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Apresentação
O presente documento corresponde à Entrega 10: Painéis de Contribuição do contrato
firmado entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA
e a Steinbeis SIBE do Brasil cujo objeto “Desenvolvimento e implementação do
Planejamento Estratégico Institucional”.
O produto consiste em conjunto de Painéis que a organização deverá implementar e
monitorar no âmbito tático do seu planejamento estratégico. Constitui-se uma grande
contribuição para a implementação do planejamento estratégico institucional e
materializa-se especificamente os resultados planejados no nível setorial. O trabalho foi
desenvolvido entre os dias 11 e 15 de setembro e envolveu as seguintes atividades:
 Capacitação dos servidores;
 Definição do Alinhamento Institucional composto por: Entregas das
Unidades; Objetivos de Contribuição e Objetivos Setoriais;
Mais detalhes serão apresentados no decorrer deste documento que apresenta sua
estrutura organizada nos seguintes tópicos:
 Introdução;
 Base teórica;
 Resultados.
Tão fundamental quanto o próprio Mapa Estratégico, o painel de contribuição em sua
concepção partiu das necessidades e demandas dos atores da organização que, de forma
participativa, construíram as informações presentes neste documento.
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1. Introdução
O alinhamento organizacional é obtido pelo desdobramento da estratégia – de cima
para baixo – no intuito de construir uma estratégia local que contribua com os objetivos
estratégicos corporativos (sinergia vertical) e harmonizem com as estratégias das
demais unidades (sinergia horizontal) evitando eventuais sombreamentos. Para cada
unidade de negócio e de apoio da organização, será elaborado um painel de
contribuição constituídos por objetivos setoriais que formarão o Scorecard da unidade.
Esse trabalho possibilita a integração das áreas da instituição sob a ótica do plano estratégico, focando
esforços e possibilitando a priorização de iniciativas e processos de trabalho de cada setor. Dois princípios
fundamentais da gestão estratégica são garantidos com o desdobramento da estratégia para suas unidades,
são eles:




Alinhamento: Uma das premissas para o equilíbrio é o alinhamento. No ambiente corporativo,
trata-se de coordenar as pessoas e partes interessadas na organização, capacitação de novos
multiplicadores e definir diretrizes que visem assegurar que o painel estratégico seja implantado e
utilizado de forma consistente.
Responsabilização: A responsabilização deve ser entendida como um compromisso coletivo de
participação e apoio ao processo de gestão e aprendizagem.

O trabalho de construção do Painel de Contribuição das Pró-reitorias do IFMA está alinhado a este
contexto. Deseja-se integrar e engajar essas unidades no processo de planejamento e gestão da estratégia,
desdobrando o Mapa Estratégico e as metas institucionais em objetivos setoriais com foco operacional. Na
sequência deste documento será apresentada a estratégia desdobrada para as unidades da instituição.
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1. Base Teórica
A tendência de modernização das organizações pode ser associada às pressões econômicas, sociais e
ambientais que as forçam a se ajustarem quanto à transparência de suas ações e à geração de seus
resultados para usuários e beneficiários. A gestão estratégica é uma alternativa metodológica para
organizar um conjunto de práticas e ferramentas gerenciais alinhadas a esse propósito.
A metodologia de gestão estratégia propõe a união de quatro grandes abordagens de gestão: o
Planejamento Estratégico Organizacional; BSC – Balanced Scorecard; BPM – Business Process Management
e PMI – Project Management Institute e também busca impactar o ambiente gerencial da organização
focalizando os seguintes princípios:
 Transformação: Um modelo de gestão pode ser encarado como uma nova forma de enxergar e dirigir
uma determinada organização. Realizar gestão estratégica é, em muitos casos, escolher a mudança e
buscar em curto prazo a não-acomodação das pessoas. O que se pretende é transformar a forma de
pensar das pessoas e os processos de tomada de decisões da organização.
 Resultados: A organização e as pessoas devem restringir a atenção aos processos e atividades e focar
nos resultados. Em outras palavras, a atenção deve estar na entrega de resultados que atendam aos
anseios e expectativas dos beneficiários da organização.
 Comunicação: A comunicação é peça fundamental para a transformação e para integração das pessoas.
Ela deve ser encarada não como processo auxiliar da gestão, mas sim como um fator promotor da
mudança. A informação certa deve estar no momento e local correto para que a gestão seja efetiva.
 Liderança: Todo o processo de mudança deve estar ancorado numa liderança forte, normalmente
protagonizada pela alta gerência, e deve administrar ansiedades, descrenças e conflitos e conduzir a
organização ao futuro desejado.
 Humanização: A humanização propõe respeitar o trabalhador enquanto indivíduo. Significa enxergá-lo
em seus objetivos pessoais, pensamentos e inquietudes. A pessoa deve ser entendida na sua totalidade
e observada além dos aspectos corporativos. O comportamento ético deve ser o princípio de vida da
organização.

