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Resumo. O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é o instrumento de
formalização do planejamento estratégico das Instituições de Educação
Superior (IES) Brasileiras. Este artigo apresenta a modelagem conceitual de
um software de suporte à operacionalização do PDI denominado Sistema
Informacional de Gestão Integrada do Mapa Estratégico da Educação Superior
– SIGMEES. O software proposto se constitui em uma ferramenta de apoio ao
sistema de gestão integrada intitulado Mapa Estratégico da Educação
Superior. O SIGMEES tem como principais expectativas de resultados:
otimização do processo de construção coletiva do PDI articulado aos demais
instrumentos de planejamento e avaliação da educação superior.
Abstract. The Institutional Development Plan (IDP) is the formal instrument of
strategic planning of Higher Education Institutions (HEIs) Brazilian. This
article presents the conceptual modeling of a support software to the operation
of IDP called Informational System Integrated Strategic of Higher Education
Map – SIGMEES (in portuguese). The proposed software constitutes a tool to
support the integrated management system called Strategic Map of Higher
Education - MEES (in portuguese). The SIGMEES's main expectations of
results: optimization of the process of collective construction of IDP articulated
to other planning tools and evaluation of higher education.

1. Introdução
A excelência na administração das Instituições de ensino superior pressupõe o
desenvolvimento sustentável da educação superior com responsabilidade social. A
sustentabilidade é mais do que o crescimento de número de IES e de alunos matriculados,
mas o desenvolvimento de uma educação superior de qualidade, referenciada em padrões
de excelência internacionais, com foco nas expectativas da sociedade brasileira.
No entanto, cabe destacar que ainda são hegemônicos no campo da gestão das
organizações, os fundamentos do paradigma clássico da ciência pautado em metas e
resultados, indissociados dos desejos e necessidades da sociedade
1

