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RESUMO: O Artigo vem apresentar os modelos de gestão e métodos administrativos 

que caracterizam a estruturação, estratégias de planejamento das IES através do 

Planejamento Estratégico (PE) e Plano de Desenvolvimento Local (PDL), em duas 

instituições sendo uma pública e outra privada no município de Imperatriz - MA.  O 

estudo será realizado através de uma análise teórica que elenca as bases conceituais que 

convalidam o planejamento universitário, em seu decreto 5.773/06, como um 

documento legal exigido pelo MEC. A pesquisa será realizada através de estudos 

bibliográficos, analisando o PE e PDI de uma instituição pública e outra privada.  

 

Palavras-chaves: Planejamento estratégico. Instituição de Ensino Superior. Plano de 

Desenvolvimento Institucional. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE CONTRIBUTIONS OF PE AND PDI ACTIVITIES OF PLANNING AND 

MANAGEMENT OF THE MUNICIPALITY OF EMPRESS IES - MA 

 

 

 

 
Abstract: Article is presenting the models of management and administrative methods that characterize 

the structuring, planning strategies of HEIs through the Strategic Planning (SP) and the Local 

Development Plan (LDP) in two institutions with a public and a private in the municipality of Empress - 

MA. The study will be conducted through a theoretical analysis that lists the concepts that convalidam 

college planning, in its Decree 5.773/06, as a legal document required by the MEC. The research will be 

conducted through bibliographic studies, analyzing the PE and PDI of a public institution and a private 

one. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante de uma sociedade contemporânea e cada vez mais exigente acerca do 

perfil dos cidadãos que visam melhorar e impulsionar o desenvolvimento regional as 

universidades se apresentam como espaços que proporcionar o acesso e busca a 

construção de novos conhecimentos. Com isso, nota-se que nas últimas décadas houve 

um crescimento significativo desses espaços bem como um debate afirmando que, as 

regiões com maiores possibilidades de desenvolvimentos são as que possuem uma vasta 

gama de construção de conhecimentos. 

No que diz respeito a gerar conhecimentos as IES seja públicas ou privadas se 

deparam com grandes desafios dentre eles o planejamento, historicamente as 

universidades assim como outros órgãos públicos e privados não dispõe do hábito de 

planejar, o que de certa forma pode atrapalhar na qualidade e supostas melhorias 

significativas na gestão das IES. 

Assim sendo, o Artigo tem como objetivo verificar quais os modelos de gestão 

e métodos administrativos voltados para as IES públicas e privados no município de 

Imperatriz. A partir do objetivo algumas questões se fizeram necessárias para melhor 

direcionar a pesquisa tais como; Quais os desafios da Gestão Universitária nas IES 

pública e privada no município de Imperatriz? Qual o modelo de Gestão e suas ações de 

iniciativa do Desenvolvimento Regional no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) e Planejamento Estratégico (PE) de uma IES pública e uma privada de 

Imperatriz? Quais as contribuições do PDI e PE na gestão das IES públicas e privadas 

do município de Imperatriz? 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Planejamento Estratégico nas Instituições de Ensino Superior 

 

A sociedade no século XXI assume novas posturas e exigências no que diz 

respeito à formação do cidadão, dentre elas a busca e aquisição de conhecimentos que 

estão cada vez mais presentes, neste sentido, as IES dispõe da matéria – prima, o 

conhecimento que é o elemento fomentador na construção de um cidadão mais 

qualificado para atuar na sociedade na qual faz parte. De acordo com (ROLIM; SERRA, 

2010) A moderna concepção considera que as regiões com maior possibilidade de 



desenvolvimento são aquelas que conseguem estabelecer um projeto político de 

desenvolvimento congregando os seus diferentes atores. 

O conjunto de diferentes conhecimentos em uma região pode ser sinônimo de 

mudanças, pois se acredita que o acúmulo de distintas aprendizagens possam estimular 

diversas aglomerações e assim influenciar no seu desenvolvimento de local.  