1.1

Ciclo de Gestão Estratégica

A metodologia propõe uma abordagem cíclica do processo de gestão estratégica. Isso significa que as
atividades de gestão podem ser entendidas como ondas que se repetem a cada novo ciclo de gestão. É
importante destacar que a frequência com a qual ele ocorre deve ser diretamente proporcional a
intensidade na qual ocorrem as alternâncias políticas na organização. A estratégia deve estar na pauta de
discussão de quem lidera a organização e não apenas ser lembrada no início de uma nova gestão. A
intenção é tornar os instrumentos gerenciais um marco na continuidade de propostas relevantes para a
organização em gestões subsequentes.
O ciclo de gestão constitui-se num conjunto de etapas que podem ser entendidas como macroprocessos
que reúnem diversas outras atividades em seu contexto.
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Definição da
Estratégia

CICLO DE
GESTÃO

Figura 01 – Ciclo de Gestão – STEINBEIS-SIBE do Brasil
Essas etapas são descritas a seguir:
 DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA – fase inicial na qual são elaborados os principais referenciais estratégicos:
missão, valores, visão de futuro, mapa estratégico, painel de indicadores, metas institucionais e
alinhamento das intervenções.
 ALINHAMENTO DA ORGANIZAÇÃO – organizar internamente o ambiente para que facilite a implantação
da estratégia, ou seja, envolve três pontos fundamentais: estruturação organizacional, escritório de
projetos/processos e comunicação estratégica;
 IMPLANTAÇÃO DA ESTRATÉGIA – trata-se da ação, do momento de agir e caminhar em direção da
estratégia. Três aspectos marcam claramente esta etapa, são eles: desdobramento da estratégia,
alinhamento das equipes, assessoria aos processos de gestão e sistema de gestão estratégica;
 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – Significa mensurar, analisar e promover modificações necessárias
em função das avaliações que são feitas periodicamente na estratégia. É preciso manter o dia a dia
sincronizado com a estratégia;
 COMUNICAÇÃO & APRENDIZADO – a comunicação é o coração da estratégia e deve ser desenvolvida
tanto internamente quanto externamente, divulgando avanços gerenciais e resultados alcançados.
Destaca-se ainda que o modelo de gestão estratégica pressupõe a visão da gestão como um processo
contínuo de aprendizado. O desenvolvimento da organização e das pessoas é um dos resultados
perseguidos pela metodologia (STEINBEIS-SIBE do Brasil, 2016).
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1.2

Modelo de Desdobramento da Estratégia

A estratégia institucional é composta, basicamente, por um conjunto de objetivos estratégicos organizados
no mapa, de um painel de indicadores e metas estratégicas e um portfólio de projetos para realização dos
objetivos. Desdobrar a estratégia significa alinhar as contribuições que a unidade fará ao planejamento
corporativo. Desta forma, são definidos os seguintes elementos:
 Objetivos estratégicos da unidade: tratam-se das entregas setoriais alinhadas aos objetivos estratégicos
institucionais;
 Indicadores operacionais: formam os índices que serão utilizados para acompanhar o desempenho da
unidade;
 Metas operacionais: tratam-se dos níveis contribuição setorial para a estratégia definidos cada
indicador;
 Iniciativas: correspondem aos desafios setoriais definidos para fortalecer o desempenho da unidade.
 Painel de Contribuição e Planos Operacionais: consolidam as informações da estratégia desdobrada para
a unidade, formado por: contribuição da unidade para os objetivos da instituição; indicadores e metas
operacionais; e iniciativas a serem desenvolvidas.

