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Apresentação
O presente relatório tem a finalidade de apresentar o planejamento estratégico participativo do
Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade. O processo de delineamento das estratégias
ocorreu no período de 29/06/2015 à 03/07/2015, no evento denominado Workshop de Planejamento
Estratégico do Curso Superior de Tecnologia de Gestão da Qualidade realizado no Setor de Educação
profissional e Tecnológica.
A estruturação do planejamento, no entanto, já vinha sendo desenvolvido no âmbito da Disciplina
Gestão Estratégica, ministrada no TGQ, quando os alunos que a cursaram no ano de 2014, realizaram
amplo levantamento dos fatores que contribuem para o desempenho do curso. Por meio destas atividades,
foram elencados diversos aspectos que compõem as forças internas e externas do ambiente em que o
curso é ofertado, classificados em fortalezas, fraquezas, Oportunidades e Ameaças.
Atuando dessa forma, considera-se que se trata de um procedimento de integração do ensino, da
pesquisa e da extensão, visto que, o objetivo da disciplina é ensinar os procedimentos necessários a
elaboração do planejamento estratégico, todavia, não se realiza um planejamento sem conhecer
detalhadamente o ambiente em que a organização se insere. Assim sendo, torna-se necessário o uso de
métodos da pesquisa para o levantamento dos dados necessários à análise, procedimento realizado pelos
alunos ao longo da disciplina Gestão Estratégica. Além disso, o resultado do planejamento impacta em
determinada comunidade, no caso a acadêmica vinculada ao curso em questão, inserindo o elemento da
extensão. Destaque-se que o planejamento é um dos requisitos para a consecução do Projeto de Extensão
em andamento para a certificação do curso de acordo com as normas ISO 9001/2008. Desta forma por
meio da integração dos três elos do ensino superior foi possível elencar um conjunto de dados que
facilitaram a elaboração das estratégias para o curso, antecipando etapas a fim de subsidiar as decisões da
equipe de planejamento.
Tomando-se por parâmetro os resultados produzidos pelos alunos como descrito, os participantes
do Workshop revisaram os dados, inserindo, eliminando, modificando as forças indicadas pelos alunos de
forma a contemplar o momento atual. Por meio de processos participativos, foram elaboradas a missão,
visão e identificadas as forças mais impactantes ao alcance dos objetivos do curso, determinando-se o seu
posicionamento estratégico global e, com base nisso, foram delineados os objetivos estratégicos que
deverão originar planos específicos de ação, na medida em que o colegiado do curso e os alunos entendam
ser possível executar ações necessários para consolidar o curso.
O presente documento, encontra-se dividido em cinco seções, incluindo-se esta primeira que
envolve a apresentação. Uma segunda seção aborda os procedimentos metodológicos adotados, em
seguida apresentam-se os fundamentos teóricos que orientaram a análise, depois descrevem-se os
resultados alcançados, contendo, missão, visão, análise SWOT bem como os objetivos estratégicos e,
finalmente na quinta seção discorre-se as considerações finais.