Entretanto, durante décadas as IES, estiveram sujeito às exigências de acordo 

com a realidade das sociedades, porém nem sempre atendiam as necessidades locais, 

pois muitos se deslocavam de suas cidades de origem para estudar e não retornavam, 

ficando assim, essas localidades com as mesmas mazelas educacionais. 

Diante do seu contexto histórico, as Universidades no Brasil tem sua 

implantação demorada, com um ensino inicial voltado para formação profissional. Para 

esta afirmação, Pessoa (2000) diz que, o surgimento da Universidade brasileira, mesmo 

que tardio, se deu sob influência das demais Universidades do mundo, caracterizando-se 

inicialmente como uma escola de formação de profissionais em nível superior.  

Além de uma implantação vagarosa, historicamente aspectos voltados para 

uma gestão que singularize em um bom planejamento, não é uma das características de 

muitos órgãos públicos, acredita-se que o planejamento possa auxiliar na gestão e assim 

contribuir para melhorias significativas nas IES o que resultaria em uma melhor 

organização social. De modo geral, existem várias tipos e modelos de planejamentos 

que utilizam de estratégias e maneiras para uma melhor organização.  

Dentre as formas de planejamento, surge a concepção de Planejamento 

Estratégico de início nas organizações militares, com o tempo constituindo-se na 

sociedade contemporânea em diversos setores para melhor garantir a produtividade e 

qualidade nos seus respectivos setores. 

 

Durante os anos 60 e 70, pesquisadores em administração e organizações 

deram, então, muita atenção em conceber o planejamento do trabalho como 

um meio de aumentar a produtividade e a satisfação no trabalho, melhorando 

a qualidade do trabalho, reduzindo o absenteísmo e o giro de mão-de-obra, 

bem como, acidentalmente, ganhando quase sempre muita publicidade ao 

fazerem isso. (MORGAN, 2009, p.46). 

 

 

A educação diante de sua complexidade necessita de estratégias que venham 

viabilizar e melhor estruturar suas ações. Com isso, o Planejamento Estratégico passa a 

ser usado para melhor consolidar e direcionar os objetivos de programas institucionais.   

Neste processo o planejamento defendido por Silva (2008), considera a importância de 



um modelo de gestão com base no Plano de Desenvolvimento Institucional, tendo-o 

como suporte para a construção de indicadores e a utilização de sistemas de apoio à 

decisão. 

Diante das necessidades locais, acredita-se que a tomada de decisões 

embasadas em um planejamento estratégico, as metas dispostas no PDI das IES, possam 

ser concretizadas. 

 

O planejamento estratégico refere-se ao planejamento sistemático das de 

metas de longo prazo e dos meios disponíveis para alcançá-las, ou seja, aos 

elementos estruturais mais importantes da empresa e à sua área de atuação, e 

considera não só os aspectos internos da empresa, mas também, e 

principalmente, o ambiente externo no qual a empresa está inserida. 

(LACOMBE; HEILBORN, 2008, p.163 apud REVISTA GUAL, 2012, p.20) 

 

  

Na concepção de Pereira (2010, p. 47), planejamento estratégico é um processo 

que consiste na análise sistemática dos pontos fortes (competências) e fracos 

(incompetências ou possibilidades de melhorias) da organização, e das oportunidades e 

ameaças do ambiente externo, com o objetivo de formular (formar) estratégias e ações 

estratégicas com o intuito de aumentar a competitividade e seu grau de resolutividade. 

A UFMA possui um sistema de gestão democrática que visa operacionalizar 

decisões previstas em seus objetivos, decisões que são colegiadas.  Outra característica 

apresentada pela gestão da UFMA é a falta de autonomia orçamentária e financeira 

decorrente do modelo jurídico vigente. 

