na sistematização do método.  

Participaram nesta pesquisa, os gestores da unidade investigada e os 

representantes de entidade sem fins lucrativos e de associação comercial. O resultado 

desta investigação trouxe dados relevantes para sistematização do método de auxílio no 

processo de criação de novos cursos. 

Para análise do ambiente interno foi necessária a participação do Pró-Reitor de 

Ensino, do Pró-Reitor de Administração, do Pró-Reitor de Desenvolvimento 

Institucional, do Diretor Geral, do Diretor de Ensino, do Coordenador de Ensino, do 
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Coordenador de curso da educação básica e do Coordenador de Curso da educação 

superior.  

Ao todo, 8 (oito) gestores da unidade investigada participaram desta pesquisa. As 

atribuições exercidas por estes agentes possuem caráter estratégico dentro da 

organização, permitindo maior proximidade com o processo de criação de novos cursos, 

realizado durante a elaboração do PDI. Os participantes foram codificados por meio da 

letra “E” e numerados sequencialmente, por exemplo, E1, E2, E3 e assim por diante até 

o E8. 

Já no ambiente externo, participaram o presidente do Rotary Club de Cáceres – 

RCC e Associação Comercial Empresarial de Cáceres – ACEC, sendo codificados por 

meio da letra “R”, correspondente a R1 e R2, respectivamente. Ambas as instituições 

possuem ações estratégicas dentro do município, a primeira vinculada a organização e 

fomento da economia local, enquanto que a segunda possui foco no desenvolvimento 

humano e social. 

Estas organizações (RCC e ACEC) podem contribuir quanto ao direcionamento 

da demanda de oferta de cursos de uma IFE, levando em conta o contexto local, bem 

como apontar aspectos positivos e negativos sobre a atuação da unidade investigada.  

Com isso, a pesquisa foi dividida em quatro fases, trabalhando com técnicas 

combinadas, conforme figura 5: 

 
Figura 5: Procedimento Técnicos (etapas para elaboração definição do Método) 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Superadas as fases anteriores, foi realizada a tabulação e desenvolvimento do 

método conforme detalhado no Capítulo 4.  

 

3.3. Análise de Dados  

 

De acordo com Yin (2001, p. 131), a análise de dados consiste em estudar, 

categorizar em tabelas, recombinar as evidências, para fins de compreensão e análise do 

objeto de estudo. 

Assim, no tratamento dos dados foi utilizado análise de conteúdo, a qual objetiva 

a coleta, a análise, a interpretação e a descrição da investigação realizada. Segundo 

Moraes (1999), a análise de conteúdo é uma técnica utilizada para interpretar os 

documentos e informações, permitindo conhecimento da organização a fim de descrevê-

los. O pesquisador ainda afirma que a análise de conteúdo é uma técnica composta por 5 

etapas: 1 – Preparar as informações (identificar informações de documento); 2 – 

Transformar em unidades de análise; 3 – Classificar as unidades em categorias; 4 

Descrever os significados captados; 5 - Interpretar de maneira mais profunda o conteúdo 

dos dados descritos.  

Outros autores afirmam que a análise de conteúdo se divide em três etapas: Pré-

análise dos textos, estudo, e tratamento de resultados, por meio de inferências e 

interpretações do pesquisador (BARDIN, 1977; MOZZATO e GRZYBOVSKI, 2011). 

A análise de conteúdo foi utilizada para revisão da literatura (pesquisa 

bibliográfica), aplicada também na pesquisa documental. Em seguida, foi realizada a 

tabulação de dados.  

Segundo Gil (2008, p. 159), a tabulação de dados é o processo de agrupar e 

descrever os casos diversos em categorias de análise. A estatística descritiva foi a técnica 

utilizada para tratar os dados levantados da pesquisa bibliográfica, documental e de 

campo, na qual foram interpretados por meio de tabelas, gráficos e compreensão das 

medidas. Segundo Freund & Simon (2000), trata-se de organizar e sintetizar os dados 

para descrevê-los, sem ultrapassar os dados coletados. 

Na primeira fase, o levantamento bibliográfico permitiu uma maior familiaridade 

com os conceitos de planejamento estratégico, desenvolvimento de novos produtos e a 

tomada de decisão nas organizações. Tais conceitos são muito utilizados em organizações 

privadas, mas podem ser aplicados no âmbito das instituições federais de ensino, por meio 

de sistematização de método para solução de problemática evidenciada.  
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Na segunda fase deste trabalho, foi necessário o levantamento e análise do 

contexto da implantação da Rede Federal de Ensino, em especial o IFMT, pautados frente 

à organização da administração pública, por meio da análise documental (Documentos 

Institucionais).  

A análise documental resultou em dados oficiais extraídos de documentos 

construídos pela unidade objeto deste estudo, no período de 2009 a 2019. Estes dados 

permitiram realizar análise e comparativo entre os cursos propostos e os efetivamente 

criados, refletindo um panorama dos resultados alcançados pelo IFMT. 

Ainda sobre a análise documental, foram considerados os meios utilizados pelos 

agentes responsáveis de construção do PDI, tendo por base o processo de criação de novos 

cursos e a metodologia adotada para as deliberações organizacionais, no âmbito do IFMT.   

Durante o tratamento dos dados, foram realizadas interpretações qualitativas, com 

objetivo de levantar pressupostos, as quais definiram os fenômenos encontrados no 

processo de criação de novos cursos, com intuito de direcionar as etapas seguinte da 

pesquisa. 

A junção da primeira e da segunda fase resultou na elaboração de questionários 

(Apêndices A e C – comunidade interna/externa, respectivamente) e posterior a realização 

de entrevistas (Apêndice B – comunidade interna), conforme demonstrado na Figura 5. 

Os Apêndices A e C permitiram realizar um diagnóstico da organização, objeto 

deste estudo, para análise do panorama de como ocorrem as decisões para abertura de 

novos cursos dentro do IFMT e quais critérios são essenciais neste processo.  

Os questionários (Apêndice A e C) foram elaborados de maneira a padronizar as 

respostas, o que resultou em avaliação das alternativas e à definição do peso, 

considerando sua relevância. 

O Apêndice A foi composto por 4 seções, totalizando 35 questões. A primeira 

seção objetivou realizar uma apresentação da pesquisa. A segunda seção extraiu dados da 

caracterização dos respondentes. A terceira e quarta seção levantaram dados de criação 

de novos cursos, bem como os pontos de êxitos e equívocos neste processo, no âmbito do 

IFMT. 

Objetivando identificar a ótica da comunidade externa, o Apêndice C foi 

estruturado com 2 seções, na qual buscou levantar a caracterização dos respondentes, a 

percepção, ideias e avaliação, quanto aos cursos criados pelo IFMT. 
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Após compreensão dos dados obtidos pela aplicação dos questionários, tendo em 

vista o ambiente interno e externo da organização, conforme dados demonstrados no 

capítulo 4, foi possível realizar a entrevista (Apêndice B), junto à comunidade interna. 

Na realização da entrevista, o questionário semiestruturado foi elaborado com 

base nos conceitos levantados na literatura, em especial o planejamento estratégico, 

desenvolvimento de novos produtos e tomada de decisão, no âmbito das organizações.  

O Apêndice B foi dividido em duas seções. Na primeira, há 7 blocos de perguntas, 

correspondentes às 7 (sete) etapas do método piloto, em que foram avaliadas variáveis 

possíveis de cada bloco. A segunda seção é dedicada a avaliação e julgamento das 7 (sete) 

etapas propostas.  

Durante as entrevistas, realizada por meio do Google Meet, todo o conteúdo foi 

processado por meio de análise de conteúdo. Foram consideradas, na fase exploratória, a 

classificação e a categorização de critérios, para filtrar falas em comum, que pudessem 

direcionar o presente estudo. Em seguida, foram identificadas as recorrências, gerando 

tabelas descritivas, o que proporcionou a compreensão dos elementos e suas possíveis 

soluções. 

Ainda nas entrevistas, o questionário foi elaborado de maneira a padronizar as 

respostas, o que resultou em avaliação das alternativas segundo cada critério, além da 

definição do peso relativo dos critérios, considerando sua relevância. 

A entrevista possibilitou apresentar proposta piloto do método, de maneira 

sistematizada, conforme consta no Apêndice B. Desta ação, foi possível obter uma 

compreensão maior da temática deste estudo e consolidar a sistematização do método de 

auxílio para criação de novos cursos, no âmbito do IFMT, por meio de avaliação dos 

agentes participantes nesta fase. 

A entrevista permitiu também colher contribuições necessárias para 

aperfeiçoamento da sistematização do método, de maneira a referendar e consolidar o 

presente trabalho, gerando, assim, artefato tecnológico que poderá ser utilizado pelo 

IFMT e outras organizações. 

Da compreensão dos dados, foi possível embasar a utilização de técnicas 

gerenciais presentes na literatura para cada etapa do método, sistematizando o processo 

de criação de novos cursos. 

Almeida (2013) afirma que técnicas disponíveis no campo de planejamento 

estratégico e tomada de decisão não podem ser genéricas devido à complexidade dos 

problemas, portanto é necessário modelar uma ferramenta para cada problema, de forma 
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a responder todas as perguntas do sistema. Neste sentido, quando da aplicação piloto, 

foram utilizadas técnicas gerenciais para cada etapa do método, que permitissem a 

sistematização do processo e a solução da situação problema. 

As técnicas presentes nos conceitos de planejamento estratégico e tomada de 

decisão, que tivessem melhor aderência para interpretação e inferências, foram aplicadas 

ao método, no sentido de contribuir para o processo de criação de novos cursos, conforme 

aplicação piloto descrita no capítulo 4. 

Por fim, foi possível realizar uma comparação entre os resultados, considerando 

similaridades e contradições. Estes elementos norteadores permitiram realizar as 

inferências no sentido de proposta de solução para cada etapa do método, considerando 

as técnicas disponíveis no campo de planejamento estratégico e tomada de decisão. 

A abordagem de método piloto no processo de criação de novos cursos objetivou 

trazer uma contribuição para auxiliar os gestores no trabalho de tomada de decisão, 

permitindo avaliação de projetos, áreas, destinação de recursos, entre outras situações que 

ocorrem na organização. 

 

4. RESULTADOS (APLICAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO) 

 

Este capítulo está estruturado em quatro seções principais: (i) contextualização da 

instituição para a criação de novos cursos (análise documental); (ii) entrevistas e 

questionários para coleta de dados para estruturação do método (comunidade interna e 

externa); (iii) estruturação do método (avaliação/contribuições das etapas pela 

comunidade interna); (iv) aplicação piloto do método com apresentação da coleta de 

dados por meio de entrevistas e questionários. 

 

4.1. Contextualização da instituição para a criação de novos cursos 

 

No sentido de descrever o ambiente da unidade na qual a presente investigação foi 

realizada, objetiva-se apresentar as principais características que compõem o contexto do 

problema da pesquisa. Desta forma, nesta seção são apresentadas informações sobre o 

IFMT – Cáceres Prof. Olegário Baldo, bem como os cursos que foram inseridos nos PDIs, 

em um período que vai de 2009 a 2023, além de dados geográficos, econômicos e 

estruturantes do município de Cáceres-MT. 

O IFMT é uma autarquia do Governo Federal e integra o conjunto de organizações 

públicas, que compõem a estrutura de Instituições Federais de Ensino Superior, 
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vinculadas ao Ministério da Educação. O Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo fica a 

aproximadamente 214 km da capital do estado de Mato Grosso. Sua origem advém da 

antiga Escola Agrotécnica Federal de Cáceres – MT, que foi transformada em IFMT – 

Campus Cáceres, através da Lei de criação dos Institutos Federais (Lei n° 11.892/2008). 

O campus objeto desta pesquisa, em 2019, totalizava 1095 membros na 

comunidade educacional, sendo distribuídos da seguinte forma: 910 estudantes, 133 

servidores (63 docentes efetivos, 5 docentes temporários e 73 técnicos-administrativos) e 

44 colaboradores terceirizados (RELATÓRIO DE GESTÃO, 2019). 

No ano de 2020, o campus contou com os seguintes cursos em funcionamento: 2 

Técnicos Integrados ao Ensino Médio (Agropecuária e Informática – Regime Integral); 1 

Técnico em Agropecuária Subsequente (Pós-médio – Meio período); 1 Bacharelado em 

Engenharia Florestal (Regime Integral) e 1 Tecnólogo em Biocombustível (Meio 

Período), sendo todos ofertados diuturnamente. Na Tabela 3, apresenta-se a distribuição 

dos estudantes por tipo de curso, no ano de 2019. 

 

Tabela 3: Estudantes por tipo de curso (ano base 2019) 

TIPO DE CURSO MATRÍCULAS 

Técnico (Nível médio e pós médio) 684 

Bacharelado em Engenharia Florestal 187 

Tecnólogo em Biocombustível 39 

TOTAL GERAL 910 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, com base nos dados da Plataforma Nilo Peçanha – PNP 2020. 

 

Analisando a Tabela 3, verifica-se que os cursos técnicos alcançam 

aproximadamente 75% das matrículas, enquanto os cursos de graduação correspondem a 

aproximadamente 25% das matrículas. Outra questão importante é o fato de que o curso 

de Tecnólogo em Biocombustível, com duração de 3 anos (06 semestres), apresenta uma 

média de 6,5 alunos por semestre, com uma taxa de concluinte por ano de apenas 03 

estudantes (PNP, 2020), o que é muito abaixo do total das 40 vagas ofertadas 

semestralmente. 

Em relação aos servidores (docentes, docentes temporários e técnicos 

administrativos), a Tabela 4 apresenta a qualificação profissional da força de trabalho. 
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Tabela 4: Qualificação profissional dos servidores 

Servidor Educação 

Básica 

Graduação Especialização Mestrado Doutorado 

Docentes 0 4 9 40 15 

Técnicos 

Administrativos 

8 9 20 25 11 

TOTAL 8 13 29 65 26 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, com base nos dados do Relatório de Gestão de 2019. 

 

Analisando a Tabela 4, verifica-se que a unidade investigada possui um quadro de 

servidores qualificados em que, aproximadamente, 80% dos docentes são mestres e 

doutores e em torno de 76% dos técnicos administrativos são especialistas, mestres ou 

doutores, o que pode trazer bons resultados na oferta de cursos e formação profissional 

da sociedade, desde que alinhado a um planejamento eficiente de médio e longo prazo, 

fomentando o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Ainda em relação aos servidores, o campus conta com 31 docentes que lecionam 

no núcleo comum (todos os cursos) e 34 docentes no núcleo técnico (RELATÓRIO DE 

GESTÃO, 2019). A Figura 6 apresenta a fórmula de cálculo para o número de matrículas 

por professor, ou seja, Relação de Aluno por Professor – RAP, resultando no índice de 

17,31, sendo 1081,69 Matrículas Equivalentes e 62,5 Professor Equivalente (PNP, 2020). 

 

 
Figura 6: Relação de Alunos por Professor 

Fonte: Manual de Indicadores da Rede Federal de Educação – Ministério da Educação – Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (MEC, 2016). 
 



63 

 

Outro aspecto relevante para a contextualização é a disponibilidade de recursos 

orçamentários no período de 2016 a 2020, aprovados pela Lei Orçamentária Anual – 

LOA, conforme demonstrado no Gráfico 4. 

 

 
 

Gráfico 4: Recurso Orçamentário – LOA – IFMT Cáceres 

Fonte: Próprio autor, conforme dados orçamentários LOA do IFMT (PROAD, 2020). 
 

A partir da análise dos dados de recursos orçamentários, é possível identificar 

apenas um aumento no ano de 2017, no entanto é evidente o recuo da disponibilidade de 

recurso orçamentário da unidade investigada nos anos de 2018 a 2020, reflexo da crise 

econômica e política no país, que acaba impactando nas instituições públicas, em especial 

na educação. Este quadro é agravado no ano de 2020 com a Pandemia Global causada 

pelo novo coronavírus (COVID-19). 

A consequência da diminuição de recurso orçamentário, considerando o Gráfico 

3 (Diagnóstico de cursos – Campus Cáceres), pode ser um dos fatores para a oferta de 

menos cursos nos últimos 5 anos (2016/2020). No entanto, apesar da diminuição de 

cursos, é possível evidenciar o aumento de números de matrículas de estudantes, 

conforme Gráfico 5.   

 

 
Gráfico 5: Metas Físicas – Estudantes Matriculados. 

Fonte: Próprio autor, conforme dados Relatório de Gestão dos anos citados, exceto 2020 (não 

consolidado). 
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Ao se observar o Gráfico 5, é possível perceber que, apesar de haver somente 05 

cursos em funcionamento na unidade, houve um avanço no número de matrículas, em 

especial dos cursos técnicos. Este fator indica uma tendência de procura de cursos destas 

naturezas, considerando a rápida formação profissional e a consequente inserção no 

mercado de trabalho. Cabe destacar que os dados de matrículas do ano de 2020 ainda não 

haviam sido consolidados até o momento de finalização desta pesquisa, além disso, não 

houve ingresso de alunos no segundo semestre, em virtude da Pandemia Global (COVID-

19). 

Por fim, no contexto institucional da unidade, a infraestrutura física é instrumento 

essencial no desenvolvimento e planejamento organizacional para as ações do processo 

de ensino-aprendizagem, resguardando a salubridade e o conforto das condições de 

trabalho tanto para os estudantes quanto para os servidores.  

O campus possui uma área total de 320 hectares e aproximadamente 26.000 m² de 

área construída, sendo que a predominância da vocação institucional é a formação 

agrícola e outras voltadas ao agronegócio. A unidade está localizada em zona rural do 

município a cerca de 10 km do centro da cidade. 

A Tabela 5 apresenta uma síntese das principais edificações (RELATÓRIO DE 

GESTÃO, 2018), que são necessárias e essenciais para o funcionamento dos cursos já 

existentes e outros que possam ser criados. 

 

Tabela 5: Síntese das principais edificações 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE FINALIDADE 

01 Salas de Aulas 44 

Todas as modalidades de ensino (educação 

básica até a pós-graduação), divididas entre 

núcleo comum e núcleo técnico. 

02 Biblioteca 1 Atendimento a todos os cursos existentes. 

03 Secretaria 

Escolar 

1 Atendimento a todos os cursos existentes. 

04 Laboratórios 23 Institucionalizados – Port. N°143, de 

19/10/2018, Gabinete da Direção do 

Campus. 

05 Alojamentos 05 Atendimento aos estudantes em 

vulnerabilidade socioeconômica e não 

residentes no município (Regime de 

Internato), sendo 4 alojamentos masculinos 

(128 estudantes) e 1 alojamento feminino 

(24 estudantes). 

06 Refeitório 01 Atendimento aos estudantes residentes e 

semi-residentes em regime integral no 

campus. 
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ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE FINALIDADE 
07 Auditório 02 Realização de eventos científicos, da 

administração e outros. 

08 Complexo 

Esportivo 

01 Atividades de aulas e competições 

esportivas (Ginásio poliesportivo coberto, 

Pista de Atletismo, Campo de Futebol 

Oficial, Quadra de vôlei de areia e área de 

competições de atletismo). 

