
Plano de Gestão dos candidatos Arcione Ferreira Viagi e 

Nivaldo André Zollner – UNITAU 2018-2022 

 

O documento ora proposto traz as diretrizes que compõem o Plano de 

Gestão dos candidatos Arcione Ferreira Viagi e Nivaldo André Zollner para o 

período de 2018 a 2022. 

Alguns dados coletados orientaram o diagnóstico básico preparado para 

a elaboração desse Plano de Gestão: 

 Aumento significativo na concentração dos alunos oriundos de 
Taubaté e região. 

 A Unitau concorre com pelo menos   35 universidades privadas que 
atuam na área da Região Metropolitana do Vale do Paraíba; 

 Grande número de cursos deficitários se considerarmos rateio 
direto das despesas; 

 Quando são considerados a receita e as despesas diretas de cada 
curso, o número de cursos deficitários é da ordem de 25%, porém 
o resultado geral é superavitário. Quando incluímos as despesas 
relativas a Administração Superior o resultado passa a ser 
deficitário. 

 O departamento de Medicina passou por revisões no valor das 
mensalidades e aumentou 50% o número de alunos e deve atingir 
faturamento anual da ordem de 50 milhões de reais em 2020. Essa 
mudança tem sido responsável pela manutenção orçamentária da 
Unitau nos últimos anos. 

 O departamento de Gestão de Negócios, antigo ECA, era em 2011, 
o maior gerador de resultado, porém, perdeu muitos alunos nos 
últimos anos, sendo um dos departamentos que mais foi afetado 
pela ação da concorrência; 

 Na última década a Unitau diminui significativamente o número de 
professores, mas manteve o número de servidores técnicos-
administrativos, demonstrando que não investiu em melhorias para 
aumentar a produtividade e penalizou o “core business” para 
reduzir despesas. 

 A Unitau tem um colégio de aplicações cuja qualidade é 
reconhecida e o preço é competitivo quando comparado com os 
concorrentes diretos e tem potencial para formar a base de entrada 
de novos alunos nos cursos de graduação. 
 

O clima organizacional na UNITAU é preocupante. Selecionamos alguns 

depoimentos de alunos, professores e servidores, em conversas informais: 



“Enquanto não houver mudanças na forma de administrar a Universidade 

não irá evoluir. É necessário implantar um modelo profissional e técnico, e 

esquecer de aspectos políticos e culturais do século passado”. 

“Na Universidade, infelizmente, muitos estão desmotivados por verem 

que alguns têm regalias, designações, cargo de confiança, e quando se pensa 

em cortar gastos, pensam em tirar cesta básica, cobrar vale-transporte, cobrar 

plano médico...”  

“A UNITAU precisa definir melhor quais são as funções técnicas e quais 

as são políticas. Hoje prevalece a apenas a política desconsiderando qualquer 

técnica ” 

“Jamais me senti tão desmotivada, apresentando inclusive doenças 

geradas pelas minhas atividades na UNITAU” 

“Existe um sentimento geral de insatisfação quanto a credibilidade e 

seriedade da gestão da instituição” 

“Existe um amadorismo na gestão superior, onde se faz o que bem 

entender ("vamos ver se dá certo assim"). Existe inclusive falta de um plano de 

gestão, onde algumas prioridades deveriam ser revistas e o protecionismo 

abolido. ” 

O que mais preocupa é que essas frases foram ouvidas recentemente, 

entretanto parecem que são as impressões que todos tem da Unitau a, pelo 

menos, uma década. 

Algumas conclusões e prioridades derivadas de nossa percepção e dos 

vários depoimentos da comunidade universitária, estão listadas abaixo: 

1. A UNITAU, quando comparado com outras instituições privadas, 
apresenta um elevado quadro administrativo e docente. 

a. Depois de ir para cargos administrativos os professores 
dificilmente voltam a dar aula; 

b. Os critérios de realocação profissional são ligados a motivos 
pessoais, aspectos como perfil e competência são questões 
secundárias no processo; 

c. O Setor de RH tem pouca autonomia. 
2. Deficiência na distribuição de colaboradores, existem setores carentes, 

enquanto outros tem excessos. 
3. O sistema de progressão salarial é inadequado para os dias atuais,  
4. Existe grande insatisfação em relação a Universidade, proveniente de 

sucessivas gestões que passaram e não tiveram coragem de tomar as 
medidas cabíveis para melhorias. 