 
(...) o orçamento da UFMA, vinculado ao orçamento do MEC, de acordo com 

o Estatuto da Instituição, é descentralizado, sendo cada setor responsável pela 

utilização dos para ele alocados, de acordo com as metas previamente 

estabelecidas, obedecendo sua execução a cronograma definido em 

conformidade com a legislação pertinente . Também como nos anos 

anteriores, a UFMA recebeu recursos subordinados a objetivos específicos, 

liberados por descentralização de créditos. (UFMA, 2012, p.17) 

 

Dentre as atribuições do Planejamento Estratégico para as IES têm se o Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) que visa atender as exigências impostas pelo 

MEC, composto por várias Leis, Decretos, Portarias e Resoluções, que viabilizem a 

legalidade dessas exigências, dentre elas, a que descreve a obrigatoriedade das IES 

apresentar seu PDI a cada cinco anos. 

 



2.2 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) DA UFMA 

2012 - 2016 

 

Depois de décadas de uma legislação educacional ultrapassada a nova LBD 

9394/96 em suas atribuições legais, determina ações diversificadas na educação superior 

do país, dentre essas mudanças surge o PNE, Plano Nacional de Educação que dentro de 

suas metas destaca o PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, que foi promulgada 

a partir da Lei 3860/01. 

 No Brasil, o PDI foi instituído as IES a partir da Lei 10.861/04 estabelecendo 

um Sistema de Avaliação do Ensino Superior – SINAES, sendo o Ministério da 

educação - MEC órgão maior responsável em avaliar a aplicabilidade dos eixos 

expostos no PDI das IES no país. 

 

Na realidade, o PDI é uma das exigências do governo federal em relação às 
IES privadas, uma vez que elas terão a obrigação de elaborá-lo, sendo que 

este documento deverá incluir o projeto pedagógico de cada curso mostrando 

o compromisso social das instituições com a pesquisa científica e, ao mesmo 

tempo, com a formação acadêmica de qualidade (ROLIM; SERRA, 2010, 

p.242). 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) visa elaborar uma melhor 

estruturação do Planejamento e Gestão nas IES, entretanto, deve ser um documento 

flexível e de acesso à comunidade servindo como referência para as IES. De acordo 

com a Lei 10.861/04 o PDI passa a ser caracterizado como referencial, buscando nortear 

a busca pela qualidade das IES, (BRASIL, 2004). Porém mesmo sendo flexível o 

documento é exigente acerca de suas ações que configure a essa qualidade. 

Para realização dos estudos foi consultado o PDI da Universidade Federal do 

Maranhão – UFMA, de início o documento faz uma apresentação acerca da Instituição 

destacando sua implantação tardia, em seguida é apresentado o perfil institucional e 

missão destacando ampliar o desenvolvimento intelectual e sociocultural, bem como o 

desenvolvimento local, regional e nacional. 

Os objetivos da Instituição são baseados em seu estatuto sendo, ministrar 

educação em nível superior, produzir, sistematizar e socializar o conhecimento, 

desenvolver, de forma plural, um processo formativo em diferentes campos do saber, 

desenvolver e difundir a pesquisa científica, estimular o aperfeiçoamento cultural e 

profissional, desenvolver extensão como processo educativo, cultural e científico. 



No que diz respeito a suas metas as mesmas estão destacadas por áreas de 

atuação como (graduação, pós-graduação, educação básica e profissional no COLUN - 

Colégio Universitário, EAD, pesquisa e extensão). 

O UFMA buscou consolidar de acordo com o PDI uma política de expansão do 

campus da UFMA, dos 217 municípios do Estado, oito deles dispõe de campi com aulas 

presenciais sendo que outros municípios são beneficiados com a educação em nível de 

graduação através de outras ações  

que possam proporcionar esse acesso desde EAD até outros programas do Governo 

Federal. 