O paradigma clássico da ciência implícito na administração da educação superior
se evidencia principalmente por meio de algumas características básicas:
i) Modelo de gestão com ênfase excessiva em metas e resultados e na estrutura de
poder (MEYER, 1997; CORRÊA, 1998; 2007a; ALCADIPANI, 2011; 2013);
ii) Estrutura organizacional fragmentada, com unidades e subunidades autônomas
desarticuladas das políticas e diretrizes institucionais (SCHUCH, 1995; MEYER, 1997;
TRIGUEIRO, 1994; CORRÊA, 2007a);
iii) Dificuldade de alinhamento dos desejos e necessidades dos principais agentes
que integram as principais cadeias de valores acadêmicas e administrativas (CORRÊA,
2007b);
iv) Voluntarismos nas ações de qualificação/capacitação de Professores e
funcionários (CORRÊA, 1998; 2007b);
v) Concepção epistemológica da educação superior centrada na reprodução do
conhecimento (FREIRE &SHOR, 1986; GANDIN&GANDIN, 1999; SANTOS, 2003;
ROSSONI, 2013; ALCADIPANI, 2013);
v) Trabalho individual é preponderante à formação de grupos de pesquisa
(MEYER, 1997);
vi) Arquitetura curricular desarticulada com disciplinas desconectadas
(GANDIN&GANDIN, 1999; SANTOS, 2003);
vii) Desenvolvimento incipiente de atividades inter e multidisciplinares (FREIRE
&SHOR, 1986; GANDIN&GANDIN, 1999; SANTOS, 2003);
vii) Altos índices de evasão escolar e um percentual expressivo de profissionais
que não exercem sua profissão (GANDIN&GANDIN, 1999; SANTOS, 2003);
viii) Uma educação excludente e uma preocupação excessiva dos jovens com a
aparência (GANDIN&GANDIN, 1999; SANTOS, 2003; FARIA, 2013);
ix) Nos desenhos curriculares a priorização de conhecimentos específicos
indissociados da cultura e valores e do perfil sócio-econômico regional (CORRÊA,
2007a, GANDIN&GANDIN, 1999; VEIGA, 1997; ALCADIPANI, 2013; ROSSONI,
2013).
O Ministério da Educação do Brasil instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES) - lei 10.861, de 14 de Abril de 2004. O SINAES tem o
propósito de realizar uma avaliação diagnóstica, formativa e regulatória das IES (INEP,
2009).
A concepção de avaliação do SINAES é multidimensional e integrada, o qual de
forma dual e complementar, integra instrumentos objetivos passíveis de quantificação e
mensuração com informações subjetivas suscetíveis de observação.
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O processo de planejamento estratégico das Instituições de Educação Superior
(IES) é formalizado por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Como
dispositivos legais de orientação à elaboração de PDI, destacam-se: Lei Nº 9.394/1996
(LDB), Decreto n. 5.773/2006, Lei Nº 10.861/2004, Decreto Nº 2.494/1998, Decreto Nº
5.224/2004; Portaria MEC Nº 1.466/2001, Portaria MEC Nº 2.253/2001, Portaria MEC
Nº 3.284/2003, Portaria MEC Nº 7/2004, Portaria MEC Nº 2.051/2004, Portaria MEC nº
4.361/2004, Portarias Normativas n.1/2007, Portaria Normativa n, 2/2007, Resolução
CES/CNE No 2/1998, Resolução CNE/CP No 1/1999, Resolução CES/CNE Nº 1/2001,
Resolução CP/CNE Nº 1/2002 (art.7º), Parecer CES/CNE Nº 1.070/1999 (SAPIENS,
disponível em: www2.mec.gov.br/sapiens/PDI.html, acesso em 15/08/2015, às
16h07min).
O PDI consiste em um plano de acompanhamento da concretização de sua missão,
objetivos e metas institucionais que se articula aos seguintes instrumentos de
planejamento e avaliação: o Projeto Pedagógico Institucional, que estabelece as filosofias
pedagógicas e políticas; a avaliação institucional composta de dois componentes: a autoavaliação e a avaliação externa; a avaliação de cursos de graduação e do desempenho de
estudantes (ENADE); indicadores avaliativos de qualidade: conceito preliminar de curso
(CPC), índice geral de cursos avaliados da instituição (IGC) e o indicador do desempenho
dos estudantes a partir do conceito ENADE; o Sistema de avaliação da pós-graduação
stricto sensu, gerenciado pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível
superior (CAPES); e a legislação que normativa o funcionamento e avaliação do ensino
de pós-graduação lato sensu.
Alguns subsistemas avaliativos têm o suporte de eficientes sistemas de
informação – plataforma web de apoio a sua operacionalização, dentre os quais, cabe
destacar: sistema e-MEC de avaliação de cursos de graduação, software do ENADE;
sistema coleta de avaliação da pós-graduação stricto-sensu.
Este estudo parte dos seguintes pressupostos básicos:
i)
O SINAES representa um avanço à cultura de planejamento e avaliação da
educação superior. No entanto, apesar de conceber o processo de construção coletiva do
PDI de maneira integrada, a sua implementação, geralmente ocorre de forma fragmentada
e desarticulada .
ii)
a cultura organizacional das IES faz com que os instrumentos e
ferramentas de planejamento e avaliação do SINAES ainda estejam sejam implementados
com o propósito somente de cumprir uma função meramente formal e regulatório. Nem
sempre são construídos coletivamente com a participação efetiva da comunidade
acadêmica e sociedade, conforme preconizam as diretrizes do SINAES;
iii)
A percepção de que um sistema de gestão eficaz deve ser pautada em três
pilares articulados: planejamento, avaliação e informação.
O projeto “Mapa Estratégico da Educação Superior (MEES) fundamentado em
um Sistema de Gestão Integrado : uma proposta metodológica para a operacionalização
do PDI”, financiado pelo edital Pró-Administração/CAPES, cf. DOU 07/07/2009, seção
3, página 26 e executado no período de outubro de 2009 a outubro de 2014, com o objetivo
precípuo de desenvolver uma metodologia para a operacionalização do PDI. O projeto
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MEES se constitui em uma proposta de inovação científica e tecnológica à administração
da educação superior, considerando as seguintes dimensões: pedagógica, avaliativa,
estratégica operacional e informacional, em todos os elementos que a integram a sua
missão: ensino, pesquisa, extensão, cultura, arte e gestão. Maiores informações sobre o
projeto MEES estão disponíveis no site de comunicação do projeto: (CORRÊA et al,
Disponível em:<http://www.sigmees.com.br>. Acesso em: 14/08/2015, às 15h29min.
Este artigo apresenta a dimensão informacional do projeto, ou seja, o software
intitulado Sistema Informacional de gestão integrada do Mapa Estratégico da Educação
Superior – SIGMEES , que se constitui em um uma plataforma web de suporte à
construção coletiva do PDI alinhado ao Plano de Desenvolvimento da(s) Unidade(s). A
segunda seção expõe a base conceitual que fundamentou este estudo. A terceira seção o
delineamento metodológico. A quarta e a quinta seções a concepção do sistema de gestão
integrada MEES e a modelagem conceitual do software de apoio SIGMEES
respectivamente; e por último, a quinta seção as considerações finais, onde se expõe os
resultados obtidos nesta primeira versão e as perspectivas futuras.