Com esse pano de fundo vale salientar que as proposições, do Plano de 

Gestão têm como base os seguintes princípios: 



A participação como base do processo de discussão do Plano de Gestão: 

entende-se para fins desse Plano, que o caminho racional e sustentável de um 

processo de desenvolvimento de uma comunidade universitária passa 

necessariamente pela participação ativa dos agentes e atores envolvidos. As 

propostas foram discutidas por meio de encontros, consultas e pesquisas. 

Abordagens das propostas do Plano de Gestão: repensar a UNITAU segundo 

sua origem, recuperando o equilíbrio financeiro de forma a permitir que seus 

principais objetivos sejam priorizados e garantidos. Em um processo de releitura 

fundamentado no conceito de Reengenharia das Organizações iremos atuar na 

no fortalecimento das atividades fins e na otimização das atividades meio, 

sempre priorizando os fins. As dimensões da sustentabilidade estão 

incorporadas nas propostas desse Plano de Gestão, segundo critérios sociais, 

culturais, econômicos, ambientais e institucionais. 

Priorização de parcerias: O tempo e as experiências provaram que o 

unilateralismo dos setores: público, privado e sociedade civil não produzem os 

melhores resultados na gestão pública. A UNITAU em sua forma de constituição 

especial, sendo uma Autarquia Municipal mantêm um modelo de gestão que 

permite vir a ser um exemplo a ser seguido nos âmbitos Estadual e Federal. Para 

isso precisamos desenvolver uma gestão transparente e confiável para obter 

apoio por meio de parcerias que viabilizem no curto prazo e gerem ferramentas 

de sustentabilidade no longo prazo.  

Metodologia  

O processo de elaboração dessas diretrizes envolveu a coleta de dados 

secundários e indicadores, formando o retrato da realidade da UNITAU, nas 

áreas de: educação nos níveis de ensino de 1º. e 2º. graus, graduação e pós-

graduação; relações comunitárias; gestão financeira; gestão administrativa; 

marketing; relações institucionais; relações com os alunos e endomarketing.  

A partir do diagnostico, foram definidos os objetivos principais a serem atingidos 

e para definição de diretrizes as áreas acima foram agrupadas em dois grupos: 

o primeiro relativo a formação do profissional e da pessoa nos diversos níveis 

previstos no escopo das atividades acadêmicas; o segundo denominado áreas 

de suporte que contemplam diretrizes desenvolvimento humano, diretrizes de 

desenvolvimento econômico e gestão para a sustentabilidade.  



 

 

Figura 1. Etapas de construção do Plano de Gestão 2018-2022 

 

I. Objetivos da gestão 2018-2022  

 Oferecer o ensino em todos os níveis educacionais, formando a pessoa e 

o profissional completo.  

 Fomentar a pesquisa de forma integrada para ampliar o campo de 

conhecimento de forma a manter atual a formação em todos os níveis.  

 Atuar com foco na sustentabilidade Econômica, Social e Ambiental. 

 Reconhecer e motivar os servidores em geral para exercerem suas 

atividades com dedicação, responsabilidade e comprometidos com a 

missão e a visão institucional. 

 Manter ferramentas de monitoramento do desempenho em geral que 

orientem as atividades de avaliação e planejamento. 

 Adequar a infraestrutura física e acadêmica e de recursos humanos para 

o desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 Promover a expansão do ensino para além da ação regional, com a oferta 

de cursos de graduação, pós-graduação e de extensão na modalidade a 

distância. 

 Desenvolver e propor políticas que tornem atrativo o apoio dos governos 

federal, estadual e municipal as atividades da instituição. 

 Promover a Internacionalização da UNITAU.  