 

2.3 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) FACIMP 2008-

2012  

 

Diante das exigências estabelecidas pelo MEC, a pesquisa vem analisar e 

descrever as características do PDI de uma IES privada de Imperatriz.  Em sua 

apresentação a instituição descreve que a elaboração do PDI, constitui-se como um 

documento de acesso ao público e que visa uma série de fatores como, avaliação 

criteriosa da situação atual e desempenho da instituição proponente, suas projeções 

quanto ao crescimento institucional sobretudo no aspecto acadêmico, fazendo uma 

reflexão sobre as tendências e perspectivas da comunidade onde se inscreve, no nosso 

caso, a cidade de Imperatriz – MA. (PDI-FACIMP, 2008-2012).  

 

De acordo com as diretrizes do MEC o PDI consiste num documento em que 
se definem a missão da instituição de ensino superior e as estratégias para 

atingir suas metas e objetivos. Abrangendo um período de cinco anos, deverá 

contemplar o cronograma e a metodologia de implementação dos objetivos, 

metas e ações do Plano da IES, observando a coerência e a articulação entre 

as diversas ações, a manutenção de padrões de qualidade e quando pertinente 

o orçamento. Deverá apresentar ainda, um quadro-resumo contendo a relação 

dos principais indicadores de desempenho, que possibilite comparar, para 

cada um, a situação atual e futura (MEC, 2012 apud REVISTA GUAL, 2013, 

p. 01-22). 

 

Dentre os instrumentos e eixos estabelecidos pelo MEC e que são essenciais no 

PDI de uma IES, descreve-se o histórico, a missão, objetivos e metas onde a descrição é 

quantificada através de metas, cronogramas, bem como áreas de atuação acadêmica. O 

PDI da FACIMP é baseado no decreto 5773/06 do MEC, onde destaca o trabalho da 



instituição e assegura condições para projetar e programar novas áreas de atuação que 

vão desde cursos de graduação, pós-graduação, tecnólogos e sequenciais com a 

implantação de programas de Lato e de Stricto Senso, fortalecendo assim as atividades 

de extensão e de iniciação científica. 

A instituição descreve ainda em sua missão promover o conhecimento e gerar 

recursos que venham viabilizar o desenvolvimento científico, econômico, profissional, 

social e cultural de Imperatriz e região. Para este fim a qualificação dos docentes se faz 

necessária. 

 

 

3 MÉTODOS 

 

A pesquisa será realizada através de estudos bibliográficos, método qualitativo, 

pois de acordo com Richardson, (2012) “o método qualitativo difere, em princípio, do 

quantitativo à medida que não emprega um instrumental estatístico como base do 

processo de análise de um problema”, quanto ao objetivo exploratório descritiva, por 

acreditar assim, descrever as características e desafios da gestão das IES públicas e 

privadas de Imperatriz e como o PDI e PE podem auxiliar na melhoria e qualidade das 

IES públicas e privadas. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

O quadro a baixo vem apresentar a expansão dos cursos de presenciais 

oferecidos pela UFMA, percebe-se que a capital se destaca na quantidade de cursos e 

que para a implantação de novos cursos o intervalo foi mínimo, diferente dos outros 

municípios do estado, que durante décadas os estudos em nível de graduação não 

existiam, e a implantação de cursos presenciais aconteceu de maneira lenta se 

consolidando somente nos últimos anos, ficando os estudantes dependentes de outras 

localidades para cursar o ensino em nível de graduação.  

Ao analisar as características da implantação de cursos no estado percebe-se a 

fragilidade na gestão em direcionar a oferta de cursos no nível de graduação presencial 

no estado. Nota-se ainda, a fragilidade histórica acerca das formas e características da 

gestão pública, sendo elas configuradas em patrimonialista, burocrática, gerencial.  

 

Na gestão patrimonialista, os objetivos são definidos com base em interesses 

pessoais, e não com base nos objetivos organizacionais, evidenciando-se, 



mais uma vez, a forte presença da pessoalidade e do desvio de finalidade 

nesse modelo de gestão, que, como sabemos, deveria focar-se no princípio da 

indisponibilidade do interesse público, segundo o qual o interesse público 

não pode ser livremente disposto pelo gestor. (REVISTA GUAL, 2012, p. 

16-35). 

