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APRESENTAÇÃO 

SUMÁRIO 

 
 
O NIT IF SERTÃO-PE apresenta 

seu Planejamento Estratégico para o 
período de 2011 – 2012. A 
construção de um processo de 
gestão baseado em um 
Planejamento Estratégico torna-se 
uma realidade e marca o início de 
uma nova fase dentro do NIT IF 
SERTÃO-PE. A partir do uso de 
ferramentas de gestão, esse órgão 
lança suas diretrizes estratégicas a  
fim de nortear suas atividades para 
o período de 2011 e 2012.  

 
Para tanto, sua missão e visão foram 

elaboradas, alicerçadas em valores 
indispensáveis para o sucesso de qualquer 
instituição. Os objetivos foram traçados visando 
elevar continuamente seu desempenho e 
assegurando a sustentabilidade e a efetividade 
de sua atuação e do seu papel constitucional.  

 
Para controle e avaliação do 

Planejamento, foi implementada uma nova 
tecnologia para gerenciamento dos resultados 
por meio do uso da ferramenta de Gestão 
Estratégica por Indicadores, inspirada no 
Balanced Scorecard – BSC, referencial de 
mensuração do desempenho de organizações 
públicas e privadas e uma das ferramentas 
gerenciais mais utilizadas atualmente.  
 

 



 

 1. HISTÓRICO 

O IF SERTÃO-PE foi criado a partir da transformação do Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Petrolina – CEFET Petrolina, pela Lei nº 11.892, de 

29 de dezembro de 2008.O IF SERTÃO-PE é uma instituição de educação 

superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na 

oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 

ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos 

com as suas práticas pedagógicas, que visa melhorar a ação sistêmica da 

educação, interiorizar e socializar o conhecimento, popularizar a ciência e a 

tecnologia, desenvolvendo os arranjos produtivos sociais e culturais locais, 

com foco na redução das desigualdades sociais inter e intrarregional. 

 Sua missão é promover o desenvolvimento regional sustentável, com 

foco na ciência e na tecnologia, por meio do ensino, pesquisa e extensão, 

formando pessoas capazes de transformar a sociedade. Para cumprir sua 

missão, o IF SERTÃO-PE tem entre outros objetivos estratégicos, consolidar a 

pesquisa, a inovação e a pós-graduação, buscando oportunizar o 

envolvimento de alunos dos diversos níveis e modalidades de ensino em 

projetos de pesquisa e inovação tecnológica.  

É neste contexto que se insere o Núcleo de Inovação Tecnológica, 

ligado a Pró - Reitoria de Pesquisa, responsável por gerir a política de Inovação 

Tecnológica no Instituto.  Criado em 31 de maio de 2010, o NIT é formado por 

um Coordenador geral, um técnico administrativo, um administrador e um 

bolsista Cnpq, tendo ainda representantes em cada campi. Em 2009 o NIT 

realizou suas primeiras atividades visando capacitação e estruturação. Nesta 

etapa foram comprados móveis e equipamentos, e dois servidores foram 

capacitados em Gestão da Inovação.  

Em 2010, o NIT elaborou seu regimento, ministrou palestras, deu apoio 

e orientação à primeira Empresa Junior do Instituto, capacitou através de 

cursos externos cerca de 10 servidores, entre outras atividades. Apesar de ser 

Institucionalizado a pouco tempo, o NIT IF SERTÃO-PE encontra-se bem 

estruturado e engajado com órgãos regionais e nacionais que são referência 

em Gestão de NITs, com por exemplo, a Rede NIT-NE e Rede NIT Brasil, do 

qual faz parte desde 2008.  
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2. ORGANOGRAMA 
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SERTAO -PE 
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INTERNA DO 
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 Cidadania 

 Competitividade 

 Dignidade 

 Ética 

 Empreendedorismo 

 Inovação 

 Parceria 

 Profissionalismo 

 Sustentabilidade 

3. VALORES 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

4. MISSÃO 

 

 

 

 

Fortalecer as ações P&D do IF-

SERTÃO PE, garantindo 

proteção intelectual  para as 

pesquisas desenvolvidas tanto 

na instituição como também 

em parcerias com empresas e 

inventores individuais, bem 

como estimular e intermediar a 

transferência de tecnologia. 

