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Resumo

Para  uma pesquisa  de  qualidade seja  aplicada de maneira  efetiva  se  faz 

necessário à correta identificação de oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos 

(analise  SWOT) .  Visando isso o este  estudo realiza o  tratamento de  dados da 

avaliação institucional do corpo discente da UNIPAC – VRB. Este estudo além de 

trazer propostas para a elaboração de planos estratégicos, táticos e operacionais, 

também traz um exemplo de aplicação pratica da matriz GUT (gravidade, urgência e 

tendência)  que  é  se  suma  importância  para  a  realização  de  tais  tarefas.  Com 

linguagem  objetiva  e  com  o  estudo  arranjado  em  tópicos,  é  feito  um  efetivo 

tratamento dos dados da avaliação institucional  do corpo discente da UNIPAC – 

VRB para a formulação de planos estratégicos, táticos e operacionais.

Palavras chave:  Analise SWOT, planejamento estratégico,  matriz GUT.



1. Seleção de fatores relevantes na ambiência da instituição

1.1. Analise externa
1.1.1. Oportunidades

• Potencial da semana acadêmica

• Interação faculdade empresa

• Ampliação das áreas de formação acadêmica

1.1.2. Ameaças

• Proliferação de instituições de ensino superior na região 

1.2. Analise interna
1.2.1. Pontos Fortes

• Professores capacitados

• Qualidade de ensino

• Biblioteca interna

1.2.2. Pontos Fracos

• Aulas semi-presenciais

• Falta de informação / comunicação

• Ouvir reclamações de alunos

• Melhorar a sala de informática

• Tempo curto para re-matricula



2. Matriz GUT

2.1. Fatores externos

G U T
Potencial da semana acadêmica 1 1 1
Interação faculdade empresa 1 1 1
Ampliação das áreas de formação acadêmica 1 1 1

Proliferação de instituições de ensino superior na região 1 1 1

2.2. Fatores Externos

G U T
Professores capacitados 4 3 5
Qualidade de ensino 1 3 4
Biblioteca interna 1 1 3
Aulas semi-presenciais 1 1 5
Falta de informação / comunicação 1 1 1
Ouvir reclamações de alunos 1 1 1
Melhorar a sala de informática 1 1 4
Tempo curto para re-matricula 1 1 1



3. Planejamento

3.1. Planejamento Estratégico

• Melhorar os cursos e eventos da “semana acadêmica”

• Incentivar vínculos faculdade / empresa, através de convênios;

• Criar novos cursos de graduação e extensão

• Ampliar o market-share da UNIPAC – VRB na região

3.2. Planejamento Tático

• Manter e aperfeiçoar a capacitação dos professores, através de incentivos da 

instituição tanto financeiros, quanto com cursos promovidos por esta. Através 

de essa formação manter a qualidade de ensino.

•  Ampliar e renovar a infra-estrutura de informática e da biblioteca

3.3. Planejamento Operacional

• Fazer com que as aulas semi-presenciais sejam apenas complementação das 

matérias lecionadas no curso

• Criar um “centro de informação ao aluno” que funcionará como um SAC. Esse 

terá um objetivo de informar e ouvir as reclamações do aluno.

• Criar uma política para regular de forma flexível à re-matricula



4. Metodologia

Para  a  realização  do  trabalho,  foram  selecionados  fatores  considerados 

pertinentes, citados na avaliação institucional do corpo discente. Tendo como única 

exceção a proliferação das instituições de ensino superior, fator visualizado pelos 

pesquisadores como ameaça eminente. Após essa seleção, que ficou a cargo dos 

alunos do 8º período de administração, esses foram divididos em: oportunidades, 

ameaças,  pontos  fortes  e  fracos.  (analise  SWOT).  Uma  vez  que  separados,  foi 

criada  uma  matriz  GUT  (gravidade,  urgência,  tendência),  através  de  notas  que 

evoluíam de 1 a 5 com o seguinte critério:

Para o critério de urgência se fez uma proporcionalidade entre a quantidade 

total de votos pelo o numero de votantes do 7º período. Exemplo:

Professores capacitados = 17 votos (7º ADM = 27 votantes)

17 = x      => x = 3,14 aproximadamente 3.

27    5  

Para  o  critério  de  tendência  foi  considerada  a  mesma  proporcionalidade, 

porém com os alunos do 1º período.

Já para o critério de gravidade também se realizou uma proporcionalidade 

análoga, contudo obtida com o total de alunos votantes.

Após  o  estudo  da  matriz  GUT  os  integrantes  da  formulação  do  estudo 

desenvolveram sugestões para a formulação do planejamento estratégico, tático e 

operacional.



5. Anexo

A pesquisa abaixo foi utilizada para a formulação do estudo acima, os dados 

que foram utilizados estão destacados:
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