 

 

Tabela 1. Quadro quantitativo de cursos presenciais oferecidos por Campus 
 

Fonte: Circular nº. 02/2010‐CGOC/DESUP/SESU/MEC, de 16 de junho de 2010. 

 

 

Entretanto, o PDI, UFMA 2012-2016, vem destacar em seu plano de metas 

uma melhor estruturação no perfil da Universidade onde será focada a inclusão e 

inovação tecnológica, crescimento e modernização dos campis em todos os setores. No 

eixo de acadêmico a implantação de novos cursos, dentre eles o curso de Medicina em 

Pinheiro e Imperatriz, neste último o curso passou a funcionar recentemente. 

A cidade de Imperatriz, com uma população estimada em 247.505 hab. (Censo 

2010), durante décadas dispõe três cursos presenciais, somente em 2010 tem seu 

número elevado para oito, sendo considerado insuficiente diante das necessidades locais 

no que se refere a desenvolvimento local e regional e nacional como afirma o PDI-

UFMA, 2012-2016, em sua missão.  

 

O governo federal reconhece, logo na introdução Exposição de Motivos 
(MEC, 2005b) o importante papel da educação superior em contribuir não 

somente para o desenvolvimento socioeconômico, principalmente através da 

formação acadêmica-profissional e do desenvolvimento através da formação 

acadêmico-profissional e do desenvolvimento das pesquisas científicas e 

tecnológicas, de um país, mas também para a formação de uma cidadania 

democrática. (ROLIN; SERRA, 2010, p.225). 

 

 

Acredita-se que educação superior possa melhorar a qualidade de vida local, 

entretanto, oportunizar o acesso a estudos de graduação é importante para uma região, 

principalmente quando esses cursos veem atender as necessidades dessa população, vale 

 

 
 

                                                         ANO 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CAMPI   
 

        

São Luiz 31 31 32 33 33 36 36 36 48 48 

Imperatriz 3 3 3 3 6 6 6 6 8 8 

Codó 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 

Pinheiro - - - - - - - - 2 2 

Bacabal - - - - - - - 2 4 4 

Chapadinha - - - - 3 3 3 3 3 3 

São Bernardo - - - - - - - - 3 3 

Grajaú - - - - - -  - 2 2 

Total 35 35 36 37 43 46 46 48 73 73 



ressaltar que além e oportunizar esse acesso é imprescindível avaliar a qualidade desse 

ensino. 

Na tentativa de evoluir a qualidade das IES nas últimas décadas, objetivando 

assim atingir as metas impostas pelo Plano Nacional de Educação (PNE), houve uma 

procura da UFMA pela qualificação de docentes em nível de Mestres e Doutores para 

atender as metas e exigências do PDI.  

 

Tabela 2.Docentes no Ensino Superior por formação acadêmica 

Fonte: PRH/DDD 2011. 

 

Vale ressaltar que os índices acima se configuram em nível de capital, nos 

outros municípios do estado esses índices serão inferiores, acredita-se, que devido a 

falta de oportunidades de acesso a uma formação mais elevadas.  

 

Uma questão importante de ser aqui mencionada é o denominado Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), que está assim como a nova tipologia e 

atribuições específicas das IES, públicas e privadas, e a expansão do número 

de docentes com mestrado e doutorado, diretamente relacionado com o 

aspecto da qualidade da educação superior. (ROLIN; SERRA, 2010, p.242). 

 

A UFMA ampliou nos últimos anos os programas de interiorização atuando 

assim em 12 municípios com programas de extensão como o Programa de Especial de 

Formação de Professores para Educação Básica – PROEB, Plano Nacional de Formação 

de Professores – PARFOR, Educação no Campo, Pedagogia da Terra, e outros. No 

Ensino a Distância possui 23 polos de apoio presencial, UAB – Universidade Aberta do 

Brasil, atendendo mais de 140 municípios proporcionando mais acesso aos cursos de 

graduação e pós-graduação confirmando assim políticas de ensino. 