 Promover melhoria contínua da UNITAU por meio da avaliação e 

monitoramento institucional. 
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 Implantar programa de conscientização, visando o consumo consciente e 

responsável.  

 Manter ações de marketing compatíveis com as necessidades de 

posicionamento frente a concorrência.  

 

II. Diretrizes da formação do profissional e da pessoa nos diversos 

níveis  

 Visando a Expansão 

o Fomentar parcerias regionais, Estaduais e Federais; 

o Avaliar a oferta de novos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e 

Extensão em outros municípios, estados e países; 

o Otimizar a infraestrutura física e equipamentos para atender a 

expansão proposta; 

o Promover a integração com a sociedade; 

 Diretrizes para a Graduação 

o Ministrar o ensino de qualidade em todos os níveis educacionais, 

voltado para o desenvolvimento humano, a formação profissional, 

técnica e cidadã. 

o Integrar a UNITAU com a comunidade. 

o Combater firmemente a evasão, trazendo para níveis saudáveis; 
o Definir políticas de melhoria constante nos indicadores de 

acreditação (ENADE, OAB etc) 
o Desenvolver programa de preservação e revitalização das 

edificações históricas de valor cultural que atendam à finalidade 

educacional da Universidade. 

o Dotar a instituição de meios para o adequado desenvolvimento de 

suas atividades de ensino, pesquisa e extensão atuais e previstas.  

o Consolidar a posição de ensino de excelência na região do Vale do 

Paraíba, Litoral Norte e Alta Mantiqueira; 

o Incentivar a uma sólida formação básica, com vistas a propiciar ao 

futuro graduado segurança para enfrentar e superar os desafios da 

vida profissional;  

o Estimular o pensar e o agir crítico e consciente dos alunos, para 

agirem e atuarem decisivamente na sociedade, sempre em 

harmonia com a realidade que lhes é inerente; 

o Fortalecer a integração da teoria com a prática, valorizando a 

pesquisa individual e coletiva, incluindo-se o Trabalho de 

Graduação (TG), assim como os estágios e a participação em 

atividades de extensão; 

o Fortalecer os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), para 

discussão constante dos Projetos Pedagógicos dos cursos (PPCs); 



o Promover a revisão dos PPCs em função das reflexões do corpo 

docente e adequação ao que preconiza os órgãos 

regulamentadores e avaliadores (Conselho Nacional de Educação 

- Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs, Conselho Estadual de 

Educação e Órgãos de classe);  

o Promover a interdisciplinaridade na formação dos profissionais; 

o Estimular à formação e valorização de professores;  

o Criar mecanismos para diminuir a evasão e otimizar o número de 

alunos nos cursos de graduação; 

o Consolidar e ampliar os programas de mobilidade estudantil; 

o Atuar de forma integrada na educação a distância (EAD), 

valorizando os cursos oferecidos e ampliando a oferta com a 

criação de novos Polos de apoio; 

o Adotar os resultados das avaliações institucionais, de forma a 

produzir políticas com vistas à melhor qualidade de ensino; 

o Estimular a pesquisa integrada entre a graduação e a pós-

graduação para ampliação do saber nos diversos campos do 

conhecimento. 

o Integrar a coordenação do Programa de Educação a Distância com 

a modalidade presencial;  

o Reestruturação acadêmica, trabalhando dentro das 
recomendações dos órgãos controladores, mas sem deixar que o 
corporativismo atue na proteção de interesses pessoais.  

o Introduzir modelo pedagógico diferenciado, em que priorize a 
qualidade de ensino; 

o Trabalhar firme nos cursos deficitários, visando reverter 
tendências de mercado; 

o Criar diretrizes institucionais para abertura de novos cursos; 
o Relações com os alunos 

 Efetivar a relação com alunos formados na UNITAU, criando 

vínculos múltiplos de forma a obter informações, críticas e 

indicações; 

 Melhorar a relação com o mercado para criar oportunidades 

de estágio e emprego para os alunos.  