 

 



  

 

  Ser núcleo  de referência na 

região do Vale do submédio 

São Francisco em  gestão da 

inovação tecnológica,consoli - 

dando o  papel do Instituto 

como instituição de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

5. VISÃO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
HIS 6. ATRIBUIÇÕES 

 Implementar uma política de propriedade 

intelectual e de inovação tecnológica no IF 

SERTÃO-PE; 

 Acompanhar a execução da política institucional 
de estímulo à inovação, proteção intelectual e 
todas as formas de transferência de tecnologia; 
 

 Avaliar e emitir parecer acerca de todos os 

projetos que dispõem sobre incentivos à inovação 

e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo do IF-SERTÃO PE; 

 Emitir parecer sobre afastamento de docentes ou 

grupos de docentes do IF-SERTÃO-PE para 

execução de projetos de inovação, desde que não 

comprometa as atividades de ensino; 

 Estimular parcerias com instituições públicas e 

empresas privadas para fins de pesquisa; 

 Implementar políticas de formação de recursos 

humanos, capacitando-os para fortalecimento  dos 

projetos de interação e formação para a pesquisa; 



 

 Avaliar e classificar os resultados decorrentes de 
atividades e projetos de pesquisa, identificando 
aqueles com potencial de gerar inovação; 
 

 Avaliar as solicitações de inventores 
independentes; 

 

 Avaliar quanto à conveniência de divulgação das 
inovações desenvolvidas na instituição, passíveis 
de proteção intelectual; 

 

 Acompanhar o processamento dos pedidos e a 
manutenção dos títulos de propriedade 
intelectual da instituição junto ao INPI; 

 

 Executar outras atividades referentes à Inovação 
requeridas pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação; 

 

 Apoiar o surgimento e constituição de empresa Jr 

junto à instituição, visando a formação 

complementar e a experiência de gestão de 

empreendimentos; 

 Estimular e apoiar a criação de negócios 

inovadores e levar tecnologia e conhecimento 

para setores com potencial de inovação através 

da incubação de empresas; 

 Promover maior interação entre o instituto e o 

setor empresarial e comunitário. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7. PÚBLICO-ALVO 

Público-alvo interno 

 Docentes; 
 Discentes; 
 Técnicos Administrativos. 

 

Público-alvo externo 

 Micro, pequena, média ou grande 
empresa; 

 Empreendedores; 
 Inventores independentes; 
 Órgãos de governo; 
 Agências de fomento; 
 Entidades promotoras de 

empreendedorismo e inovação; 
 Empreendimentos coletivos 

(cooperativas, associações); 
 Outras ICTs. 

 



 

 

 

 

 

  Para cumprir sua missão e alcançar o estado 

desejável conforme a Visão estabelecida, o NIT IF 

SERTÃO-PE terá seus esforços orientados por 

diretrizes estratégicas voltadas para o Cidadão-

Usuário (mercado),Sistemas e Processos 

(serviços), Orçamento (financeiro) e 

Aprendizado/Crescimento: 

 Crescimento e capacitação contínua do      
Capital Humano 

 Excelência na prestação de serviços; 

 Atendimento as necessidades de 
mercado; 

 Otimização dos Recursos; 

 Divulgação e comunicação do IF SERTÃO-

PE com o Instituto e a sociedade; 

 Aperfeiçoamento institucional do NIT IF 

SERTÃO-PE; 

 Desenvolvimento da infra-estrutura de 

suporte à propriedade intelectual; 

 Modernização administrativa do NIT IF 

SERTÃO-PE; 

 

8. DIRETRIZES 



 

 

  

A inovação, nos últimos anos, tem-se consolidado como um 
importante fator para garantir crescimento, a competitividade e a 
rentabilidade diferenciada às empresas, essencial para sua sobrevivência no 
mundo globalizado atual. A partir da publicação da Lei nº 10.973, de 
02/12/2004, conhecida como Lei da Inovação, e de seu decreto 
regulamentador, nº 5.563, de 11/10/2005, proliferaram nas Instituições 
Científicas e Tecnológicas (ICT) do Brasil, os chamados Núcleos de Inovação 
Tecnológica (NIT) que tem por função: zelar pela manutenção da política 
institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e 
outras formas de transferência de tecnologia; avaliar e classificar os 
resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o 
atendimento das disposições da Lei. 