Estratégia institucional

Mapa estratégico

Desdobramento para unidade

Painel de
contribuição e
Planos
Operacionais

Mapa Unidade

Indicadores &
metas

Indicadores &
metas
setoriais

Portfólio de
projetos

Figura 02 – Modelo de Desdobramento da Estratégia

8

2. Estratégia de Execução
Os Painéis de Contribuição compreendem workshops conduzidos junto a cada uma das
Pró-reitorias do IFMA, da Assessoria de Comunicação, além da CERTEC, para o correto
entendimento de cada uma das entregas das unidades e, assim, garantir o alinhamento
e a contribuição com os objetivos estratégicos do Instituto.
Assim sendo, foram executadas reuniões individuais para a elaboração dos 7 (sete) Painéis de Contribuição
do IFMA.
REUNIÕES – PAINÉIS DE CONTRIBUIÇÃO
i. Objetivos do workshop
 Desdobrar a estratégia corporativa para a unidade, alinhando objetivos setoriais e macroprocessos da
área.
ii.




Produto do workshop
Definição dos objetivos de contribuição da unidade;
Identificação das entregas finalísticas (macroprocesso) da unidade;
Definição dos desafios (objetivos setoriais) da unidade;

iii. Público-alvo
Conforme previsto no plano de trabalho, os participantes dos workshops foram:
 Grupo Técnico: pessoas indicadas pelas áreas finalísticas e áreas meio, formado por representantes das
Pró-reitorias, Assessoria de Comunicação e CERTEC.
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3. Resultados
O resultado da estruturação dos Painéis de Contribuição das Unidades permitirá o
adequado monitoramento da participação de cada uma das áreas envolvidas no
Planejamento Estratégico do IFMA, bem como identificar seu próprio desempenho
individual.
Os resultados foram organizados nos seguintes grupos: Painel de Contribuição – PROPLADI; Painel de
Contribuição – PROAD; Painel de Contribuição – PRPGI; Painel de Contribuição – PROEN; Painel de
Contribuição – PROEXT; Painel de Contribuição – ASCOM; e Painel de Contribuição – CERTEC.

3.1

Painel de Contribuição: Alinhamento – PROPLADI

Objetivos Setoriais

Objetivos de contribuição

Entregas da unidade

Painel de Contribuição
Capacitação e
qualificação de
Servidores

PDI, PPA,
Planejamento
Estratégico

Programa de
SIASS -Subsistema Acompanhamento dos
Desenvolvimento integrado de atenção sistemas de avaliação
institucional
da saúde do servidor
de Servidores
(E-MEC, ENADE, SISTEC)
Relatórios de
capacitações e
qualificações
realizadas

Políticas de
Qualidade de Vida

CPAs - Comissão
Própria de
Avaliação

Desenvolver cultura
orientada para resultados

Promover formação
continuada e
adequada aos
interesses
institucionais

DIGEPE

DIGTI

DIPIDH

Projetos de
promoção da
qualidade de vida

Aprimorar a
Qualidade de Vida
dos Servidores

PROPLADI

Gerenciamento de
Sistemas de
Informações
tercerizados

Políticas e
normativos de
TI

Prestação de
serviços de TI

Portfólio de
Serviços de TI

Monitoramento
Banco de
equivalência de
Professores

Admissão e
exoneração de
pessoal

Dimensionamento
de Pessoal

Movimentação de
Pessoal

Sistemas de
informações

PDTI

Serviços de Rede e
Comunicação

Gerenciamento
de riscos

Emissão de Atos
Administrativos

Cadastro de
Pessoal

Validação dos atos
legislativos

Concessão de
progressão de
servidores

Suporte e
manutenção de
sistemas

Suprir as
necessidades de
aquisições de
soluções TI

Segurança dos Infraestrutura
dados
dos serviços de
corporativos
TI

Homologação de
aposentarias e
pensões

Pagamento de
exercícios
anteriores

Validação dos
benefícios
solicitados

Controle de
afastamento de
servidores

Adequar e consolidar a
infraestrutura acadêmica,
administrativa e tecnológica

Assegurar a
implementação do
PDTI

Adequar e consolidar
a infraestrutura
tecnológica

Integrar e otimizar as
ações de planejamento e
Gestão

Aprimorar o uso, a
qualidade e controle
dos dados
acadêmicos

Assegurar a
avaliação
institucional de
excelência

Folha de
Pagamento

Mapear e simplificar
processos de trabalho

Simplificar os
processos de
trabalho

Otimizar e
simplificar os
processos de Gestão
de Pessoas

Figura 03 – Painel de Contribuição – PROPLADI
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3.2