 Diretrizes para a Pós-graduação 

o Investir em Tecnologia de Informação e Comunicação – TIC para 

viabilizar relacionamento virtual nos cursos de pós-graduação;  

o Criar política de estímulo e suporte à participação de docentes e 

discentes dos cursos de stricto sensu da UNITAU em projetos de 

pós-doutorado e cursos, conferências, congressos e reuniões 

científicas realizadas em outros países;  

o Estimular a participação de alunos em programas de intercâmbio 

internacional. 

o Priorizar investimentos em pesquisa para departamento que 

apresente resultados acadêmicos e financeiros; 



o Disponibilizar os recursos para estimular a pesquisa e inovação de 

forma integrada com a Graduação;  

o Estimular a integração e a mobilidade de pesquisadores da 

UNITAU com outros de instituições de excelência no exterior. 

 Diretrizes para a Extensão 

o Desenvolver projetos e programas integrados com pequenos 

municípios para executar atividades básicas e complementares 

nas áreas em que a estrutura pública não seja suficiente para 

cumprir os objetivos;  

o Desenvolver projetos e programas integrados com pequenas 

empresas privadas para auxiliar no seu desenvolvimento e 

promover a inserção dos alunos no mercado de trabalho; 

o Identificar oportunidades de projetos com subsidio sustentável e a 

preservação do patrimônio artístico e cultural; 

o Desenvolver em conjunto com órgãos públicos municipais, 

estaduais e federais, ações voltadas à cidadania que propiciem a 

autonomia das comunidades. 

 

III. Diretrizes de desenvolvimento humano, diretrizes de 

desenvolvimento econômico e gestão para a sustentabilidade  

• Diretrizes para o Desenvolvimento Humano 

o Mapear a formação e habilidades de cada servidor para valorizar 

suas potencialidades; 

o Desenvolver oportunidades de desenvolvimento deliberado de 

acordo com as habilidades e interesses comuns entre servidores e 

instituição;  

o Mapear a situação e manter um quadro mais enxuto e melhor 

remunerado; 

o Profissionalizar a gestão de Recursos Humanos; 
o Rever a política de cargos e salários para adequá-la ao mercado e 

resolver as distorções que porventura existam; 

o Desenvolver um Plano de Carreira que seja adequado as 

características da instituição e que corresponda aos anseios dos 

servidores em geral;  

o Rever sistema de progressão salarial, priorizar a implantação da 
meritocracia; 

o Definir política integrada de abertura de novos cursos e 

contratação de professores de forma a garantir a sustentabilidade 

da instituição.   

• Diretrizes referentes a Infraestrutura 

o Rever a atual dispersão física da UNITAU, considerando os 

reflexos nos custos e operação integradora dos cursos no sentido 

de universalizar o ensino de forma integrada; 



o Racionalizar as instalações e equipamentos de forma adequada as 

características de cada curso; 

o Antecipar exigências relativas a acessibilidade e eliminar as 

barreiras de forma deliberada;  

o Viabilizar investimento para promover o uso da TIC para integrar 

as atividades em toda a UNITAU.  

• Diretriz referente ao Planejamento do Desenvolvimento da UNITAU e 

Avaliação Institucional 

o Desenvolver e implementar o planejamento estratégico; 
o Mudar o processo eleitoral; 
o Profissionalizar a Gestão da Universidade, priorizando os 

interesses da Instituição; 
o Reestruturar o setor financeiro, principalmente quanto a geração 

de informações gerenciais; 
o Combater o modelo de gestão baseado na troca de favores; 
o Enxugar setores replicados, rever a necessidade da existência de 

todos os departamentos, inclusive pró-reitorias; 
o Investir em comunicação interna; 
o Profissionalizar a assessoria de impressa, pois a UNITAU é muito 

visada. 
o Profissionalizar o marketing; 
o Definir políticas que garantam o planejamento integrado das 

atividades (PDI) de acordo com as diretrizes do MEC e CEE e o 

acompanhamento de sua execução com definição de objetivos e 

estratégias (Avaliação Institucional - CPA).  