O NIT tem, ainda, por função promover a proteção das criações 
desenvolvidas na instituição e opinar quanto à conveniência de divulgação 
das criações desenvolvidas na instituição, passiveis de proteção intelectual. 
Ainda é de sua responsabilidade, acompanhar o processamento dos pedidos 
e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição. As 
principais atividades realizadas pelo NIT IF SERTÃO-PE são: 

 O atendimento, orientação e acompanhamento dos processos 
relacionados à propriedade intelectual; 

 Oferecimento de assessoria técnica e administrativa sobre 
transferência e comercialização de tecnologia;  

 Organização de eventos para disseminação da cultura de proteção à 
propriedade intelectual; 

  assessoria jurídica.  
 

Os recursos que têm financiado essas atividades provêm da Finep, 
principalmente, do CNPq e do Instituto. Através de infra-estruturara e 
pessoal em continua qualificação, o  NIT favorece a criação de um ambiente 
propício para a transferência de tecnologia e para a proteção do 
conhecimento no Instituto, passando a ser o interlocutor central com o setor 
privado e com a própria instituição. 

9. MODELO DE NEGÓCIOS 
 



 

 

 

 

 FORÇAS  FRAQUEZAS 

 

 

 

 

AMBIENTE 

INTERNO 

 

 Capacidade técnica, cientifica e 
compromisso profissional do corpo 
Técnico-Administrativo e Docente; 
 

 Apoio Institucional do IF SERTÃO-PE; 
 

 Política de melhoria da qualificação 
dos Técnicos-Administrativos e Docentes; 
 

 Ser membro da Rede NIT- NE e da 
Rede NIT- Brasil; 
 

 Ampliação do número de Convênios; 
 
 Política da melhoria da 
infraestrutura. 

  

 Fragilidades na 
comunicação interna e externa; 
 

 Divulgação insuficiente 
sobre o NIT na comunidade 
interna e externa; 

 

 Ausência de ato legal de 
homologação dos cargos; 
 

 Baixa habilidade na 
captação de recursos 
financeiros externos; 

 

 Quadro insuficiente de 
técnicos e docentes. 

 OPORTUNIDADES  AMEAÇAS 
 
 
 
 
 
 

 
 
AMBIENTE 

 
EXTERNO 

 

 Política de expansão, sendo previsto 
para o IF SERTÃO-PE a implantação de 
novos Campi; 

 Políticas do Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC, que tem aberto 
novas oportunidades de pesquisa para o 
IF SERTÃO-PE;   

 Implantação da Incubadora INVASF; 

 Cursos, treinamentos e oficinas 
oferecidos pela Rede NIT-NE e Rede NIT-
Brasil; 

 Abertura de editais voltados para 
Inovação Tecnológica; 

 Marco Legal que regulamenta as 
diretrizes da Inovação Tecnológica.  

 Liberação de novos concursos 
públicos para docente e técnico 
administrativo. 

  

 Mudança de Política de 
governo; 
 

 Competitividade das 
demais IES nos editais; 

 

  Entrave nas políticas do 
NIT em função dos órgãos de 
controle; 

 

 Redução ou anulação das 
políticas de expansão da EPT. 
 

 

10. MATRIZ SWOT 



 

 

 

11. ÁREAS ESTRATÉGICAS 

 Política Institucional 

Esta área estratégica refere-se a adequação de instrumentos   

legais e  regulamentórios do NIT além da melhoria continua dos 

recursos humanos, procedimentos e infra-estrutura. 

 Inovação, Propriedade Intelectual 

e Transferência de Tecnologia. 

Refere-se a atividades que promovem a PI no Instituto, 

disseminam a cultura de inovação nos cursos, gerenciam todo o 

acervo de PI produzido no Instituto bem como produzem 

informações tecnológicas, procedimentos de PI,de 

licenciamento e  transferência de tecnologia. 