2. Fundamentação Teórica
A estrutura de referência teórica deste estudo integra as seguintes unidades conceituais:
modelagem de sistemas computacionais (Quadro 1); concepção de sistemas
organizacionais com base na abordagem quântica sob os fundamentos de algumas
ciências da complexidade (Quadro 2); gestão estratégica organizacional (Quadro 3); e a
concepção e sistemas da educação superior (Quadro 4).
Para a primeira versão do software foi utilizada uma ferramenta de programação
pela empresa “equipe Digital”, denominada “gerenciador de telas”, com o propósito de
fazer alterações no sistema na fase de implementação piloto. Como a proposta do
SIGMEES se constitui em um sistema informacional robusto que integra muitas
interfaces e interconectividades, o quadro 1 apresenta a estrutura teórico-conceitual que
balizará a segunda versão do sistema.
Quadro 1: Base conceitual do software de suporte ao MEES
BASE CONCEITUAL

SINTESE

Engenharia de software

Metodologia: desenvolvimento ágil

PRINCIPAIS AUTORES
Kniberg, 2007,
Silva, 2009; Wazlawick, 2004

UML
Casos de uso
Mapas Cognitivos
Difusos

Metodologia de seleção e acesso a informações e dados
sistêmicos, dinâmicos e não lineares.

Pacheco, 2002;
Pacheco, 2005; Kosko, 1986

Interface
homem/máquina

Análise da usabilidade das interfaces para os diversos tipos
de usuários

Krug, 2008; Ulbricht e CYbis,
2009
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O quadro 2 apresenta os pressupostos teóricos que embasam o PDI com base na
abordagem quântica, concebido como um sistema dual e complementar, de medição do
desempenho e observação dos padrões comportamentais. Sob este prisma, a abordagem
quântica ao PDI, se fundamenta em algumas ciências da complexidade: a teoria dos
sistemas autopoiéticos (processo de auto-referência e identidade da instituição de
educação superior), teoria do caos (o aprendizado estratégico organizacional acontece no
paradoxo entre o planejamento deliberado e o emergente); a teoria da complexidade, a
qual concebe a operacionalização do PDI com base nos princípios dos sistema complexos
adaptativos (SCA), os quais se constituem de aprendizado, auto-organização, adaptação
e feedback estratégico.
Quadro 2: Base conceitual da modelagem de sistemas organizacionais com
base no paradigma quântico sob os fundamentos de ciências da complexidade
BASE
CONCEITUAL

SINTESE

PRINCIPAIS AUTORES

Novo
Paradigma Abordagem
Quântica

Introduz uma nova concepção filosófica à gestão organizacional.
Agrega o ponderável, previsível, linear, ao imponderável,
imprevisível e não linear. Características precípuas: observação,
dualidade, complementaridade, e interconectividade, enfoque
sistêmico, orgânico, ecológico e holográfico.

