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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento corresponde ao produto 02 “Estudos sobre a organização” do contrato 

firmado entre o Ifes e a GDconsult. Ele consiste no levantamento de informações do cenário atual da 

organização, ou seja, quais são os principais aspectos, internos e externos, que condicionam e impõem o 

desempenho institucional hoje. 

 

Para isso duas ferramentas foram discutidas e elaboras pelo Comitê de Planejamento 

Institucional: Modelo Institucional e Matriz SWOT. A primeira, trata-se de um instrumento colaborativo 

que traduz o modelo de negócio da instituição de maneira visual e participativa de fácil entendimento e 

visualização. Já a Matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, em português - 

Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) é uma maneira bastante eficiente de identificar os pontos 

fortes e fracos de uma organização, bem como examinar as oportunidades e as ameaças que poderão 

ser enfrentadas no seu ambiente de atuação.  

 

Esses dois instrumentos foram elaborados, de forma participativa, em um evento de três dias (de 

26 a 28 de novembro de 2013) que contou com participação do Comitê de Planejamento Estratégico do 

Ifes. Esse trabalho se insere no contexto do planejamento estratégico com o papel de instrumentalizar 

os participantes na escolha e definição da estratégia institucional. Os resultados alcançados em sua 

abrangência e profundidade, apresentados neste documento, são frutos do trabalho participativo, 

definições, maturidade e acordos entre as pessoas envolvidas. 
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3. BASE TEÓRICA 

 

3.1 Modelo Institucional 

O Modelo Institucional ou “Business Model Canvas” é uma ferramenta colaborativa para 

modelagem de negócios novos ou existentes. É um mapa visual pré-formatado que permite descrever 

desenhar, inovar e criar uma imagem estratégica da organização. Sua base está na tradução do negócio 

em nove elementos chave: público-alvo e sua segmentação; proposta de valor da instituição; principais 

canais; forma de relacionamento com o público alvo; fontes de receitas; principais atividades; recursos 

principais; estrutura ou principais direcionadores de custos; e principais parceiros. A proposta é cocriar 

uma imagem atual da instituição que represente, mais fielmente, a visão que seus colaboradores tem da 

mesma. O autor desse modelo é Alexander Osterwalder, baseado no seu trabalho sobre Business Model 

Ontology. 

 
Figura 01 – Modelo Institucional. 
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3.2 Matriz ou análise SWOT 

A Matriz SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário, sendo usada como base 

para gestão e planejamento estratégico de uma organização, mas podendo, devido a sua simplicidade, 

ser utilizada para qualquer tipo de análise de cenário. É uma “fotografia” tirada do ambiente como um 

todo, uma visão do terreno onde se encontra a instituição, serve de apoio para que as fraquezas sejam 

minimizadas e os pontos fortes maximizados, melhor aproveitados, através de uma estratégia que 

contemple, ao mesmo tempo, as oportunidades do ambiente e o que de melhor a organização poderá 

fazer para aproveitá-las. 

A análise SWOT tem como objetivo a avaliação dos fatores internos e externos que geram 

influência sobre a organização. Análise das características internas da organização vai revelar, sob um 

ponto de vista estratégico, as forças e fraquezas, bem como, permite identificar as suas causas. Os 

fatores internos são denominados de forças e fraquezas. Forças são fenômenos ou condições internas 

capazes de auxiliarem, por longo tempo, o desempenho ou o cumprimento da missão e dos objetivos da 

instituição. Enquanto que fraquezas são situações, fenômenos ou condições internas, que podem 

dificultar a realização da missão e o cumprimento dos objetivos. 

A visão sobre o ambiente externo permite construir uma visão integrada das principais 

tendências de curto, médio e longo prazos do contexto de atuação, sinalizando as oportunidades e 

ameaças, no cumprimento de sua missão e na construção de sua visão de futuro. As oportunidades são 

“tendências de situações ou acontecimentos externos à organização, que podem auxiliá-la no alcance 

de seus objetivos e de sua missão”. As ameaças são “tendências de situações ou acontecimentos que 

podem prejudicar a organização na busca de seus objetivos e de sua missão” (Leitão, 1996).  

 

Figura 02 – Matriz SWOT. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_estrat%C3%A9gico
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4. MÉTODO DE TRABALHO 

A base para construção do Modelo Institucional e da Matriz SWOT foi realização de um 

workshop (26 a 28 de novembro) envolvendo todo Comitê de Planejamento Estratégico do Ifes. Cabe 

ressaltar, que esses participantes receberam uma capacitação (de 05 a 08 de novembro) na qual todos 

os passos e ferramentas a serem adotadas no planejamento estratégico do Ifes foram cuidadosamente 

detalhadas. Além disso, foram incentivados a realizarem reuniões internas em cada Campus para, junto 

com a comunidade local, levantarem informações que subsidiassem o planejamento. 

 

A GDconsult prima por potencializar os recursos e o tempo investidos pelos clientes e 

profissionais da instituição, no intuito de realizar um trabalho com qualidade, tal que sejam 

desenvolvidas soluções próprias e focadas nos resultados a serem alcançados e nos produtos gerados. 

Especial atenção é oferecida aos trabalhos participativos, com grupos compostos por participantes com 

diferentes características culturais, socioeconômicas ou intelectuais, conforme serão detalhados a 

seguir: 

 

4.1 Workshop: Construção do modelo institucional e matriz 

SWOT 

O foco da oficina é construir levantar subsídios para construção do planejamento estratégico do 

institucional, a partir das visões dos Campi do Ifes e de seus diversos colaboradores representados pelo 

corpo docente, técnicos administrativos e corpo discente. Os elementos estruturais da oficina são 

apresentados a seguir: 

 

4.1.1 Produtos da oficina  

Os produtos correspondem às entregas que serão obtidas ao final do evento. A oficina de 

trabalho pretende gerar os seguintes elementos: 

 Nivelamento conceitual dos participantes da oficina sobre a ferramentas modelo institucional; 

 Construção do Modelo Institucional do Ifes; 

 Elaboração da Matriz SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças). 
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4.1.2 Público alvo 

Entende-se como público-alvo da oficina para a construção do modelo institucional e matriz 

SWOT Modelagem o Comitê de Planejamento do Ifes, composto por lideranças, professores, técnicos 

administrativos e representantes da comunidade do Instituto. 