Painel de Contribuição: Alinhamento – PROAD

Objetivos Setoriais

Objetivos de contribuição

Entregas da unidade

Painel de Contribuição
DGI

DAF
Planejamento
Orçamentário

Acompanhamento e
controle da execução
orçamentária e financeira

Inventário de bens
patrimoniais

Gestão de Contratos

Gestão de Obras

Relatórios de
Transparência

Processos licitatórios

Pagamento de
fornecedores

Relatórios de prestação
de contas (Gestão)

Assessoria de
Engenharia e
Arquitetura

Acompanhamento e
controle contábil do
patrimônio

Padronização de
processos

Regularidade da
documentação fiscal

Gestão de Materiais

Protocolo de
documentos

Otimizar a aplicação de
recursos orçamentários e
captar recursos externos

Otimizar a aplicação de
recursos orçamentários

PROAD

Adequar e consolidar a
infraestrutura acadêmica,
administrativa e tecnológica

Mapear e otimizar
processos de trabalho

Normatizar e padronizar
processos de trabalho

Projetos de Engenharia
e Arquitetura

Manutenção Predial

Orçamentação de obras

Laudos de vistoria de
engenharia e
Arquitetura

Logística de Transportes

Suporte Técnico aos
usuários - Informática

Mapear e simplificar
processos de trabalho

Integrar e otimizar as ações
de planejamento e Gestão

Aprimorar o
gerenciamento da
Infraestrutura

Adequar e consolidar a
infraestrutura física

Aprimorar a prestação de
serviços de manutenção
e logística

Figura 04 – Painel de Contribuição – PROAD

Painel de Contribuição: Alinhamento – PRPGI

Objetivos de contribuição

Entregas da unidade

Painel de Contribuição

Objetivos Setoriais

3.3

DPESQ

DEPG

AGIFMA

Fórum de
- Seminário
Editais de Programa
Editais dos Programas
Gestão de bolsas de
Editais de Fomento SEMIC
de iniciação
de Bolsa de Iniciação
Internacionalizaçã de manutenção a ENPOSG – Encontro Pós-Graduação com
à Pesquisa
da Pós-Graduação agências de fomento
científica
Pós-Graduação
científica
o da Pesquisa
Planejamento e
Gestão orçamento
dos programas de
pesquisa

Manuais de
orientações voltados
para os
pesquisadores

Anuência
Institucional de
Projetos de
Pesquisa

Fórum de
Gestores de
Pesquisa do IFMA

Fórum da PósGraduação

Gerenciamento do
Acompanhamento e
Editais de
Políticas
Políticas
Programa de
controle dos
internacionalização Desenvolvimento Institucionais para Institucionais para
Programas de
de
pesquisa
a Pós-Graduação
pesquisa
Institucional
pesquisa

Fortalecer e ampliar
programas e projetos
voltados aos arranjos locais

Desenvolver plataforma
de divulgação das
publicações do IFMA

Edital de ampliação
da oferta de cursos
de Pós-Graduação

Contribuir para ampliação
e fortalecimento dos
projetos voltados para os
arranjos locais

Gestão de Bolsas
institucionais para a
Pós-Graduação

Edital de ampliação
Gestão de recursos
da oferta de cursos
de Pós-Graduação da Pós-Graduação

Ampliar e Integrar Ensino,
Pesquisa e Extensão

Fortalecer os programas
de pesquisa,
desenvolvimento e
inovação

PRPGI
EDIFMA

Gestão e
Manutenção da
Propriedade
intelectual

Capacitação de
Pesquisadores em
Inovação

Prospecção
Tecnológica

Editais de Programas
de Bolsas para
inovação

Capacitação de
Pesquisadores em
Inovação

Organização de
eventos de
Editais de Fomento à inovação – Planetas
Transferência de inovação em parceria IFMA e Workshops
com o setor
Tecnologia
produtivo

Desenvolver parcerias com o
setor Produtivo e
instituições de ensino e
pesquisa nacionais e
internacionais

Desenvolver programas
que promovam a
integração do ensino,
pesquisa e extensão

Editais de fomento
para publicação de
livros

Publicação de
livros

Editoração das
publicações

Publicação e
editoração de
periódicos

Gestão e
acompanhamento
das publicação do
IFMA

Política editorial

Otimizar a aplicação de
recursos orçamentários e
captar recursos externos

Fortalecer e desenvolver
parcerias com o setor
produtivo, instituições de
ensino e pesquisa nacionais
e internacionais