09 Sala de 

Professores 

01 Bloco de Sala de professores para 

desenvolvimento e atendimento aos 

estudantes, com capacidade para 60 

docentes. 

10 Centro de 

Capacitação 

01 Edificação para oferta de cursos nas mais 

distintas modalidades. 

11 Bloco de Saúde 01 Enfermaria e Odontologia para atendimento 

à Comunidade Educacional. 

11 Salas 

Administrativas 

20 Divido entre as atividades administrativas 

(Administração, logística, almoxarifado 

patrimônio e outros) e pedagógicas (Ensino, 

pesquisa, extensão, atendimento ao 

educando e outros). 

12 Gabinete da 

Direção Geral 

01 Destinado às atividades do gestor da 

instituição, protocolo e demais ações da 

administração. 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, com base nos dados do Relatório de Gestão de 2018. 

 

Pelo exposto, percebe-se que a unidade investigada possui uma infraestrutura 

física adequada às necessidades institucionais para oferta de cursos em diversas 

modalidades e, caso necessário, pode haver melhor aproveitamento de espaços para 

abrigar cursos novos. 

Tal apontamento é importante pois no PDI 2019 a 2023 há previsão de abertura 

do Curso de Licenciatura em Química, no turno noturno, e o fechamento do Curso de 

Tecnólogo em Biocombustível. Do ponto de vista de servidores (docentes e técnicos), é 

possível implantar o curso previsto, pois a base curricular dos docentes e a estrutura 

existente atendem a tal demanda. 

Em relação ao município de Cáceres, estão sintetizados os dados na Tabela 6: 

 Tabela 6: Dados Geográficos e Estatísticos de Cáceres - MT 

DESCRIÇÃO DADOS 

Área da Unidade Territorial 24.593,123 km² 

População 94.861 pessoas 

Salário Médio Mensal 3,3 salários-mínimos 

Taxa de Escolarização de 6 a 14 anos 97,8% 

Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) 

0,708 

Principais Atividades Econômicas Serviços, Agropecuária e Indústria 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, com base nos dados estimativos do IBGE para o ano de 2020. 
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Em relação à população total, como demonstrado na Tabela 6, o município tem a 

5° maior população do Estado de Mato Grosso, reforçando sua importância econômica e 

social. Na rede entre os municípios brasileiros, Cáceres se enquadra como Centro sub-

regional, estando ligada a diversos municípios da região Oeste do estado, como Mirassol 

do Oeste, Araputanga, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e outros. 

O município foi escolhido como um dos maiores indutores do turismo que fazem 

parte do Plano Nacional do Turismo, visto que esta busca intensificar o desenvolvimento 

da prática na região (GUIA TURISMO, 2017). 

 Para entender melhor a economia do município, na Tabela 7 apresenta-se o 

Produto Interno Bruto – PIB, com relação a ocupação de pessoas por setor da economia. 

 

Tabela 7: PIB com relação a ocupação de pessoas por setor da economia 

SETOR ECONÔMICO VALOR 
RELAÇÃO DE PESSOAS POR 

SETOR DA ECONOMIA 

Indústria R$ 125.474.000,00 1252 

Agropecuário R$ 132.433.000,00 1994 

Serviços R$ 668.000.000,00 7169 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, com base no Plano Diretor do Município de Cáceres - PDMC 

(2017) 
 

 A análise da Tabela 7 permite observar que o setor de serviços é o mais importante 

para a economia local, em questão de valor, seguido pelo setor da agropecuário e pela 

indústria, respectivamente, sendo que estes últimos possuem a participação muito 

semelhante na composição do PIB. Portanto, o setor de serviços é o maior gerador de 

empregos e renda no município. 

 Além disso, há perspectiva de implantação de projetos estruturantes para o 

município, levando em conta que este ocupa faixa de fronteira com potencial de 

exportação para a América do Sul. Dentre os projetos, há a implantação da Zona de 

Processamento de Exportação – ZPE, criados pelo Decreto Lei n° 2.452, de 29 de julho 

de 1988. 

A ZPE encontra-se em obras, estando localizada no Distrito Industrial do 

Município, que ocupa a mesma localização do IFMT – Cáceres. A implantação da ZPE 

de Cáceres proporcionará impacto econômico, principalmente no sentido de atrair 

investimentos, gerar empregos e promover o desenvolvimento econômico e social. 

Naturalmente, demandará mão-de-obra qualificada para atuação profissional nas 
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empresas a serem instaladas, o que, dentro do contexto interno do IFMT-Cáceres, surge 

como oportunidade para planejamento de criação de novos cursos. 

 

4.2. Entrevistas e questionários para coleta de dados para estruturação do 

método  

 

Nesta seção, é realizada a análise dos resultados dos questionários e entrevista 

semiestruturada. Os dados foram obtidos junto à comunidade interna e externa, conforme 

tabulação demonstrada no Quadro 6. 

 

Quadro 6: Identificação dos Entrevistados – E* / Respondentes - R** 

 

COMUNIDADE ENTREVISTADO SEGMENTO 
GRAU 

HIERÁRQUICO 

Interna 

 

E1 
Técnico 

Administrativo 

Pró Reitor de 

Ensino – PROEN 

E2 Docente 

Pró Reitor de 

Administração – 

PROAD 

E3 
Técnico 

Administrativo 

Pró Reitor de 

Desenvolvimento 

Institucional – 

PRODIN 

E4 Docente Diretor Geral 

E5 Docente Diretor de Ensino 

E6 Docente 
Coordenador de 

Ensino 

E7 Docente 

Coordenador de 

Curso (educação 

básica e técnica) 

E8 Docente 
Coordenador de 

Curso (graduação) 

Externa 

 

R1 

Membro Rotary 

Clube de Cáceres - 

RCC 

Presidente 

R2 

Membro da 

Associação 

Comercial e 

Empresarial de 

Cáceres - ACEC 

Presidente 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

* Entrevistados da comunidade interna que também responderam ao questionário (Apêndice A e B). 

** Respondentes da comunidade externa que somente responderam ao questionário (Apêndice C). 
 

  Cabe destacar que os membros da comunidade interna e externa possuem visões 

diferentes do processo de criação de novos cursos. Os servidores (docentes e técnicos 

administrativos) estão inseridos no ambiente organizacional e os membros externos são 
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os impactados por esta tomada de decisão, seja ela, positiva ou negativa. 

 Na comunidade interna, os participantes desta pesquisa foram escolhidos pelo 

grau de hierarquia que exercem dentro da instituição e por ocuparem funções estratégicas, 

permitindo ampliar a contribuição para o alcance do objetivo geral deste trabalho.  

Sendo assim, no âmbito da Reitoria, percebe-se que os gestores possuem uma 

visão macro da organização, conhecendo as particularidades e especificidades de todos 

os campi: na criação de novos cursos, na elaboração do PDI para planejamento de ações 

a longo prazo e, consequentemente, no que é necessário para administrar as ações de 

fomento aos cursos a serem criados. 

 Já no âmbito do campus, os gestores possuem conhecimento do contexto interno 

e externo da unidade investigada, elementos essenciais para direcionar as ações no 

processo de criação de novos cursos, alinhados às demandas locais da sociedade por 

formação profissional técnica e tecnológica. 

Em relação à comunidade externa, a escolha dos participantes privilegiou 

organizações que possuem interesse na formação profissional e desenvolvimento 

intelectual e humano dos cidadãos.  

Nesse sentido, o Rotary Clube de Cáceres, um dos participantes selecionados, 

desenvolve diversas ações em prol da melhoria da qualidade de vida dos munícipes, 

dentre elas o incentivo e fomento da educação, pilar fundamental para uma sociedade 

justa e igualitária. Outro participante selecionado, a ACEC, reúne empresas do município 

em diversos ramos de atuação, cujo objetivo principal é proporcionar o desenvolvimento 

econômico, fomentando a economia.  

No caso do município, como já fora apontado, as principais economias existentes 

estão concentradas na área de serviços, agropecuários e indústrias. Desta forma, fica 

evidente que o Arranjo Produtivo Local – APL necessita de mão de obra qualificada e 

direcionada a realidade da economia. Nesta perspectiva, é possível vislumbrar o 

planejamento para futuros empreendimento do setor produtivo que podem ocorrer no 

município, por meio de políticas públicas de interesse da sociedade, que passam pela 

formação de mão de obra profissional. 

Sendo assim, a participação da comunidade externa permitiu captar a percepção, 

ideias, bem como indicadores avaliativos a serem estabelecidos para poder medir a 

eficiência de novos cursos, quando da estruturação do método. 

Para análise do questionário (Apêndice A), aplicado para a comunidade interna e 

para efeitos de caracterização dos participantes, a Tabela 8 apresenta um compilado dos 
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principais dados. 

 
Tabela 8: Caracterização dos Participantes da Comunidade Interna 

Descrição Total Percentual 

Área de atuação 

Ensino 5 62,5% 

Administrativa 3 37,5% 

Formação Educacional 

Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) 8 100% 

Tempo de serviço na instituição 

4 anos 1 12,5% 

6 anos 1 12,5% 

11 anos 3 37,5 

12 anos 2 25% 

13 anos 1 12,5% 

Campus de atuação na instituição 

Reitoria 3 37,5% 

Campus Cáceres 5 62,5% 

Exerce função gratificada 

Cargo de Direção 6 75% 

Função de Coordenação de Curso - FCC 2 25% 

Quanto tempo nesta lotação 

Menos de um ano 1 12,5% 

Mais de 2 anos e menos de 3 1 12,5% 

Mais de 3 anos 6 75% 

Nível de conhecimento sobre processo de criação de novos cursos 

Considera se conhecedor do assunto 2 25% 

Seu conhecimento decorre da atividade que exerce atualmente 4 50% 

Seu conhecimento decorre da atividade que exerceu e se mantém 

atualizado 

1 12,5% 

Tem conhecimento apenas superficial do assunto 1 12,5% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 
 

Analisando a Tabela 8, nota-se que mais da metade dos participantes desta 

pesquisa atuam na área de ensino, o que potencializa o universo de conhecimento e 

contribuições sobre o processo de criação de novos cursos dentro da unidade investigada. 

Além do mais, todos possuem nível de formação educacional de pós-graduação 

Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado), evidenciando a intelectualidade dos participantes 

desta pesquisa e capacitação para exercer as atribuições inerentes a gestão das pastas 

delegadas. 

Outro fator relevante é o tempo de serviço na instituição. Os dados mostram que 

75% dos pesquisados possuem mais de 10 anos de atuação e experiência profissional 
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dentro do IFMT, permitindo uma maior compreensão do contexto interno da organização, 

bem como dos processos de criação de novos cursos na IFE. 

Em relação ao grau hierárquico, 75% dos pesquisados ocupam Cargos Diretivos, 

que são estratégicos para organização, planejamento e administração das ações 

institucionais. Concomitantemente, 87,5% destes estão há mais de 2 anos desempenhando 

as funções demonstradas no Quadro 6, evidenciando a experiência de ter contribuído para 

a elaboração do PDI – 2019/2023, que se encontra vigente. 

Por fim, para 50% dos participantes, o conhecimento do processo de criação de 

novos cursos decorre da atividade que exerce atualmente, enquanto apenas 25% se dizem 

conhecedor do assunto. Além disso, dos participantes, 75% compreendem o assunto em 

questão, em virtude de que a maioria está há mais de 2 anos na gestão, tendo contribuído 

para o processo de elaboração do PDI, que se encontra vigente. 

Em síntese, a partir da análise da Quadro 6, os participantes desta pesquisa se 

credenciam para contribuir com esta investigação, conforme os elementos aqui já 

demonstrados e analisados, além de demonstrarem interesse no resultado desta. 

Os respondentes foram questionados se a organização possui método 

sistematizado para criação de novos cursos, sendo a resposta demonstrada no Gráfico 6. 

 

 
Gráfico 6: Existência de Método Sistematizado 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 
 

A partir da análise do gráfico, é possível perceber que para 62,5% dos gestores 

participantes desta pesquisa não há método sistematizado para auxílio no processo de 

criação de novos cursos. Em relação aos 37,5% que responderam de forma afirmativa, 

verificou-se que se trata da percepção dos participantes de que a elaboração do PDI, 

37,50%

62,5%

Há método sistematizado para criação de novos 
cursos?

sim não
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somente por meio de comissões instituídas, por si só sistematiza o processo. Fato este que 

não ocorre, pois não há método sistematizado e/ou metodologia adotada para criação de 

novos cursos nos PDIs elaborados pela instituição.   

Embora a comissão existente para construção do PDI possa contribuir com o 

processo de criação de novos cursos, este não supre a necessidade de sistematização por 

meio de estruturação em etapas e técnicas gerenciais, para auxílio no processo dos cursos 

a serem criados dentro de uma IFE.  

Da análise dos PDIs (2009-2014; 2014-2018; 2019-2023), constata-se que só há 

criação de Comissão Central (Reitoria) e Locais (campi), em que é realizado o diagnóstico 

dos cursos existentes e a relação dos cursos novos a serem criados, indicando o período e 

quantidade de ofertas de vagas a serem ofertadas, inexistindo método para este processo 

presente nos documentos. 

Em outro momento da pesquisa, foram questionados aos participantes os motivos 

para não haver método sistematizado dentro do IFMT, sendo que as respostas estão 

representadas na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Motivo por não existir método sistematizado 

OPÇÕES DE RESPOSTAS QUANTIDADES PORCENTAGEM 

Desconhecimento de processo 0 0% 

Equipe não qualificada 1 12,5% 

É um processo muito complexo 5 62,5% 

Já tentamos e não funcionou 1 12,5% 

Outros (Exige diálogo, comprometimento e 

dedicação) 

1 12,5% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 
 

Da Tabela 9, pode-se analisar que para 62,5% dos participantes desta pesquisa a 

não existência de método sistematizado se deve ao fato de ser um processo muito 

complexo, em se tratando da criação de novos cursos. Ainda se constata que para 25% há 

falta de equipe qualificada ou que já houve iniciativa, porém apresentou-se fracassada. 

Foi questionado aos participantes sobre o grau de importância que se dá ao 

processo de criação de novos cursos durante a elaboração do PDI, sendo que os dados 

estão representados no Gráfico 7. 

 



72 

 

 
 

Gráfico 7: Grau de importância de Criação de Novos Cursos 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 
 

Analisando o Gráfico 7, tem-se que aproximadamente 90% dos pesquisados 

consideram significativamente importante ou muito importante a criação de novos cursos. 

No entanto, ainda há uma parcela de pouco mais de 10% que julga pouco importante, o 

que pode estar atrelado à falta de equipe qualificada nesta temática, iniciativa fracassada 

ou outros motivos, conforme demonstrado na Tabela 8. 

As respostas dos participantes desta pesquisa indicam que 75% consideram que é 

imprescindível para êxito do novo curso a existência de método sistematizado para auxílio 

a sua criação, reforçando a análise do parágrafo anterior. Outros 25% dos participantes 

declaram que não possuem conhecimento sobre a importância de método sistematizado. 

Na sequência, foi realizado um levantamento sobre como se dá a criação de novos 

cursos no IFMT. A Tabela 10 apresenta um compilado dos principais dados dos 

respondentes. 

 

Tabela 10: Levantamento de como é a criação de novos cursos 

DESCRIÇÃO TOTAL PORCENTAGEM 

Participou de processo de criação de novos cursos 

Sim (como gestor) 1 12,5% 

Sim (como membro) 4 50% 

Não 3 37,5% 

Nível de formação dos servidores permite implementar método sistematizado 

Sim 4 50% 

Não 2 25% 

Parcialmente 2 25% 

Haverá resistência para implantação de método da comunidade educacional 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Nada importante

Pouco importante

Importante

Significativamente importante

Muito importante

GRAU DE IMPORTÂNCIA



73 

 

DESCRIÇÃO TOTAL PORCENTAGEM 

Discordo totalmente 2 25% 

Discordo parcialmente 1 12,5% 

Indiferente 3 37,5% 

Concordo parcialmente 1 12,5% 

Concordo totalmente 1 12,5% 

Motivações que conduzem as decisões para criação de novos cursos ** 

Motivação institucional (bem comum da organização) 4 50% 

Motivação grupal (bem comum do grupo) 0 0% 

Automotivação 0 0% 

Outros (institucional, profissional e demanda da 

comunidade) 

1 12,5% 

Outros (motivação política – grupo gestor do campus) 1 12,5% 

Outros (legislação, economia local e arranjo 

produtivo local) 

1 12,5% 

Outros (demanda e verticalização) 1 12,5% 

Interesses que levam as decisões para criação de novos cursos ** 

Interesse próprio 2 25% 

Interesse institucional 5 62,5% 

Interesse de grupo profissional 2 25% 

Demanda da sociedade 5 62,5% 

Outros (Verticalização) 1 12,5% 

Outros (Atendimento a elementos técnicos que 

garantam a aprovação do curso) 

1 12,5% 

Outros (Fatores políticos externos) 1 12,5% 

Outros (Legislação, economia local e arranjo 

produtivo local) 

1 12,5% 

As decisões nas Instituições de ensino possuem caráter** 

Embasamento técnico 3 37,5% 

Embasamento político 1 12,5% 

Outros (ambos) 4 50% 

Quem participa de elaboração do planejamento estratégico da organização ** 

Diretores 6 75% 

Gerentes 4 50% 

Coordenadores 6 75% 

Funcionários 4 50% 

Outros (cada segmento) 1 12,5% 

Outros (estudantes) 1 12,5% 

Outros (não percebo nem elaboração e nem 

implantação de ações estratégicas. Apesar do PDI ser 

um planejamento estratégico) 

1 12,5% 

Outros (comunidade em geral) 1 12,5% 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

** O total pode ser superior a 100%, tendo em vista que cada entrevistado pode citar mais de uma 

alternativa. 
 

Da análise da Tabela 10, nota-se que 62,5% dos entrevistados já participaram de 

processo de criação de novos cursos, muito embora não haja método sistematizado. Este 
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dado demonstra que os participantes possuem experiência em relação ao objeto 

pesquisado, ainda mais por considerar que 50% destes atuaram ou atuam na gestão.  

Para metade dos participantes, o nível de formação dos servidores permite a 

implantação de método sistematizado, sendo que para 37,5% não haverá resistência da 

comunidade quanto à sua implantação. Outros 25% afirmam que haverá resistência para 

tal. Desses dados, percebe-se que há conhecimento intelectual para absorção de método 

sistematizado, por meio de qualificação e que neste processo haverá a flexibilidade em 

adaptação da comunidade a mudança de cultura organizacional. 

Da Tabela 10, ainda se percebe que 50% dos participantes são motivados pelo bem 

comum da organização, quanto da tomada de decisão para criação de novos cursos. 

Paralelamente, o interesse institucional prevalece para 62,5%. Estes dados demonstram a 

plena consciência da comunidade educacional, em especial dos servidores (docentes e 

técnicos administrativos), quanto à necessidade de atendimento ao interesse da sociedade 

e ao bem comum para a organização.  