 Empresa Júnior 

  Abrange ações que buscam apoiar e estimular o espírito   

empreendedor no IF SERTÃO-PE através da constituição e 

desenvolvimento de Empresas Jrs entre os alunos do Instituto. 

 Incubadora 

Compreende as atividades que visam a implantação da 

Incubadora IF SERTÃO-PE.  

 

 

 



 

12. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS 

METAS 

M 

 

Área Estratégica 1: Política 
Institucional 
 

Objetivo 1.1 - Adequar os instrumentos legais 
do NIT IF SERTÃO-PE, bem como homologar os 
cargos de acordo com o organograma aprovado 
no regimento.  

 

Meta 1.1.1 - Realizar 1 revisão anual no Regimento, 
fazendo as atualizações necessárias para que o 
mesmo permaneça em consonância com a lei da 
inovação;   

 

Meta 1.1.2 -Revisar e atualizar semestralmente os  
contratos e termos de sigilo e confidenciabilidade 
utilizados pelo NIT IF SERTÃO-PE até 2012; 

 

Meta 1.1.3 - Realizar 1 atualização do Planejamento 
Estratégico até 2012 e elaboração de 2 relatórios de 
gestão até 2012; 

 

                Meta 1.1.4 - Realizar 1 processo de Atribuição dos 
cargos através de portarias afim de melhor distribuir 
as atividades internas do NIT até 2011. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Estratégica 1: Política 

Institucional 

 

Objetivo 1.2 - Ampliar a Infra-estrutura do 

NIT IF SERTÃO-PE  

 

Meta 1.2.1 - Aquisição de um ambiente de 
cursos e reuniões em 2011; 

 

 

Meta 1.2.2  - Reforma do prédio próprio do NIT 
onde funcionará também a Incubadora do IF 
SERTÃO-PE até 2012; 

 

 

Meta 1.2.3 – Definição de espaço para 
funcionamento de 1 empresa Júnior. 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS 

METAS 

M 

 



 

 

 

 

 

Área Estratégica 1: Política 

Institucional 
 

Objetivo 1.3 – Elaborar e distribuir material de 

divulgação e orientação sobre as ações do NIT 

IF SERTÃO-PE  

 

Meta 1.3.1 - Elaboração anual de 1 mix de folders,     
baners e panfletos de apresentação do NIT;  

 

 

                        Meta 1.3.2 - Apresentação de 2 palestras de 

apresentação do NIT em cada campus por ano;  

 

 

Meta 1.3.2 – Criação do ambiente virtual do NIT IF 

SERTÃO-PE até 2011. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS 

METAS 

M 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Área Estratégica 1: Política 

Institucional 
 

Objetivo 1.4 – Realizar parcerias e 

convênios com redes e núcleos 

congêneres. 

 

           Meta 1.4.1 – 3 Parcerias de âmbito local até      
2012; 

 

              Meta 1.4.2 – 2 parcerias de âmbito Estadual 
Federal até 2012. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS 

METAS 

M 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Área Estratégica 1: Política 

Institucional 
 

Objetivo 1.5 – Promover a contínua 
capacitação dos recursos humanos do 
NIT IF SERTÃO-PE 

 

            Meta 1.5.1 - Participação dos 
coordenadores e técnicos em pelo menos 5 
treinamentos, curso ou  oficinas  até 2012; 

 

Meta 1.5.2 - Participação dos bolsistas em 3  
treinamentos, cursos  ou oficinas até  2012; 

 

Meta 1.5.3 - Participação do NIT IF SERTÃO-
PE em 4 eventos, feiras, congressos ou 
workshop até 2012; 

 

Meta 1.5.4 - Compra de 150 livros que 
abordam a   temática de Inovação 
tecnológica  até 2011. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS 

METAS 

M 

 



 

 

Área Estratégica 2: Inovação, 

Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia. 

 

Objetivo 2.1 – Elaborar e distribuir material 

de divulgação e orientação sobre Inovação, 

Propriedade e Transferência de Tecnologia 

na comunidade interna e externa.  