Tabela 3. Cronograma de Desenvolvimento 

ANO Graduação 

Quant. / % 

Especialização 

Quant. /     % 

Mestrado 

Quant. /  % 

Doutorado 

Quant.  / % 

Total 

2005 306 30,29 142 14,59 346 34,25 216 34,25 1.010 

2006 76 9,09 139 16,63 377 45,10 244 29,18 836 

2007 60 6,64 132 14,60 391 43,25 321 35,50 904 

2008 59 5,97 122 12,34 420 42,47 388 39,23 989 

2009 48 4,69 144 11,13 423 41,31 439 42,87 1.024 

2010 47 4,01 110 9,38 516 43,99 500 42,63 1.173 

2011 42 3,5 109 9,20 510 43,0 524 44,20 1.185 



Fonte: PRH/DDD 2011 

 

Ao que se percebe dos programas lançados nota-se que o Programa de 

Formação de Professores para Educação Básica – PROEB, que visa formar professores 

para educação básica com plena graduação nos cursos oferecidos, atendendo 13 do 

estado com uma oferta de 1.858 vagas, com um aumento previsto de 5% até 2016, isso 

significa a diminuição de professores sem formação para atender na educação básica 

nos respectivos municípios. 

O Plano Nacional de Formação de professores – PARFOR, com modalidade 

presencial, tem como objetivo formar docentes habilitados capazes de exercer suas 

atividades legais enquanto docentes nos seus respectivos municípios, o programa atende 

17 municípios do estado com um aumento inicial de 30%, em 2012, sem perspectivas de 

aumento previstas nos anos seguintes. 

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, tem sua 

criação datada em 1998, financiada pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário – 

MDA, tendo como objetivo promover a educação dos trabalhadores do campo e formar 

educadores para atuarem nas escolas do campo e assim minimizar ou até mesmo 

erradicar o analfabetismo. 

O Programa de educação do Campo – PROCAMPO é um curso de 

Licenciatura, com habilidade em ciências agrárias, que visa formar profissionais de 

educação no campo, já que os profissionais do campo no Maranhão, não possuem 

graduação na área, com um aumento previsto até 2015 de 50% na oferta de vagas. 

 

O PDI institui-se como documento que sustenta o posicionamento 

institucional e orientando a expansão institucional no sentido de demonstrar o 

compromisso assumindo com o Ministério da Educação e com a comunidade 

acadêmica. Sua construção deve acontecer de forma livre, pautada nas 

questões levantadas pela instituição e direcionada. (BERTOLDI, 2006 apud 

REVISTA GUAL, 2012).  

 

PROGRAMA                                ANOS 

 2012 2013 2014 2015 2016 

PROEB 20% 10% 10% 10% 5% 

PARFOR 30% _ _ _ _ 

PROFEPMA _ _ _ _ _ 

PRONERA _ _ _ _ _ 

PROCAMPO _ 50% _ 50% _ 



O PDI de 2012 - 2016 constitui apresentar o cenário da Educação Superior no 

Maranhão, propondo uma melhor formação prevendo assim o desenvolvimento 

educacional do estado. 

Outro programa apresentado pelo PDI do Maranhão e o programa de Formação 

Continuada em Educação Patrimonial – PROFEPMA, que tem como objetivo 

proporcionar uma educação voltada para a preservação Patrimonial de Alcântara - MA, 

onde foram contemplados 90 alunos em 2010 e suas ações se prorrogaram até 2011. 

Os programas apresentados acima dentro de suas atribuições e objetivos 

específicos compõem ações de Políticas Públicas Educacionais, estabelecidas no PDI, 

visando proporcionar o Desenvolvimento de seus municípios e estado. 