 

4.1.3 Programação da oficina 

PROGRAMAÇÃO 
ATIVIDADES RESPONSÁVEL PRODUTO 

DIA HORÁRIO 

P
ri

m
e

ir
o

 d
ia

 

9h – 9h30 

Atividade I – Abertura da oficina 
 Fala de Abertura do Reitor; 
 Nivelamento de expectativas com o evento. 

Reitor do Ifes / 
Consultor GD 

- 

9h30 – 10h30 Atividade II – Palestra sobre Cenários Palestrante - 

10h30 – 10h40 INTERVALO 

10h40 – 12h 

Atividade III – Construção do Modelo Institucional do Ifes 
 Divisão dos grupos de trabalho; 
 Construção assistida do Modelo Institucional (1. 

Segmentação Público-alvo / 2. Proposta de Valor) 

Consultor GD 
PROPOSTA DO MODELO 

INSTITUCIONAL DO IFES DOS 
GRUPOS DE TRABALHO 

12h – 13h ALMOÇO 

13h – 14h 

Atividade III – Construção do Modelo Institucional do Ifes 
 Construção assistida do Modelo Institucional (3. Canais 

/ 4. Relacionamento Público-alvo) 
Consultor GD 

PROPOSTA DO MODELO 
INSTITUCIONAL DO IFES DOS 

GRUPOS DE TRABALHO 

14h – 15h 

Atividade III – Construção do Modelo Institucional do Ifes 
 Construção assistida do Modelo Institucional (5. Fontes 

de Receita / 6. Atividades Chave) 
Consultor GD 

PROPOSTA DO MODELO 
INSTITUCIONAL DO IFES DOS 

GRUPOS DE TRABALHO 

15h – 15h20 INTERVALO 

15h20 – 17h 

Atividade III – Construção do Modelo Institucional do Ifes 
 Construção assistida do Modelo Institucional (7. 

Estrutura de Custos / 8. Recursos Principais /9. 
Parceiros Principais) 

Consultor GD 
PROPOSTA DO MODELO 

INSTITUCIONAL DO IFES DOS 
GRUPOS DE TRABALHO 

 

Se
gu

n
d

o
 d

ia
 

9h – 10h30 
Atividade IV – Consolidação do Modelo Institucional do 
Ifes 

Consultor GD 
MODELO INSTITUCIONAL DO 

IFES 

10h30 – 10h40 INTERVALO 

10h40 – 12h 
Atividade IV – Consolidação do Modelo Institucional do 
Ifes 

Consultor GD 
MODELO INSTITUCIONAL DO 

IFES 

12h – 13h ALMOÇO 

13h – 13h30 
Atividade V – Apresentação do método para construção da 
SWOT 

Consultor GD - 

13h30 – 15h Atividade VI – Construção da SWOT por campi Consultor GD MATRIZ SWOT DOS CAMPI 

15h – 15h20 INTERVALO 

15h20 – 17h Atividade VI – Construção da SWOT por campi Consultor GD MATRIZ SWOT DOS CAMPI 
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PROGRAMAÇÃO 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL PRODUTO 
DIA HORÁRIO 

Te
rc

e
ir

o
 d

ia
 

9h – 10h30 Atividade VII – Consolidação da SWOT do Ifes Consultor GD MATRIZ SWOT DO IFES 

10h30 – 10h40 INTERVALO 

10h40 – 12h Atividade VII – Consolidação da SWOT do Ifes Consultor GD MATRIZ SWOT DO IFES 

12h – 13h ALMOÇO 

13h – 15h Atividade VII – Consolidação da SWOT do Ifes Consultor GD MATRIZ SWOT DO IFES 

15h – 15h20 INTERVALO 

15h20 – 17h Atividade VIII – Encerramento e avaliação do evento Consultor GD - 

 
 

 

 

 

5. RESULTADOS 

Os resultados gerados ao longo do workshop são apresentados a seguir. Os mesmos produzidos 

fruto das discussões e consensos entre os participantes do workshop. 

 

 

5.1 Modelo Institucional do Ifes 

A figura 03 que segue expressa o Modelo Institucional do Ifes construído durante o workshop. 
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Figura03 – Modelo institucional. 
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5.2 Matriz SWOT 

A elaboração da matriz SWOT do Ifes foi realizada com base nas percepções individuais de cada 

Campi, ou seja, a partir da visão de cada localidade sobre seus pontos fortes, fraquezas, oportunidades e 

ameaças foi gerada a matriz corporativa. Essa construção foi obtida a partir dos consensos sobre os 

aspectos institucionais, os dissensos foram mantidos em suas matrizes de origem (matriz SWOT do 

Campus). Na sequência, serão apresentados os resultados da oficina na perspectiva dos Campi e do Ifes. 

 

5.2.1 Matriz SWOT: Cachoeiro 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Fornecimento do ensino a distância 

 Atividades extracurriculares 

 Investimento na capacitação dos servidores 

 Área total adequada, com possibilidade de novas 
construções 

 Sistema acadêmico adequado para registros e 
consultas 

 Interesse em capacitação 

 Cursos voltados para a demanda regional 

 Eficiência no processo de compras 

 Laboratórios bem equipados 

 Eficiência nos procedimentos de estágio 

 Bom relacionamento entre estudantes e servidores 

 Organização e participação em eventos 

 Profissionais qualificados 

 Atendimento personalizado ao aluno 

 A marca IFES 

 Desenvolvimento de sistemas internos 

 Realização das tarefas em equipe 

 Gestão participativa 

 Incentivo à pesquisa 

 Organizações estudantis 

 Sistema informatizado da biblioteca 

 Transparência nos atos e decisões 

 Comprometimento dos servidores 

 Ensino público de qualidade 

 Visitas técnicas 

 Ambiente de trabalho saudável 

 Deficiência no restaurante/cantina 

 Carga horária docente alta, de modo a 
impossibilitar pesquisa e extensão 

 Escassez de bens móveis 

 Espaço de atividades físicas e lazer inadequado e 
que não contempla a legislação 

 PIT não reflete a realidade 

 Dificuldade na manutenção dos laboratórios 

 Estrutura física saturada 

 Quantidade insuficiente de FG's para o número de 
coordenadores de setor 

 Serviço de telefonia ineficiente 

 Comunicação interna ineficiente 
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Projetos de melhoria e ampliação da malha 
rodoviária e ferroviária 