                     Meta 2.1.1 – Elaboração de 3 folders sobre os 

assuntos referentes a IT,PI e TT até 2011; 

                     Meta 2.1.2 – Elaboração de 3 cartilhas sobre 

It,PI e    TT até 2011; 

Meta 2.1.3  – Publicação de 2 textos de 

divulgação de I,PI e TT   em jornal ou revista do 

instituto até 2012; 

Meta 2.1.4 - Elaboração de 1 jornal/informativo  

trimestralmente; 

Meta 2.1.5 – Realização de 2 Workshop em IT, 

PI e TT até 2012.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS 

METAS 

M 

 



 

 

 

Área Estratégica 2: Inovação, 

Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia. 
 

Objetivo 2.2 – Disseminar a cultura de PI e 

TT no Instituto.  

 

 Meta 2.2.1 - Implantação de 1 disciplina de PI 

e TT nos cursos ofertados pelo Instituto Até 

2012;  

              Meta 2.2.2 - Realização de 2 mini-cursos em 

Elaboração de Projetos de pesquisa de caráter 

inovador até 2012; 

Meta 2.2.3 – Realização de 1 jornada cientifica 

anualmente; 

              Meta 2.2.4 – Realização de 1 prêmio Jovem 

Inventor até 2012. 

  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS 

METAS 

M 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

           

 

Área Estratégica 2: Inovação, 

Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia. 
 

Objetivo 2.3 – Mapear, avaliar e classificar 

os projetos de pesquisa de caráter 

inovador realizados no Instituto, bem 

como manter atualizada a base de dados 

de PI no NIT.  

 

                     Meta 2.3.1 - Mapeamento dos 25 projetos 

PIBIT em andamento até 2012; 

 Meta 2.3.2 - Avaliação, classificação e 

emissão de parecer de conveniência de 

divulgação de 25 projetos PIBIT até 2012; 

                         Meta 2.3.3 – Abertura de 25 bolsas de 

caráter inovador em 2011 e 2012; 

                            Meta 2.3.4 – Identificar todas as pesquisas 
de caráter inovador realizadas no Instituto 
até 2012. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS 

METAS 

M 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Área Estratégica 2: Inovação, 

Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia. 
 

Objetivo 2.4 – Promover Informação 

Tecnológica, mapeamento e valorização de 

tecnologias.  

 

Meta 2.4.1 - Realizar 20 buscas de anterioridade 

até 2012; 

 

Meta 2.4.2 - Realizar 10 prospecções tecnológicas 

até 2012; 

 

Meta 2.4.3 - Identificar 10 Tecnologias 

comercializáveis; 

 

Meta  2.4.4 - Realizar 10 valorizações de 

Tecnologias.    

 

  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS 

METAS 

M 

 



  

Área Estratégica 2: Inovação, 

Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia. 
 

Objetivo 2.5 – Gerenciar a apropriação de 

PI e a TT no Instituto através de proteção, 

licenciamento e transferência das 

tecnologias geradas. 

 

Meta 2.5.1 - Realizar 25 entrevistas com 

inventores vinculados a instituição para viabilizar 

deposito de patente até 2012; 

Meta 2.5.2 - Solicitar 5 depósitos de patentes no 

INPI até 2012; 

Meta 2.5.3 - Realizar 4 licenciamentos e 

Transferência de Tecnologia até 2012; 

Meta 2.5.4 - Avaliação mensal dos depósitos de 

patentes junto ao INPI com envio de situação 

para os inventores. 

 

  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS 

METAS 

M 

 



 

 

  

Área Estratégica 3: Empresa 

Junior 
 

Objetivo 3.1 – Constituir e Regulamentar 

empresa Júnior 

  

       Meta 3.1.1 - Constituir e regulamentar 1 empresa 
Júnior até Dezembro de  2011 no campus 
Petrolina; 
 

 

       Meta 3.1.2 - Constituir e regulamentar 1 empresa 
Júnior até Dezembro de  2011 no campus 
Petrolina Zona Rural; 
 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS 

METAS 

M 

 



 

Área Estratégica 3: Empresa 

Junior 
 

Objetivo 3.2 – Promover o 

desenvolvimento profissional de  seus 

membros. 