Procedimentos Metodológicos
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade ofertado pelo Setor de Educação
Profissional e Tecnológica, está em busca de certificar o seu sistema de gestão em acordo com as normas
ISO 9000. Dentre as diversas etapas de um longo cronograma que está em andamento, ocorreu o
planejamento estratégico que se configura num conjunto de decisões que orientam a atuação do curso
como organização, levando-se em conta as foças dos ambientes externo e interno.
O planejamento foi construído no workshop ocorrido entre os dias 29/06/2015 e 03/07/2015, o qual
teve os seguintes objetivos:
1) Elaborar planejamento estratégico do TGQ;
2) Realizar análise ambiental;
3) Delimitar forças ambientais classificando-as em ameaças, oportunidades, forças e fraquezas;
4) Avaliar a relação entre as forças ambientais por meio da matriz SWOT;
5) Definir o posicionamento estratégico global do curso, e
6) Delinear os objetivos estratégicos
Como método para discussão dos diversos aspectos envolvidos com o planejamento estratégico do
curso, a fim de garantir a participação de todos, utilizou-se a técnica da visualização, entendendo-se que o
seu uso permite trabalhar em grupo de forma mais eficiente, possibilitando acompanhar a discussão do
início ao final, promovendo e garantindo a comunicação entre os envolvidos no processo. Entende-se que a
visualização contribui para a cooperação porque: Facilita a participação de todos; registra as contribuições
dos participantes; facilita a estruturação das discussões; cria um centro de atenção comum; apoia a
apresentação de ideias; possibilita a documentação dos resultados.
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Para que houvesse a participação ativa de todos, foram utilizadas fichas para que os intervenientes
escrevessem suas ideias de forma que todos tivessem oportunidade de opinar, mesmo os mais tímidos.
Para que o andamento do processo ocorresse satisfatoriamente, os participantes foram orientados a
expressar suas contribuições de forma escrita e não oral. Dessa forma atribuíram-se as seguintes regras
para escrita nas fichas, de forma a aproveitar melhor o tempo do evento: Escrever uma só ideia por ficha;
Não mais que quatro linhas por ficha; Usar de preferência letras de forma; As ideias devem ser claras,
concisas e objetivos; Evitar o uso de termos genéricos ou ambíguos.
A fim de dar conta de atender aos objetivos do workshop adotaram-se os seguintes procedimentos,
num primeiro momento efetuou-se o nivelamento de conceitos a fim de que os participantes considerassem
uma mesma perspectiva de análise. Após isso, os componentes do workshop foram divididos em equipes e
instigados a propor uma missão e visão para o curso. Foram propostas quatro versões as quais foram
sendo discutidas em conjunto até chegar ao consenso quanto a missão e visão definitiva. Com a missão e
visão definidas, seguiu-se com a apresentação da resenha contendo as forças do ambiente interno/externo
elaborada pelos alunos no âmbito da disciplina Gestão Estratégica. Após a apresentação, os componentes
do workshop foram divididos em grupos e solicitados a complementar a resenha. Nesse caso tiveram a
oportunidade de discutir cada força, fraqueza, ameaça ou oportunidade, sugerindo a sua manutenção,
exclusão ou reformulação. Assim ao final obteve-se uma lista de forças em cada uma das dimensões do
ambiente interno e externo. Com a referida lista a sua frente, cada participante teve a oportunidade de votar
nas que considerava mais importantes e que deveria fazer parte da matriz de análise SWOT. Após a
votação de cada um chegaram-se a oito itens em cada dimensão (Força, Fraqueza, Oportunidade ou
Ameaça) que foram transcritos para a matriz de análise comparativa. Com as forças inscritas na matriz, os
participantes foram instigados a decidir se a interação das forças e fraquezas se caracterizavam como
nulas, baixas ou altas no sentido de contribuir para o aproveitamento de oportunidades ou neutralização de
ameaças. Com esta análise foi possível definir o posicionamento estratégico global. Após a identificação
das forças mais atuantes, das ameaças mais prejudiciais das oportunidades mais acessíveis e das
ameaças mais impactantes os participantes deliberaram sobre as estratégias que orientarão o planejamento
operacional do curso.