 Parcerias com organizações da região 

 Projetos de extensão 

 Duplicação da rodovia 

 Aquecimento do mercado técnico 

 Perspectiva de grandes projetos industriais 

 Programas de fomento 

 Interação escola-empresa-comunidade 

 Dificuldade em aceitação do CREA do curso de 
Eletromecânica 

 Conhecimento do IFES pela comunidade 
insuficiente 

 Mudança do cenário político 

 Segurança pública precária 

 Aumento da oferta de cursos técnicos na região 

 Discentes com formação prévia insuficiente 

 Demora em contratação de servidores 

 Insuficiência de transporte público 

 Atraso no repasse de verba 

 Não padronização dos uniformes da instituição 

 
 

 

5.2.2 Matriz SWOT: Cariacica 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Atendimento individualizado do público 

 Investimentos constantes na infraestrutura do 
Campus 

 Fóruns e Conselhos institucionais 

 Experiência do Gestor 

 Política de formação de servidores 

 Assistência estudantil 

 Infraestrutura e manutenção do Campus 

 Facilidade de acesso ao Campus 

 Cultura de valorização e conservação do 
patrimônio deficiente 

 Oportunidades de estágio escassas ou inexistentes 

 Desconhecimento da atribuição dos setores 

 Ausência de política de acompanhamento dos 
egressos 

 Necessidade de implantação da estrutura 
organizacional 

 Poucos projetos de extensão 

 Falta de comprometimento de parte dos 
servidores 

 Fluxo de processos mal definido ou pouco 
conhecido 

 Fluxo da informação, disseminação e sistema de 
comunicação falhos 
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Orçamento (convênios) 

 Tradição, reputação e credibilidade 

 Parcerias públicas e privadas 

 Política de expansão da rede (ampliação de vagas – 
alunos/servidores) 

 Mercado em expansão. Necessidade de 
qualificação profissional 

 Valorização do profissional da área técnica 

 Descumprimento do plano de metas pelo governo 

 Estrutura de carreira desestimulante 

 Órgão de controle (cobrança excessiva) 

 Calendário do repasse financeiro 

 Fornecedores sem interesse em trabalhar com 
instituições públicas 

 Instabilidade dos programas de governo 

 Política de expansão sem planejamento 

 Orçamento (falta transparência por parte do 
governo) 

 Certificação do ENEM 

 Política de cotas – despreparo para lidar com esse 
público 

 Baixo valor pago às funções gratificadas 

 Falta de repasse a tempo e à hora 

 Quantidade de servidores insuficientes em áreas 
específicas 

 
 

5.2.3 Matriz SWOT: Itapina 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Gestão participativa /representativa 

 Verticalização do ensino 

 Contato com tecnologia de ponta 

 Política de assistência estudantil 

 Diversidade de formação dos docentes 

 Incentivo a capacitação e qualificação 

 Servidores qualificados/capacitados 

 Número insuficiente de servidores 

 Alto custo de manutenção da estrutura 

 Ausência de avaliação setorial 

 Fluxo de informação ineficiente 

 Lentidão dos trâmites dos processos 
(compras) 

 Estrutura física deficitária 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Credibilidade da instituição 

 Convênios termos de cooperação 

 Demanda educacional 

 Parcerias 

 Compras compartilhadas 

 Educação à distância 

 Demanda local por serviços ofertados pelo Campus 

 Trabalho em rede 

 Programas de pesquisa e extensão 

 Oferta de cursos técnicos pela rede estadual 

 Instabilidade de política governamental  

 Contingenciamento orçamentário 

 Lentidão no trâmite dos processos entre 
Campus e Reitoria  

 
 

5.2.4 Matriz SWOT: Vila Velha 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Alto índice de qualificação do corpo docente 

 Oferta de cursos de alta tecnologia 

 Forte cultura de planejamento  

 Existência de nivelamento para os alunos 

 Inexistência de plano anual de capacitação de 
servidores 

 Falta de qualificação pedagógica para parte do 
corpo docente 
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ingressantes 

 Área e localização privilegiadas 

 Programas de bolsas de iniciação  

 Assistência estudantil 

 Estrutura de rede do IFES 

 Oferta de cursos de grande relevância social 
(licenciatura e FIC) 

 O campus trabalha com áreas portadoras de 
futuro 

 O ensino é verticalizado facilitando atingir os 
percentuais desejados e previstos em lei (% 
refere-se à oferta de cursos) 

 Oferta de cursos de áreas afins otimizando 
recursos humanos, materiais e infraestrutura e 
facilitando a verticalização 

 Os cursos ofertados possuem matrizes curriculares 
atualizadas com as demandas do mercado 

 Limitação estrutural p/ oferta de mais vagas 

 Visibilidade da entrada prejudicada 

 Corpo docente com pouca experiência no setor 
produtivo 

 Site de estrutura insatisfatória 

 Estrutura física limitada para o atendimento ao 
organograma do Campus 

 Evasão escolar 

 Excesso de normas específicas que geram conflitos 
em nível operacional  

 Infraestrutura precária para oferta de serviços de 
atendimento ao público como cantina, xerox, salas 
para atendimento individual e etc. 

 Falta de mecanismo eficiente de comunicação 
entre os setores envolvidos em atividades comuns 

 Excesso de atividades administrativas para 
docentes e sobreposição de atividades para 
técnicos administrativos 

 Quantidade insuficiente de técnicos 
administrativos para atender as necessidades do 
Campus 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Participação em ambientes de inovação 

 Programas de governo direcionados aos IFs 

 Programas de intercâmbio 

 Mecanismos de financiamento externo de bolsas e 
investimentos 

 Representatividade de servidores do Campus em 
órgãos governamentais 

 Aumento da responsabilidade social das empresas 

 Aumento da visibilidade por intermédio das redes 
sociais 

 Dependência de política partidária 

 Contingenciamento orçamentário 

 Mau planejamento dos investimentos em 
educação 

 Acesso ao local do Campus dificultado por falta de 
atendimento de transporte público 

 Atraso na votação da LOA 

 Salários externos mais atrativos que os das 
carreiras atuais 

 Falta de mão de obra especializada para trabalho 
em infraestrutura 

 Ineficiência da segurança pública local 

 Imagem institucional perante Capes e CNPQ 

 Concorrência da época do processo seletivo com 
as universidades, para os cursos técnicos, no início 
do ano letivo 
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5.2.5 Matriz SWOT: Santa Teresa 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Programa de assistência estudantil abrangente 

 Serviço de segurança interna no Campus 

 Disponibilidade de alojamentos para alunos de 
ensino médio 

 Salas de aula climatizada e informatizada 

 Acervo diversificado e atualizado da biblioteca 
para a demanda dos cursos 

 Qualidade do ensino básico no contexto regional 

 Potencial de desenvolvimento de pesquisa e 
extensão 

 Tradição no ensino profissionalizante 

 Proximidade a Grande Vitória (capitação de 
alunos) 