 

 
Meta  3.2.1 - Oferecer aos alunos 
integrantes da empresa Júnior 2 mini-cursos 
e palestras semestrais em 2011 e 2012 
abordando os seguintes temas: 
Empreendedorismo, Planejamento 
Estratégico,  Fluxo de Caixa etc; 

 

        
 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS 

METAS 

M 

 



Área Estratégica 3: Empresa 

Júnior 
 

Objetivo 3.3 – Difundir a cultura do 

movimento empresa Junior na instituição e 

na comunidade, assim como garantir a sua 

perenidade. 

 

Meta 3.3.1 - Realizar 2 anuais nos 5 campi a fim 
de esclarecer a comunidade interna da 
importância da empresa Junior dentro da 
Instituição bem como difundir as empresas 
Juniores já instaladas na Instituição; 
 
 
 
Meta 3.3.2 - Fazer 1 mix de divulgação das 
empresas Juniores da Instituição para a 
comunidade externa anualmente.  
 

 

        
 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS 

METAS 

M 

 



Área Estratégica 4: Incubadora 
 

Objetivo 4.1 – Implantar a Incubadora IF 

SERTÃO-PE 

Meta 4.1.1 – Inauguração de 1 prédio próprio 
com mobiliário para incubação de 4 empresas 
até dezembro de 2011; 
 
 
 
Meta 4.1.2 -  Formalizar 4 parcerias até 2011;  
 
 
 

        
 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS 

METAS 

M 

 



  

Área Estratégica 4: Incubadora 
 

Objetivo 4.2 – Incubação de empresas 

 

Meta 4.2.1 - Abrir 1 edital de seleção de empresas 
a serem incubadas no IF SERTÃO-PE até 2012; 
 
 
 
Meta 4.2.2 -  Incubar 4 empresas até 2012.  
 
 
 

        
 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS 

METAS 

M 

 



 

 

 

 

 

Um plano Estratégico demanda avaliação constante de 
desempenho. É uma etapa fundamental para garantir a 
implementação da estratégia e medir os resultados do trabalho.Pode-
se, portanto, definir a monitoração como sendo a atividade necessária 
para verificar se as ações para o alcance dos objetivos estratégicos 
estão sendo realizadas e se os indicadores estão sendo medidos, 
confirmando ou não se a execução das ações impacta positivamente 
para o cumprimento das metas.   

 
O monitoramento e avaliação do Planejamento Estratégico do 

NIT IF SERTÃO-PE será feito através da definição e acompanhamento 
de indicadores de desempenho, reuniões mensais para avaliar as 
atividades desenvolvidas e verificar possíveis falhas, 
acompanhamento dos recursos utilizados e disponíveis, 
acompanhamento dos resultados e uso de medidas corretivas, 
levantamento e divulgação dos resultados para equipe.  

 
Os Indicadores são compreensíveis, de fácil aplicação, claros, 

precisos, e diretamente ligados aos objetivos estratégicos. A tabela a 

seguir  abaixo demonstra como será feito o monitoramento do Plano 

Estratégico. Todos os indicadores devem ter METAS definidas para 

que se estabeleça um padrão de desempenho mínimo esperado e 

para que se possa comparar com o resultado real.  

13. AVALIAÇÃO E CONTROLE 

MODELO DE NEGÓCIOS 
 



Planilha de avaliação e controle de metas – Planejamento Estratégico 2011-
2012 

NIT IF SERTÃO-PE  

               Área Estratégica 1: Política Institucional  

Objetivo Estratégico 
1.1 

Objetivo 1.1 - Adequar 
os instrumentos legais 
do NIT IF SERTÃO-PE, 
bem como homologar 
os cargos de acordo 
com o organograma 
aprovado no 
regimento. 

