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Planejamento?

• Planejamento é pensar no futuro?

• Planejamento é controlar o futuro?

• Planejamento é tomada de decisão?

• Planejamento é tomada de decisão integrada?

Mintzberg, 2004



Estratégia?

• Estratégia é um plano?

• Estratégia é um padrão?

• Estratégia é posição?

• Estratégia é perspectiva?

Mintzberg, 2004



“A formação de estratégia é um 
processo de planejamento, 
idealizado ou apoiado por 

planejadores, para planejar a fim de 
produzir planos”"

Mintzberg, 2004



Fonte: Tavares, 2005.



• As organizações devem planejar para 
coordenar suas atividades.

• As organizações devem planejar para 
assegurar que o futuro seja levado em 
consideração.

• As organizações devem planejar para serem 
“racionais”.

• As organizações devem planejar para 
controlar.

Mintzberg, 2004
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Transparência 

Gestão participativa 

Interiorização 

Diversificação de cursos oferecidos 

Credibilidade 

Gratuidade 

Visibilidade 

Educação a distância 

PAES 

Política de qualificação docente 

Ensino tecnológico 

Visão e comprometimento da Reitoria 

Exclusividade de alguns cursos 

Política de incentivo à pesquisa

Pontos fortes da UEMA?



Comunicação 

Estrutura física 

Qualificação do corpo técnico administrativo 

Falta de autonomia (centralização) 

Deficiência do controle acadêmico 

Falta de docentes e servidores 

Deficiência do sistema acadêmico/administrativo 

Pesquisa 

Extensão 

Captação de recursos 

Estrutura tecnológica 

Processos administrativos 

Mobilidade nos campi 

Qualificação dos gestores 

Corporativismo 

Desarticulação com a realidade local 

Manutenção predial e de equipamentos

Pontos fracos da UEMA?



Execução financeira do orçamento 

Ingerência política 

Crise econômica e instabilidade política 

Falta de autonomia (política e financeira) 

Aumento da concorrência 

Criação de centros sem planejamento 

Perda de espaço para novas instalações

Ameaças da UEMA?



Fortalecimento da universidade pelo governo 

Convênios com o governo, instituições e empresas 

Participação da UEMA nas ações de governo 

Incentivos a programas de interiorização 

Ampliação do vínculo universidade x sociedade 

Parcerias institucionais 

Demandas por pós-graduação 

Formação profissional para o desenvolvimento do estado 

Contrato de transferência tecnológica 

Crescimento da área de saúde 

Programa Ciência sem fronteiras

Oportunidades da UEMA?



DADOS 
EXTERNOS

IBGE

SEBRAE

APL

IMESC

Levantamento de dados externos a UEMA



REGIONALIZAÇÃO DOS 
CAMPUS DA UEMA

1.São Luís
2.Itapecuru-mirim
3.Santa Inês
4.Pinheiro
5.Bacabal
6.Zé Doca
7.Pedreiras 
8.Lago da Pedra
9.Caxias
10.Coroatá 
11.Codó
12.Coelho Neto
13.Barra do Corda
14.Presidente Dutra
15.Grajaú
16.Colinas
17.São João dos Patos
18.Timon
19.Carolina
20.Balsas



Dúvidas de planejamento

novo reitorado em 2019 

“UEMA forte é UEMA unida” - Uemaleste 

regionalização 

relacionamentos institucionais 

tabela salarial docente 

concurso para professores e funcionários 

repasse dos recursos orçamentários 

novos campi, novos cursos 

fechamento de cursos 

melhorias das instalações e espaço físico





Eu ainda sonho, eu sempre 
sonhei, sonhar é planejar

João Augusto

joao.silva@professor.uema.br
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