 Proximidade e diversidade das unidades 
educacionais de campo 

 Acesso pelo internet a artigos científicos pagos 

 Competência do corpo técnico administrativo 

 Credibilidade em agropecuária 

 Educação em tempo integral 

 Espaço físico privilegiado 

 Autonomia no fazer pedagógico docente 

 Gestão participativa 

 Oferta de capacitação profissional destinado aos 
servidores 

 Possibilidade de integração e verticalização do 
ensino 

 Qualificação do corpo docente 

 Vulnerabilidade do Campus 

 Falta de cunho pedagógico na 
idealização/desenvolvimento de projetos dentro do 
Campus 

 Falta de sistematização de processos 

 Espaço inadequado para o exercício das atividades 
docentes, extraclasse (ambiente coletivo) 

 Dificuldade estrutural para organização de aulas 
extraclasse 

 Baixa conclusão dos trabalhos iniciados (área 
pedagógica) 

 Inadequação arquitetônica para acessibilidade 

 Falta de companheirismo 

 Foco maior nos problemas e pouca valorização dos 
aspectos positivos 

 Falta de avaliação e registro de pontos críticos 

 Número extenso de disciplinas na matriz curricular 
do médio integrado 

 Atendimento médico/odontológico deficitário 

 Falta de política voltada para o bem estar dos 
servidores 

 Pouca integração entre prática e teoria 

 Atendimento de saúde ineficiente 

 Comunicação e orientação deficiente entre setores 

 Rotatividade de docentes 

 Comprometimento reduzido dos servidores com a 
instituição  

 Baixa permanência dos docentes nas dependências 
do Campus 

 Desinteresse e indisciplina dos discentes 

 Determinadas ações incoerentes entre o que se 
ensina e o que se aplica 

 Infraestrutura física inadequada e de difícil 
adequação 

 Desequilíbrio de número de servidores entre 
áreas/setores  

 Gestão de pessoas (valorização e bem estar dos 
servidores) 

 Inadequação de carga horária dos docentes 

 

  



 

15 
 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 PRONATEC 

 Existência de polos regionais ligados a cadeias 
produtivas locais 

 Capacitação de recursos via agências de fomento 

 Demanda por prestação de serviços r consultorias 
(extensão tecnológica) 

 Demanda por cursos profissionalizantes na região 

 Popularização da educação à distância 

 Programa federal de interiorização de doutores 

 Parcerias para convênios público/privado 

 Rápida expansão da rede IF 

 Pouca disponibilidade de moradias, comércio e 
serviços em geral nas proximidades do Campus 

 Falta de vias exclusivas para pedestres e ciclistas 
nas proximidades do Campus 

 Poucos horários de ônibus para acesso ao Campus 

 Influência de políticas externas ao instituto 

 Falta de política de inserção dos profissionais no 
mercado de trabalho 

 Instabilidade no planejamento orçamentário 

 Desvalorização do ensino técnico pelo alvo 

 Cursos similares em Campi geograficamente 
próximos 

 Possibilidade de diminuição na demanda de 
matrícula  

 
 
 

5.2.6 Matriz SWOT: Alegre 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Infraestrutura do Campus 

 Qualificação do quadro docente 

 Credibilidade Institucional 

 Ensino médio de qualidade 

 Assistência estudantil 

 Escola Centro de Treinamento Cães-guia 

 Distorção na distribuição de quantidade de 
servidores 

 Integração do ensino básico com a parte técnica 

 Rotatividade de servidores 

 Dificuldade de verticalização 

 Centralização administrativa e financeira da 
Reitoria 

 Comunicação falha entre os Campi e Reitoria 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Parceria com outras instituições públicas e/ou 
privadas 

 Participar dos editais de fomento 

 Promover pesquisa e extensão 

 Participar e promover eventos 

 Localização geográfica 

 Normas gerais do IFES que interferem nos Campi 
agrícola 

 Evasão dos cursos superiores 

 Concorrência com as universidades 

 Associação do Sistema S com o governo do estado 
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5.2.7 Matriz SWOT: Aracruz 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Inserção no Polo de Metal Mecânico e Petróleo e 
Gás 

 Infraestrutura de equipamentos disponíveis 

 Localização em região estratégica 

 Tradição da Rede Federal de ensino (expertise) 

 Possibilidade de expansão estrutural 

 Alta qualificação dos recursos humanos 

 Gestão integrada 

  

 Planejamento deficiente 

 Aquisição e contratação (CLC) 

 Mecanismos de controle e fiscalização 

 Comunicação interna 

 Comprometimento de alguns servidores 

 Infraestrutura física 

 Regimento interno 

 Quantitativo de pessoal 

 Sistemas integrados 

 Organograma não instituído 

 Pesquisa e extensão incipiente 

 Evasão 

 Rotatividade de servidores 

 Qualificação continuada 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Pesquisa aplicada em metalomecânica naval e 
química 

 Polo industrial gás, químico 

 Empresa júnior 

 Ampliação do número de cursos para atender a 
demanda externa 

 Incubadora 

 Captação de recursos com agências de fomento 

 Demanda por serviços tecnológicos 

 Parcerias com a iniciativa privada 

 Oportunidade de estágio 

  

 Política orçamentária federal (LOA) votação 

 Sistema S 

 Cenário político federal/estadual 

 Repasse da LOA 

 Estagnação do plano de expansão 

 Atraso da votação da LOA 

 Malha viária deficitária 

 Greve 

 Implementação de projetos 
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5.2.8 Matriz SWOT: Piúma 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Ensino verticalizado 

 Participação em olimpíadas 

 Atividades esportivas 

 Campus vocacionado 

 Projetos de extensão comunitária 

 Estrutura física 

 Projetos de pesquisa na área de pesca, aquicultura 
e ambiental 

 Flexibilidade para atender a demanda de 
capacitação 

 Núcleo de arte e cultura e Polo ambiental 

 Parceria interministerial 

 Equipe técnica qualificada 

 Integração de alunos em estágios e projetos 

 Gestão participativa/democrática 

 Merenda escolar 

 Rotatividade de servidor 

 Estrutura deficitária dos laboratórios 

 Adequadas técnicas a necessidades especiais 

 Fazenda experimental 

 Deficiência no quantitativo (quadro de pessoal) 

 Ausência de profissional de comunicação e relação 
pública 

 Escassez de fomento para pesquisa de recém 
doutores 

 Editais de seleção inadequados, quanto às 
necessidades do IFES 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Bom relacionamento com a comunidade externa 