Capra (1982), Corrëa, Cunha e
Sutilli (2003); Gribbin (1988);
Guerra
(2001);
Nóbrega
(1999); Salam (1993); Corrêa
(2005)

Teoria dos
Sistemas
Autopoiéticos

Concebe o sistema organizacional como produtor e reprodutor de
si mesmo. A identidade estratégica de uma organização é o
resultado de seu processo ontogênico, no acoplamento recursivo
do passado com o presente. Considera as contingências histórias e
o domínio fenomenológico a que pertence como um ente
circunscrito

Maturana and Varela (1997);
Morgan (1996); Maula (2000),
Corrêa (2005).

Teoria do
Caos

Concebe a estratégia à beira do caos, entre a ordem estabelecida subsistema ordinário (deliberada, planejado) e a desordem
(emergência do sistema). – subsistema de sombra (espaço para a
inovação e a criatividade)

Lorentz (1996), Gell-Mann
(1996), Hock (1999), Stacey
(1996), Axelrold e Cohem
(2000); Corrêa (2005)

Teoria da
Complexidade
(SCA)

A teoria da complexidade sob a ótica dos Sistemas Complexos
Adaptativos (SCA).

Stacey (1996), Axelrold e
Cohem (2000); Corrêa (2005)

A organização é um sistema capaz de aprendizagem, autoorganização, adaptação e retroalimentação, num fluxo de contínua
mudança.

O sistema de gestão integrada MEES com o suporte do software SIGMEES
apropriou-se essencialmente da base conceitual da modelagem adaptativa ao Balanced
Scorecard proposta por CORRÊA (2005).
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Quadro 3: Base conceitual da Gestão Estratégica Organizacional
BASE
CONCEITUAL

SINTESE

PRINCIPAIS AUTORES

O mapa estratégico é ferramenta de representação visual do Balanced Corrêa (2005); Kaplan e
Mapa Estratégico Scorecard como um Sistema Complexo Adaptativo. O ‘BSC como
Norton (1987, 2000, 2004,
do ‘BSC como um um SCA’ é um sistema gerencial híbrido, dual e complementar de
2006); Brown (2012).
SCA’
medição do desempenho e de monitoramento do fluxo de mudança.

Pensamento
Estratégico
Contemporâneo

O pensamento estratégico contemporâneo busca o alinhamento da
visão e missão, dos propósitos, princípios e valores da organização e
seus colaboradores.

A gestão estratégia em sistemas complexos tem se mostrado um
Gestão Estratégica desafio para os gestores organizacionais. Diferente de outros
em SCA
contextos, nestas organizações, as decisões e ações estratégicas
resultam muito mais de aspectos políticos, estruturais e simbólicos
do que de uma abordagem essencialmente lógica e racional.

Hock (1999); Cusumano e
Markides (2002); Corrêa
(2005)
Stacey (1996), Axelrod e
Cohen
(2000),
Corrêa
(2005)

O quadro 4 expõe basicamente os documentos oficiais: leis, portarias, resoluções
e documentos institucionais que as diretrizes e normas para a educação superior brasileira.
Apresenta também a base teórica que fundamentou as distintas concepções pedagógicas,
modelos, técnicas e ferramentas para a educação superior.

Quadro 4: Base conceitual da Educação Superior – Concepção e Modelos
BASE
CONCEITUAL
Educação
Superior

Sistema Nacional
de Avaliação da
Educação
Superior
(SINAES/MEC
/BRASIL)

SINTESE

PRINCIPAIS AUTORES

Distintas concepções de educação superior, modelos de
universidade, arquiteturas curriculares, teorias de processo e
avaliação da aprendizagem, a didática sob a ótica da
complexidade, ferramentas e técnicas de ensino, sistemas,
ferramentas e técnicas para a gestão da educação superior.