 

Tabela 4. Cronograma de expansão do corpo docente, considerando até o período de vigência do 

PDI (2008-2012) 

FONTE: PDI – FACIMP. 2008-2012 

 

Em suas metas institucionais a FACIMP destaca que um dos seus princípios 

expostos no PDI – 2008 - 2012, é intensificar os programas de qualificação do grupo 

docente através de cursos de aperfeiçoamento, especialização, de mestrado e doutorado, 

como forma de garantir a qualidade e a renovação do ensino e da pesquisa. 

Com isso, a instituição destaca o compromisso na elevação da qualificação 

profissional, objetivando assim um melhor processo de formação de seus discentes, com 

isso tem-se o seguinte conceito de PDI. 

  

[...] como o próprio nome já diz, é um plano, uma programação para que a 

Instituição de Ensino possa crescer ou fortalecer-se em sua atuação, de 

acordo com sua missão institucional, objetivos, estratégias e planos de ação 

que envolve não apenas o setor administrativo, mas também o setor 

acadêmico. O PDI visa desenvolver a Instituição. (MURIEL, 2006, p.61 apud 

REVISTA GUAL, 2013, p. 269-287). 

 

 Regime de trabalho                           Ano 

TITULAÇÃO  INTEGRAL      PARCIAL 2008 2009 2010 2011 2012 

Graduação _ _ _ _ _ _ 

Especialista 11                          111 122 121 126 131 136 

Mestre 07                            17 24 28 27 27 27 

Doutor 03                            04 07 09   10 10 10 

TOTAL 21                              131 153 158 163 168 173 



As necessidades institucionais precisam ser estimuladas para que ações no 

sentido de melhorar a qualidade educacional de fato aconteçam com isso à finalidade 

das IES precisam esta pautada em planejamentos e estratégias que consolidem todas as 

expectativas iniciais pensadas. O processo de planejamento evidenciado por Silva 

(2008) apud revista gual (2012) considera a importância de um modelo de gestão com 

base no Plano de Desenvolvimento Institucional, tendo-o como suporte para a 

construção de indicadores e a utilização de sistemas de apoio à decisão.  

Dentre as políticas internas da instituição, utiliza-se de programas que possam 

viabilizar o acesso ao ensino superior de alunos de baixa renda nos em todos os cursos 

oferecidos pela instituição, dentre os programas o Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES) e o Programa Universidade para Todos (PROUNI), assim alternativas que 

viabilizam o acesso a Faculdade. 

 

Tabela 5. Cursos de graduação 

FONTE: PDI – FACIMP 2008-2012 

 

 

 

Área de ciências Humanas 

Cód. Cursos Turnos Vagas Autorização 

05 C. Econômicas Not 50 Portaria nº 946, de 01/07/01. 

06 Administração Not 50 Portaria nº 1.805, de 15/08/01. 

07 C. Contábeis Not 50 Portaria nº 1.653, de 25/07/01. 

08 Pedagogia Not 50 Portaria nº 2.473, de 21/11/01. 

09 Direito Not 50 Portaria nº 916, de 27/03/02. 

10 Direito                       Mat 40 Portaria nº 916, de 27/03/02. 

Área de Ciências Exatas e Tecnologia 

11 Sistemas de 

Informação 

Not 50 Portaria nº 2.604, de 06/12/01. 

Área de ciências agrarias 

03 Zootecnia Diurno 32 Portaria nº 2.605, de 06/12/01. 

Área de Ciências da Saúde 

14 Farmácia  Diurno 50 Portaria nº 3962, de 18/12/03. 

13 Enfermagem Diurno 50 Portaria nº 144, de 12/01/04. 

04 Odontologia Diurno 30 Portaria nº 951, de 17/05/01. 



De acordo com a Constituição Federal, em seu Art. 205, estabelece que, A 

educação, direito de todos e dever o estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Ao analisar os cursos de graduação presencial oferecido pela IES pública e 

privada no município de Imperatriz, somente nas duas instituições estudadas, nota-se, a 

disparidade entre os cursos oferecidos por estas IES indo na contra mão do que diz a CF 

acerca da responsabilidade em assegurar a todos os cidadãos o direito à educação 

independente de níveis e modalidades e do estado em garantir esse acesso, entretanto, a 

educação superior no Maranhão em diferentes cursos parece ser exclusividade da capital 

que nas últimas de décadas evoluiu a quantidade de 31 para 48 cursos nas mais distintas 

áreas enquanto que nos demais municípios inclusive Imperatriz sua evolução foi de 3 

para 8 cursos especificamente na área de licenciatura. 