 Localização estratégica 

 Foco governamental em educação 

 Carência de IFES 

 Parceria com setor privado, público e terceiro 
setor 

 Desenvolvimento regional (grande investimento na 
região) 

 Criação do Ministério da Pesca e Aquicultura 

 Formação básica deficitária dos ingressantes 

 Pouco investimento governamental no 
desenvolvimento e profissionalização da pesca a 
nível local 

 Formações ofertadas inadequadas às demandas do 
mercado 

 Cultura local 

 Pouca compreensão local das atividades do IFES 

 Sistema S 
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5.2.9 Matriz SWOT: São Mateus/Montanha 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Melhoria da disponibilização de informações 

 Aumento do interesse em projetos de pesquisa e 
extensão 

 Foco nos eixos tecnológicos (eletrotécnica e 
mecânica) 

 Qualidade do ensino 

 Efetividade do trabalho dos servidores da 
subgerência educacional 

 Viabilidade, dentro dos limites pré-estabelecidos 
de capacitações de servidores 

 Assistência estudantil 

 Bons laboratórios na área técnica 

 Realização de eventos de interação com a 
comunidade 

 Capacidade intelectual e profissional dos 
servidores 

 Credibilidade do instituto 

 Facilidade de acesso à hierarquia 

 Aplicação da legalidade sem o uso do bom senso 

 Não padronização de procedimentos 
sistematizados 

 Evasão escolar 

 Ausência de manutenção da infraestrutura 
(veículos, equipamentos, pessoas, materiais...) 

 Insuficiência de interação com comunidades 
distantes 

 Ausência de política de transição de servidores e 
funções 

 Inexistência de coordenadoria de comunicação 

 Funcionar em dois espaços físicos 

 Interação entre setores para conhecimento e 
melhoria dos processos (deficiente) 

 Não conclusão da obra 

 Dificuldade em viabilizar recursos financeiros em 
eventos 

 Deficiência de cadastro de projetos no Campus 

 Grande rotatividade de docentes no Campus 

 Infraestrutura insuficiente 

 Inexistência de política de inserção de alunos em 
estágio e mercado de trabalho 

 Diferença de carga horária entre servidores de 
mesmo cargo 

 Problemas de relações interpessoais pontuais, 
causam morosidade ou insuficiência no processo 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Parceria pública e privada 

 Articulação com outras instituições para 
capacitação 

 Fomento de pesquisa com organizações 
financiadoras 

 A institucionalização da incubadora 

 Desenvolvimento da região 

 Programas de qualificação profissional 

 Redução do orçamento do governo 

 Políticas governamentais partidárias educacionais 

 A certificação do ensino médio pelo ENEM 

 Evasão escolar nos cursos técnicos concomitantes, 
pela disputa do estudante com a CEUNES 

 
 

  



 

19 
 

5.2.10 Matriz SWOT: Venda Nova do Imigrante 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Distribuição geográfica da rede atingindo quase 
todas as microrregiões do estado 

 Qualidade de ensino nível técnico 
profissionalizante 

 Interação e integração discente em todas as 
atividades do IFES (representação e voz) 

 Por ser uma rede existe a possibilidade de 
trabalhar em conjunto 

 Recursos didáticos adequados (laboratórios, sala 
de aula, biblioteca, áudio visuais) 

 Servidores com nível suficiente de 
formação/qualificação 

 Estrutura física (moderna/ampla) 

 Estrutura laboratorial adequada 

 Potencial de desenvolvimento das atividades de 
pesquisa e extensão 

 A verticalização do ensino 

 Política de assistência estudantil 

 Processo de comunicação interna 

 Participação na escolha de alocação de 
investimentos 

 Produtividade acadêmica dos docentes (publicação) 

 Formalização da estrutura administrativa e dos 
processos internos 

 Ambientação para os novos servidores 

 Divulgação na rede dos projetos de pesquisa e 
extensão 

 A opção da trimestralidade no regulamento da 
organização didática 

 Formalização da estrutura administrativa e dos 
processos internos 

 Avaliação curricular periódica dos projetos de curso 

 Metas e indicadores insuficientes nos processos 
institucionais 

 Projetos para efetivação do ensino médio integrado 
(projetos de integração) 

 Capacitação para os servidores (formação 
continuada, capacitação, treinamentos) 

 Ambiente físico para professores (atendimento aos 
alunos, projetos de pesquisa, estudos) 

 Aproveitamento das possibilidades de se trabalhar 
em rede 

 Regulamentação da carga horária dos docentes 
para participação em projetos de pesquisa e 
extensão 

 Disponibilidade e interesse de servidores para 
realização de projetos de pesquisa e extensão 

 Pró-atividade e cooperação de boa parte dos 
servidores  

 Políticas de sustentabilidade sócio ambiental 

 Turn over dos servidores nos Campi do interior 

 Gestão de carreira (servidores) 

 Processos de comunicação à comunidade interna e 
externa dos cursos oferecidos (perfil, atuação e 
grade curricular) 
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 A imagem da Instituição diante da comunidade 

 Royalties para a educação 

 Crescimento da indústria no ES 

 Políticas estaduais federais para a educação 
profissional 

 Políticas de inovação 

 Expansão do sistema S 

 Abertura de escolas técnicas estaduais 

 Descontinuidade das políticas públicas 

 
 
 

5.2.11 Matriz SWOT: Colatina 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Qualificação dos servidores 

 Qualidade do ensino ofertado na região 

 Implementação do NAC, NAPN na Instituição 

 Infraestrutura e localização 

 Limpeza, manutenção e conservação da Instituição 

 Atendimento individual e/ou coletivo a alunos por 
meio da monitoria ou dos docentes 

 Campus presente nos mais diversos e também 
longínquos municípios onde não há IFES, por meio 
da EAD 

 Assistência ao educando 

 Ampliação da oferta nos diversos níveis e 
modalidades de ensino 

 Gradatividade do sentimento de pertença a ponto 
da Instituição ser acomodada cultural e 
psicologicamente 

 Variedade de atividades que favorecem o 
entrelaçamento entre a teoria e a prática 
educativa 

 Individuação disciplinar permeando disciplinas de 
cursos e entre cursos 

 Invisibilização das atividades realizadas pelo setor 
técnico administrativo 

 Baixa participação estudantil nas atividades 
extraclasse e nas decisões institucionais 