Dando sequência à análise da Tabela 10, constata-se que para 12,5% dos 

participantes, ou seja, de cada 8 respondentes, uma pessoa indica que fatores externos, 

tais como legislação, economia local e arranjo produtivo local, são fatores relevantes para 

motivação e interesse para tomada de decisão, quando da criação de novos cursos. 

Portanto, reforça-se a necessidade de entender o contexto interno e externo da 

organização, para fins de alcançar o êxito nas ações propostas pela instituição. 

Neste contexto, considerando a necessidade de mão-de-obra qualificada, sobre o 

interesse de demanda em formação por parte da sociedade, destacam-se as afirmações dos 

E1, E3, E5 e E7, transcritas a seguir:  

E1 “Pesquisa de egressos, avaliação de indicadores de sistemas econômicos, 

avaliação de ativos do APL, indicadores socioeconômicos de definição política, 

indicadores de desempenho no campo da educação, e por meio de resultados de 

avaliação de larga escala”;  

E3 “Penso que pela dinâmica de criação de cursos no setor público, isso fica 

muito difícil de acompanhar. Porém, sempre que aberto um novo curso é necessário a 

elaboração de uma pesquisa local, com indicadores sociais, econômicos e históricos que 

irão convergir ou não para o curso que está se pretendendo”;  

E5 “Através de pesquisas em escolas, bairros, pedido de grupo de estudantes, 

pesquisa sobre arranjo produtivo local, audiência pública com comunidade interna e 

externa”;  
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E7 “Estando atenta às realidades do mundo atual (empresas, indústrias, setor 

produtivo, tecnologia, ...), mercado de trabalho e principalmente egressos. Ao menos 

deveria ser”.  

Ainda na Tabela 10, da análise, verifica-se que 50% dos participantes afirmam que 

o Arranjo Produtivo Local é relevante para o processo de criação de novos cursos, 

principalmente por considerar o potencial econômico em que a instituição se encontra 

inserida, permitindo a formação profissional, aliando-se à oportunidade de 

empregabilidade. 

Outro fator a ser destacado é que para metade dos respondentes as decisões nas 

instituições de ensino possuem caráter técnico e político, porém, pelos achados até aqui, 

não se demonstra a existência de elementos técnicos suficientes no processo de criação 

de novos cursos.  

Por fim, constata-se que para 75% dos participantes o planejamento estratégico da 

organização é construído com a participação dos gestores (diretores e coordenadores).  

O principal documento de planejamento existente é o PDI, que projeta a 

instituição para os próximos 5 (cinco) anos, sendo indispensável para o processo a 

participação de outros (estudantes e comunidade em geral), como evidenciado na análise 

da Tabela 10. Sobre a Gestão Estratégica na Organização - GEO, para criação de novos 

cursos, o Quadro 7 apresenta as respostas dos participantes desta pesquisa. 

Quadro 7: GEO para criação de novos cursos 

ENTREVISTADO RESPOSTA 

E1 

“Gestão estratégica é o processo sistêmico de planejar ações 

focadas nos objetivos institucionais, considerando seus valores. 

A GEO tem um papel importante na criação de novas 

oportunidades de formação, no aspecto de gerar indicadores a 

serem supridos com a oferta de novos cursos”. 

E2 

Entendo que a instituição deve garantir por meio de 

regulamentos e normas a organização, planejamento e o 

processo de abertura de novos cursos. Principalmente os de 

nível superior, haja visto a necessidade de reconhecimento e 

avaliação do curso junto ao INEP”. 

E3 

“Ferramenta para obtenção de melhores resultados com os 

recursos disponíveis. Resultados esses que agregam valor a 

instituição e a sua finalidade. Acredito que ela possa contribuir 

com o planejamento para implantação, manutenção e ganho de 

resultados”. 

E4 

“É importante a gestão estratégica, pois nos garante que num 

processo de criação de novos cursos, obedeceremos às etapas 

desde a demanda como a possível estruturação física e de 

recursos humanos”. 
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ENTREVISTADO RESPOSTA 

E5 

“É gerenciar as ações propostas, isto é, para alcançar uma 

meta/objetivo precisamos planejar (pontos fortes, fraquezas, 

oportunidades e ameaças); executar o planejado e durante a 

execução devemos sempre avaliar, através de indicadores, para 

que possamos mensurar o quanto o objetivo foi alcançado”. 

E6 

“Conjunto de práticas e ferramentas que auxiliam tanto na 

tomada de decisões quanto no desenvolvimento das atividades 

de rotina da instituição. Acredito que seja indispensável ao 

delineamento das ações a serem desenvolvidas para a abertura 

de novos cursos (ou ainda para velhos cursos)”. 

E7 

“Gestão Estratégica: planejamento e posterior implantação de 

ações mínimas a implantar um novo curso: estudo de demanda 

de mercado; perspectiva futuras, turno de oferta, servidores, 

salas de aula, recursos pedagógicos, empregabilidade, 

elaboração e aprovação do projeto pedagógico do curso”. 

E8 “Não tenho conhecimento no tema”. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

 

Analisando o Quadro 7, nota-se que a GEO apresenta foco no planejamento, em 

diversos níveis da organização, devendo haver ações a serem executadas, para que as 

etapas de criação de novos cursos sejam claras e sequenciais, permitindo a avaliação por 

meio de indicadores, tais como a empregabilidade dos egressos. 

A partir disto, o PDI apresenta-se como documento institucional de planejamento 

para alcance dos resultados, no caso em especial, a oportunidade de criar cursos para a 

organização, o que reforça a importância de proposta de método de auxílio para criação 

de novos cursos em uma IFE, conforme a afirmação do E4 “Sim, conheço, participei 

ativamente da construção coletiva do PDI, entendo que seja o plano que norteará toas 

as ações institucionais, seja na esfera pedagógica, administrativa, de infraestrutura, 

recursos humanos, que será desenvolvida durante os próximos cinco anos”. 

Quando questionado sobre os principais problemas por não se ter método 

sistematizado para criação de novos cursos, destacam-se as afirmações: E3 “Criação de 

cursos sem demanda ou com uma infraestrutura de manutenção muito onerosa”; E5 

“Dificuldade de planejamento e/ou planejamento equivocado e dificuldade de 

monitoramento através de indicadores”. Portanto, reitera-se a relevância de proposta de 

método para solução desta questão, garantindo o êxito dos cursos propostos e que estejam 

em consonância com o planejamento da organização (ambiente interno/externo), aliado 

ao desenvolvimento econômico e social, tornando o processo mais técnico do que 

político. 

 Por fim, apresentam-se os pontos de êxito e equívocos na criação de novos cursos 



77 

 

no IFMT, conforme na Tabela 11: 

Tabela 11: Pontos de Êxito e Equívocos na Criação de Novos Cursos no IFMT. 

DESCRIÇÃO TOTAL PORCENTAGEM 

Todas as informações são analisadas para tomar decisão 

Discordo parcialmente 1 12,5% 

Indiferente 3 37,5% 

Concordo parcialmente 4 50% 

Quando não há todas as informações, são analisadas as condições futuras de risco 

e incertezas 

Discordo totalmente 1 12,5% 

Indiferente 2 25% 

Concordo parcialmente 3 37,5% 

Concordo totalmente 2 25% 

Garantir estrutura física adequada 

Concordo parcialmente 1 12,5% 

Concordo totalmente 7 87,5% 

Garantir pessoal qualificado 

Concordo parcialmente 2 25% 

Concordo totalmente 6 75% 

Implementar programa de monitoramento de egresso 

Concordo parcialmente 1 12,5% 

Concordo totalmente 7 87,5% 

Desconsiderar contexto mercadológico da localidade da organização é fator de 

equívoco 

Indiferente 2 25% 

Concordo totalmente 6 75% 

Desconsiderar as ações para de Desenvolvimento do Município (entidades 

públicas), na localidade da organização é fator de equívoco 

Concordo parcialmente 2 25% 

Concordo totalmente 6 75% 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

 

 Com base na Tabela 11, verifica-se que 50% dos participantes concordam 

parcialmente que todas as informações são analisadas para criação de novos cursos. Neste 

cenário, apenas 25% afirmam que há avaliação de condições futuras de risco e incerteza. 

Pelo exposto, o processo de criação de novos cursos apresenta fragilidades, o que pode 

levar a tomada de decisões imprecisas e equivocadas.  

Em relação a estrutura física e pessoal qualificado, a maioria entende que são 

fatores essenciais para êxito de novo curso. Aliado a esta constatação, 87,5% dos 

participantes concordam totalmente com a necessidade de se acompanhar os egressos. 

Fica claro o comprometimento institucional, a responsabilidade da escolha dos cursos, a 

qualidade do ensino e os resultados econômicos e sociais para a sociedade. 

Por fim, o potencial das economias presentes no município, concomitante às ações 



78 

 

para desenvolvimento do município, é fator de relevância para 75% dos participantes 

desta pesquisa, pois direciona a tomada de decisão para criação de novos cursos, 

mitigando equívocos no processo. 

 Os dados da aplicação de questionário ao público externo estão demonstrado na 

Tabela 12.  

 

Tabela 12: Caracterização dos Participantes Comunidade Externa 

Descrição Total 

Área de atuação 

Associação 1 

Organização sem fins lucrativos 1 

Formação Educacional 

Pós-graduação Lato Sensu (Especialização) 1 

Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) 1 

Tempo de serviço na instituição 

4 anos 1 

13 anos 1 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 
 

Analisando a Tabela 12, constata-se que os participantes possuem capacitação a 

nível de pós-graduação, e no mínimo 4 anos de atuação profissional nas instituições que 

representam, ampliando a contribuição e compreensão para reflexão da temática 

pesquisada. No âmbito da associação (ACEC), é possível avaliar sob a ótica de 

desenvolvimento econômico e demanda de mão de obra existente no mercado de trabalho 

do município. Já no âmbito da Organização sem fins lucrativos (RCC), é possível 

desenvolver uma visão de políticas públicas, voltadas para o social e para o 

desenvolvimento humano. Portanto, em ambos os casos, é salutar a participação e 

proposições sobre os cursos ofertados pelo IFMT. 

Destaca-se que todas as respostas (R1 e R2) devem ser interpretadas como 

indícios, pois seriam necessários mais membros da comunidade externa para se ter maior 

precisão das opiniões. Entretanto, como são especialistas, a opinião deles é importante 

para ajudar a entender o contexto externo.  

Quanto à percepção e ideias, respondidas pelos participantes no Apêndice C, a 

Tabela 13 apresenta os achados. 
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Tabela 13: Percepção dos cursos criados pelo IFMT – Comunidade Externa 

Descrição Total Percentual 

Criação de novos cursos possuem 

Embasamento Técnico 1 50% 

Embasamento Econômico 1 50% 

Pontos fortes a considerar na criação de novos cursos** 

Estrutura física adequada 2 100% 

Qualidade do corpo docente 2 100% 

Qualidade do curso ofertado 1 50% 

Maior número de ingresso de egressos no mercado de trabalho 2 100% 

Outros (Potencial econômico da Região) 1 50% 

Pontos fracos a considerar na criação de novos cursos** 

Quantidade insuficiente de servidores (docentes e técnicos 

administrativos) 

2 100% 

Baixo campo de trabalho para atuação do profissional 1 50% 

Oportunidades a considerar na criação de novos cursos** 

Fomentar o empreendedorismo através de incubação de empresas 

criadas por egressos 

1 50% 

Atender demanda de profissional para atuação no mercado local ou 

regional 

2 100% 

Estabelecer parceria com Arranjo Produtivo Local 1 50% 

Ampliar o desenvolvimento social e econômico do município 1 50% 

Outros (observar qual é a tendência na geração de empregos) 1 50% 

Ameaças a considerar na criação de novos cursos 

Planos políticos de governo, sem considerar o contexto da unidade 1 50% 

Mudanças tecnológicas e descontinuidade de atividades profissionais 2 100% 

Saturação do mercado de trabalho 2 100% 

Critérios julga necessários no processo de criação de novos cursos** 

Planejamento organizacional de médio e longo prazo 2 100% 

Alinhamento com o Plano de Desenvolvimento local e regional 2 100% 

Estrutura física e de pessoal adequado 1 50% 

Quantidade da demanda de mão de obra qualificada disponível no 

mercado 

1 50% 

Quantidade de vagas de trabalho disponível no mercado 1 50% 

   

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

** O total pode ser superior a 100%, tendo em vista que cada entrevistado pode citar mais de 

uma alternativa. 
 

Analisando a Tabela 13, constata se que as decisões para criação de novos cursos, 

a partir da percepção dos participantes (R1 e R2), dividem-se entre embasamento técnico 

e econômico.  

Nesse sentido, o PDI se configura como um instrumento técnico de planejamento, 

porém, no âmbito do IFMT, não traz método sistematizado para criação de novos cursos, 

o que leva a necessidade desta pesquisa, contribuindo, assim, para que a percepção da 

comunidade externa esteja correta, quanto as decisões terem caráter técnico. 
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 Em relação ao fator econômico, evidencia-se novamente que os cursos a serem 

criados devem considerar a dinâmica do mercado de trabalho e os potenciais econômicos 

do município, conforme aponta a percepção dos participantes. 

Além disso, para os participantes, os principais pontos fortes são: corpo docente 

qualificado, estrutura física adequada e maior número de ingressos no mercado de 

trabalho. Apontam também, caso haja insuficiência de servidores, pode caracterizar como 

principal ponto fraco para a instituição. Desta feita, havendo quantidade de servidores 

suficientes e tendo em vista a alta qualificação destes, é possível realizar a formação de 

qualidade, em todos os níveis, contribuindo com a demanda de mão de obra, no âmbito 

do município e da região. 

Assim, entende-se que a maior oportunidade é atender com mão de obra 

qualificada para toda a região, fomentando a economia e promovendo o desenvolvimento 

social. Em contraponto, deve-se avaliar as ameaças, tais como: mudanças tecnológicas e 

saturação do mercado de trabalho. Desta forma, é necessário que haja monitoramento 

contínuo de avaliação dos cursos criados. 

Na ocasião, foi questionado sobre quais cursos poderiam ser criados e como 

poderiam ser avaliados, o R1 afirma: “Aquicultura, pois a região tem enorme potencial 

para esse tipo de profissional. Quanto a avaliação é necessária fazer um 

acompanhamento do quantitativo de egresso que consegue entrar no mercado de 

trabalho em função da formação obtida”. Evidência que o ambiente externo deve ser 

considerado para direcionamento, uma vez que reforça a necessidade da organização 

atender aos anseios sociais e econômicos.  

Por fim, tem-se que o planejamento organizacional de médio e longo prazo, 

alinhado com o Plano de Desenvolvimento local e regional, são elementos necessários 

para criação de novos cursos, pois os dados constantes nestes documentos trazem um 

diagnóstico do contexto atual, projetando os cenários em que o município deseja obter, 

principalmente no aspecto de desenvolvimento socioeconômico. 

Os dados aqui apresentados e analisados, combinados com a pesquisa 

bibliográfica e documental, são pilares para estruturação do método de auxílio para 

criação de novos cursos em uma IFE, pois foi possível avaliar o ambiente interno e 

externo da instituição, bem como aplicação piloto da proposta de método aos gestores 

locais. 

Nas seções seguintes são apresentadas a consolidação da estrutura do método, bem 

como a aplicação piloto em caso concreto. 
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4.3. Estruturação do Método 

 

A estrutura de sistematização do método perpassa pelos conceitos de planejamento 

estratégico, de desenvolvimento de novos produtos e de tomada de decisão, apresentados 

no referencial teórico. O método é resultado dos conceitos de desenvolvimento de novos 

produtos, previstos nas obras dos autores Fuller (1984), Kotler (1989), Cooper (1990), 

Wheelright (1993), Robert (1995), Kotler (2000), Crawford e Benedetoo (2002) e Freixo 

(2004) e adaptadas ao contexto de uma IFE. 

O Quadro 8 apresenta as etapas do método piloto para auxílio na criação de novos 

cursos, bem como as justificativas para cumprimento de cada etapa. 

 

Quadro 8: Método para Criação de Novos Cursos 

ETAPAS JUSTIFICATIVA 
1. Identificação de objetivos 

da instituição e levantamento 

de demandas da sociedade; 

Iniciar o processo de identificação dos objetivos institucionais e seleção 

dos cursos, para atendimento à sociedade através de decisão que esteja 

alinhado com o contexto interno e externo da instituição. 

2. Geração de ideias de novos 

cursos; 

Identificar os potenciais cursos a serem criados pela IFE, por meio de 

compartilhamento com a comunidade educacional, a fim de ampliar o 

espaço de geração de ideias, conduzido por comissão específica. 

3. Seleção dos cursos; 

Utilizar técnica para auxílio a decisão, reforçando a escolha de maneira 

racional, com objetivo de maior êxito no processo de escolha de novos 

cursos. 

4. Desenvolvimento do 

projeto do novo curso; 

Iniciar as ações no âmbito administrativo e pedagógico, considerando o 

curso a ser criado, dentro da organização, permitindo o cumprimento de 

ações necessárias dentro de um período específico, de maneira 

planejada. 

5. Avaliação interna do novo 

curso; 

Analisar os resultados das Etapas anteriores, para fins de sanar as 

inconsistências, permitindo um “feedback” das ações cumpridas, pelos 

agentes responsáveis, mantendo o planejamento proposto para criação 

de novo curso. 

6. Lançamento do novo 

curso; 

Organizar calendário, após cumprimento das etapas anteriores, para 

lançamento do novo curso, estruturando fluxo, para que seja possível 

análise de viabilidade do projeto. 

7. Avaliação do novo curso. 

Avaliar o êxito do curso, em aspectos que possam ser mensurados 

(indicadores), a fim de diagnosticar e realizar análise quanto os 

resultados obtidos do curso ofertado, junto à sociedade. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 
 

Tendo até aqui apresentado as 7 (sete) etapas do método, a seguir é apresentado o 

detalhamento de cada uma delas, considerando o processo de criação de novo curso em 

uma IFE. 

 

ETAPA 1 – Identificação dos objetivos da Instituição e levantamento das 

demandas da sociedade 

 

O planejamento estratégico direciona o objeto para reflexão sobre a visão de 
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futuro, análise de ambiente, planejamento e de processo contínuo na organização (MELO, 

2013). No caso das IFEs, o planejamento para o futuro perpassa pela construção do 

objetivo institucional da organização, alinhado com as demandas da sociedade, em 

especial na formação educacional dos cidadãos. 

Segundo Paludo e Procopiuck (2011), o planejamento estratégico é uma função 

administrativa, que ocorre por meio de um processo que coincide com princípios teóricos, 

procedimentos metodológicos e técnicos, de modo a auxiliar as organizações a partirem 

de um ponto inicial ao objetivo que se pretende alcançar, através de decisões e avaliação 

de resultados. 

Há inúmeras técnicas gerenciais que podem ser utilizadas nesta etapa, com 

objetivo de estabelecer um planejamento estratégico, permitindo uma gestão de 

qualidade, além de sistematizar os gestores nas suas atividades organizacionais e, por 

serem de simples aplicação, promovem um ganho de desempenho no planejamento 

organizacional. 