Conceitos orientadores
Para o presente trabalho foram adotados alguns conceitos relacionados ao processo de
planejamento estratégico que no entendimento da coordenação se constituem nos mais adequados em
função do interesse em elaborar o planejamento de forma participativa. Nesse sentido, trata-se apenas de
uma convenção técnica e não a aceitação de primazia por um corpo teórico em detrimento de outros. Dessa
forma, neste tópico do relatório tecem-se comentários sobre os diversos conteúdos que fundamentaram a
elaboração do planejamento diante da escolha metodológica feita, sem no entanto, a pretensão de esgotar
a discussão. Trata-se, todavia, de sintonizar o leitor com os fundamentos adotados para a consecução dos
objetivos pretendidos com o trabalho.
A estratégia de elaboração do planejamento levou em consideração que ele se reveste de um
processo de esclarecimento e entendimento entre pessoas que querem modificar algo conjuntamente e, por
essa razão, no decorrer deste processo de comunicação são elaborados os elementos de um plano,
utilizando sistematicamente métodos e técnicas apropriadas. Este conceito está alinhado com as premissas
de planejamento coletivo, considerado importante nos meios de gestão democrática.
O planejamento participativo se justifica, dentre outros, pelos seguintes motivos: a) por meio do
planejamento participativo torna-se viável reduzir os possíveis impactos negativos que um projeto pode
causar em dada realidade; b) garante o respeito às necessidades dos beneficiários, através de um
permanente sistema de monitoramento e avaliação; c) possibilita antecipar mentalmente ações futuras, para
poder preparar melhor a execução destas. Em resumo, um grupo que compartilhe ideias organizadas está
em melhores condições de cumprir com as suas atribuições, de forma também organizada.
Fundamentando-se nestes conceitos é que se adotou a metodologia da visualização e discussão
em grupo para a elaboração do planejamento estratégico a fim de definir as linhas gerais de ação do curso,
ou seja, sistematizar o rumo a ser seguido pela organização.
Todo planejamento se baseia numa premissa que define onde se quer chegar, o que se pretende
fazer. Para a organização, esse pressuposto é denominado missão, que define a sua razão de ser, ou
melhor dizendo, especifica porque ela existe, direciona o que ela faz. Para concretizar de forma mais efetiva
os objetivos de longo prazo das organizações delineia-se a visão que corresponde a descrição da situação
desejada para a corporação no futuro. Nesse sentido, a visão deve ser desafiante e mobilizadora,
canalizando os esforços da organização para a conquista.
Tomando-se por base a missão e visão elaborada para a organização, no presente caso o curso,
passa-se a análise do ambiente, que na linguagem do planejamento estratégico é o contexto onde a
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empresa atua e divide-se em interno e externo. Para esta tarefa, considera-se dois prismas distintos
denominados diagnósticos. O diagnóstico interno, visa investigar a evolução recente e a situação atual do
desempenho da administração e dos recursos da companhia. No caso observa-se duas dimensões, as
forças que correspondem à característica interna que facilita o exercício da missão e atingir os objetivos e
as fraquezas que equivale a deficiência interna capaz de prejudicar o exercício da missão e atingir os
objetivos. Quanto ao diagnóstico externo, o qual objetiva investigar a interação da organização com o
ambiente social, econômico e setorial, examinando-se também duas dimensões. As oportunidades que
correspondem às tendências, situações ou acontecimentos externos que podem contribuir para o alcance
da missão e, por outro lado, as ameaças que são tendências, situações ou acontecimentos que podem
prejudicar o alcance da missão.
Com o conhecimento do grupo de planejamento quanto à organização e sua interação com
ambiente em que está inserida, enumera-se um conjunto de fatores que podem facilitar ou dificultar a
atuação da empresa, classificando-as em forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Existem diversas
maneiras de se trabalhar a fim de analisar a combinação destas forças. Para o presente trabalho optou-se
por combinar a matriz com um método de priorização. Na figura 1 apresenta-se o instrumento utilizado, que
é alimentada com a priorização de aspectos listados de forma que se tenha um número mais limitado de
variáveis a analisar.
Figura 1 – Matriz para Avaliação Estratégica

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA - MATRIZ FOFA
DATA

A Força… vai alavancar a Oportunidade… ?

FORÇAS

TOTAL

0

TOTAL

0

0

0

0

A Força... vai contribuir para a neutralização da Ameaça… ?

0
0
0
0
0
0

0

A Fraqueza… vai impedir de usar a Oportunidade… ?

FRAQUEZAS

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

A Fraqueza.. vai possibilitar o avanço da Ameaça… ?

0
0
0
0
0
0

0
0

TOTAL

AMEAÇAS

TOTAL

OPORTUNIDADES

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

0

Após a priorização, parte-se para a determinação do grau de importância de cada Força ou
Fraqueza detectada pela empresa para alavancar a Oportunidade ou neutralizar a Ameaça à empresa.
Para que esse procedimento seja executado, adotam-se as seguintes questões orientadoras:
• A força... Vai alavancar a Oportunidade?
• A Força... Vai contribuir para neutralizar a ameaça?
• A Fraqueza... Vai impedir de usar a Oportunidade?
• A Fraqueza... Vai possibilitar o avanço da ameaça?
Assim combina-se as relações entre as variáveis, adotando-se pesos, se a influência for em grau
significativo = 2; se em grau médio = 1 e, caso em grau fraco ou nulo = (em branco).
Após o grupo de planejamento ter analisado cada uma das relações entre as variáveis, por meio do
percentual alcançado em cada quadrante da matriz, verifica-se as tendências de intervenção possíveis para
orientar os objetivos estratégicos. Caso a maior pontuação se encontre no primeiro quadrante, ou seja em
que as forças possibilitam aproveitar as oportunidades listadas, existe a potencialidade de ação ofensiva.
Da mesma forma, caso a maior pontuação for observada na combinação de forças com capacidade de
neutralizar as ameaças, no segundo quadrante, infere-se que a organização possui capacidade defensiva.
Na sequência, caso a maior pontuação encontre-se no terceiro quadrante, entende-se que a organização
possui maiores debilidades visto que as suas fraquezas a impedem de aproveitar as oportunidades
elencadas. Finalmente, quando a maior pontuação encontra-se no quarto quadrante, onde a combinação
Página 6/14