 

• Diretrizes referentes ao equilíbrio financeiro 

o Definir políticas para que a revisão orçamentária seja realizada a 

partir da previsão de receita como limitador da despesa; 

o Estabelecer metas de superávit primário visando restabelecer o 

equilíbrio financeiro e garantir a sustentabilidade da instituição no 

longo prazo; 

o Desenvolver alternativas para a formação de um fundo de incentivo 

ao ensino em todos os seus níveis por meio de parcerias com 

órgãos públicos municipais, estaduais e federais; 

o Definir políticas de controle da execução orçamentária de acordo 

com a efetivação da receita de forma a preservar as obrigações 

perenes;  

o Ampla divulgação com transparência da situação econômico-

financeira de cada unidade de ensino;  

o Integração da área financeira com a Procuradoria Jurídica para 

instituir instrumentos legais que garantam a cobrança de dívidas e 

reduzam a zero as perdas por prescrição das mesmas;  

• Diretriz referente ao patrimônio público 



o Desenvolver programa de preservação e revitalização das 

edificações históricas de valor cultural que atendam à finalidade 

educacional da Universidade e a comunidade, em parceria com 

agentes públicos municipais, estaduais e federais. 

Propostas de Campanha 

As propostas aqui apresentadas não esgotam o rol de necessidades que 

devemos identificar durante a gestão. Somente teremos acesso a algumas 

informações quando assumirmos a Gestão da UNITAU e por isso temos 

certeza de que iremos identificar novas demandas e com certeza deveremos 

ajustar as aqui elencadas. 

Outra característica das propostas é que não contemplam todas as áreas 

porque devemos priorizar de imediato algumas ações que visam resolver 

problemas eminentes e fundamentais para dar andamento as mudanças que 

se farão necessárias para “Juntos construirmos uma universidade forte” 

1) Os recursos financeiros e materiais são escassos, precisamos avaliar 
como estão sendo distribuídos para que as eventuais distorções sejam 
resolvidas. 

2) Revisão de todos os contratos de prestação de serviços para identificar 
oportunidades de redução de custos. 

3) Implantação de orçamento participativo. 
4) Implantação de sistema de financiamento estudantil sustentável. 
5) Fazer um estudo de cargos e salários, comparando com a realidade no 

mercado para formular uma política de revisão e adequação. 
6) Plano de Carreira Docente – revisão e adequação a realidade da 

instituição. 
7) Estabelecer critérios por meritocracia para resolver os problemas de 

classificação dos docentes e reativar o modelo existente que prevê cargos 
acima de Assistente III. 

8) Revisão da distribuição física dos cursos e elaboração de plano para 
diminuir de 20 para 3 locais, concentrando cursos de exatas, humanas e 
biológicas. É certo que esse é o objetivo, porém, deveremos analisar 
peculiaridades para evitar eventuais desconfortos. 

9) Melhorar a integração da Administração superior com maior participação 
nas atividades educacionais da UNITAU. 

10) Revisão do sistema de segurança física nos departamentos e 
investimento direcionado a melhora-lo. 

11) Desenvolver Convênios com órgãos públicos municipais, estaduais e 
federais para integrar atividades de extensão e fomentar a prática 
profissional dos alunos. 

12) Fomentar o empreendedorismo por meio de parcerias com Empresas 
privadas  

13) Desenvolver parcerias com instituições internacionais para aumentar a 
presença na UNITAU no mundo. 

14) Integração da Graduação, Pós-graduação e Extensão 



15) Promover a integração dos DA´s, CA´s e DCE e abrir um canal de 
comunicação direta, além da ouvidoria, com os alunos para receber 
reclamações e reivindicações, para estuda-las e responde-las na sua 
totalidade. 

16) Criar política para promover a atratividade de talentos esportivos para a 
UNITAU 

17) Avaliar os cursos e identificar suas peculiaridades e necessidades 
especificas para dar tratamentos as prioridades identificadas para cada 
um individualmente. 

 

 

 

Taubaté, 13 de abril de 2018 

 

 

 

Arcione Ferreira Viagi    Nivaldo André Zollner 

Candidato a Reitor       Candidato a Vice-reitor 