Freire e Shor (1986) Delors (1996);
Veiga (1997); Gandin e Gandin (1999);
Schuch (1995); Meyer Jr. (1997);
Sallán e Vidal (2003); Christensen &
Eyring (2014); Corrêa (1998, 2007a,
2007b); Corrêa et al, (2008, 2013,
2015a, 2015b).

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES) e os subsistemas da Avaliação, Planejamento e
concepção pedagógica.
_ Avaliação Institucional (auto-avaliação e avaliação externa),
_ Avaliação de cursos de graduação;
_ Avaliação do Desempenho de Estudantes (ENADE);
_ Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);
_ Projeto Pedagógico Institucional (PPI),
_ Projeto Pedagógico de Cursos (PPCs)
Sistema Nacional de Avaliação da Pós-graduação Stricto
Sensu (CAPES)
Resolução MEC para o ensino de pós-graduação lato sensu.

INEP/ SINAES
(2009); BRASIL/PNE (2014);
CAPES (2013)
SITE INEP/MEC
MEC/CONAES (2006)
MEC/CNE (2007)

3. Delineamento Metodológico
A Figura 1 apresenta o delineamento metodológico deste estudo.
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SISTEMA INFORMACIONAL DE
GESTÃO INTEGRADA DO MAPA
ESTRATÉGICO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR - SIGMEES
CONCEPÇÃO FILOSÓFICA DA CIÊNCIA:
ABORDAGEM QUÂNTICA

TEORIAS

Fisica quântica
Teoria dos Sistemas Autopoiéticos
Teoria do Caos
Teoria da Complexidade
Teoria da Complexidade

MÉTODO SOB UM ENFOQUE DICOTÔMICO
SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO
Correntes filosóficas:
Dialética e Fenomenologia

TEORIA DO CONHECIMENTO
Métodos de desenvolvimento do raciocínio:
Observação, hipóteses, induções, deduções
dialética, dialógica e experimentação

PLANO DE DESENVOLVIMENTO
1 Prototipação do SIGMEES
2 Consolidação fundamentação teórica
3 Implementação software piloto
4 .Aprendizado e adaptações
5. Consolidação do MEES/SIGMEES

NATUREZA DA PESQUISA –Interativa (básica versus aplicada e
Desenvolvimento Experimental)

CONHECIMENTO CIENTÍFICO GERADO
Proposta de inovação científica e tecnológica à administração da
educação superior: MEES/SIGMEES

SOFTWARE DE SUPORTE Â
OPERACIONALIZAÇÃO DO PDI

Figura 1: Delineamento Metodológico do SIGMEES: software de suporte à
operacionalização do PDI articulado aos demais instrumentos de planejamento
e avaliação da educação superior

A pesquisa caracterizada na filosofia da ciência insere-se na abordagem quântica
sob os fundamentos das seguintes ciências da complexidade: física quântica, teoria dos
sistemas autopoiéticos, teoria do caos e teoria da complexidade.
Corrêa, Cunha, Sutilli (2003), inserem a abordagem quântica como um paradigma
alternativo da ciência na taxionomia das suas concepções filosóficas, a qual agrega o
ponderável, previsível, linear, passível de medição e determinação, ao imponderável,
imprevisível, não linear, passível de observação. Advogam que esta concepção científica
possui características comuns à abordagem sistêmica, tais como o enfoque sistêmico e a
relação de causalidade probabilística entre as variáveis. Apresenta como diferenciais a
observação enquanto ato de percepção na relação observador e objeto observado e a
dualidade e a complementaridade dos fenômenos.
O sistema organizacional das IES é concebido como um sistema adaptativo
complexo. Sob os fundamentos dos estudos de Stacey (1996), presume-se que o sistema
operando à beira do caos, no paradoxo entre a ordem estabelecida (estrutura formal –
administração ordinária) e a desordem (estrutura informal - administração extraordinária),
cria-se um espaço para a inovação e criatividade. A auto-organização do sistema ocorre
no processo dialético, na busca de unidade e harmonia nas contradições sistêmicas.A
dialética (ser ou não ser) se converte em dialógica (posto que se possa ser e não ser), em
uma abordagem quântica, na qual o dual e não dual se imbricam, permitindo uma
descrição bem mais perto da realidade do que as abordagens reducionistas.
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Segundo Morin (1998), no pensamento dialógico, duas lógicas, dois princípios
estão unidos sem que a dualidade se perca nessa unidade: daí vem a idéia de “uni
dualidade” para certos casos; desse modo, o homem é um ser uni dual, (totalmente
biológico e totalmente cultural a um só tempo).
A natureza da pesquisa na sua dimensão científica caracteriza-se como interativa:
básica versus aplicada. É básica quando propõe uma modelagem conceitual da educação
superior com base na abordagem quântica sob os fundamentos de algumas ciências da
complexidade; é aplicada quando a incorpora aos PDI e demais instrumentos de
planejamento e avaliação de forma articulada e integrada.
O conhecimento gerado constitui-se em uma inovação científica e tecnológica. A
inovação científica consiste na concepção, arquitetura, configuração da ferramenta mapa
estratégico e no plano de implementação do sistema de gestão integrada MEES. A
inovação tecnológica o software de suporte denominado SIGMEES.