Quando da elaboração do PDI, é necessário estabelecer o objetivo da instituição e 

o resultado que se pretende alcançar ao término do período de 5 (cinco) anos, tempo de 

vigência do documento. Tendo por base o IFMT, localizado no estado de Mato Grosso, 

com uma economia voltada ao agronegócio, é necessário que a formação profissional, 

pilar das IFEs, esteja voltada para o nicho de mercado demandante de mão de obra. No 

caso da unidade investigada, conforme demonstrado no Tabela 7, a vocação para 

formação profissional deve estar atrelada a serviços, agropecuária e indústria, nesta 

ordem respectivamente. 

Nesse sentido, as técnicas gerenciais que se destacam: “Balanced Scorecard 

Collaborativ  – BSC”(KAPLAN & NORTON, 2000), para consecução do objetivo ou 

missão institucional; a análise de “steakeholders”, que, na visão de Sauerbronn (2011), é 

um modelo para análise das ações sociais das organizações, considerando o público 

atendido; análise “SWOT”,  para análise de ambiente interno e externo da organização, 

estando estruturada na avaliação de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças 

(RIBEIRO & BLIACHERIENE, 2013), dentre outras que podem ser aplicadas.  

Desta forma, as técnicas gerenciais, quando utilizadas para elaboração do 

planejamento do PDI, podem contribuir para direcionar os objetivos institucionais, a 

análise de ambiente da organização e as demandas da sociedade. 
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ETAPA 2 - Geração de ideias de novos cursos  

 

O objetivo desta etapa é captar todas as ideias de potenciais cursos a serem criados, 

em um período de 5 (cinco) anos, que é o tempo de vigência do PDI. Para isso, é 

necessária a criação de Comissão Específica, responsável por conduzir os trabalhos 

administrativos, a exemplo da metodologia que é adotada na elaboração do PDI.  

A Comissão Instituída pode estender os trabalhos até a Etapa 3, ou seja, quando é 

tomada a decisão de quais cursos serão selecionados para inserção no PDI. Por questão 

de segregação e lisura do método, o ideal é que as etapas posteriores sejam acompanhadas 

por outra Comissão ou Departamento delegado. 

As técnicas gerenciais que se destacam nesta etapa são: “Brainstorming” 

(LEMOS, 2012); “Brainwrinting” (MICHINOV, 2012); “Focus Group” (BAGNOLI & 

CLARK, 2010) Método “Delhpi” (GORDON, 1994), dentre outras que podem ser 

aplicadas.  

 

ETAPA 3 - Seleção dos cursos 

 

Nesta etapa, deve haver o processo de tomada de decisão, sobre quais cursos 

possuem maior viabilidade de projeto e inserção no PDI. 

Segundo Gomes e Moreira (1998), o processo de tomada de decisão em uma 

organização envolve um ambiente complexo e com informações frágeis, havendo 

alternativas e vários agentes decisores. Assim, o ambiente para tomada de decisão 

necessita da construção do modelo de decisão de acordo com os pontos de vistas dos 

atores e de seus juízos de valores, mas que haja a solução de objetivos conflitantes, que, 

no caso especial, é o processo de criação de novos cursos. 

Sendo assim, o contexto organizacional das IFEs no ambiente interno e externo 

possui uma complexidade distinta para cada caso. A tomada de decisão no processo de 

qual curso seria criado requer um tratamento qualificado, justificando a necessidade de 

utilização de método de apoio à decisão. Dentre estes, destacam-se os com abordagem de 

métodos multicritérios para tomada de decisão, que pela aderência ao objetivo desta 

pesquisa, melhor se enquadram no auxílio a tomada de decisão.  

Neste contexto, métodos multicritérios de tomada de decisão mostraram-se mais 

bem sucedidos no caminho diante uma situação problema, sendo eficiente para resolução 



84 

 

de questões decisórias dentro das organizações, em que existem critérios conflitantes 

(BRANS E MARESCHAL, 2005). 

Na literatura, destacam-se os principais nomes para o método de análise 

multicritério de auxílio à decisão: 

• AMD – auxílio multicritério à decisão;  

• MCDM – multicriteria decision making;  

• MCDA – methodology – multi-criteria decision analysis;  

 

A sigla MCDA é utilizada para a Análise da Tomada de Decisão com Múltiplos 

Critérios (FIGUEIRA et al., 2009). As siglas AMD, MCDM e MCDA são tratados como 

sinônimos (ALVES et al., 2007). 

O MCDA fornece uma estrutura formal para problemas de decisão, por meio da 

modelagem de avaliação dos critérios, ou seja, problemas que exigem análise sistemática, 

regularidade, consequências significativas e a necessidade de prestação de contas 

(CHANG et al., 2016). 

Dentre os vários métodos de MCDA, podem ser citados, em ordem alfabética: 

• AHP - Analytic Hierarchy Process; 

• ANP - Analytic Network Process; 

• ELECTRE - Elimination et Choix Traduisant la Réalité; 

• MACBETH - Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation 

Technique; 

• MAUT - Multiple Atribute Utiliiy Theory; 

• PROMETHEE - Preference Ranking Method for Enrichment Evaluation. 

 

Até aqui, constata-se que a visão geral da decisão multicritério é caracterizada 

como um conjunto de métodos que visam a solução de um problema, sendo que as 

alternativas são avaliadas por múltiplos critérios. Este método auxilia a tomada de decisão 

em situações que envolvem vários critérios, culminando com os achados nesta pesquisa, 

quando do processo de criação de novos cursos, em que é necessário avaliar diversos 

critérios para decidir sobre a viabilidade, sendo abordados especificamente na próxima 

seção, quando da aplicação piloto. 
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ETAPA 4 – Desenvolvimento do projeto do novo curso 

 

A partir da decisão dos cursos a serem criados, faz-se necessário o 

desenvolvimento do projeto do novo curso. Nesta etapa, é necessário organizar e planejar 

as ações administrativas e pedagógicas, para mitigar as falhas no processo de 

desenvolvimento do projeto do curso. 

As propostas de novos cursos devem estar em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), com o Projeto Político Pedagógico do campus 

(PPP), a legislação educacional vigente, com o Eixo Tecnológico ou Área de 

Conhecimento, e de nomenclatura de curso. 

A Lei de Criação da Rede Federal Lei n° 11.982/2008, em seu Art. 6° afirma que 

os Institutos Federais têm como finalidade e característica:  

 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional 

nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento 

socioeconômico local, regional e nacional;  

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às 

demandas sociais e peculiaridades regionais;  

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de 

pessoal e os recursos de gestão;  

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento 

dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no 

mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural 

no âmbito de atuação do Instituto Federal; (BRASIL. 2008) 

 

Outro documento que orienta quanto a criação de novos cursos, em especial para 

os técnicos integrados, fundamenta-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, que estabelece no seu Art. 18, abaixo 

transcrito:  

 

Art. 18 São critérios para o planejamento e a organização de cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio:  

I - atendimento às demandas socioeconômico-ambientais dos cidadãos e do mundo 

do trabalho, em termos de compromisso ético para com os estudantes e a 

sociedade;  

II - conciliação das demandas identificadas com a vocação e a capacidade da 

instituição ou rede de ensino, em termos de reais condições de viabilização da 

proposta pedagógica;  

III - possibilidade de organização curricular segundo itinerários formativos, de 

acordo com os correspondentes eixos tecnológicos, em função da estrutura sócio-

ocupacional e tecnológica consonantes com políticas públicas indutoras e arranjos 

socioprodutivos e culturais locais;  
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IV - identificação de perfil profissional de conclusão próprio para cada curso, que 

objetive garantir o pleno desenvolvimento de conhecimentos, saberes e 

competências profissionais e pessoais requeridas pela natureza do trabalho, 

segundo o respectivo eixo tecnológico, em função da estrutura sócio-ocupacional 

e tecnológica e em condições de responder, de forma original e criativa, aos 

constantes desafios da vida cidadã e profissional (BRASIL, 2012, p.5). 
 

E por último, vislumbra-se a questão da verticalização da educação profissional, 

prevista no Decreto nº 9.235/2017, que na sua Seção VIII, Art. 40 no §3º – que trata da 

autorização de cursos:  

 

§ 3º As instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica somente poderão ofertar bacharelados e cursos superiores de 

tecnologia nas áreas em que ofereçam cursos técnicos de nível médio, assegurada 

a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e 

educação superior. (BRASIL. 2017). 

 

Neste sentido, a criação de novos cursos deve estar relacionada ao campus proponente 

e sua região, apresentando elementos essenciais, tais como: i) atendimento a legislação 

vigente; ii) Projeto Político Pedagógico do campus; iii) planejamento anual de ações e 

recursos do campus ii) itinerário formativo do campus; v) Elaboração e apreciação do Projeto 

Pedagógico do Curso e vi) Autorização de Funcionamento do Curso. 

Behnam (2011) afirma que as técnicas de gestão da qualidade ajudam a identificar 

o que está acontecendo em um processo, bem como apontam as prováveis causas de 

problemas, no intuito de melhorar a qualidade do produto. Por isso, tais técnicas 

representam um fator primordial no processo de desenvolvimento do projeto do novo 

curso de uma IFE. 

As técnicas gerenciais que se destacam na gestão da qualidade são: 5W2H (SILVA 

et al., 2013), Folhas de Verificação (WERKEMA, 1995), Fluxogramas (SLACK, 1997), 

dentre outras que podem ser aplicadas.  

 

ETAPA 5 – Avaliação interna do novo curso 

 

A organização, por meio de planejamento estratégico, direciona seus recursos 

disponíveis para alcançar melhor resultado no desenvolvimento do projeto do novo curso, 

nesse caso, realizar a avaliação interna das etapas anteriores. O objetivo pretendido deve 

ser controlado desde o início, por esta razão o planejamento estratégico é relevante no 
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desempenho e sucesso da organização (MACIEL E PACHECO, 2016). 

Para Hourneaux Junior (2005), o modelo de avaliação de desempenho 

organizacional é uma técnica utilizada de forma sistemática, cujo objetivo é mensurar e 

avaliar o desempenho das organizações. Na etapa de avaliação interna do novo curso, é 

possível realizar uma análise das etapas anteriores, ou seja, desde a elaboração dos 

objetivos e demandas da sociedade até o desenvolvimento do projeto do novo curso, com 

objetivo de identificar as possíveis fragilidades no processo de criação do curso.  

A partir de relatório de diagnóstico elaborado por equipe composta por 

profissionais da administração e da área pedagógica, pode-se alicerçar uma revisão do 

processo (etapas anteriores), bem como deliberar pela continuidade dos trabalhos para a 

criação do novo curso, subsidiando e direcionando a alta gestão.  

As principais técnicas para avaliação interna de desempenho da organização são: 

Matriz GUT (CARVALHO, 2015), Espinha de Peixe (MARIANI, 2005), Indicadores de 

desempenho (EMAMI & RAZI, 2014) e BSC (KAPLAN & NORTON, 2000), dentre 

outras que podem ser aplicadas. 

 

ETAPA 6 – Lançamento do novo curso 

 

Nesta etapa, busca-se o lançamento do novo curso, por meio de consecução das 

etapas anteriores, havendo uma sequência lógica de atividades que convergem para o 

efetivo lançamento, ou seja, para o início das atividades acadêmicas do curso, 

considerando os requisitos necessários para o pleno funcionamento. Assim, os processos 

identificam o início e o final do trabalho, de maneira que os desvios sejam mitigados para 

que os objetivos sejam alcançados com maior precisão (CRUZ, 2015). 

Segundo Paim (2007), a gestão de processos é o conjunto de tarefas necessárias 

para se gerir uma organização, por meio de ações ordenadas e integradas para 

desenvolvimento de um produto. Acontece que as organizações públicas, em sua maioria, 

têm seus processos realizados apenas no conhecimento dos seus servidores. Sendo assim, 

Salgado et al. (2013) explicam que elaborar um mapa de processo permite maior 

compreensão do todo, ampliando a relação entre as atividades, pessoas, informações e 

objetos envolvidos. 

Nesse sentido, é possível dizer que a aplicação de metodologias para a detecção e 

solução de problemas nos processos das organizações contribuem para o planejamento e 

a melhoria contínua dos objetivos fundamentais. Sendo assim, podem-se utilizar as 
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técnicas: 5W2H (SILVA et al., 2013), Folhas de Verificação (WERKEMA, 1995), 

Fluxograma (SLACK, 1997), dentre outras que podem ser aplicadas nesta etapa. 

 

ETAPA 7 – Avaliação do novo curso 

 

Nesta etapa, objetiva-se avaliar o êxito do novo curso criado, em aspectos que 

possam ser mensurados por meio de indicadores de desempenho, que são ferramentas 

básicas para o acompanhamento e o monitoramento do sistema organizacional, 

possibilitando fazer comparações e avaliar tendências (VIEIRA et al., 2006). 

Neste sentido, Graeml (2000) afirma que os indicadores de desempenho são dados 

que registram e refletem o comportamento de uma atividade, de um processo ou de toda 

uma organização. No contexto das IFEs, levando em conta o planejamento institucional 

realizado pela elaboração do PDI, é necessário que, além de estabelecimento de objetivos 

e metas, haja o controle destas atividades, para fins de diagnosticar se estão ocorrendo 

conforme o planejado. Dessa maneira, as atividades de controle devem ser formuladas 

em sintonia com os objetivos e metas estratégicas, por meio de indicadores de 

desempenho que demonstrem informações pertinentes e que subsidiem a alta gestão, nos 

caminhos a seguir. 

Entre as principais técnicas para esta etapa, destacam-se: BSC (KAPLAN & 

NORTON, 2000), Modelo de Avaliação de Desempenho Global (CONTO et al., 2011), 

Indicadores de desempenho (EMAMI & RAZI, 2014) e Histograma (PALADINI, 2012), 

dentre outras. 

 Por fim, a Figura 7 apresenta o método consolidado nesta pesquisa, para auxílio 

no processo de criação de novos cursos em uma IFE. 
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Figura 7: Método para criação de novos cursos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Importante ressaltar que a Figura 7 é um ciclo fechado, ou seja, os resultados 

obtidos das etapas contribuem para o planejamento e avaliação para continuidade do novo 

curso. Ainda, é possível aplicar o método a qualquer tempo, sempre que houver a 

necessidade de lançar novo curso pela instituição. 

Assim, com o fim de observar a aplicação desses conceitos na realidade analisada, 

foi realizada entrevista por meio de questionário semiestruturado (Apêndice B), com os 

mesmos participantes que participaram da pesquisa baseada no Apêndice A (E1, E2, E3, 

E4, E5, E6, E7 e E8), conforme demonstrado no Quadro 6. 

O Apêndice B é uma continuação do Apêndice A, no entanto aplicado em 

momento distinto, ou seja, após aplicação dos questionários (Apêndice A e C). Nesta fase, 

buscou-se apreciar a sensibilidade e a avaliação pelos participantes desta pesquisa, quanto 

ao método para auxílio a criação de novos cursos em uma IFE. 

O roteiro estabelecido foi elaborado para seguir uma ordem crescente das etapas 

do método. A entrevista foi estruturada com 22 questões norteadoras, sendo divididas em 

duas seções. A primeira seção possui 7 blocos, que refletem as etapas do método. Já na 

segunda seção, os participantes desta pesquisa julgaram as etapas do método, bem como 

apresentam demais contribuições. 

Metodo 
Criação Novos 

Cursos em 
uma IFE

ETAPA 1 -
Identificação 
dos objetivos 

e 
levantamento 
de demandas

ETAPA 2 -
Geração de 

Idéias de 
novos cursos

ETAPA 3 -
Seleção dos 

Cursos

ETAPA 4 -
Desenvolvim

ento do 
Projeto do 
novo curso

ETAPA 5 -
Avaliação 
Interna do 
novo curso

ETAPA 6 -
Lançamento 

do novo 
curso

ETAPA 7 -
Avaliação do 
Novo Curso
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A entrevista por blocos, considerando as etapas do método, foi estruturada com 

base na unidade investigada, buscando trazer elementos norteadores e de reflexão aos 

entrevistados. A partir destes blocos, foi questionado aos entrevistados quais são as etapas 

necessárias para estruturação e consolidação do método para criação de novos cursos, 

sendo os dados tabulados no Gráfico 8. 

 

 

 
Gráfico 8: Sensibilidade/avaliação da Proposta Piloto de Método. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 
 

Analisando a sensibilidade/avaliação pelos participantes, conforme os dados 

tabulados, constata-se que as Etapas 1, 2 e 4 foram objeto de escolha para 100%. As 

Etapas 3, 6 e 7 foram escolhidos por 87,5% dos participantes e, ainda, 75% escolheram a 

Etapa 5. 

  Pelo exposto, o método para auxílio na criação de novos cursos obteve uma média 

final de aproximadamente 91% de aprovação pelos participantes desta pesquisa. Cabe 

ressaltar que dos dados extraídos não houve sugestão de inclusão de outras etapas 

Estando o método consolidado, na seção 4.4 é realizada a aplicação piloto, com 

base no diagnóstico de ambiente interno e externo realizado na unidade investigada. 
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4.4. Aplicação Piloto do Método com Apresentação da Coleta de Dados por Meio 

de Entrevistas 

 

Nesta seção, é realizada a aplicação piloto do método de auxílio para criação de 

novos cursos, tendo por base: contexto da unidade investigada, questionário/entrevistas 

realizadas e estruturação do método. Os dados do Apêndice B são tabulados e analisados 

conforme as etapas piloto do método.  

 

ETAPA 1 – Identificação de objetivos da instituição e levantamento de 

demandas da sociedade 

 

Partindo disto, quando da elaboração do PDI, o “Balanced Scorecard 

Collaborative – BSC” apresenta-se como técnica gerencial viável no processo de criação 

de novos cursos. Trata-se de um modelo de gestão estratégica integrada (HERREIRO, 

2005). Da utilização do BSC pode se construir a Missão, os Valores e a Visão, itens 

essenciais para medir o desempenho organizacional, conceituados no Quadro 9: 

 

Quadro 9: Conceito de Missão, Valores e Visão 

DESCRIÇÃO CONCEITO AUTORES 

RELAÇÃO COM 

NOVO CURSO NO 

IFE 

Missão 

“É essencial que se procure 

definir formalmente qual é a 

missão da organização, 

delimitando a função e 

buscando justificar a sua razão 

de existência”. 

Lobato 

(2000) 

Identificar a relevância 

de criação de 

determinado curso para a 

sociedade. 

Valores 

“Os valores são um conjunto 

de sentimentos que estruturam, 

ou pretendem estruturar, a 

cultura e a prática da 

organização”. 

Vergara & 

Côrrea 

(2004) 

Representar o conjunto 

de crenças essenciais e 

morais para oferta de 

novo curso. 

Visão 

“Ações através de um conjunto 

transparente e equilibrado de 

perspectivas, capaz de 

assegurar a obtenção deste 

resultado no futuro”. 

