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CATEGORIZAÇÃO FINAL 

APRESENTAÇÃO DOS 
OBJETIVOS QUE EXPLICAM A 

MAIOR COMUNALIDADE 
MÉDIA EXTRAÍDA 

AGRUPAMENTO 
FATORIAL  

DOS CÓDIGOS DOS 
OBJETIVOS 

CONFIRMAÇÃO DA 
SIMILARIDADE 

UNIDIMENSIONALIDADE 
MULTIDIMENSIONALIDADE 

FASES DA 

CATEGORIZAÇÃO DOS OBJETIVOS 



PROBLEMA IDENTIFICADO 

Alguns campi não utilizaram a  

codificação proposta! 



CATEGORIZAÇÃO: 
CLASSIFICAÇÃO DE 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
DE UM CONJUNTO POR 

DIFERENCIAÇÃO E, 
SEGUIDAMENTE, POR 

REAGRUPAMENTO 
SEGUNDO O GÊNERO 

PRÉ-EXPLORAÇÃO DO 
MATERIAL OU DE 

LEITURAS FLUTUANTES 
DO CORPUS 

SELEÇÃO DAS  
UNIDADES DE ANÁLISE 

(UNIDADES DE 
SIGNIFICADOS) 

PLANO B 

ANÁLISE DE CONTEÚDO 



É um conjunto de técnicas de 
análise de comunicações 

Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70; 1977 
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DOMÍNIO DA  
LINGUÍSTICA 

MÉTODOS 
LÓGICOS, 

ESTÉTICOS E 

FORMAIS 

MÉTODOS 
LÓGICOS 

SEMÂNTICOS  

MÉTODOS 
SEMÂNTICOS E 

SEMÂNTICOS 

ESTRUTURAIS 

HERMENÊUTICA 

CAMPOS DOS MÉTODOS DE  

ANÁLISE DE CONTEÚDO 



O método de análise de conteúdo é 

balizado por duas fronteiras: de um lado a 
fronteira da linguística tradicional e do 

outro o território da interpretação do 
sentido das palavras (hermenêutica) 

Franco MLPB. O que é análise de conteúdo. São Paulo: PUC; 1986 

ANÁLISE DE  
CONTEÚDO 

ANÁLISE DE  
CONTEÚDO 



ENFOQUE UTILIZADO PARA 
CLASSIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS 

HERMENÊUTICA: método lógico-semântico 

O alcance da análise de conteúdo é de um classificador, 
assim sendo, a classificação é lógica, segue parâmetros 
mais ou menos definidos e o analista se vale de 
definições, que são problemas da lógica.  



RESULTADO 



Objetivos 

Os objetivos apresentam onde se pretende chegar e 
estabelecem estreita relação com as particularidades 
relativas à temática trabalhada. 

Duarte, V.M.N. OBJETIVOS GERAIS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

http://monografias.brasilescola.com/regras-abnt/objetivos-gerais-objetivos-especificos.htm 
 

Duarte, V.M.N. OBJETIVOS GERAIS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
http://monografias.brasilescola.com/regras-abnt/objetivos-gerais-objetivos-especificos.htm 

 



Objetivos estratégicos 

Os objetivos estratégicos representam o que será realizado para 
construir a Visão de Futuro e cumprir a Missão. 

Duarte, V.M.N. OBJETIVOS GERAIS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

http://monografias.brasilescola.com/regras-abnt/objetivos-gerais-objetivos-especificos.htm 
 

Barroso, J. (2005). O Estado, a educação e a regulação das políticas 
públicas. Educação e Sociedade, 26(92), 725-751. 



Planos de ação 

Desdobramento operacional (ações específicas) das estratégias 
escolhidas, que deverão ser implementadas para atingir os objetivos.  

Duarte, V.M.N. OBJETIVOS GERAIS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

http://monografias.brasilescola.com/regras-abnt/objetivos-gerais-objetivos-especificos.htm 
 

Barroso, J. (2005). O Estado, a educação e a regulação das políticas 
públicas. Educação e Sociedade, 26(92), 725-751. 
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8. Capacitar em produção intelectual 

Fator Infraestrutura – objetivo de curto prazo: 
 
41. Garantir acesso a 100% da comunidade acadêmica à 
internet 



Fator Gestão – objetivo de médio prazo: 
 
3. Acompanhamento e aprimoramento. 



Fator Gestão – objetivo de médio prazo: 
 
3. Acompanhamento e aprimoramento. 

Fator Discentes – objetivo de longo prazo: 
 
50. Verba orçamentaria não corresponde as necessidades da 
unemat. (sic) 





Roteiro para elaboração do documento final do 
PEP UNEMAT 
• Apresentação * (Reitoria) 

• Introdução * (Comitê) 

• Contextualização da UNEMAT * (Comitê) 
• Metodologia do Planejamento Estratégico Participativo * (Comitê/Consultoria) 

• Fundamentos Teóricos * (Comitê) 

• Pilares estratégicos (missão/visão/valores/princípios) * (Consultoria/Comitê) 
• Diagnostico do PEP * (Consultoria/Comitê) 

• Fatores Externos * (Consultoria/Comitê) 
• Fatores Internos * (Consultoria/Comitê) 
• Indicadores / Sistema de Informação Gerencial * (Consultoria/Comitê) 

• Objetivos estratégicos * (Consultoria/Comitê) 
• Metas* (Consultoria/Comitê) 

• Plano de Ação* (Consultoria/Comitê) 

• Considerações Finais* (Comitê) 

• Referencias * (Comitê/Consultoria) 

 



Metodologia para elaboração 

do plano de ações  
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MIT – MAPEAMENTO DAS INICIATIVAS 
TRANSFORMADORAS 