Já na IES privada de início os cursos de graduação são voltados para as mais 

diferentes áreas, desde ciências humanas, exatas e tecnologia, saúde e agrarias, sendo 

que essa última não mais faz parte da grade de cursos oferecidos por esta IES. Ao 

analisar as políticas que norteiam a IES privada destacam-se, dentre as políticas de 

ensino da instituição, politicas de pesquisa, extensão e gestão.  

 

O MEC tem defendido, ao longo destes últimos anos, a necessidade de uma 

ampla reforma na educação superior do país, sendo esta orientada desde o 

princípio por cinco objetivos básicos, que são os seguintes: a) o 

fortalecimento da universidade pública; b) o combate à mercantilização do 

ensino superior; c) a garantia da qualidade do ensino; d) a democratização do 

acesso; e e) a construção de uma gestão democrática e eficiente (MEC, 2004; 

2005a apud ROLIM; SERRA, 2010, p.225). 

 

No aspecto gestão a IES privada destaca a sua como sendo participativa 

voltada para a busca do conhecimento e uma mudança organizacional, em seu PDI-

2008-2012, a instituição acredita que o “educador atual é formado dentro das velhas 

estruturas e naturalmente produzem o mesmo modelo”. Entretanto, diante de uma 

sociedade contemporânea onde às inovações estão presentes, eleva-se o nível de 

competição e exigências profissionais, com isso acredita-se que a busca por uma gestão 

que venha proporcionar a qualificação profissional resultará de maneira positiva no 

desenvolvimento local.  

 

5 CONCLUSÃO 



 
 

A pesquisa veio apresentar as contribuições do PE e PDI em duas IES da 

cidade de Imperatriz – MA, sendo uma pública e outra privada, onde ambas apresentam 

que o PDI se configura como um referencial composto de normas e regras que 

viabilizam uma melhor eficácia acerca da função das instituições seja ela pública ou 

privada. 

Diante do que foi observado nas instituições pesquisadas, no que se refere à 

gestão, a Universidade Federal do Maranhão apresenta uma gestão democrática, 

buscando oficializar os objetivos impostos pelo MEC, acerca da expansão e qualidade 

institucional, entretanto, foi percebido que essa democracia é paralisada pela falta de 

autonomia dos orçamentos financeiros disponibilizados, inviabilizando assim, algumas 

ações, seja no aspecto pedagógico ou estrutural dessa instituição.   

Na IES privada sua gestão se configura como participativa, onde o foco 

principal é a busca pelo conhecimento e assim proporcionar uma mudança social na 

localizada ao qual esta inserida, para isso cumprir as exigências do MEC se faz 

necessário, seja no aspecto pedagógico, no que se refere a exigências acerca da 

qualificação docente, até a estrutura física, com biblioteca, laboratórios de pesquisa, 

dentre outras exigências impostas. 

Com isso, o PDI se faz necessário nas IES, pois assim fica explicitado em 

forma de documento e acessível a toda comunidade tais exigências do MEC, para uma 

melhor qualificação das instituições no país. 

 Entretanto, foi percebido que referente a instituição privada o não 

cumprimento de tais exigências irá proporcionar uma punição de acordo com a lei, já na 

instituição pública as mesmas exigências se concretizam a passos  não havendo punição 

e dificultando o acesso de muitos cidadãos as IES. 

Acredita-se que se todas as exigências, objetivos e missões expostas no PDI 

das instituições públicas e privadas, se concretizassem iria oportunizar um maior e 

melhor acesso a educação superior e assim proporcionar uma melhor qualidade de vida 

local. 
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