Allevato et 

al. (2008) 

Idealizar o futuro 

desejado para o novo 

curso, sensibilizando e 

mobilizando pessoas na 

organização. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Lobato (2000), em dados da pesquisa. 

 

Dando sequência, Kaplan & Norton (2000) afirmam que o objetivo de qualquer 

organização deve ser motivar todos os gestores e colaboradores a implementar com 
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sucesso as estratégias alinhadas ao planejamento, permitindo-lhes iniciativas e ações para 

realização de metas estratégicas. Assim, para elaborar o planejamento e proposições de 

novos cursos, é necessário realizar diagnóstico do Ambiente Interno e Externo, que deve 

refletir o contexto em que a organização se encontra inserida e suas potencialidades de 

atuação, considerando a formação profissional e desenvolvimento socioeconômico. 

O processo de elaboração do PDI identifica o objetivo institucional do órgão, que 

no caso do IFMT é: “Educar para a vida e para o trabalho”. Entende-se como 

planejamento organizacional o processo de observação da realidade em que a instituição 

se encontra e onde pretende chegar. Segundo Almeida (2001, p. 13), é uma técnica que 

busca organizar as ideias de indivíduos, objetivando criar uma visão de futuro para uma 

determinada organização. 

Desta forma, a análise SWOT (Apêndice D) é uma ferramenta também utilizada 

para análise de dados e elaboração de planejamento estratégico, fragmentada 

objetivamente em Análise do Ambiente Interno e Análise do Ambiente Externo. Os 

conceitos das variáveis são apresentados no Quadro 10, com base em Christensen e 

Andrews (1973): 

Quadro 10: Análise SWOT 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 
Variáveis Descrição Exemplos Variáveis Descrição Exemplos 

Forças 

Aspectos 

positivos no 

âmbito de 

vantagem e/ou 

diferencial para 

alcance da 

missão 

organizacional. 

1 - Quadro 

profissional 

qualificado; 

2 – 

Estrutura 

física 

adequada. 

Oportunidades 

A organização 

pode utilizar de 

potenciais 

tendências, que 

podem somar 

para o êxito da 

organização. 

1 – 

Aprimoramento 

do modelo de 

gestão; 

2 – Tendências 

de mercado; 

3 – 

Cooperações 

para formar 

alianças 

estratégicas. 

Fraquezas 

Aspectos 

relacionados as 

deficiências e 

limitações. 

1 – Falta de 

definições 

estratégicas; 

2 – Equipe 

reduzida; 

3 – 

Fragilidade 

na 

divulgação. 

Ameaças 

Ao contrário de 

oportunidades, 

fatores externos 

com potencial 

de impedir o 

cumprimento da 

missão 

organizacional. 

1 – Corte de 

recurso 

orçamentário; 

2 – Alta 

rotatividade de 

servidores; 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Queiroz (2012). 
  

Segundo Daychaum (2007, p. 15), o cruzamento entre os quadrantes da análise 

provê uma moldura em que a organização pode desenvolver melhor suas vantagens 

competitivas. As duas técnicas gerenciais apresentadas permitem uma estruturação 
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importante e indispensável nas etapas do processo de criação de novo curso em uma IFE 

e, em um primeiro momento, pode ser realizado pela alta administração da organização, 

para fins de estabelecer diretrizes nas etapas posteriores. 

A Etapa 1 do método, referente ao Bloco 1 da entrevista, correspondente à Seção 

1 do Apêndice B e está demonstrada na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Análise de ambiente 

DESCRIÇÃO TOTAL PORCENTAGEM 

Principais pontos fortes do IFMT a considerar na criação de novos cursos** 

Estrutura física adequada 6 75% 

Qualidade do corpo docente 8 100% 

Quadro de servidores 

técnicos qualificado 
6 75% 

Qualidade do curso ofertado 6 75% 

Quantidade vagas ofertadas 4 50% 

Maior número de ingresso de 

egressos no mercado de 

trabalho 

5 62,5% 

Principais pontos fracos do IFMT a considerar na criação de novos cursos** 

Inexistência de planejamento 

estratégico para início da 

oferta do curso 

5 62,5% 

Falta de estrutura física 

adequada 
2 25% 

Quantidade insuficiente de 

servidores (docentes e 

técnicos administrativos) 

5 62,5% 

Ausência de pesquisa de 

demanda de formação, para 

aplicação dos processos 

seletivos 

5 62,5% 

Curso criado fora do 

potencial econômico do 

município 

4 50% 

Baixo campo de trabalho para 

atuação do profissional 
5 62,5% 

Outros (individualismo e 

muita burocracia) 
1 12,5% 

Principais oportunidades do ambiente externo a considerar na criação de novos 

cursos** 

Fomentar o 

empreendedorismo através de 

incubação de empresas 

criadas por egressos 

5 62,5% 

Atender demanda de 

profissional para atuação no 

mercado local ou regional 

8 100% 

Estabelecer parceria com 

Arranjo Produtivo Local 
6 75% 

Ampliar o desenvolvimento 7 75% 
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DESCRIÇÃO TOTAL PORCENTAGEM 

social e econômico do 

município 

Principais ameaças do ambiente externo a considerar na criação de novos cursos** 

Planos políticos de governo, 

sem considerar o contexto da 

unidade 

8 100% 

Baixa capacidade de 

investimento de recursos 

financeiros na infraestrutura 

adequada 

5 62,5% 

Mudanças tecnológicas e 

descontinuidade de 

atividades profissionais 

2 25% 

Saturação do mercado de 

trabalho 
5 62,5% 

Defasagem na valorização 

remuneratória do profissional 
5 62,5% 

Concorrência com outras 

instituições de ensino, seja 

público ou privado 

4 50% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

** O total pode ser superior a 100%, tendo em vista que cada entrevistado pode citar mais de uma 

alternativa. 
 

Ao se analisar a Tabela 14, no contexto de identificação de objetivos e demandas 

da sociedade é necessário também realizar o diagnóstico do ambiente interno e externo.  

Os dados apontam para a capacidade do IFMT cumprir com seu objetivo 

institucional de ofertar cursos de qualidade para a sociedade, em consonância com a 

Missão Institucional vigente no PDI atual. 

Quanto ao diagnóstico do ambiente, em relação a Tabela 14, destaca-se como a 

principal força do IFMT o corpo docente ser altamente qualificado, sendo escolhido por 

100% dos participantes. Para 75%, a qualidade do curso ofertado é o ponto de maior 

evidência, sustentado pela capacitação dos servidores técnicos e estrutura física adequada 

como forças secundárias.  

Em relação às fraquezas, para 62,5% dos participantes, o IFMT carece de 

planejamento estratégico e de maior número de servidores, além de outros problemas 

apontados, como a ausência de pesquisa de demanda de cursos e o pouco campo de 

trabalho ao profissional qualificado. Este último apresenta um cenário em que o curso 

criado pode ser ineficiente, tornando-se pouco atrativo, o que levaria ao seu fechamento, 

em virtude de baixa procura. 

Dentre as oportunidades, para 100% dos participantes, é alta a possibilidade de 

atender a demanda de profissional qualificado para a economia local. Ainda, para 75%, 
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há o caminho de estabelecimento de parcerias, bem como ampliação do desenvolvimento 

econômico e social do município.  

Também, na visão de 100% dos participantes, os planos políticos de governo, sem 

considerar o contexto da unidade, apresentam-se como uma forte ameaça, ou seja, o 

contexto externo com a ausência de políticas públicas aliadas ao desenvolvimento 

econômico e social prejudicam o processo de criação de novos cursos. 

Para esta aplicação, serão considerados os dados extraídos do Bloco 1 da 

entrevista. Nesta etapa, utiliza-se o BSC e a Análise SWOT, como técnica de 

planejamento gerencial. O Quadro 11 apresenta a Estrutura de Missão, Visão e Valores 

(BSC). 

 

Quadro 11: Missão, Visão e Valores 

MISSÃO VISÃO VALORES 

Prover a excelência na 

oferta de cursos, em 

prol da sociedade. 

Promover a formação e o 

exercício profissional, 

com base nos anseios 

éticos legais. 

Consciência, ética, 

transparência, 

responsabilidade social, 

ambiental e econômica 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 O Quadro 12 apresenta a Análise SWOT, contendo os dados extraídos do bloco 1 

da entrevista.  

 

Quadro 12: Análise SWOT  
AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

Variáveis 

 

 

 

Aspectos considerados 

Variáveis 

 
 

 

 Aspectos considerados. 

Forças 

1 – Nível de formação dos servidores; 

2 – Estrutura física adequada; 

3 – Qualidade do curso ofertado. 
Oportunidades 

1 – Formação profissional para 

mercado de trabalho; 

2 – Parcerias com APL; 

3 – Ampliar o desenvolvimento 

socioeconômico. 

Fraquezas 

1 – Inexistência de planejamento; 

2 – Poucos servidores; 

3 – Baixo campo de trabalho. 
Ameaças 

1 – Planos políticos de governo; 

2 – Limitação de recurso orçamentário; 

3 – Saturação do mercado de trabalho. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

É importante destacar que no momento da elaboração desta etapa pela 

organização, pode ser realizada a análise SWOT, por meio da Matriz Swot (Apêndice D). 
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ETAPA 2 – Geração de ideias de novos cursos 

 

No gráfico 9, apresentam-se as ideias geradas para novos cursos, na visão dos 

participantes, a partir da Etapa 2, referente ao Bloco 2 da entrevista, apresentado na Seção 

1 do Apêndice B: 

 

 
Gráfico 9: Proposta de criação de cursos (Entrevistados) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 
 

Analisando-se o gráfico 9, nota-se que há necessidade de tomar decisão quanto 

aos cursos propostos, levando em conta a natureza da organização (vocação agrícola), 

contextos (ambiente interno e externo) e economia local (potencialidades de novos 

empreendimentos). Os cursos elencados, na visão dos participantes, refletem potenciais 

oportunidades de criação e de oferta a sociedade. 

Para tal, destaca-se a resposta do E7 “Formação de uma equipe multidisciplinar, 

conectada com entidades relacionadas ao setor de serviços, indústria, comércio, 

produção, setor de recursos humanos de empresas, tecnologia etc. - isso possibilita 

conhecer de fato as demandas da sociedade”. Paralelo a isso, tem se que para 50% dos 

entrevistados a condução para captação de ideias de criação de novos cursos ocorreria de 

modo mais eficiente por grupos focais, como técnica de investigação qualitativa. A partir 

destes dados, percebe-se que a discussão precisa ser ampliada institucionalmente, com 
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pessoas estratégicas e que possuam “Know-How”, mitigando o risco dos cursos criados 

não terem êxitos.   

Nesta etapa, pode ser utilizada a técnica brainstorming para captação de ideias de 

potenciais cursos a serem criados pela instituição. Tendo em vista que atualmente o PDI 

é elaborado por Comissão Central (Reitoria) e locais (campi), estas podem conduzir a 

realização de reuniões setorizadas ou ampliadas. Para Lemos (2012), tal técnica é a mais 

popular para geração de ideias, sendo que, além da definição de criatividade como a 

geração de ideias, também há o conceito de criatividade relacionado à descoberta, à 

resolução de problemas e à criação de soluções. 

Os cursos propostos pela comunidade educacional podem ser organizados por 

área. Neste sentido, a estratégia de pensamento criativo deve ser integrada no processo, 

sendo oportunizado a um grupo de participantes gerar ideias em equipe. O resultado desta 

ação pode ser expresso em uma linguagem natural, para que haja maior comunicação 

entre os envolvidos, viabilizando a geração de ideias de novos cursos. 

Desta forma, a geração de ideias, por meio do uso do brainstorming, permite o 

seu compartilhamento ao longo do processo. Para fins de organização, deve-se considerar 

a possibilidade de realizar esta ação por grupos dentro do IFMT, tanto das áreas de 

educação do núcleo comum como do núcleo técnico, considerando as diversas 

modalidades ofertadas (educação básica, graduação e pós-graduação). 

Em virtude de se tratar de uma aplicação piloto, e a entrevista ter sido realizada 

individualmente, por meio da plataforma do google meet, não foi possível aplicar na 

prática a técnica do brainstorming. No entanto, quando do retorno as atividades 

presenciais, pós-período de Pandemia (COVID-19), esta técnica apresenta-se como 

oportunidade para dialogar com a comunidade educacional e, consequentemente, a 

geração de ideias sobre novos cursos. 

 

ETAPA 3 – Seleção dos cursos 

 

Dentre os três principais critérios necessários para a criação de novos cursos, sob 

a ótica dos participantes, na Etapa 3 do método, do Bloco 3 da entrevista, da seção 1 do 

Apêndice B, tem-se que: para 87,5% o planejamento organizacional de médio e longo 

prazo é o critério mais importante, enquanto que para 75%, seria o alinhamento com o 

Plano de Desenvolvimento Institucional e para 50%, a estrutura física e de pessoal 

qualificado. Esta tabulação é importante para a estruturação do método. 
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Para a escolha da ferramenta de tomada de decisão, foram considerados: 

consistência, lógica, transparência, facilidade de uso, tempo requerido para o processo de 

análise e disponibilidade de software. Desta forma, optou-se por utilizar o método 

Analytic Hierarchy Process – AHP, por realizar avaliação binária de multicritérios, 

levando a resultados mais precisos. A AHP permite a interdependência dos critérios de 

avaliação, sendo está um dos diversos métodos previstos no MCDA, na qual busca 

soluções para problemas de decisão. Conforme Rodriguez et. al. (2013), os métodos 

MCDA, especificamente o AHP tem sido utilizado para resolver problemas complexos 

em inúmeras áreas e organizações, dentre elas nas Políticas de Governo, tal como a 

educação. 

Em linhas gerais, o AHP foi criado por Thomas L. Saaty, na década de 70, com a 

visão de superar as limitações cognitivas dos tomadores de decisão (ABREU et al., 2002). 

Possui sistematização em diversas áreas (econômicas, políticas, sociais etc.), em 

decorrência de sua fácil aplicação e capacidade de avaliar fatores qualitativos e 

quantitativos (SHIAU et al., 2002). 

O método AHP consiste na decomposição e síntese das relações entre os critérios, 

até que se alcance priorização dos seus indicadores, resultando em uma melhor resposta 

de medição única de desempenho (SAATY, 1991). É recomendado para situações que 

envolvam a priorização de soluções no processo de tomada de decisão, através da 

avaliação de critérios. 

Este método baseia-se na capacidade de utilizar a informação e a experiência para 

redução de sistemas a uma sequência de comparação aos pares. O método está dividido 

basicamente em duas fases: estruturação e avaliação (ABREU et al., 2002). A Figura 8 

apresenta a estrutura hierárquica genérica. 

 

 
 

Figura 8: Estrutura Hierárquica – Método AHP 

Fonte: Gartner (2001). 
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Assim, é realizada a comparação entre pares de critérios, em que o número da 

linha i e na coluna j dá a importância do critério 𝐶𝑖 em relação à 𝐶𝑗, conforme Quadro 13. 

 

Quadro 13: Matriz comparação par a par 

CRITÉRIOS 𝑪𝟏 𝑪𝟐 𝑪𝟑 ... 𝑪𝒋 

𝐶1 1 𝑎12 𝑎13 ... 𝑎1𝑗 

𝐶2 𝑎21 = 1
𝑎12

⁄  1 𝑎23 ... 𝑎2𝑗 

𝐶3 𝑎31 = 1
𝑎13

⁄  𝑎32 = 1
𝑎23

⁄  1 ... 𝑎3𝑗 

... ... ... ... 1 ... 

𝐶𝑗 𝑎𝑗1 = 1
𝑎1𝑗

⁄  𝑎𝑗2 = 1
𝑎2𝑗

⁄  𝑎𝑗3 = 1
𝑎3𝑗

⁄  ... 1 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Pamplona (1999). 
 

A partir disto, o julgamento é realizado, sendo que os elementos são comparados 

com eles mesmos. As comparações par a par utilizam a escala fundamental de Saaty, por 

meio de uma escala de valores, conforme Quadro 14. 

 

Quadro 14: Escala Fundamental de Saaty 

Valores numéricos Termos Verbais Explicação 

1 Igualmente importante Os dois tem importância 

igual 

3 Moderadamente mais 

importante 

A experiência e julgamento 

favorece levemente uma 

atividade em relação a 

outra 

5 Fortemente mais 

importante 

Experiência e julgamento 

favorecem fortemente um 

elemento 

7 Muito fortemente mais 

importante 

Elemento fortemente 

favorecido 

9 Extremamente mais 

importante 

A evidência favorece uma 

atividade em relação à 

outra, com mais alto grau 

de certeza 

2, 4, 6, 8 Valores importantes 

intermediários 

Quando se deseja maior 

compromisso. É necessário 

acordo 

Recíprocos dos valores 

acima 

Se o elemento j recebe um 

dos valores acima, quando 

comparado com o elemento 

i, então j tem o valor 

recíproco de i. 

Uma designação razoável 

Fonte: Saaty (1991). 
 

Em seguida, o Quadro 15 resume as equações necessárias para execução de todos 
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os procedimentos para a tomada de decisão sobre um problema complexo. 

 

Quadro 15: Compilado de Equações da AHP 

Descrição Fórmula Justificativa 

Autovetor 𝑊𝑖 = √∏ 𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

 
Calcula os pesos globais para cada 

critério em relação as alternativas 

Normalizado 𝑇 =  |𝑊1 ∑ 𝑊𝑖 𝑊2 ∑ 𝑊𝑖 … 𝑊𝑛 ∑ 𝑊𝑖| 
Cálculo da proporção de cada elemento 

em relação a soma 

Autovalor 𝜆𝑚á𝑥 = 𝑇. 𝑤 
Em que w é calculado pela soma das 

colunas da matriz de comparações 

Índice de 

Consistência 
𝐼𝐶 =  (𝜆𝑚á𝑥 − 𝑛)/(𝑛 − 1) 

IC for menor do que 0,1, então há 

consistência para prosseguir com os 

cálculos da AHP 

Razão de 

Consistência 
𝑅𝐶 = 𝐼𝐶/𝐼𝑅 

Sendo IR o índice randômico, em que 

Saaty (1991), propõe uma tabela 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Saaty (1991). 
 

 Tendo demonstrado o conceito teórico sobre a utilização da AHP, nesta fase, para 

desenvolvimento como etapa de método de auxílio a tomada de decisão para criação de 

novos cursos em uma IFE, foi utilizado o software Superdecisions versão 2.10.0, para 

analisar as alternativas de escolha do curso a ser criado.  

 O uso do software apresenta um processo de decisão estruturado, transparente, 

imediato feedback gráfico da análise de sensibilidade, minimizando tempo. O programa 

ainda possui uma versão gratuita. Por estes elementos, decidiu-se utilizar o software, no 

sentido de consolidar os conceitos apresentados nesta dissertação. 

De acordo com a estrutura hierárquica definida, foram inseridos no programa o 

nome do modelo, a meta, os critérios e as alternativas. A partir disto, é realizada a 

modelagem da estrutura hierárquica, conforme Figura 9. 