Contribuir para a
captação dos recursos
externos

Figura 05 – Painel de Contribuição – PRPGI
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3.4

Painel de Contribuição: Alinhamento – PROEN

Objetivos Setoriais

Objetivos de contribuição

Entregas da unidade

Painel de Contribuição
DAE

Manuais de
processos da
Assistência ao
Educando

Núcleos de cultura
e desporto
Políticas de
Incentivo à cultura
e ao Desporto

Mecanismos de
Projetos de incentivo
Capacitação de
avaliação dos índices
à organização e
profissionais que
de permanência e
participação
atuam na assistência
êxito
estudantil
ao educando

Políticas relativas
ao Ensino

Editais de auxílio
as atividades de
cultura e desporto

Adequação de
Planos e Projetos
Pedagógicos as
diretrizes
curriculares
nacionais

Produção cultural

Normas relativas
ao Ensino

Registro de
diplomas

Jogos Internos

Programas e
Projetos de
Assistência
Estudantil

Plano de cultura

Parcerias e
convênios

Promover formação
continuada e
adequada aos
interesses
institucionais

Ampliar e diversificar
as atividades voltadas
à educação inclusiva e
à distância

Promover a
captação de recursos
externos

Capacitar os
profissionais que
atuam na prática
escolar

Formação
Acompanhamento
continuada de
da qualidade de
profissionais da
ensino
Educação

Desenvolver parcerias
com o setor produtivo
e instituições de
ensino e pesquisa
nacionais e
internacionais

Ampliar e diversificar
as atividades voltadas
para a educação em
Direitos Humanos e
Inclusão

DED

Projeto de
Combate a
evasão

Projetos de
Processo Seletivo Acompanhamento Campanhas de
de
captação de
da regulação dos sensibilização
de acesso aos
promoção aos
cursos superiores Direitos Humanos recursos externos
cursos
Editais de
Programas e
Projetos
educacionais

Programas e
projetos
Educacionais
PPI – Projeto
Pedagógico
Institucional

Otimizar a aplicação
de recursos
orçamentários e
captar recursos
externos

Fortalecer a
articulação com
instituições de
ensino e pesquisa

PROEN

Núcleos Temáticos Articulação Intra e Pareceres sobre

Manuais relativos (NAPNE, NEABI, NEA,
Núcleo de Tecnologia
ao Ensino

Ampliar e integrar
Ensino, Pesquisa e
Extensão

Desenvolver o
ensino articulado à
pesquisa e à
extensão

extra
institucionais

Assistida)

Políticas
Programas e
Educacionais de
Projetos de ações
Direitos Humanos
afirmativas
e Inclusão Social

Programas de
acessibilidade

Levantamento e
sistematização de
dados e estatísticas
educacionais

Fortalecer e ampliar
programas e projetos
voltados aos arranjos
locais

Garantir a
adequação dos
cursos aos arranjos
locais

matérias técnicopedagógicas

Intensificar o uso de
tecnologias e
metodologias
inovadoras no
processo educacional

Recomendar o uso de
metodologias e
tecnologias
inovadoras no
processo educacional

Ampliar e diversificar
as atividades
voltadas para o
atendimento ao
discente

Figura 06 – Painel de Contribuição – PROEN

Painel de Contribuição: Alinhamento – PROEXT

Objetivos de contribuição

Entregas da unidade

Painel de Contribuição

Objetivos Setoriais

3.5

DIPPI
Manuais de processos
de submissão e
acompanhamento de
execução de projetos de
extensão

Manuais de
prestação de
contas

Políticas Institucionais
de Programas e
Projetos de extensão

Editais de apoio,
registro, certificação e
monitorament o de
projetos e programas de
extensão

Otimização do sistema
de controle de
programas e projetos
de extensão

Apoio à execução
de programas e
projetos de
extensão

Promover formação
continuada e
adequada aos
interesses
institucionais

Relatórios de
resultado dos
programas e projetos
de extensão
Análise e
homologação de
Prestação de contas
de programas e
projetos de extensão

Parcerias e convênios

Mapeamento
permanente de
APLS
Divulgação dos
convênios e
parcerias
estabelecidos
Convênios de
benefícios para
servidores