 Fragmentação e comunicação deficitária entre 
coordenadorias 

 Corporativismo por afinidade política em 
contraposição à competência laboral 

 Inexistência de fluxograma permeando os setores 

 Sobrecarga de projetos em certos servidores 

 Relacionamento interpessoal deficitário 
intersetorial 

 Acúmulo de atividades extras, desenvolvidas por 
servidores em horário de trabalho 

 Preocupação extremada com o burocrático em 
detrimento com o didático pedagógico por parte do 
NGP 

 Subutilização de recursos humanos 

 Carga horária docente saturada o que dificulta a 
inserção em grupo de pesquisa e extensão de 
certos professores 
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Criação da Rede Federal de Ensino 

 Crescimento econômico e social da região 

 Demanda de mercado por profissionais 
qualificados 

 Imagem da instituição no mercado 

 Mudança nos cenários nacionais e internacionais 
em termos políticos e econômicos 

 Abrangência territorial do SISU 

 Impedimento pelo MEC de mídias pagas pelo 
Campus para visibilização de novos cursos 

 Não há histórico do instituto em ofertar curso 
superior e pós-graduação 

  Concorrências de instituições particulares na 
região com os cursos oferecidos 

 Instituição ser vinculada a escolarização tão 
somente a nível médio 

 Desconhecimento de parte da comunidade 
enquanto setor público (1º setor) 

 Evasão inerente às questões e variáveis externas 

 
 

5.2.12 Matriz SWOT: Linhares 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Suporte familiar dos estudantes 

 Disposição dos estudantes para participação nas 
atividades acadêmicas e escolares 

 Alto grau de autonomia administrativa (autogestão 
do Campus) 

 Área territorial do Campus ampla para ser 
desenvolvida 

 Equipamentos de alta tecnologia 

 Servidores qualificados (formação profissional) 

 Reconhecimento da marca IFES (qualidade) 

 Incentivo para qualificação de servidores 

 Representatividade estudantil (grêmio) 

 Baixo número de docentes e técnicos 
administrativos 

 Rotatividade de docentes 

 Pouca proximidade do mercado local de trabalho 
(devido Campus novo) 

 Distanciamento das representações da reitoria no 
Campus 

 Falta de cumprimento das normas da instituição 
(alunos, servidores e professores) 

 Suporte técnico físico tecnológico ineficiente 

 Equipamentos/ferramentas de segurança 
ineficientes ou inexistentes 

 Interesses distintos entre coordenações de cursos 

 Dificuldade de captação de recursos 

 Inexistência de projetos de engenharia/arquitetura 
para ocupação área física 

 Acessibilidade inexistente 
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Bolsas para pesquisa e extensão 

 Desenvolvimento e crescimento da região de 
Linhares 

 Crescimento econômico capixaba 

 Programas de governo (ex.: PRONATEC) 

 Oferta de cursos Lato Sensu 

 Demanda por mão de obra qualificada 

 Novos projetos empresariais na cadeia Gás e 
Petróleo moveleiro 

 Aquecimento do mercado de trabalho oferecendo 
melhores salários aos profissionais 

 Baixo salário de profissionais técnicos 

 Corte/redução de investimentos 

 Cenário político nacional (descontinuidade de 
políticas) 

 Sistema S e rede privada 

 Dificuldade de atendimento à legislação (ex: 
educação inclusiva) 

 Indefinição da vocação do município de Linhares 

 
 

5.2.13 Matriz SWOT: Vitória 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Ambiente arborizado, agradável e bem cuidado 

 Possibilidade de promover ações culturais, 
esportivas e sociais 

 Autonomia administrativa e financeira 

 Autonomia institucional para propor a criação e 
desenvolvimento de cursos 

 Regime de dedicação exclusiva dos servidores 

 Bom atendimento aos usuários pela biblioteca 

 Fácil acesso aos gestores 

 Incentivo à capacitação dos servidores 

 A qualificação técnica dos servidores é muito boa 

 Potencial para desenvolver pesquisa e extensão 

 Iniciativas de inclusão dos estudantes 

 Recursos financeiros disponíveis para atender à 
assistência estudantil 

 Possibilidade de integração entre cursos e níveis de 
ensino 

 Possibilidade de atuar com ensino presencial e a 
distância 

 Diversidade de ofertas em diferentes níveis e 
modalidades de ensino 

 Abertura/disponibilidade para firmar parcerias 

 Presença da instituição em todas microrregiões do 
ES possibilitando o atendimento das demandas 
locais 

 Credibilidade da imagem institucional 

 Enfraquecimento das relações 

 Ausência de ações efetivas de sustentabilidade 

 Descompromisso por parte dos servidores nas ações 
e projetos institucionais 

 Ausência de critérios setoriais para afastamentos 

 Conhecimento técnico insuficiente sobre processos 
de aquisições de materiais e serviços (por todos os 
setores) 

 Comunicação interna e externa insuficiente 

 Desatenção ao que determina a lei de saúde e 
segurança do servidor público 

 Servidores em desvio de função 

 Ações insipientes para educação para as relações 
étnico-sociais 

 Modelo de referência para a elaboração do 
processo seletivo 

 Reflexo/prejuízos gerados pela expansão do sistema 
IFES (recursos humanos e infraestrutura) 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Estudantes com o perfil favorável ao 
desenvolvimento pessoal e profissional 

 Ações insipientes de sustentabilidade 

 Falta de implementação de políticas 

 

5.2.14 Matriz SWOT: Reitoria 

FORÇAS FRAQUEZAS 
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 Quadro de servidores qualificados no nível de 
educação formal 

 Capilaridade como facilitador do acesso à 
instituição e do contato com a vocação local 

 Oferta de diversos níveis e modalidades da 
educação para atender a múltiplos públicos 

 Boa interação do IFES no cenário político  

 Herança da tradição das instituições que formaram 
o IFES 

 Equipes engajadas com a execução de tarefas 

 Boa interação entre pró-reitorias 

 Atuação em diversas áreas do conhecimento 

 Falta (inexistência mesmo!) de procedimentos 

 Ausência de sede própria 

 Ineficácia da política de desenvolvimento pessoal 

 Falta de acompanhamento sistemático dos cursos 
ofertados 

 Inexistência de uma política de evasão escolar 

 Inexistência de uma política de acompanhamento 
de egressos 

 Integração deficiente com o Sistema S 

 Ausência de uma política de comunicação 
institucional 

 Excessivo fracionamento das atividades meio 

 Dimensionamento da força de trabalho 

 Ineficiência da comunicação em todos os níveis: 
setores, campi 

 Precária divulgação e transparência dos processos 
decisórios 

 Produtividade inadequada de servidores 
descompromissados 

 Baixo aproveitamento das tecnologias de 
informação e comunicação como ferramenta 
pedagógica dos cursos e nas atividades 
administrativas 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Políticas atuais de governo 