 

 
Figura 9: Estrutura Hierárquica 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software superdecisions. 
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 Por se tratar de uma aplicação piloto, foram selecionados três cursos da 

modalidade superior para fins de exemplificação, conforme previsto no Gráfico 9. Foram 

excluídos os da pós-graduação e indicados posteriormente, na ordem do gráfico. No 

entanto, a presente etapa admite aplicação para uma quantidade maior de alternativas, 

conforme a deliberação da organização.  

Estabelecida a estrutura hierárquica, é necessário fazer o processo de avaliação 

par a par, para julgamento, lembrando da escala de Saaty (1991). Desse modo, realizou-

se a comparação relativa ao curso, com base nos critérios, conforme Figura 10. 

 

 
Figura 10: Comparação a respeito do curso, com base nos critérios. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software superdecisions. 
 

O IC foi de 0.66, que é menor que o limite estabelecido para 4 elementos, cujo 

valor é de 0.90 (limite), indicando que pode seguir com a avaliação. Neste momento, é 

realizada a comparação par a par dos docentes, com base nas alternativas, demonstrada 

na Figura 11. 
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Figura 11: Comparação a respeito dos docentes, com base nas alternativas. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software superdecisions. 
 

O IC foi de 0.41, que é menor que o limite estabelecido para 3 elementos, cujo 

valor é de 0.58 (limite), indicando que pode seguir com a avaliação. Continuando, é 

realizada a comparação par a par da infraestrutura, com base nas alternativas, 

demonstrada na Figura 12. 

 

 
Figura 12: Comparação a respeito da infraestrutura, com base nas alternativas. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software superdecisions. 
 

O IC foi de 0.13, que é menor que o limite estabelecido para 3 elementos, cujo 

valor é de 0.58 (limite), indicando que pode seguir com a avaliação. Em seguida, é 

realizada a comparação par a par da inserção profissional, com base nas alternativas, 

demonstrada na Figura 13. 
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Figura 13: Comparação a respeito da inserção profissional, com base nas alternativas. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software superdecisions. 
 

O IC foi de 0.13, que é menor que o limite estabelecido para 3 elementos, cujo 

valor é de 0.58 (limite), indicando que pode seguir com a avaliação. Em seguida, é 

realizada a comparação par a par dos técnicos, com base nas alternativas, demonstrada na 

Figura 14. 

 

 
Figura 14: Comparação a respeito dos técnicos, com base nas alternativas. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software superdecisions. 
 

O IC foi de 0.28, que é menor que o limite estabelecido para 3 elementos, cujo 

valor é de 0.58 (limite), indicando que pode seguir com a avaliação. Feito isto, puderam 

ser obtidos os dados prioritários, demonstrados na Figura 15. 
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Figura 15: Critérios mais relevantes em relação as alternativas. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software superdecisions. 

 

Da análise dos dados, o critério mais importante é o do número de docentes, 

seguido pelo número de técnicos administrativos, pela inserção profissional e pela 

infraestrutura disponível ao curso. Em relação ao curso a ser escolhido, a Figura 16 

apresenta o resultado. 

 

 
Figura 16: Curso a ser escolhido. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software superdecisions. 

 

Analisando os dados, com relação aos cursos (Medicina Veterinária, Licenciatura 

em Química e Tecnólogo em Agroindústria), o que ficou com a melhor pontuação foi o 
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curso de Tecnólogo em Agroindústria, ou seja, este curso possui mais viabilidade de 

êxito, por apresentar melhores condições: número de docentes satisfatórios, infraestrutura 

adequada, alta inserção profissional e número de técnicos satisfatório. 

 

ETAPA 4 – Desenvolvimento do projeto do novo curso 

 

Na etapa 4 do método, do Bloco 4 da entrevista, da seção 1 do Apêndice B, foi 

questionado aos participantes como deve ser realizado o processo de desenvolvimento do 

novo curso. No âmbito administrativo, E4 respondeu que “1. Infraestrutura básica 2. 

Recursos Humanos; 3. Processo Seleção 4. Avaliação Permanente 5. Inserção no mundo 

do trabalho” são elementos relevantes e necessários para se desenvolver o projeto do 

novo curso. Já no âmbito pedagógico, E4 afirmou que “1. Elaboração do PPC, 

obedecendo as regulamentações vigentes; 2. Corpo Docente qualificado; 3. Formação 

continuada; 4. Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão” são elementos relevantes e 

necessários para se desenvolver o projeto do novo curso. 

Ainda sobre o desenvolvimento do projeto do novo curso, reforça a necessidade 

de planejamento, conforme os dados sintetizados na Tabela 15, obtidos durante a 

entrevista. 

 

Tabela 15: Lançamento de Novo Curso 

DESCRIÇÃO PORCENTAGEM** 

Principais ações âmbito pedagógico 

Definir o público-alvo para lançamento de novo curso 87,5% 

Definir qual problema/demanda o novo curso pretende 

resolver junto a sociedade 

87,5% 

Possuir o número de docentes necessários para início das 

atividades 

100% 

Possuir Projeto Pedagógico de Curso aprovado 87,5% 

Principais ações âmbito administrativo 

Possuir o número de técnicos administrativos necessários 

para início das atividades 

100% 

Possuir infraestrutura básica adequada de salas de aulas, 

laboratórios e outros 

100% 

Possuir contratos estabelecidos de serviços e fornecimento 

de materiais necessários para funcionamento do curso 

62,5% 

Possuir equipamentos necessários para atividades laborais 

do processo de ensino-aprendizagem 

87,5% 

  
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

** O total pode ser superior a 100%, tendo em vista que cada entrevistado pode citar mais de uma 

alternativa. 
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Analisando a Tabela 15, para a ampla maioria, é necessário que haja número de 

servidores (docentes e técnicos administrativos) suficiente para desempenho das 

atividades laborais que o novo curso demandará. Outro fator levantado é a infraestrutura 

física adequada e disponível, que passa pela estruturação de espaços físicos (salas de 

aulas, laboratórios, bibliotecas etc.). Por fim, a disponibilidade de equipamentos para 

composição dos ambientes de aprendizagem. 

Dentre as técnicas gerenciais disponíveis para planejamento, há a técnica 5W2H, 

que se destaca por ser uma série de perguntas direcionadas ao processo, de modo a apontar 

os problemas e suas respectivas soluções. Esta técnica gerencial pode ser utilizada na 

estruturação das etapas do método de criação de novos cursos, cuja principal característica 

é a aplicabilidade prática e eficiente.  

Para Daychaum (2007, p. 73), é uma ferramenta que pode ser utilizada em diversas 

áreas do conhecimento, com objetivo de obter informações relevantes, necessárias para o 

apoio ao planejamento organizacional. 

Os princípios da ferramenta 5W2H podem ser representados no Quadro 16. 

 

Quadro 16: Princípios da ferramenta 5W2H 

5W 

What O quê Qual curso será criado? 

When Quando Quando será a ação de criação? 

Why Porque Por que foi definida este curso? (resultado esperado) 

Where Onde Onde o curso será criado? (público-alvo) 

Who Quem Quem será responsável pelo processo de criação do curso? 

2H 
How Como Como a ação deve ser conduzida? (etapas do método) 

How much Quanto O que demandará de custos organizacionais? (pessoal, estrutura 

e equipamentos) 

Fonte: Adaptado de Nakagawa, Marcelo (2014); Pacaiova, Hana (2015). 

 

Em relação aos benefícios de utilização da ferramenta 5W2H, destacam-se a 

agregação de qualidade ao planejamento do curso, permitindo o desenvolvimento do 

projeto do novo curso, maior organização e planejamento nos níveis administrativos e 

pedagógicos. 

Considerando que dentre os cursos elencados o que apresentou mais viabilidade 

de êxito foi o Tecnólogo em Agroindústria, podem-se definir as ações necessárias e 

essenciais para o desenvolvimento do curso, conforme demonstrado no Quadro 17. 
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Quadro 17: Desenvolvimento do curso 

5W 

What O quê O curso a ser criado será Tecnólogo em Agroindústria. 

When Quando A ação de criação do curso será após ações nos níveis; i) Administrativo 

(Infraestrutura básica; Recursos Humanos e Disponibilidade orçamentária; 

ii) Pedagógico (Projeto Pedagógico do Curso - PPC Aprovado, Corpo de 

servidores qualificados; Formação continuada; Projetos de ensino, pesquisa 

e extensão. 

Why Porque O curso foi escolhido por meio de análise de ambiente interno e externo, 

utilizando técnicas do BSC, Análise SWOT, Brainstorming e o Método AHP 

para seleção do curso. 

Where Onde O público-alvo é capacitar pessoas que buscam empreender ou atuar no 

APL, em especial a produção agroindustrial. Também se faz necessário: i) 

Levantamento dos cursos da área pretendida existente na região e ii) 

Levantamento de dados gerais e demanda do mercado de trabalho pelo 

profissional a ser formado.  

Who Quem A responsabilidade será da gestão da unidade, através dos departamentos 

administrativos (Setor de Licitações, Contratos, Almoxarifado e 

Patrimônio) e pedagógicos (Coordenação de Ensino, coordenação de curso 

e colegiado do curso). Criar comissão de elaboração da proposta do novo 

curso, definindo nomes dos integrantes e atribuição, para fins de serem 

responsáveis pela condução e acompanhamento do desenvolvimento do 

projeto do novo curso. 

2H 

How Como No âmbito administrativo: Iniciar o processo de estruturação do curso, por 

meio de contratações necessárias por processos licitatórios, visando atender 

a infraestrutura básica, equipamentos, materiais de consumo para as 

atividades laborais e serviços contínuos (terceirizados ou não); No âmbito 

pedagógico: Elaborar o PPC, realizar a previsão de vagas para concurso 

público (docentes e técnicos-administrativos), estruturando a força de 

trabalho, organizar calendário acadêmico, distribuir aulas aos discentes, 

planejar eventos de fomento (ensino, pesquisa e extensão).. 

How 

much 

Quanto Realizar a estimativa de investimento, considerando a estrutura básica 

necessária para início do curso, fazendo constar em previsão orçamentária, 

de modo assegurar o êxito do novo curso. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pelo exposto, para esta aplicação piloto, é possível organizar ações direcionadas 

para alcançar o pleno desenvolvimento do projeto do novo curso, considerando o 

essencial a ser feito pela organização para alcance da meta de início do novo curso. 

 

ETAPA 5 – Avaliação Interna do novo curso 

 

Nesta etapa, é necessário realizar a avaliação interna das etapas anteriores, em 

especial a etapa 4, referente ao curso que está sendo criado pela organização, 

considerando a estrutura essencial e refletindo um panorama do andamento das ações. 

A partir dos dados coletados, pode-se utilizar o Diagrama de Causa e efeito, esta 

técnica também é conhecida por “diagrama espinha de peixe”, e objetiva apontar as 

possíveis causas que resultam em problemas no processo (MARIANI, 2005). 

Para Campos (2004), o processo de Causa e Efeito pode ser dividido em famílias 

de causas, conforme Figura 17. 
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Figura 17: Diagrama de causa e efeito 

Fonte: Adaptado de Campos (2004) 
 

No contexto das IFEs, a avaliação interna do novo curso, em especial as causas de 

possíveis problemas para consecução deste processo, pode ser diagramado conforme a 

Figura 18. 

 

 
Figura 18: Diagrama – Tecnólogo em Agroindústria. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Da análise da Figura 18, objetiva-se diagnosticar as possíveis causas que 

impactam negativamente no efeito pretendido, neste caso a criação do Curso Tecnólogo 

em Agroindústria.   

A partir da identificação dos 6M’s é possível selecionar as eventuais causas para 

análise e avaliação dos departamentos administrativo e pedagógico, por meio de aplicação 

de questionário.  
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No âmbito administrativo, as causas: matéria (insumos), máquina (equipamentos) 

e Mão de obra (insuficiência de servidores), possuem relação com ações desempenhadas 

por este departamento. Por outro lado, as causas: medida (análise qualitativa), meio 

ambiente (política externa) e método (falta de planejamento), possuem maior relação com 

as ações desempenhadas pelo departamento pedagógico. 

Na literatura há o teste de mercado, abordado como uma etapa do processo de 

desenvolvimento de novo produto. No entanto, neste estudo não há realização de teste de 

mercado, sendo este substituído pela avalição interna do novo curso (equipe 

gestora/comissão), aqui denominada Etapa 5. A partir dos elementos identificados como 

possíveis causas que impactem na criação do novo curso (Figura 18), espera-se solucionar 

no âmbito interno, permitindo assim mitigar as ocorrências de desempenho do novo 

curso, quando do seu lançamento (Etapa 6). Após o lançamento e, por se tratar de uma 

instituição pública, o melhor indicador de avalição do novo curso (Etapa 7) será o êxito 

na promoção da formação profissional aos cidadãos. 

  

ETAPA 6 – Lançamento do novo curso 

 

Nesta etapa, objetiva-se organizar o lançamento do novo curso, podendo ser 

utilizado o mapeamento de processo através de fluxograma.  A ferramenta escolhida para 

mapear o processo de criação de novos cursos foi o software Bizagi Process Modeler 

versão 3.7, sendo este um padrão mundial, permitindo a representação gráfica e o 

compartilhamento da informação. Este software se trata de um freeware, ou seja, um 

programa gratuito. 

O mapeamento do processo de lançamento de novo curso, através de uma 

descrição gráfica do funcionamento e caminhos deste por meio de fluxos, proporciona 

melhor entendimento das atividades necessárias a serem alcançadas, sendo está uma 

ferramenta gerencial que permite uma maior visualização do macro e a multiplicação da 

informação para a Comunidade Educacional. 

A Figura 19 apresenta uma versão preliminar do fluxo para lançamento do curso. 
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Figura 19: Fluxograma – Lançamento Novo Curso. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base no software bizagi. 

 

 Este fluxo permite o auxílio à gestão do processo de criação de novo curso, 

permitindo maior êxito na tomada de decisão para o seu lançamento. 

 

ETAPA 7 – Avaliação do novo curso 

 

Por fim, na Etapa 7 do método, do Bloco 7 da entrevista, da seção 1 do Apêndice 

B, foi perguntado sobre a existência de uma estrutura organizacional específica para 

acompanhar e avaliar o êxito dos cursos criados, sendo as respostas apresentadas no 

Quadro 18. 

 

Quadro 18: Avaliação de êxito dos Cursos 

ENTREVISTADO RESPOSTA 

E1 
“Sim a Comissão Central de Permanência e Êxito e comissões locais 

em todos os campi”. 

E2 

“A avaliação deve ser feita pelos Núcleos Docentes Estruturantes – 

NDE’s de cada curso, em paralelo a Comissão Própria de Avaliação - 

CPA faz essa avaliação institucional. E por fim, a instituição possui a 

Plataforma Nilo Peçanha - PNP e PDI para conhecer os indicadores”. 

E3 “Sim. A Diretoria de Políticas, Projeto e Articulação da PRODIN”. 

E4 
“O IFMT ainda está em construção essa unidade para avaliar o êxito 

dos cursos criados”. 

E5 
“Temos a Comissão de Permanência e Êxito, entretanto, o 

acompanhamento deveria ser mais eficiente, através de indicadores”. 

E6 “Sim, mas carece de mais eficiência nos indicadores”. 

E7 “Difícil resposta. A CPA poderia auxiliar, mas, o que se percebe, é 
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ENTREVISTADO RESPOSTA 
pouco ou nenhum uso das informações levantadas pela CPA. Ademais, 

ficamos à deriva”. 

E8 
“Não, sempre sobra para os professores que tem atribuição de ensino, 

pesquisa e extensão”. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

 

 Da análise do Quadro 8, constata-se que há Comissão Central e Local de 

Permanência e Êxito, no entanto, percebe-se fragilidade no objetivo institucional desta, 

pois os próprios gestores têm interpretações diferentes e em alguns casos desconhecem a 

existência desta iniciativa. Há ainda uma indefinição sobre a quem compete esta 

atribuição, sendo que, conforme demonstrado, surgem diversas alternativas (NDE e 

CPA), para acompanhar e avaliar o êxito dos cursos criados. 

 Ainda no Bloco 7, a Tabela 16 apresenta dados relevantes. 

Tabela 16: Critérios de Avaliação de Novos Cursos 

DESCRIÇÃO TOTAL PORCENTAGEM 

Indicadores necessários para avaliar o êxito do curso criado** 

Diplomados  4 50% 

Taxa de conclusão de curso (%)  7 87,5% 

Relação diplomado-evadido  3 37,5% 

Inserção profissional  8 100% 

Fatores julga relevantes no processo de avaliação do curso** 

Ampliar a capacidade de elaborar soluções para os 

problemas do trabalho 
8 100% 

Ampliar o conhecimento técnico, independente da 

capacidade de elaborar soluções para os problemas do 

trabalho 

4 50% 

Garantir a promoção do profissional 4 50% 

Ascender na carreira profissional 5 62,5% 

Participar de um espaço de reflexão 4 50% 

O IFMT divulga os cursos ofertados à comunidade externa de modo 

Não se aplica 0 0% 

Ruim 2 25% 

Razoável 1 12,5% 

Muito Bom 3 37,5% 

Excelente 2 25% 

Os conceitos de avaliação do MEC (ENADE e SINAES) em relação aos cursos 

ofertados são divulgados de forma 

Não se aplica 1 12,5% 

Ruim 0 0% 

Razoável 1 12,5% 

Muito Bom 4 50% 

Excelente 2 25% 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da pesquisa. 

** O total pode ser superior a 100%, tendo em vista que cada entrevistado pode citar mais de 

uma alternativa. 
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Da Tabela 16, destaca-se o fato de que para avaliação do curso criado, na opinião 

de 100% dos participantes, o indicador de inserção profissional é o mais necessário, aliado 

com o fator relevante de ampliar a capacidade de propor soluções no ambiente do 

trabalho. Estes dados apontam que a formação profissional para inserção no mercado de 

trabalho é o principal indicador, o que vai ao encontro do objetivo institucional definido 

no PDI que é: “Educar para a vida e para o trabalho”. 

Outro dado observado é que para mais da metade dos participantes os cursos são 

bem avaliados pelo MEC e são divulgados de maneira muito boa ou excelente à 

comunidade externa, o que permite manter a qualidade na formação profissional e que a 

informação de oferta de vagas para qualificação chegue à sociedade como um todo. 

Nesta etapa, é necessário realizar a avaliação do novo curso, por meio de 

indicadores de desempenho. Os indicadores podem estar atrelados ao ambiente interno 

(administrativo e pedagógico) e principalmente ao resultado obtido no processo de 

formação acadêmica, quanto ao ambiente externo.  

A existência de indicadores de desempenho, alinhados com os objetivos 

estratégicos da organização, representa ponto fundamental para melhoria dos processos 

da organização (EMAMI & RAZI, 2014), pois consistem em ferramenta para ampliar a 

eficácia do gerenciamento, representando grandezas mensuráveis da organização, que 

variam com o tempo. 

Esta etapa aborda a necessidade de avaliação do curso criado, de maneira a 

promover a política pública educacional, aliado às demandas da sociedade em prol do 

desenvolvimento socioeconômico do ser humano. 