das fraquezas possibilita o avanço das ameaças, diz-se que a organização encontra-se em estado de
vulnerabilidade. Um esquema básico destas premissas encontra-se na Figura 2.
Figura 2 – Esquema Básico da Combinação de Relações de Influência na Matriz FOFA

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

FORÇAS

Potencialidades de
ação ofensiva

Capacidade
defensiva

FRAQUEZAS

Debilidades

Vulnerabilidades

Com base na combinação de interações possíveis e seu peso em termos de possibilitar o
aproveitamento de oportunidades ou minimizar o impacto de ameaças, indica-se selecionar três forças mais
atuantes, três fraquezas mais prejudiciais, três oportunidades mais acessíveis e três ameaças mais
impactantes, as quais, servirão de base para elaborar os objetivos estratégicos.
Obviamente que uma empresa diante da interação com o meio ambiente, possui um conjunto de
fatores que condicionam o seu desempenho. Por essa razão calcula-se o peso dos quatro quadrantes,
como já explicado acima, porém se identifica a sua capacidade ofensiva e o posicionamento estratégico
global conforme mostrado na Figura 3.
Figura 3 – Capacidade da Organização Frente ao Ambiente

Capacidade ofensiva (D QI – D QIII)
Capacidade defensiva (D QII – D QIV)
Posicionamento estratégico Global (D QI + D Q II) – (D QIII + D QIV)
Com estes dados calculados é possível demonstrar por meio do gráfico mostrado na Figura 4 o
posicionamento estratégico da organização.
Figura 4 – Diagrama demonstrativo posicionamento estratégico global

-200%

-100%

Muito Desfavorável

-20%
Desfavorável

0%

Equilibrado

+20%

+100%
Favorável

+200%

Muito Favorável

Finalmente, com base nesses resultados são delineados os objetivos estratégicos globais da
organização os quais subsidiarão os planos operacionais.
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Plano estratégico do TGQ
Nesta seção apresenta-se o planejamento estratégico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão
da Qualidade. Destaque-se que foi consenso do grupo deixar o plano de ação para ser elaborado pelos
demais envolvidos com o curso.
Missão
 Formar profissionais com senso crítico e forte embasamento conceitual e prático em gestão, aptos a
conduzir a transformação mais eficiente e eficaz das empresas dos mais diversos segmentos e
portes.
Visão
 Ser reconhecido pelo mercado como curso superior de excelência na formação de gestores da
qualidade

Análise Ambiental
No Quadro 1, apresentam-se todas as propostas de forças e fraquezas mais significativas do
ambiente interno ao Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade, após discutidas pelos
participantes do Workshop de Planejamento.
Quadro 1 – Síntese das Forças e Fraquezas do TGQ

Forças
Didática de ensino aliando teoria e prática
laboratorial
Única universidade pública a oferecer o curso de
Tecnologia em Gestão da qualidade no Paraná.
Tradição UFPR como instituição de ensino
superior
Disciplinas técnicas do curso com foco no
mercado de trabalho
Curso gratuito facilita para os alunos em função
do custo
Oferta
de
disciplinas
que
abrangem
administração geral e produção
Qualificação profissional e acadêmica do corpo
docente
Curta duração do curso facilita inserção no
mercado de trabalho
Coordenação e equipe interessada na melhoria
do curso
Curso está implantando a ISO
Oferta do curso no período noturno
Oferta regular de estágios

Fraquezas
Curso é pouco conhecido devido a divulgação
insuficiente
Pouca divulgação sobre a profissão tecnólogo em
Gestão da qualidade faz com que o mercado não
reconheça
Estrutura do laboratório de metrologia é insuficiente
Má distribuição de aulas (sobrecarga)
professores
Insuficiência de visitas técnicas

para

Docentes pouco atuantes no mercado de trabalho
Insuficiência de disciplinas técnicas na área da
qualidade
O
comprometimento
acadêmico
é
limitado/insuficiente por parte dos alunos
Insuficiência de disciplinas com atividades práticas
Falta de software para aplicação do conhecimento
Recursos
financeiros
insuficientes
para
as
necessidades do curso
Excesso de burocracia provoca demora na aquisição
de bens para o curso
Insuficiência de atividades práticas
Rendimento reduzido devido queda aproveitamento
tempo da aula por ser curso noturno