4. A concepção do Sistema de Gestão Integrada MEES
Um dos problemas que observamos na gestão organizacional é que muitas vezes não é
feito uma distinção entre sistemas de gestão e de informação. Em outras palavras, nenhum
software de gestão funciona eficazmente sem considerarmos a dimensão humana.
Partindo desta premissa básica o SINAES propõe a avaliação in loco de cursos de
graduação com o suporte do sistema de informação e-MEC.
Compartilhando com esta linha de pensamento, preliminarmente expõe-se a
concepção do sistema de gestão integrada para a construção coletiva do PDI denominado
Mapa Estratégico da Educação Superior – MEES (Figura 2). O MEES propõe a
construção coletiva do PDI alinhado ao(s) Plano(s) de Desenvolvimento da(s) Unidades
- PDU(s).
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Figura 2: Sistema de Gestão Integrada MEES: uma proposta metodológica a
operacionalização do PDI fundamentado na Abordagem Quântica
Fonte: Corrêa (2007); Corrêa et al (2008); Corrêa et al (2013)

O PDI, sob os pressupostos teóricos da abordagem quântica, é concebido como um
sistema, dual e complementar, de medição de desempenho e observação dos padrões arquétipos
comportamentais. Incorpora aos instrumentos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior, uma concepção alternativa à educação superior.
A abordagem quântica à educação superior fundamenta-se em quatro princípios:
sistêmico, orgânico, holográfico e ecológico. O princípio sistêmico concebe o sistema de gestão
como interativo, o qual visa integrar as políticas, diretrizes e estratégias institucionais com as
setoriais. O princípio holográfico visualiza a instituição como um holograma, os Planos de
Desenvolvimento das Unidades (PDUs) estão contidos no PDI e vice-versa, simultaneamente. O
princípio ecológico extrapola as questões ambientais. Os propósitos e valores implícitos no
sistema universitário definem a ecologia do ambiente. O princípio orgânico elege como requisitos
de um sistema, sob a ótica quântica, a flexibilidade e a adaptabilidade das estratégias da educação
superior às constantes mutações do ambiente.

5. SIGMEES: software de suporte à operacionalização do PDI
O software de apoio à implementação do sistema de gestão integrada MEES denominado Sistema
Informacional de Gestão Integrada do Mapa Estratégico da Educação Superior – SIGMEES,
consiste em uma plataforma web de suporte à construção coletiva do PDI alinhado aos demais
instrumentos de planejamento e avaliação da educação superior. A subseção 5.1 apresenta as fases
do desenvolvimento da modelagem computacional do sistema e a seção 5.2 a configuração
estrutural do software e a seção 5.3 o plano de implementação operacional do SIGMEES.
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5.1 Fases do desenvolvimento da modelagem computacional

