
O que é Balanced scorecard – BSC ?

Em 1992, lançaram o BSC 
com instrumento de gestão. 
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Alinhamento e foco 

 - Estratégia: a comunicação inter-relação entre as unidades;
 - Foco: os recursos e atividades da organização se alinham com a 
estratégia; e
 - Organização: encontra-se estruturado em (04) perspectivas diferentes: 
financeira,     Mercado, dos processos internos e do 
aprendizado/crescimento





ProjetosProjetos

ProgramaPrograma

Pontos Fracos

Ameaças

Oportunidades

Pontos Fortes Formar cidadão éticos e comprometidos com o 
desenvolvimento sustentável da região amazônica;

Formar cidadão éticos e comprometidos com o 
desenvolvimento sustentável da região amazônica;

Criar e implementar políticas de inclusão;Criar e implementar políticas de inclusão;

Assegurar os recursos orçamentários;Assegurar os recursos orçamentários;

Fortalecer a política de valorização e bem-estar do 
servidor;

Fortalecer a política de valorização e bem-estar do 
servidor;

SociedadeSociedade

Processos internosProcessos internos

aprendizagemaprendizagem
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IniciativasIniciativas

Políticas

Missão: Promover de forma indissociável ações 
de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo 

para a formação de cidadão e o 
desenvolvimento social, econômico, ambiental, 

tecnológico e cultural da região amazônica

Visão: Ser norteadora da construção 
de conhecimento, gestão e 

competências, fomentando o 
desenvolvimento regional.



ProjetosProjetos

ProgramasProgramas

Expansão da 
acessibilidade

20% Políticas

IndicadorIndicador IniciativasIniciativas

Objetivo Estratégico : Criar e implementar políticas de inclusãoObjetivo Estratégico : Criar e implementar políticas de inclusão

MetaMeta

Objetivo Estratégico : Descrição do objeto: Implementar e consolidar projetos e 
programas de ensino, pesquisa e extensão que promovam a inclusão social da 

comunidade acadêmica e dos agentes sociais

Objetivo Estratégico : Descrição do objeto: Implementar e consolidar projetos e 
programas de ensino, pesquisa e extensão que promovam a inclusão social da 

comunidade acadêmica e dos agentes sociais

Programa de inclusão de pessoas 
com deficiência

Programa de inclusão de pessoas 
com deficiência

“Inclusão social é o conjunto de  meios e ações que combatem a 
exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pelas 
diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, gênero, 
preconceito social ou preconceitos raciais. Inclusão social é oferecer 
oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos” 

Projeto “A” Projeto “B”

Projeto “C”Projeto “D”

O programa é o conjunto de projetos 
coordenados entre si de forma articulada e 
dinâmica e que visam objetivos comuns

Política consiste no agrupamento de programas e projetos com 
o objetivo de obter sucesso no desenvolvimento institucional.

Projeto é uma ação temporária que tem 
início e fim definidos

Programa de acesso ao Ensino SuperiorPrograma de acesso ao Ensino Superior

Marcos Zero Oiapoque SantanaMazagão

Processo Seletivo

Processo Seletivo Simplificado - EAD

Processo Seletivo às Matrículas Especiais-PSE

? ? ?



Base Legal 

Lei nº 9.394/1996

Lei nº 10.861/2004

Lei nº 9.235/2017

Nota Técnica nº 062/MEC

Nota Técnica nº 062/MEC

Base Legal 

Lei nº 9.394/1996

Lei nº 10.861/2004

Lei nº 9.235/2017

Nota Técnica nº 062/MEC

Nota Técnica nº 062/MEC

Eixo I
Planejamento e Avaliação Institucional

Eixo I
Planejamento e Avaliação Institucional

Eixo II
Desenvolvimento Institucional

Eixo II
Desenvolvimento Institucional

Eixo III
Políticas Acadêmicas

Eixo III
Políticas Acadêmicas

Eixo IV
Políticas de Gestão

Eixo IV
Políticas de Gestão

Eixo V
Infraestrutura

Eixo V
Infraestrutura

PolíticasPolíticas

ProgramasProgramas

ProjetosProjetos



Política de Governança





Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o 
resultado de cem batalhas. Se você se conhece mas não conhece o 
inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se você 
não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas...
Sun Tzu

Obrigado!

https://www.pensador.com/autor/sun_tzu/
https://www.pensador.com/autor/sun_tzu/
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