O Quadro 19 apresenta indicadores para serem considerados no processo de 

avaliação do curso Tecnólogo em Agroindústria, tendo em vista esta aplicação piloto. 

 

 

Quadro 19: Indicadores do Curso Tecnólogo em Agroindústria 

DESCRIÇÃO 

Indicadores para avaliar o êxito do curso criado – Âmbito Interno 
Número de Ingressos 

Diplomados  

Taxa de conclusão de curso 

Relação diplomado-evadido  

Empresas Incubadas através de fomento a projetos empreendedores dos estudantes 

Quantidade de Projetos de Pesquisa e Extensão elaborados 

Quantidade de Produções Científicas (artigos e outros) 

Quantidade de registro de patente, por meio de inovação 
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DESCRIÇÃO 

Indicadores para avaliar o êxito do curso criado – Âmbito Externo 
Quantidade de Alunos com Inserção Profissional 

Soluções de Problemas no trabalho através da formação profissional 

Ascender na Carreira Profissional 

Avaliação do desenvolvimento socioeconômico dos estudantes 

Preparou para o mundo do trabalho 

Permitiu adquirir novas competências 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os indicadores de desempenho apresentam-se como uma técnica necessária para 

avaliação do ambiente organizacional, neste caso, no processo de avaliação de curso 

criado para atendimento a sociedade, refletindo um sistema de mensuração em que avalia 

a entrada, o desenvolvimento e a saída.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo, objetiva-se sintetizar os principais resultados desta pesquisa, 

ressaltar as contribuições, as limitações deste trabalho e apontar sugestões para trabalhos 

futuros. 

Tendo em vista o objetivo geral desta investigação, “propor um método para 

auxiliar no processo de criação de novos cursos no IFMT, durante a elaboração e 

vigência do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI””, pode-se afirmar que este 

foi alcançado, assim como os três objetivos específicos: 

 

i) “Contribuir para o aperfeiçoamento do processo de elaboração do PDI, sob 

uma ótica relacionada ao contexto da unidade investigada, em especial no 

que tange a criação de novos cursos;” 

ii) “Compreender os conceitos teóricos de planejamento estratégico, 

lançamento de novos produtos e o processo de tomada de decisões nas 

organizações, relacionando com o processo de criação de novos cursos em 

uma IFE, para fins de estruturar o método;” 

iii) “Realizar uma aplicação piloto do método desenvolvido, para ilustrar seu 

funcionamento na prática.” 

 

No início deste estudo, foi analisado o contexto do IFMT, em especial, o processo 

de criação de novos cursos durante elaboração do PDI, direcionando-se para o IFMT - 

Cáceres Prof. Olegário Baldo. Assim, foi possível evidenciar que o IFMT oferece muitos 

cursos e em todas as áreas do conhecimento, indo desde a educação básica (ensino médio 

integrado) até a pós-graduação.  

No âmbito da unidade investigada, no período de 2009 a 2019, os dados extraídos 

dos documentos oficiais demonstraram uma redução de 9 (nove) cursos existentes em 

2009 para apenas 5 (cinco) cursos existentes em 2020. Paralelo a isso, nos PDIs 

elaborados no período, foram propostos ao todo 12 (doze) cursos, sendo abertos 

efetivamente apenas 4 (quatro) cursos. 

Percebeu-se uma baixa eficiência no processo de criação de novos cursos, o que 

motivou a busca do alcance do objetivo geral, tendo por base a seguinte questão problema: 

“Como uma Instituição Federal de Ensino pode realizar a criação de novos cursos de 

maneira sistematizada, considerando suas especificidades e o atendimento às demandas 

da sociedade?” 

 Por se tratar de uma organização pública, na qual o principal resultado é o retorno 

de políticas públicas educacionais para a sociedade, no sentido de proporcionar o 
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desenvolvimento humano e socioeconômico, é importante a correta aplicação dos 

recursos públicos para promoção destas políticas.  

 A estrutura do IFMT exige que sejam concentrados recursos públicos para 

investimento em servidores (docentes e técnicos-administrativos), por intermédio de 

concurso público, infraestrutura física para as atividades do processo de ensino-

aprendizagem e recursos para manutenção do funcionamento da máquina pública. 

Portanto, o que se espera do dispêndio de alto investimento dos impostos pagos pela 

sociedade é que a organização busque o atendimento da missão institucional do órgão, 

que no caso do IFMT é: “Educar para a vida e para o trabalho”. 

A partir da dificuldade de criação de novos cursos e da ausência de método 

sistematizado para auxílio a gestão, no âmbito do IFMT, foi realizada a busca na literatura 

por embasamento teórico para elaboração de solução a esta problemática. 

Das considerações anteriores, foi possível alcançar o primeiro objetivo específico, 

que buscava compreender o contexto da unidade e os processos de criação de novos 

cursos, durante a elaboração do PDI, evidenciando fragilidades no processo, que 

resultaram em baixa eficiência na criação de cursos na unidade investigada. 

Pela apresentação do propósito desta pesquisa e considerando o aspecto de gestão 

envolvido no processo de criação de novos cursos, foram utilizados os conceitos de 

planejamento estratégico, desenvolvimento de produtos e tomada de decisão, praticados 

em diversas organizações. Esses conceitos permitiram guiar o presente trabalho, no 

sentido de construção do método de auxílio para criação de novos cursos. Estas ações 

resultaram em um método sistematizado que considera desde a concepção da ideia do 

curso a ser criado até a avaliação junto à sociedade. 

Inicialmente, dentro do planejamento estratégico, buscou-se fazer a relação com 

o PDI, considerando que este é um documento oficial e de planejamento institucional por 

um período de 5 (cinco) anos. Sendo assim, a organização precisa analisar o contexto em 

que ela está inserida e projetar metas a serem alcançadas. Essas metas demandam ações 

internas e externas à organização, tendo em vista se tratar de uma organização pública. 

As técnicas gerenciais de planejamento estratégico permitiram a utilização em 6 

etapas do método sistematizado, mostrando-se relevante para o processo de criação de 

novos cursos, o que resultou um feedback de boas práticas de gestão, que podem ser 

implementadas na organização. 

Portanto, é possível relacionar o PDI com o planejamento estratégico, bem como 

trazer para o processo de criação de novos cursos, proporcionando alicerçar a tomada de 
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decisão, o que pode contribuir para ampliar o êxito no processo de criação de novos 

cursos, aliado a estratégias estabelecidas nas etapas do método. 

Em relação à definição das etapas do método, a literatura apresenta o processo de 

desenvolvimento de novos produtos nas organizações. Com a globalização dos mercados, 

a competitividade para a liderança de produtos torna-se imprescindível para a 

sobrevivência da organização. 

Apesar do viés mercadológico que o processo de desenvolvimento de novos 

produtos possui, voltado principalmente para empresas, ainda assim, é possível aplicar às 

organizações públicas. Os cursos criados por uma IFE é um produto desenvolvido para a 

sociedade, cujo objetivo é promover as políticas públicas de desenvolvimento 

educacional e humano. 

Dos autores elencados, e da literatura analisada, sobre o processo de 

desenvolvimento de novos produtos, foi possível extrair etapas importantes, que foram 

utilizadas na estruturação do método. Estas etapas foram apresentadas como um processo 

de criação para novo curso e apreciadas pelos participantes desta pesquisa.  

Ainda foi necessário entender o processo de tomada de decisão disponível na 

literatura e como esta poderia se encaixar nas etapas propostas do método, permitindo 

uma contribuição à organização para seleção dos cursos a serem criados. Nesse sentido, 

o processo de tomada de decisão necessita que a organização busque informações, a fim 

de possibilitar uma análise racional através de dados dimensionados para uma 

determinada problemática. 

De posse desses conceitos, a pesquisa foi direcionada para membros da 

comunidade interna e externa. O intuito foi captar a percepção do contexto da 

organização, processo de criação de novos cursos, cursos potenciais e aplicação piloto da 

estrutura do método (apreciação pela comunidade interna).  

Cabe destacar que o IFMT é uma instituição com foco na formação profissional 

técnica e tecnológica, sendo assim, o potencial econômico e perspectivas de futuro do 

município foram fatores determinantes para direcionar o curso a ser escolhido na 

aplicação piloto. 

 A proposta do método de auxílio para criação de novos cursos obteve alto índice 

de aprovação pelos participantes desta pesquisa (comunidade interna), evidenciando a 

relevância das etapas elencadas no processo. Na sequência, foi realizada a estruturação 

do método, através de utilização de técnicas gerenciais que possuíam melhor aderência, 
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além destas, foi utilizado o método AHP, por meio de embasamento na literatura para 

tomada de decisão e utilização na etapa 3 do método. 

A aplicação piloto, considerando 3 (três) cursos elencados, permitiu realizar a 

execução de cada etapa, demonstrando na prática como a proposta pode ser conduzida e 

tratada pela organização, de modo a contribuir para o processo de criação de cursos 

A proposta de método sistematizada para auxílio na criação de novos cursos, no 

âmbito do IFMT, pode ser aplicada em outras organizações educacionais, sejam públicas 

ou privadas. Cabe destacar que é possível utilizar outras técnicas gerenciais de 

planejamento estratégico, desenvolvimento de produtos e de tomada de decisão, 

considerando as etapas do método apresentado.  

Assim, pode-se dizer que o resultado deste trabalho contribui para o IFMT no 

sentido de melhoria do processo e gestão do trabalho de criação de novos cursos, através 

de método sistematizado para auxílio a alta gestão. 

Cabe aqui mencionar que esta pesquisa sofreu limitações, tais como o fato de não 

se ter encontrado na literatura muitas pesquisas, referentes ao processo de criação de 

novos cursos, sejam em instituições de ensino público ou privadas. 

Outra limitação diz respeito a pandemia provocada pela disseminação da COVID-

19. A etapa 2 do método restou prejudicada, pois teve que ser realizada de maneira 

individual e por meio da plataforma do Google Forms, a fim de evitar contato físico entre 

os participantes, como medida de prevenção. 

Outra questão foi a dificuldade de acesso a membros da comunidade externa, 

quando da aplicação do questionário (Apêndice C), na qual não obteve êxito na 

participação de nenhum representante do poder público municipal, apesar de diversos 

contatos realizados. 

Como pesquisas futuras, recomendam-se três linhas principais de trabalhos: i) 

análise de indicadores de desempenho de egressos dos cursos ofertados pelo IFMT, com 

foco na tabulação destes; ii) estudo do ponto de sustentabilidade orçamentária do curso 

criado, tendo que os créditos são disponibilizados com base no número de estudantes do 

curso existente, o que permite uma análise de viabilidade do curso a longo prazo, no que 

tange a sua sustentação orçamentária; iii) Após a sétima etapa do método sistematizado, 

também é necessário realizar o processo de descontinuação do curso (fechamento de 

cursos), tendo em vista a necessidade de reorganização de servidores (docentes e 

técnicos), racionalização e otimização da infraestrutura do curso descontinuado, bem 

como os impactos orçamentários causados pela perca de matrículas. 
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APÊNDICE A  

QUESTIONÁRIO APLICADO NA 

COMUNIDADE INTERNA  

 

 

 

SEÇÃO 01 – APRESENTAÇÃO 

 

Questionário para pesquisa sobre Criação de Novos Cursos em uma IFE. 

GESTORES DO IFMT 

 

Sou Marcelo de Oliveira Galvão, servidor do IFMT – Campus Cáceres Prof. Olegário 

Baldo e mestrando em administração na Universidade Federal Fluminense – UFF, sob 

orientação do Prof. Dr. Ilton Curty Leal Junior. 

 

Caro respondente, esta é a etapa 1 (um), para alcance do objeto de pesquisa.  

O presente questionário faz parte da pesquisa de Mestrado, cujo título: Método para 

auxílio no processo de criação de novos cursos em uma instituição federal de ensino. 

Convido a participar desta pesquisa vinculada à minha dissertação. 

O TEMPO ESTIMADO é de 15 (quinze) minutos.  

 

A sua colaboração será muito importante para o desenvolvimento deste trabalho. Suas 

respostas são confidenciais e o resultado da pesquisa será divulgado de forma 

consolidada, ou seja, não será divulgada nenhuma informação individual.  

 

Desde já, agradecemos a sua participação.  

Coloco-me à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se faça necessários, 

através do e-mail: marcelo.galvao@cas.ifmt.edu.br 

 

 

Dados para fins de classificação  

 

 

SEÇÃO 02 – CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

 

1) Área de atuação:  

( ) Ensino  

( ) Administrativa  

 

2) Formação Educacional  

( ) Ensino médio completo  

( ) Ensino superior incompleto  

( ) Ensino superior completo  

( ) Pós-graduação Lato Sensu (Especialização)  

( ) Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado)  

 

3) Tempo de serviço na Instituição:  

 

4)Campus de atuação e Cargo:  
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5) Qual função gratificada exerce? 

 

6) Há quanto tempo você está nesta lotação? 

( ) menos de um ano 

( ) mais de um ano e menos de 2 

( ) mais de 2 anos e menos de 3 

( ) mais de 3 anos 

 

7) Já participou em processo de criação de novos cursos? Em caso afirmativo, qual 

atribuição/função exerceu: 

 

 

8) O que você entende sobre gestão estratégica na organização? E como ela pode 

contribuir no processo de criação de novos cursos? 

 
9) Qual o nível de conhecimento que você considera ter sobre processo de criação de novos 

cursos?  

( ) Considera-se conhecedor do assunto.  

( ) Seu conhecimento decorre da atividade que exerce atualmente.  

( ) Seu conhecimento decorre de atividade que exerceu e se mantém atualizado.  

( ) Seu conhecimento decorre de atividade que exerceu, mas não está atualizado.  

( ) Seu conhecimento decorre de leituras por livre iniciativa.  

( ) Seu conhecimento decorre de leituras por livre iniciativa, mas não está atualizado.  

( ) Tem conhecimento apenas superficial do assunto 

 

 

 

SEÇÃO 03 – LEVANTAMENTO DE COMO É A CRIAÇÃO DE NOVOS 

CURSOS NO IFMT 

 

 

10) Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMT? Em caso 

afirmativo, o que você entende sobre o PDI? 

 

11) Como o PDI pode melhorar a eficiência no processo de criação de novos cursos? 

 

12) Como a organização se atualiza em relação às dinâmicas mercadológicas e suas 

demandas de formação? 

 

13) Quais agentes públicos participam do processo de tomada de decisões na criação de 

novos cursos?  

 

14) Tendo por base método sistematizado, como ações estabelecidas em um processo, em 

que cada etapa definida possui técnicas de análise e agentes responsáveis para atuação, 

na qual o objetivo é atingir o resultado proposto da organização. Feito esta definição e 

considerando o caso especial, que é o processo de criação de novos cursos, a organização 

possui método ou procedimento sistematizado para criação de novos cursos? 

( ) Sim 

( ) Não 
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15) Se sua resposta for não na questão anterior, qual o motivo? (Se você desejar, assinale 

mais de uma opção) 

( ) 1 Desconhecimento de processos 

( ) 2 Equipe não qualificada 

( ) 3 É um processo muito complexo 

( ) 4 Já tentamos e não funcionou 

( ) 5 Outro 

 

16) Havendo método sistematizado para auxílio a decisão de criação de novos cursos, 

você considera que: 

( ) É imprescindível para êxito do novo curso 

( ) Não é imprescindível para êxito do novo curso 

( ) Não possui conhecimento sobre a importância de método sistematizado para auxílio à 

decisão 

 

17) Cite os principais problemas por não se ter método sistematizado para auxílio a 

decisão de criação de novos cursos? 

 

18) Qual o grau de importância que a alta administração do IFMT atribui ao processo de 

criação de novos cursos na elaboração do PDI? 

( ) Muito importante 

( ) Importante 

( ) Indiferente 

( ) Pouco importante 

( ) Nada importante    

 

19) O nível de formação, desenvolvimento e capacitação dos servidores, permite ao IFMT 

implementar método sistematizado para auxílio a tomada de decisão de criação de novos 

cursos? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Parcialmente 

 

20) Pensando na proposta de método para criação de novos cursos no IFMT, acredita que 

haverá resistência da comunidade educacional a implementação?  

( ) 1 - Não concordo totalmente  

( ) 2 - Não concordo parcialmente 

( ) 3 - Indiferente  

( ) 4 - Concordo parcialmente 

( ) 5 - Concordo totalmente 

 

21) Quais são as motivações que conduzem suas decisões para criação de novos cursos:  

( ) Motivação Institucional [bem comum da organização]  

( ) Motivação grupal Profissional [bem comum do grupo]  

( ) Automotivação  

( ) Outro – Qual?  

 

22) Quais os interesses que levam você a tomar suas decisões, quando da criação de novos 

cursos?  

( ) Interesse Próprio  
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( ) Interesse Institucional  

( ) Interesse de grupo profissional  

( ) Demanda da sociedade 

( ) Outro  

 

23) Como você percebe a influência dos interesses pessoais e grupais no processo de 

tomada de decisão na IES, no processo de criação de novos cursos?  

 

24) As decisões na Instituições de Ensino, em sua análise possuem:  

( ) embasamento técnico  

( ) embasamento político  

( ) outro – Comente sobre sua resposta:  

 

25) Há Elaboração de Planejamento Estratégico? Em caso afirmativo, quem participa do 

processo de elaboração do planejamento estratégico na organização? 

( ) Diretores 

( ) Gerentes 

( ) Coordenadores 

( ) Funcionários  

( ) Outro: ____________ 

 

26) Como um método sistematizado auxiliaria os gestores na tomada de decisão para 

criação de novos cursos? 

 

 

SEÇÃO 04 – LEVANTAMENTO DOS PONTOS DE ÊXITO E EQUÍVOCO NA 

CRIAÇÃO DE NOVOS CURSOS NO IFMT 

 

 

27) Qual avaliação pode ser feita em relação aos cursos ofertados pelo campus, 

considerando o êxito/eficiência dos cursos criados no PDI? 

 

28) Todas as informações necessárias para se tomar uma decisão de criação de novos 

cursos são analisadas na instituição? 

( ) 1 - Não concordo totalmente  

( ) 2 - Não concordo parcialmente 

( ) 3 - Indiferente  

( ) 4 - Concordo parcialmente 

( ) 5 - Concordo totalmente 

 

29) Quando nem todas as informações necessárias estão disponíveis para tomada de 

decisão de criação de novo curso, são analisadas as condições futuras de risco e incerteza 

das escolhas? 

( ) 1 - Não concordo totalmente  

( ) 2 - Não concordo parcialmente 

( ) 3 - Indiferente  

( ) 4 - Concordo parcialmente 

( ) 5 - Concordo totalmente 
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30) A gestão estratégica, por meio de ferramentas gerenciais da administração, é utilizada 

para se melhorar o processo de tomada de decisão de criação de novo curso no PDI? 

( ) 1 - Não concordo totalmente  

( ) 2 - Não concordo parcialmente 

( ) 3 - Indiferente  

( ) 4 - Concordo parcialmente 

( ) 5 - Concordo totalmente 

 

31) Para que o curso ofertado seja exitoso é necessário garantir estrutura física adequada? 