 Boas avaliações do instituto 

 Autonomia de disponibilização dos cursos 

 Concorrência das instituições privadas e 
universidades 

 Mudanças de governo 

 Crise econômica e financeira global 

 Mudança de legislação e situação política 

 Restrições orçamentárias 

 Dificuldade de retenção de talentos em razão da 
política de remuneração dos poderes legislativo e 
judiciário 
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5.2.15 Matriz SWOT: Serra 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Existência do núcleo empreendedor (incubadora) 

 Valorização das atividades – pesquisa e pós-
graduação 

 Incentivo à verticalização do ensino 

 Boa infraestrutura física (salas de aula e 
administração) 

 Possibilidade de captação de recursos financeiros 
para investimentos 

 Proximidade de centro industrial 

 Condições de atuação em pesquisa e extensão 

 Constante manutenção e conservação do Campus 

 Foco na área tecnológica 

 Existência da política de assistência estudantil 

 Espaço para ampliação da infraestrutura física 

 Incentivo à capacitação 

 Boa infraestrutura de laboratórios 

 Alta titulação docente 

 Tradição e reconhecimento de ensino de qualidade 

 Capacitação inadequada para atividade de extensão 
tecnológica (registro e patentes) 

 Segurança e iluminação insuficiente 

 Deficiência de padronização de procedimentos 

 Inadequação dos cargos oferecidos em editais com 
a exigência das atividades exercidas 

 Docentes despreparados para atuar em sala de aula 

 Despreparo em gestão pública dos servidores 

 Desmotivação dos TAE’s para permanecer na 
carreira 

 Alta evasão de alunos 

 Inexistência de politicas de comunicação externa 
(divulgação e outros) 

 Despreparo para atender à extensão comunitária 

 Políticas inexistentes para acompanhamento de 
egressos 

 Inexistência de apoio jurídico sistêmico 

 Baixa integração com o poder público 

 Estrutura deficiente para estudo fora do ambiente 
da sala de aula 

 Controle de frequência de servidores inadequado 

 Baixa participação dos servidores e alunos em 
eventos promovidos pelo Campus 

 Baixa integração/interação com a 
comunidade/local empresas 

 Estrutura inexistente para realização de atividades 
de lazer 

 Processo seletivo inadequado 

 Insuficiência de pessoal e FG’s para atender a 
necessidade da instituição  

 Cantina deficiente (preço, qualidade) 

 Inexistência da percepção do papel do servidor 
dentro da Instituição 
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Surgimento de polos de inovação tecnológica 

 Crescimento da demanda empresarial local por 
mão de obra qualificada 

 Crescimento econômico do município/estado e 
país 

 Possibilidade de 10% PIB para educação 

 Editais de agencias de fomento 

 Aumento do investimento do governo federal 
(royalties) 

 Parcerias com outras instituições de ensino 
nacionais e internacionais 

 Crescimento comercial no entorno do Campus 

 Incentivos do governo para a rede privada de 
ensino (IFES e outros) 

 Investimento do governo no Sistema S 

 Salários mais atrativos na iniciativa privada 
(professores) 

 Incerteza das políticas educacionais e de 
investimentos adotadas pelo governo federal 

 Baixa procura por cursos vespertinos 

 Isolamento do Campus 

 A falta de preparo da instituição em trabalhar as 
políticas educacionais estabelecidas pelo governo 
federal 

 Imagem institucional perante a CAPES e ao CPNQ 

 Falta de isonomia salarial do governo federal 
(executivo, legislativo e judiciário) 

  

 
 

5.2.16 Matriz SWOT: Guarapari 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Rede de relacionamento intensa 

 Incentivo a qualificação e especialização 

 Atendimento individualizado 

 Localização do campus em uma região com forte 
crescimento 

 Servidores qualificados 

 Verticalização dos eixos tecnológicos oportunizando a 
permanência dos alunos na instituição 

 Assistência estudantil eficiente 

 Comunicação interna ineficiente 

 Infraestrutura incompleta 

 Sistematização da pesquisa de egressos 

 Número reduzido de pessoal técnico 
administrativo 

 Baixa participação da comunidade escolar nas 
atividades do Campus 

 Inexistência de uma política de qualificação 
dos técnicos administrativos 

 Marca Ifes não é amplamente difundida 

 Baixa interação com o setor produtivo 
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Políticas educacionais de incentivo a educação 
tecnológica pública 

 Direcionamento dos royalties para a educação 

 Financiamento através de fundos setoriais 

 Crescimento e aquecimento da economia 

 Busca do mercado pelo ensino de qualidade 

 Manutenção e crescimento da oferta de bolsas 
educacionais 

 Aumento de investimento na pesquisa 

 Investimento para a expansão da estrutura física 

 Mudanças no governo nas eleições 
presidenciais 

 Entendimento subjetivo dos órgãos de 
controle das atividades dos servidores 

 Mudança do perfil do ingressante 

 Política de redução do número de vagas de 
servidores 

 Crise econômica 

 Mudança na política governamental de apoio 
a educação tecnológica 

 Política municipais de segurança e transporte 
inadequada 

 Metas inalcançáveis para a expansão do Ifes 

 Política inadequada de fomente à pesquisa e 
extensão  

 

5.2.17 Matriz SWOT: Nova Venécia 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Política de assistência estudantil 

 Ingresso dos servidores por meio de concurso 
público 

 Interiorização do IFES 

 Competência para operacionalizar atividades do 
IFES 

 Verticalização do ensino 

 Imagem do Instituto 

 Corpo docente 

 Contato com tecnologia de ponta 

 Confiança na qualidade de ensino por parte da 
população 

 Oferecer educação profissional de qualidade 

 Infraestrutura 

 Ausência de incentivos, políticas e regulamentos 
para afastamento de técnicos administrativos para 
mestrado e doutorado 

 Falta de lanche no Planejamento Estratégico 

 Precariedade na divulgação do processo seletivo 

 Acessibilidade quanto ingresso, divulgação e 
permanência 

 Excesso de responsabilidade sobre servidores 
(várias comissões) 