Desenvolver cultura
orientada para
resultados

Promover a captação
de recursos externos

DIRI

DPMS
Capacitação de
servidores em
proposição e execução
de projetos

Capacitação de
chefes de
departamento de
extensão

Convênios de
Acompanhamento estágios e acordos
de egressos
de cooperação
técnica

Captação de
recursos
financeiros
externos

Estratégias para
cadastro de
egressos no SINE

Políticas e
Capacitação de
Gerenciamento de
regulamentos de
chefes de
atividades com
departamento de empreendedorism
Estratégias de
fundações
o e estágio
extensão
aproximação com o
setor produtivo e
Oferta de cursos de Mapa de demandas e
Diagnóstico
sociedade
extensão
oportunidades de
socioeconômico
trabalho por
direcionada aos
por município
município
APLS

Desenvolver parcerias
com o setor produtivo
e instituições de
ensino e pesquisa
nacionais e
internacionais

PROEXT

Otimizar a aplicação
de recursos
orçamentários e
captar recursos
externos

Mapeamento permanente
de Instituições potenciais
para o relacionamento
internacional

Mapeamento das
fontes de
financiamento

Convênios de estágios e
acordos de cooperação
técnica internacionais

Mobilidade interna
e externa

Políticas e
regulamentos de
internacionalização

Programa de centro de
idiomas

Programa de
mobilidade IFMA
Internacional

Portal Institucional
multilíngue

Divulgação dos
convênios e parcerias
internacionais
estabelecidos

Fóruns, Seminários,
reuniões, visitas
técnicas

Ampliar e integrar
Ensino, Pesquisa e
Extensão

Promover o
Desenvolver pesquisas
desenvolvimento de
Capacitar os
aplicadas e ações de
parcerias com o setor
profissionais que atuam
extensão vinculadas aos produtivo e instituições
nos Programas e
arranjos produtivos
de ensino e pesquisa
Projetos de Extensão
locais
nacionais e
internacionais

Fortalecer e ampliar
programas e projetos
voltados aos arranjos
locais

Desenvolver a
extensão articulada ao
ensino e à pesquisa

Materiais de divulgação Banco de dados de
Institucional
Internacionalização
Internacional
institucional

Fortalecer a imagem
institucional

Promover a
integração do setor
socioprodutivo com a
academia

Figura 07 – Painel de Contribuição – PROEXT
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3.6

Painel de Contribuição: Alinhamento – ASCOM
ASCOM

ASCOM
Cobertura
jornalística das
ações do IFMA

Gestão de
conteúdo do
Portal Institucional

Newsletter de
comunicação
interna

Assessoramento
no Planejamento e
realização de
eventos

Gerenciamento de
Mídias Sociais

Produção de peças
gráficas

Revistas de
divulgação
científica

Treinamento de
interlocutores de
comunicação nos
Campi

Políticas de
comunicação

Objetivos de contribuição

Relacionamento
com a imprensa

Fortalecer a Imagem
Institucional

Aprimorar a comunicação
interna e externa

Objetivos Setoriais

Entregas da unidade

Painel de Contribuição

Fortalecer a identidade
institucional e o relacionamento
com os públicos de interesse

Aprimorar a comunicação
interna e externa

Figura 08 – Painel de Contribuição – ASCOM

Painel de Contribuição: Alinhamento – CERTEC

Objetivos de contribuição

Entregas da unidade

Painel de Contribuição

Objetivos Setoriais

3.7

CERTEC

CERTEC
Gestão de Polos de EAD

Produção audiovisual
educacional

Promover formação
continuada e adequada aos
interesses Institucionais

Pesquisa em EAD e TDIC

Plano de
Acompanhamento dos
cursos EAD Institucionais

Ampliar e diversificar as
atividades voltadas à
educação inclusiva e à
distância

Ampliar e diversificar as
atividades voltadas para a
EAD

Capacitação de Pessoal
para atuação em EAD e
uso das TICs

Suporte pedagógico aos
Projetos em EAD

Desenho Educacional do
A.V.A

Gestão de Programas e
Projetos em EAD

Políticas e
normativos para
EAD

Ampliar e integrar Ensino,
Pesquisa e Extensão

Intensificar o uso de
tecnologias e e metodologias
inovadoras no processo
educacional

Intensificar o uso de
tecnologias e metodologias
inovadoras no processo
educacional

Fortalecer a capacitação
continuada para EAD

Figura 09 – Painel de Contribuição – CERTEC
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