No Quadro 2 apresentado a seguir estão descritos os aspectos relacionados ao ambiente externo
ao curso, classificados em oportunidades e ameaças que foram definidos após discussão entre os
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participantes do Workshop de Planejamento, tomando por base as propostas feitas pelos alunos da
disciplina Gestão Estratégica.
Quadro 2 – Síntese da Oportunidades e Ameaças do TGQ

Oportunidades
Aumento da demanda no vestibular
Mercado de trabalho valoriza formados em
universidade de renome
Mercado de trabalho gestor da qualidade tem
possibilidade de expansão
Há poucos concorrentes diretos ofertando cursos
de tecnologia em gestão da qualidade
Profissionais recém formados são colocados
diretamente
em
cargos
de
maior
responsabilidade.
Tendência
das
empresas
buscar
qualidade amplia demanda de formados na área
Existência de espaço físico (terreno) possibilita
possíveis expansões do curso (ampliar salas de
aula)
Carência do mercado de profissionais na área da
qualidade
Aumento de normas e regulação exige adaptação
por parte das empresas

Ameaças
Cursos com mais prestigio pode influenciar
demanda (Engenharia/Administração)
Poucas pessoas conhecem o curso TGQ da UFPR
Cursos tecnológicos que podem ser substitutos tem
maior divulgação
Vagas de liderança na área da qualidade ocupados
por engenheiros
Baixa concorrência vestibular provoca ingresso de
pessoas com baixa qualificação
Greves provocam atraso na formação dos alunos
Aumento oferta de cursos tecnológicos aumenta a
concorrência
Limitação de recursos financeiros da universidade
dificulta ampliação de oferta de vagas
Pessoas
evitam
ingressar
em
cursos
desconhecidos
Empresas ainda preferem contratar engenheiros e
administradores para funções da área da qualidade
Poucas empresas sabem que existe um
profissional com formação específica para a área
da qualidade

Com base nos quadros acima descritos passou-se a definir os requisitos que seriam inscritos na
matriz de planejamento a fim de dar andamento ao processo, cujo procedimento será descrito na próxima
seção.

Matriz SWOT

Cada participante do seminário de planejamento fez uma reflexão sobre os aspectos do ambiente
interno e externo e segundo a sua percepção selecionou três que considerou mais importantes. Após a
escolha individual procedeu-se a tabulação de todas as escolhas do grupo que foram transcritas para a
matriz SWOT (FOFA) a fim de proceder a ponderação das influencias entre as dimensões analisadas que
deram origem a Figura 4.
Com as ponderações feitas, foram selecionadas as três forças mais pontuadas, assim como, as
fraquezas, oportunidades e ameaças que deram origem ao conjunto de aspectos constantes no Quadro 3.
Com as pontuações definidas foram calculados os pesos de cada quadrante chegando-se aos resultados do
Quadro 4.
Observa-se no referido quadro que os pesos nos quadrantes estão igualmente distribuídos, fazendo
com que o posicionamento estratégico global encontre-se equilibrado. Entretanto, em função da estrutura
atual o curso não possui capacidade ofensiva. Nesse sentido, as estratégias serão voltadas a manutenção e
fortalecimento das condições internas conforme Quadro 5.

Página 9/14

Figura 4 - Matriz SWOT

FORÇAS
Tradição UFPR como instituição de ensino
superior
Qualidade profissional e acadêmica do corpo
docente
Coordenação e equipe interessadas na
melhoria do curso
Única universidade publica federal a oferecer
curso de tecnologia em gestão da qualidade no
Paraná
Oferta de disciplinas que abrangem também
áreas administração e produção
Oferta regular de estágios
Oferta do curso no período noturno
Curta duração do curso facilita inserção no
mercado de trabalho
TOTAL
FRAQUEZAS
Pouca divulgação sobre a profissão de
tecnologo em gestão da qualidade diminui
demanda
Curso é pouco conhecido devido divulgação
insuficiente
O comprometimento acadêmico dos discentes
é limitado e insuficiente
Falta de software de aplicação do
conhecimento
Excesso de burocracia provoca demora na
aquisição de bens para o curso
Insuficiência de atividades praticas
Estrutura laboratorial do curso deficitária
Docentes pouco atuantes no mercado de
trabalho
TOTAL

A Força… vai alavancar a Oportunidade… ?