O plano de desenvolvimento da modelagem computacional do SIGMEES integra
cinco fases (Quadro 5).
Quadro 5: Fases de Desenvolvimento do SIGMES – software plataforma web de
suporte à operacionalização do PDI

A primeira versão do SIGMEES (INPI, 2014), foi desenvolvida com o propósito de
aperfeiçoar a modelagem conceitual do software. A prototipação do software piloto foi
desenvolvida utilizando-se um programa de gerenciamento de telas desenvolvido pela empresa
Equipe Digital. O aperfeiçoamento acontece por meio de duas ações paralelas: a implementação
piloto em IES seguindo as várias modalidades existentes no país: universidade, centro
universitário, faculdade e institutos de educação profissional e tecnológica; e a consolidação da
fundamentação teórica por meio da atualização do estado da arte e pesquisa documental da
legislação pertinente às políticas, diretrizes e instrumentos instituídos pelo Ministério da
Educação Superior – MEC.
A ferramenta de gerenciamento de telas utilizada para a programação da primeira versão
do SIGMEES permitiu que na implementação piloto pudesse ser realizadas alterações no software
em tempo real, tais como alterações, exclusão ou inclusão de telas e arquivos.
5.2 Configuração Estrutural do software
O SIGMEES integra os seguintes componentes (cf. Figura 3).
- Manual de ajuda: disponibiliza ao usuário orientações sobre todas as fases, etapas e atividades
que constituem o software, bem como um glossário de termos e um link com a legislação que
regulamenta o planejamento e avaliação da educação superior;
- formulário eletrônico – entrada de dados (input): é a ferramenta para a inserção de todos os
dados inerentes ao processo de construção coletiva do PDI alinhado ao(s) PDU(s);
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Figura 3: Configuração estrutural do SIGMEES

- Relatórios do Plano de Desenvolvimento Institucional e do Plano de desenvolvimento da(s)
Unidade(s) – saída de dados (output): onde são gerados o PDI e o(s) PDU(s) e a representação
visual do plano operacional: o Mapa Estratégico da Educação Superior Institucional e o(s)
Mapa(s) Estratégico(s) da Educação Superior da(s) Unidade(s) – MEESI/MEESU(s).
5.3 Plano de Implementação Operacional
O plano de implementação operacional do SIGMEES se constitui basicamente de quatro
fases: institucionalização, primeiro ciclo, segundo ciclo e feedback estratégico (Quadro 6).
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PDI

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO OPERACIONAL DO SIGMEES

PDI

PDUs

Software de apoio à construção coletiva do PDI alinhado ao(s) PDU(s)

PDUs

Subfase 2.1: Identificação do Perfil Institucional alinhado ao Perfil da(s) Unidade(s)
Fase 2.2: Construção Coletiva do PPI alinhado ao(s) PPU(s)
Fase 2.3: Construção Coletiva da Avaliação Institucional alinhada a Avaliação da(s)
Unidade(s)
Fase 2.4: Construção Coletiva do Plano Operacional Institucional Alinhado ao Plano
Operacional da(s) Unidade(s) – POI/POU(s)
Fase 2.5: Cronograma de Desenvolvimento da IES e da(s) Unidade(s) para o período
de vigência do PDI e do(s) PDU(s)

PADRÕES ARQUÉTIPOS COMPORTAMENTAIS

SUBSISTEMA DE MEDIÇÃO DO DESEMPENHO

FASE 2: PRIMEIRO CICLO DO MEES – IDENTIDADE DA IES ALINHADA
À(S) UNIDADE(S)

SUBSISTEMA DE OBSERVAÇÃO DOS

FASE 1: INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MEES COM O SUPORTE DO
SIGMEES