 Falta de um sistema integrado para 
acompanhamento de processos protocolados 

 Falta de padronização de processos entre Campi 
Cultura repressora 

 Evasão escolar 

 Falta de sistema de videoconferência 

 4 anos para concluir o ensino técnico integrado 

 Centralização de reuniões, poder, decisões na 
Reitoria 

 Falta de acesso as informações da Instituição 

 Falta de condições para pesquisa, extensão e 
comunicação 

 Rotatividade de servidores nos Campi do interior 

 Não ter equipe fixa de gestão de concurso público 

 Falta de cumprimento de prazo para respostas 

 Falta de oferta para capacitar servidor em nível de 
mestrado/doutorado 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Exigência do mercado de trabalho de um  Oferta de novas oportunidades do mercado de 
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profissional mais qualificado 

 A expansão (oportunidade de maior número de 
vagas) 

 Crescimento econômico e regional do Estado 

trabalho externo 

 Falta de critérios das políticas de cotas 

 Falta de política de fixação do servidor no interior 

 Evasão escolar e políticas governamentais 

 Acesso do aluno ao Campus (transporte) 

 Instituição de ensino superior (evasão 
concomitante) 

 Certificação do ENEM 

 Vulnerabilidade da política assumida por cada 
governante 

 
 

A figura 04 expressa a Matriz SWOT do Ifes construída durante o workshop. 
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Viabilidade de 
iniciação 

cientifica com 
fomento interno

Potencial de 
desenvolviment
o de pesquisa e 

extensão

Recursos 
financeiros 

disponíveis para 
atender a 

assistência 
estudantil

Abertura/
disponibilidade 

para fixar 
parcerias

Quadro de 
pessoal 

qualificado

Incentivo a 
capacitação de 

servidores

Autonomia 
administrativa e 

financeira

Estrutura 
institucional em 

rede (*não 
houve consenso)

Autonomia 
institucional 
para propor 

criação e 
desenvolviment

o de cursos

Existência de 
Núcleos 

temáticos  

PESQUISA

RECURSOS E PARCERIASRECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL

CULTURAL

Sentimento de 
identidade com 
a Instituição

INFRAESTRUTURA/
TECNOLOGIA

Contato com 
tecnologia de 

ponta

Presença da 
instituição em 

todas as 
microregiões do 

ES

Qualidade no 
ensino 

Diversidade de 
oferta de cursos 
em diferentes 

níveis e 
modalidades de 

ensino

Aumento da 
capilaridade de 
ensino por meio 

de EAD 

Atendimento 
individual e/ou 

coletivo a 
alunos por meio 

da monitoria 

Representativid
ade estudantil 

Gestão 
Representativa

Cultura 
institucional 

positiva

ENSINO

Formação 
continuada 

institucional 
incipiente 

Falta 
qualificação 
pedagógica 

para parte do 
corpo docente

Turnover 
voluntário dos 

servidores 

Desconhecimen
to das 

atribuições dos 
setores

Distorção na 
distribuição e 
quantidade de 
servidores (* 

não houve 
consenso)

Critério de 
distribuição 

financeira não 
é claro

Inadequação 
de 

normatização 
interna do 

Ifes

Lentidão no 
trâmite dos 
processos 

entre campi e 
reitoria

Quantidade 
insuficiente de 
servidores para 

atender as 
necessidades 

dos campi

Metas e 
indicadores 

inadequados e 
insuficientes

Dificuldade de 
verticalização

Corpo docente 
com pouca 

experiência no 
setor 

produtivo

Baixa 
produtividade 
acadêmica dos 

docentes

Evasão e 
retenção  
escolarTrabalho em 

rede 
inexpressivo

Sobreposição 
de atividades 

para 
servidores

Falta de 
mecanismo 

eficiente de 
comunicação  

Ausência de 
um 

gerenciamento 
integrado de 
bibliotecas

Gestão 
arquivística 
inadequada

Ações de 
sustentabilida
de incipientes  

Cumprimento 
parcial da 

legislação de 
saúde e 

segurança do 
servidor

Ausência de 
critérios 

setoriais para 
afastamento

Descompromis
so por parte 

dos servidores 
nas ações e 

projetos 
institucionais Baixo 

aproveitamento 
das tecnologias 
de informação e 

comunicação 
como 

ferramenta 
pedagógica e 
atividades 

administrativas

Ações 
incipientes em 

práticas 
inclusivas 

Falta de 
acompanhamen
to sistemático 

dos cursos 
ofertados

Defasagem do 
modelo de 
referência 

para 
elaboração de 

processos 
seletivos

Insuficiência 
de setores de 
comunicação 

social nos 
campi

INFRAESTRUTURA/
TECNOLOGIA

Excesso de 
reuniões 

presenciais 

Site com 
estrutura 

insatisfatória

Política de 
flexibilização de 

carga horária 
para técnicos 

administrativos 
inadequada   

Regulamento 
da distribuição 

da atividade 
docente 

inadequada

Dificuldade de 
acesso a 
serviços 
gráficos

PESQUISA

INSTITUCIONAL

ENSINO RECURSOS HUMANOS GESTÃO

Acesso a 
artigos 

científicos 
pagos (portal 
de periódicos)

POLÍTICA PÚBLICAMERCADO
IMAGEM 

INSTITUCIONALPESQUISA

Crescimento  
econômico e 
industrial do 

Estado

Grandes 
investimentos 

públicos e 
privados 

recebidos no 
Estado

Parceria 
público privado 

para o 
desenvolviment

o do ensino, 
pesquisa e 
extensão 

Exigência do 
mercado de 

trabalho de um 
profissional 

mais 
qualificado

Boa 
credibilidade e 

imagem 
institucional

Foco 
governamental 
em educação

Royalties para 
educação 

Política de 
inovação

Abrangência 
territorial do 

SISU

RECURSOS E PARCERIASMERCADO PESQUISA POLÍTICAS PÚBLICAS

Concorrência 
com 

instituições de 
ensino públicas 

e privadas

Associação do 
Sistema S com 

o Governo 
Estadual

Plano de 
cargos e 

salários com 
baixa 

atratividade

Pouca 
compreensão 

local das 
atividades do 

Ifes

Modelo atual 
de gestão da 
CAPES e de 

outros  órgãos 
de fomento 

que restringem 
o acesso aos 

institutos 
federais

Atraso da 
votação da 

LOA

Contingenciam
ento 

orçamentário

Descontinuidad
e das Políticas 

Públicas

Mudança da 
Política 

Econômica

Estagnação do 
plano de 

expansão da 
rede federal 

Dependência 
de Política 
Partidária

Figura 04 – Matriz SWOT do Ifes.
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