1

3

1

1

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2
2

2
2

2
2
1

1
1

2
9

11

1

2
10

2
5

1

0

1

7

2

1

9

2
2
1

1

9
9
3

9

3

6
48

2

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1
9

7
18

1
2

9
18

0
19

2
1

1
8

2
0

3

1
1
5

8
13

TOTAL

Pessoas evitam ingressar em
cursos desconhecidos

Limitação de recursos financeiros
dificulta a ampliação da oferta de
vagas do TGQ

Greves provocam atraso na
formação dos alunos
Vagas de liderança das empresas
na área da qualidade ocupadas por
engenheiros

1
2

2

1

2

5

8

1

1

5

7

2

2

13

20

1

2

11

1
1

7
8
0

16
17
3

1
9

2
42

8

1
2
1

5

1
1

2

1
2

1
9

5

7

2
1

1

6

0

5

2

2

2

2

2

2

12

17

4

2

2

2

2

1

2

11

15

11

1

1

3

14

0

9

3
6
0

7
10
8

6
41

9

1

9
2

1
2

1

1

A Fraqueza.. vai possibilitar o avanço da Ameaça… ?

2
1

1

2

A Fraqueza… vai impedir de usar a Oportunidade… ?

1

Poucas pessoas conhecem o
curso TGQ da UFPR

A Força... vai contribuir para a neutralização da Ameaça… ?

2

2

Poucas empresas sabem que
existe profissional com formação
específica para a qualidade

Cursos mais prestigiados
(Engenharia/Administração) podem
diminuir a demanda pelo curso

Empresas ainda preferem contratar
engenheiros e administradores
para a area da qualidade

TOTAL

Há poucos concorrentes diretos
ofertando cursos em gestão da
qualidade

Profissionais recem formados são
colocados diretamente em cargos
de mais responsabilidade

AMEAÇAS

Tendência das empresas buscar
qualidade amplia demanda de
formados na área

Existência de espaço físico no
SPET (terreno) para ampliação de
salas de aula.

Aumento de normas e regulação
exige adaptação pelas empresas

Carência no mercado de
profissionais para atuar na área da
qualidade

mercado de trabalho para gestor
da qualidade tem possibilidade de
expansão

mercado de trabalho valoriza
formados em universidade de
renome

OPORTUNIDADES

17

8

4
4
8

1

3
48

1
7

1

1

1
7
12

1
1

1
6
16

11

1
7
14

2
1

1

1
6

0
1

1
6

2
12

2

15

Quadro 3 – Dimensões Priorizadas
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Quadro 4 – Posicionamento Estratégico TGQ

Objetivos Estratégicos TGQ
Dadas as condições analisadas anteriormente, especialmente devido à condição de dependência do
curso em relação a instituição Universidade Federal como um todo, e por estar num posicionamento
estratégico que não apresenta facilidades para expandir a atuação no mercado, optou-se por atuar na
consolidação do curso em termos de presença no mercado e na melhoria da qualidade do processo ensino
aprendizagem. Nesse sentido, definiram-se como objetivos estratégicos os constantes no Quadro 5.

Quadro 5 – Objetivos Estratégicos TGQ

Considerações finais
No presente documento, apresentou-se o Planejamento Estratégico do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão da Qualidade. O resultado aqui apresentado representa o esforço de um grupo de
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alunos e professores que se dispuseram a contribuir com propostas que orientem a gestão do curso no
sentido de alcançar um futuro promissor.
O planejamento estratégico não é estanque e deverá sofrer ajustes na medida em que o próprio
ambiente em que o curso se insere se modifica. Nesse sentido, sugere-se que pelo menos a cada dois anos
seja revisto.
O planejamento por si só não garante o alcance dos objetivos delineados, por essa razão, os
objetivos estratégicos devem ser transformados em planos de ação e consequentemente executados a fim
de que o curso exerça a sua missão e alcance a sua visão.
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Fotos do Evento de Planejamento
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