Fase 2.6: Consolidar o Plano De Desenvolvimento Institucional alinhado ao Plano De
Desenvolvimento Da(s) Unidade(s) – PDI/PDU(s)
FASE 3: SEGUNDO CICLO DO MEES – GESTÃO DA MUDANÇA DA IES
ALINHADA À(S) UNIDADE(S)
Fase 3.1: Gestão da Mudança na Unidade
Fase 3.2: Gestão da Mudança Institucional
FASE 4: FEEDBACK ESTRATÉGICO– APRECIAÇÃO CRÍTICA DA
IMPLEMENTAÇÃO DO PDI E DO(S) PDU(S)
Fase 4.1: Feedback Estratégico do(s) PDU(s)
Fase 4.2: Feedback Estratégico do PDI
Quadro 6: Plano de Implementação Operacional do MEES com o suporte do
SIGMEES

O processo se constitui em uma cadeia circular dinâmica de aprendizado estratégico. O
Plano de Desenvolvimento da(s) unidade(s) – PDU (s) é desenvolvido à luz das diretrizes e
políticas estabelecidas no PDI. O PDI é o resultado da unidade na diversidade de PDUs. O plano
básico apresentado é adaptável à situação de cada instituição. As IES que já possuem o PDI e
instrumentos articulados já implementados procedem inicialmente a uma revisão coletiva destes
com o comprometimento e participação efetiva da comunidade acadêmica.
O MEES com o suporte do SIGMEES atua numa cadeia circular dinâmica, num fluxo de
contínua mudança. As fases podem ser implementadas de maneira paralela e se integrando e
retroalimentando no processo de construção coletiva do PDI alinhado ao(s) PDU(s). As interfaces
consistem na operacionalização de cada uma das fases e subfases do sistema de gestão integrada.
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Os hiperlinks consistem na descrição de informações e dados para os usuários. As interconexões
consistem nas interações com outros sistemas de informações internos e externos à instituição,
sites, redes sociais de relacionamentos, entre outros.

6. Considerações Finais
O sistema de gestão integrada MEES com o suporte do software – plataforma web de suporte
denominada SIGMEES almeja proporcionar os seguintes impactos e inovações à administração
da educação superior:
- Promover uma padronização e uniformização na operacionalização do PDI em IES, respeitando
suas particularidades e seus modelos de gestão estratégica;
- Proporcionar sustentabilidade às políticas e estratégias de longo prazo para a educação superior,
sob o prisma da continuidade e responsabilidade social;
- Promover um alinhamento das políticas institucionais e setoriais comas necessidades e desejos
da comunidade acadêmica e sociedade;
- Criar, por meio do mapa estratégico, uma agenda para avaliar a sustentabilidade das políticas e
estratégias de longo prazo para a educação superior;
- Otimizar os instrumentos de planejamento e avaliação da educação superior por meio de um
site/software – plataforma web de suporte auto-explicativa que os operacionalizam de forma
articulada e integrada, uniforme e padronizada;
- Corroborar com a operacionalização de alguns princípios pontuais do Sistema Nacional da
Educação Superior (SINAES), dentre os quais se destacam: respeito à identidade e à diversidade
institucionais em um sistema diversificado; globalidade; legitimidade e continuidade.
- Lançar as sementes de um novo paradigma à administração da educação superior, que integra
as competências da comunidade acadêmica com a missão, visão, valores, objetivos e metas
institucionais.

Nesta primeira versão do SIGMEES teve-se o propósito precípuo de consolidar a
sua modelagem conceitual. Já para a segunda versão do sistema o foco será no
aperfeiçoamento da modelagem computacional, já que se trata de um software robusto
que requer muitas funcionalidades e interconexões. A segunda versão do SIGMEES
integra um curso de capacitação sobre o sistema de gestão integrada MEES com o suporte
do software.
Os objetivos propostos pelo projeto MEES foram atingidos parcialmente. Os
autores deste estudo têm a consciência que esta primeira versão do projeto é uma pequena
semente que para ser germinada um longo caminho necessita ser percorrido com muita
determinação e persistência. Uma atitude proativa precisa ser mantida e torna-se
imprescindível para atenuar as resistências à mudança. No site de comunicação do projeto
MEES no link. http://www.sigmees.com.br/conheca-nos, estão disponibilizadas maiores
informações sobre a sua concepção, resultados e ações propostas para a sua continuidade.
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