( ) 1 - Não concordo totalmente  

( ) 2 - Não concordo parcialmente 

( ) 3 - Indiferente  

( ) 4 - Concordo parcialmente 

( ) 5 - Concordo totalmente 

 

32) Para que o curso ofertado seja exitoso é necessário garantir pessoal qualificado? 

( ) 1 - Não concordo totalmente  

( ) 2 - Não concordo parcialmente 

( ) 3 - Indiferente  

( ) 4 - Concordo parcialmente 

( ) 5 - Concordo totalmente 

 

33) Para que o curso ofertado seja exitoso é necessário implementar programa de 

monitoramento de egresso? 

( ) 1 - Não concordo totalmente  

( ) 2 - Não concordo parcialmente 

( ) 3 - Indiferente  

( ) 4 - Concordo parcialmente 

( ) 5 - Concordo totalmente 

 

34) Considerando o conceito mercadológico como a entrega de valor a uma necessidade 

da sociedade. A partir desta definição, temos que o processo de criação de novos cursos 

dentro de uma Instituição Federal de Ensino proporciona o desenvolvimento humano 

através da formação profissional, atendendo ao anseio local, ou seja, resultando em 

desenvolvimento social. Pelo exposto, desconsiderar o contexto mercadológico, que a 

organização está inserida, pode ser fator de equívoco na criação de novo curso? 

( ) 1 - Não concordo totalmente  

( ) 2 - Não concordo parcialmente 

( ) 3 - Indiferente  

( ) 4 - Concordo parcialmente 

( ) 5 - Concordo totalmente 

 

35) Desconsiderar as ações para o Desenvolvimento do Município, elaborado por 

entidades públicas (municipal, estadual e federal), em que a organização está inserida, 

pode ser fator de equívoco na criação de novo curso em uma IFE? 

( ) 1 - Não concordo totalmente  

( ) 2 - Não concordo parcialmente 

( ) 3 - Indiferente  

( ) 4 - Concordo parcialmente 

( ) 5 - Concordo totalmente 
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APÊNDICE B  

QUESTIONÁRIO APLICADO NAS ENTREVISTAS 

COMUNIDADE INTERNA –APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 

 

Questionário para pesquisa sobre Criação de Novos Cursos em uma IFE. 

GESTORES DO IFMT 

 

 

Sou Marcelo de Oliveira Galvão, servidor do IFMT – Campus Cáceres Prof. Olegário 

Baldo e mestrando em administração na Universidade Federal Fluminense – UFF, sob 

orientação do Prof. Dr. Ilton Curty Leal Junior. 

 

Caro respondente, esta é a etapa 2 (dois), para alcance do objeto de pesquisa. 

O presente questionário faz parte da pesquisa de Mestrado, cujo título: Método para 

auxílio no processo de criação de novos cursos em uma instituição federal de ensino. 

Convido a participar desta pesquisa vinculada à minha dissertação. 

O TEMPO ESTIMADO é de 10 (dez) minutos. 

 

A sua colaboração será muito importante para o desenvolvimento deste trabalho. Suas 

respostas são confidenciais e o resultado da pesquisa será divulgado de forma 

consolidada, ou seja, não será divulgada nenhuma informação individual.  

 

Desde já, agradecemos a sua participação.  

Coloco-me à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se faça necessários, 

através do e-mail: marcelo.galvao@cas.ifmt.edu.br 

 

 

Dados para fins de classificação  

 

 

RESPONDENTE: _________do Apêndice A 

 

 

SEÇÃO 01 - APLICAÇÃO PILOTO DO MÉTODO PARA AUXÍLIO NA 

TOMADA DE DECISÃO DE CRIAÇÃO DE NOVOS CURSOS 

 

 

 

BLOCO 1 

Etapa 1:  

Identificação de objetivos e demandas da sociedade para criação de novos cursos 

 

1) Na sua opinião, quais seriam os principais pontos fortes do IFMT a considerar na 

criação de novos cursos? 

( ) Estrutura física adequada 

( ) Qualidade do corpo docente 

( ) Quadro de servidores técnicos qualificado 

( ) Qualidade do curso ofertado 

( ) Quantidade vagas ofertadas 
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( ) Maior número de ingresso de egressos no marcado de trabalho 

( ) Outros. Especifique: 

 

2) Na sua opinião, quais seriam os principais pontos fracos do IFMT a considerar na 

criação de novos cursos? 

( ) Inexistência de planejamento estratégico para início da oferta do curso 

( ) Falta de estrutura física adequada 

( ) Quantidade insuficiente de servidores (docentes e técnicos administrativos) 

( ) Ausência de pesquisa de demanda de formação, para aplicação dos processos seletivos 

( ) Curso criado fora do potencial econômico do município 

( ) Baixo campo de trabalho para atuação do profissional 

( ) Outros: Especifique: 

 

3) Na sua opinião, quais seriam as principais oportunidades do ambiente externo a 

considerar na criação de novos cursos? 

( ) Fomentar o empreendedorismo através de incubação de empresas criadas por egressos 

( ) Atender demanda de profissional para atuação no mercado local ou regional 

( ) Estabelecer parceria com Arranjo Produtivo Local 

( ) Ampliar o desenvolvimento social e econômico do município 

( ) Outros: Especifique: 

 

4) Na sua opinião, quais seriam as principais ameaças do ambiente externo a considerar 

na criação de novos cursos? 

( ) Planos políticos de governo, sem considerar o contexto da unidade 

( ) Baixa capacidade de investimento de recursos financeiros na infraestrutura adequada 

( ) Mudanças tecnológicas e descontinuidade de atividades profissionais 

( ) Saturação do mercado de trabalho 

( ) Defasagem na valorização remuneratória do profissional 

( ) Concorrência com outras instituições de ensino, seja público ou privado 

( ) Outros: Especifique 

 

BLOCO 2 

Etapa 2:  

Geração de ideias para criação de novos cursos 

 

5) Na sua avaliação, com base no que foi respondido no bloco 1, quais cursos o IFMT – 

Cáceres Prof. Olegário Baldo poderia lançar? Cite até 3 cursos. 

 

 

6) Na sua opinião, qual deve ser a estrutura necessária de membros da comunidade 

educacional para levantamento de lista de potenciais novos cursos a serem ofertados? 

 

7) Havendo lista pré-elaborada de potenciais novos cursos, considerando os eixos 

tecnológicos da organização, seria possível a realização de pesquisa por meio de 

questionário ou a discussão seria mais bem conduzida em grupos focais como técnica de 

investigação qualitativa? 
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BLOCO 3 

Etapa 3:  

Seleção de novos cursos 

 

8) Quais os três principais critérios julgam necessários no processo de criação de novos 

cursos? 

( ) Planejamento organizacional de médio e longo prazo 

( ) Participação da comunidade externa no processo 

( ) Alinhamento com o Plano de Desenvolvimento local e regional 

( ) Custos de investimento para implementação 

( ) Estrutura física e de pessoal adequado 

( ) Tempo de formação dos alunos 

( ) Qualidade na formação do profissional 

( ) Quantidade da demanda de mão de obra qualificada disponível no mercado 

( ) Quantidade de vagas de trabalho disponível no mercado 

( ) Outros – Especifique: 

 

BLOCO 4 

Etapa 4:  

Desenvolvimento do Novo Curso 

 

9) Na sua opinião, uma vez definido o curso a ser criado, como deve ser realizado o 

processo de desenvolvimento dele no âmbito administrativo? Indicar etapas possíveis e 

exequíveis: 

 

10) Na sua opinião, uma vez definido o curso a ser criado, como deve ser realizado o 

processo de desenvolvimento dele no âmbito pedagógico? Indicar etapas possíveis e 

exequíveis: 

 

 

BLOCO 5 

Etapa 5:  

Avaliação Interna do Novo Curso 

 

11) Quais indicadores julga necessários para avaliar novo curso? 

( ) DEMANDA - Número de candidatos inscritos no vestibular dividido pelo 
número de vagas ofereci das pelo curso; 
( ) PREENCIMENTO DE VAGAS (%) - Número de alunos ingressantes dividido 
pelo número de vagas ofertada; 
( ) MATRICULADOS – Número de alunos matriculados; 

( ) EVADIDOS – Número de alunos evadidos; 

( ) TAXA DE EVASÃO (%) - Número de alunos evadidos dividido pelo número de 
al unos matriculados; 
( ) Outros: Especifique 

 

 

12) Quais os principais fatores que facilitarão a implementação de método sistematizado 

para auxílio a tomada de decisão de criação de novos cursos? 

( ) Cultura organizacional 

( ) Comprometimento dos gestores 
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( ) Apoio a Alta Administração 

( ) Melhoria do processo decisório 

( ) Otimização dos recursos disponíveis 

( ) Busca de melhor performance institucional, no âmbito de criação de novos cursos 

( ) Melhoria dos índices de avaliação institucional 

( ) Outros: Especifique 

 

 

BLOCO 6 

Etapa 6:  

Lançamento do Novo Curso 

 

13) Na sua opinião, quais ações são necessárias alcançar para lançamento de novo curso 

no âmbito pedagógico? 

( ) Definir o público-alvo para lançamento de novo curso 

( ) Definir qual problema/demanda o novo curso pretende resolver junto a sociedade 

( ) Possuir o número de docentes necessários para início das atividades 

( ) Possuir Projeto Pedagógico de Curso aprovado 

( ) Outros: especifique 

 

 

14) Na sua opinião, quais ações são necessárias alcançar para lançamento de novo curso 

no âmbito administrativo? 

( ) Possuir o número de técnicos administrativos necessários para início das atividades 

( ) Possuir infraestrutura básica adequada de salas de aulas, laboratórios e outros 

( ) Possuir contratos estabelecidos de serviços e fornecimento de materiais necessários 

para funcionamento do curso 

( ) Possuir equipamentos necessários para atividades laborais do processo de ensino-

aprendizagem 

( ) Outros; especifique 

 

BLOCO 7 

Etapa 7:  

Avaliação do novo curso 

 

 

15) O IFMT possui estruturada uma unidade organizacional específica para acompanhar 

e avaliar o êxito dos cursos criados? 

( ) Sim 

( ) Não 

Em ambas as respostas, qual a sua opinião? 

 

16) Quais indicadores julga necessários para avaliar o êxito dos cursos criados? 

( ) DIPLOMADOS – Número de diplomados; 

( ) TAXA DE CONCLUSÃO DE CURSO (%) - Número de alunos formados dividido 

pelo número de alunos que, supostamente, se formariam no ano em exercício, levando 

em consideração o período de ingresso (ingressantes de referência) e a duração padrão do 

curso de graduação; 

( ) RELAÇÃO DIPLOMADO-EVADIDO - Número de al unos formados dividido pelo 

número de alunos evadidos; 
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( ) INSERÇÃO PROFISSIONAL – Número de egressos que foram admitidos no mercado 

de trabalho. 

( ) Outros: Especifique 

 

17) Considerando os cursos ofertados e as mudanças no processo de trabalho do 

diplomado, quais fatores julga relevantes no processo de avaliação do curso? 

( ) Ampliar a capacidade de elaborar soluções para os problemas do trabalho; 

( ) Ampliar o conhecimento técnico, independente da capacidade de elaborar soluções 

para os problemas do trabalho; 

( ) Garantir a promoção do profissional; 

( ) Ascender na carreira profissional; 

( ) Participar de um espaço de reflexão; 

( ) Outros: Especifique 

 

18) O IFMT divulga os cursos ofertados à comunidade externa de modo: 

( ) Excelente 

( ) Satisfatório 

( ) Insatisfatório 

( ) Não se aplica 

 

19) Os conceitos de avaliação do MEC (ENADE e SINAES), em relação aos cursos 

ofertados, são divulgados de forma: 

( ) Excelente 

( ) Satisfatório 

( ) Insatisfatório 

( ) Não se aplica 

 

 

SEÇÃO 02 – PROPOSTA DE MÉTODO 

 

 

20) No caso de o IFMT implantar o método sistematizado para auxílio a tomada de 

decisão de criação de novos cursos, o escopo de implementação deverá abranger a(s) 

etapa(s) de (marque um “X” nas etapas – admite mais de uma marcação): 

 

ETAPA DESCRIÇÃO DEFINIÇÃO 

ASSINALAR AS 

ETAPAS 

ESCOLHIDAS 

(X) 

1 

Identificação de 

objetivos da 

instituição e 

levantamento de 

demandas da 

sociedade; 

Levantar o que a 

sociedade local 

tem de carência e 

como essas 

demandas se 

alinham com os 

objetivos da 

instituição. 

 

2 

Geração de ideias 

de novos cursos; 

Criar comissão ou 

grupo de trabalho, 

composto por 

membros da 
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ETAPA DESCRIÇÃO DEFINIÇÃO 

ASSINALAR AS 

ETAPAS 

ESCOLHIDAS 

(X) 

comunidade 

educacional. 

3 

Seleção dos 

cursos; 

Aplicar o método 

de auxílio a 

tomada de 

decisão, 

considerando as 

etapas anteriores. 

 

4 

Desenvolvimento 

do projeto do novo 

curso; 

Elaborar projeto 

pedagógico e 

ações 

administrativas. 

 

5 

Avaliação interna 

do novo curso 

Referendar os 

cursos a serem 

escolhidos. 

 

6 
Lançamento do 

novo curso 

Definir o início do 

novo curso. 

 

7 

Avaliação do novo 

curso 

Maximizar o 

processo de 

acompanhamento 

de egressos. 

 

 

21) Das etapas apresentadas na questão anterior, há alguma que acrescentaria? Justifique. 

 

 

22) Quais informações e/ou contribuições gostaria de acrescentar? 
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APÊNDICE C  

QUESTIONÁRIO APLICADO NA 

COMUNIDADE EXTERNA 

 

 

Questionário para pesquisa sobre Criação de Novos Cursos em uma IFE. 

COMUNIDADE EXTERNA 

 

Sou Marcelo de Oliveira Galvão, servidor do IFMT – Campus Cáceres Prof. Olegário 

Baldo e mestrando em administração na Universidade Federal Fluminense – UFF, sob 

orientação do Prof. Dr. Ilton Curty Leal Junior. 

 

Caro respondente, o presente questionário faz parte da pesquisa de Mestrado, cujo título: 

Método para auxílio no processo de criação de novos cursos em uma instituição 

federal de ensino. 

A unidade investigada é o IFMT – Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo. 

Convido a participar desta pesquisa vinculada à minha dissertação. 

O TEMPO ESTIMADO é de 10 (dez) minutos.  

 

A sua colaboração será muito importante para o desenvolvimento deste trabalho. Suas 

respostas são confidenciais e o resultado da pesquisa será divulgado de forma 

consolidada, ou seja, não será divulgada nenhuma informação individual.  

 

Desde já, agradecemos a sua participação.  

Coloco-me à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se faça necessários, 

através do e-mail: marcelo.galvao@cas.ifmt.edu.br 

 

 

Dados para fins de classificação  

 

 

SEÇÃO 01 – CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

 

1) Área de atuação:  

( ) Administração Pública 

( ) Iniciativa privada  

( ) Associação 

( ) Organização sem fins lucrativos 

 

2) Formação Educacional  

( ) Ensino médio completo  

( ) Ensino superior incompleto  

( ) Ensino superior completo  

( ) Pós-graduação Lato Sensu (Especialização)  

( ) Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado)  

 

3) Tempo de serviço na Organização:  
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SEÇÃO 02 – PERCEPÇÃO, IDÉIAS E AVALIAÇÃO DOS CURSOS CRIADOS 

PELO IFMT 

 

4) Em sua visão, qual a percepção em relação ao processo de decisão para criação de 

novos cursos no IFMT, elas possuem:  

( ) embasamento técnico  

( ) embasamento político  

( ) embasamento econômico  

( ) outro – Especifique 

 

5) Na sua opinião, quais seriam os principais pontos fortes a considerar na criação de 

novos cursos? 

( ) Estrutura física adequada 

( ) Qualidade do corpo docente 

( ) Quadro de servidores técnicos qualificado 

( ) Qualidade do curso ofertado 

( ) Quantidade vagas ofertadas 

( ) Maior número de ingresso de egressos no mercado de trabalho 

( ) Outros. Especifique: 

 

6) Na sua opinião, quais seriam os principais pontos fracos a considerar na criação de 

novos cursos? 

( ) Inexistência de planejamento estratégico para início da oferta do curso 

( ) Falta de estrutura física adequada 

( ) Quantidade insuficiente de servidores (docentes e técnicos administrativos) 

( ) Ausência de pesquisa de demanda de formação, para aplicação dos processos seletivos 

( ) Curso criado fora do potencial econômico do município 

( ) Baixo campo de trabalho para atuação do profissional 

( ) Outros: Especifique: 

 

7) Na sua opinião, quais seriam as principais oportunidades a considerar na criação de 

novos cursos? 

( ) Fomentar o empreendedorismo através de incubação de empresas criadas por egressos 

( ) Atender demanda de profissional para atuação no mercado local ou regional 

( ) Estabelecer parceria com Arranjo Produtivo Local 

( ) Ampliar o desenvolvimento social e econômico do município 

( ) Outros: Especifique: 

 

8) Na sua opinião, quais seriam as principais ameaças a considerar na criação de novos 

cursos? 

( ) Planos políticos de governo, sem considerar o contexto da unidade 

( ) Baixa capacidade de investimento de recursos financeiros na infraestrutura adequada 

( ) Mudanças tecnológicas e descontinuidade de atividades profissionais 

( ) Saturação do mercado de trabalho 

( ) Defasagem na valorização remuneratória do profissional 

( ) Concorrência com outras instituições de ensino, seja público ou privado 

( ) Outros: Especifique 

 

9) Quais critérios julga necessários no processo de criação de novos cursos? 

( ) Planejamento organizacional de médio e longo prazo 
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( ) Participação da comunidade externa no processo 

( ) Alinhamento com o Plano de Desenvolvimento local e regional 

( ) Estrutura física e de pessoal adequado 

( ) Qualidade na formação do profissional 

( ) Quantidade da demanda de mão de obra qualificada disponível no mercado 

( ) Quantidade de vagas de trabalho disponível no mercado 

( ) Outros – Especifique: 

 

10) Na sua opinião, como o IFMT pode avaliar o êxito dos cursos ofertados? 

 

11) Na sua opinião, quais cursos poderiam ser criados pelo IFMT? Poderia justificar 

essas indicações. 

 

12) Quais informações e/ou contribuições gostaria de acrescentar? 
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APÊNDICE D  

MATRIZ SWOT 

 

 

 
 

 

 

 

 

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quais as forças mais relavantes?

Quais as fraquezas mais prejudiciais?

Quais as oportunidades mais relevantes?

Quais as ameaças mais impactantes?

Oportunidades

ST TO
TA

L
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Ambiente Externo (Político, Legal, Econômico, Social, Tecnológico, 

Ambiental)

Ameaças

Preencher com 

0(nenhum), 1(pouco), 

3(moderado) e 

5(forte).

Aspectos Considerados
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