Meta Real 

Meta 1.1.1 - Realizar 1 revisão anual no Regimento, fazendo as atualizações 
necessárias para que o mesmo permaneça em consonância com a lei da 
inovação;   

 

Meta 1.1.2 -Revisar e atualizar semestralmente os  contratos e termos de sigilo e 
confidenciabilidade utilizados pelo NIT IF SERTÃO-PE até 2012; 

 

  Meta 1.1.3 - Realizar 1 atualização do Planejamento Estratégico até 2012 e 
elaboração de 2 relatórios de gestão até 2012; 

 

  Meta 1.1.4 - Realizar 1 processo de Atribuição dos cargos através de portarias 
afim de melhor distribuir as atividades internas do NIT até 2011. 

 

               Área Estratégica 1: Política Institucional  

Objetivo Estratégico 
1.2 

Ampliar a Infra-
estrutura do NIT IF 
SERTÃO-PE 

Meta Real 

Meta 1.2.1 - Aquisição de um ambiente de cursos e reuniões em 2011;  

Meta 1.2.2  - Reforma do prédio próprio do NIT onde funcionará também a 
Incubadora do IF SERTÃO-PE até 2012; 

 

Meta 1.2.3 – Definição de espaço para funcionamento de 1 empresa Júnior.  

               Área Estratégica 1: Política Institucional  

Objetivo Estratégico 
1.3 

Elaborar e distribuir 
material de divulgação 
e orientação sobre as 
ações do NIT IF 
SERTÃO-PE 

Meta Real 

Meta 1.3.1 - Elaboração anual de 1 mix de folders, baners e panfletos de 

apresentação do NIT; 

 

Meta 1.3.2 - Apresentação de 2 palestras de apresentação do NIT em cada 
campus por ano; 

 

Meta 1.3.2 – Criação do ambiente virtual do NIT IF SERTÃO-PE até 2011.  

               Área Estratégica 1: Política Institucional  

Objetivo Estratégico 
1.4 

Realizar parcerias e 
convênios com redes e 

Meta Real 

Meta 1.4.1 – 3 Parcerias de âmbito local até      2012;  



núcleos congêneres. Meta 1.4.2 – 2 parcerias de âmbito Estadual Federal até 2012.  

                Área Estratégica 1: Política Institucional  

Objetivo Estratégico 
1.5 

 

Promover a contínua 
capacitação dos 

recursos humanos do 
NIT IF SERTÃO-PE 

Meta Real 

Meta 1.5.1 - Participação dos coordenadores e técnicos em pelo menos 5 

treinamentos, curso ou  oficinas  até 2012; 

 

Meta 1.5.2 - Participação dos bolsistas em 3  treinamentos, cursos  ou oficinas 
até  2012; 

 

Meta 1.5.3 - Participação do NIT IF SERTÃO-PE em 4 eventos, feiras, congressos 
ou workshop até 2012; 

 

Meta 1.5.4 - Compra de cerca de 150 livros que abordam a   temática de 
Inovação tecnológica  até 2011. 

 

Área Estratégica 2: Inovação, Propriedade Intelectual e 
Transferência de Tecnologia. 

 

Objetivo Estratégico 
2.1 

 

Objetivo 2.1 – Elaborar 
e distribuir material de 

divulgação e 
orientação sobre 

Inovação, Propriedade 
e Transferência de 

Tecnologia na 
comunidade interna e 

externa. 

Meta Real 

Meta 2.1.1 – Elaboração de 3 folders sobre os assuntos referentes a IT,PI e TT até 

2011; 

 

Meta 2.1.2 – Elaboração de 3 cartilhas sobre It,PI e    TT até 2011;  

Meta 2.1.3  – Publicação de 2 textos de divulgação de I,PI e TT   em jornal ou 
revista do instituto até 2012; 

 

Meta 2.1.4 - Elaboração de 1 jornal/informativo  trimestralmente;  

Meta 2.1.5 – Realização de 2 Workshop em IT, PI e TT até 2012.  

                 Área Estratégica 2: Inovação, Propriedade Intelectual 
e Transferência de Tecnologia. 

 

Objetivo Estratégico 
2.2 

 

Objetivo 2.2 – 
Disseminar a cultura 

de PI e TT no Instituto 

Meta Real 

Meta 2.2.1 - Implantação de 1 disciplina de PI e TT nos cursos ofertados pelo 

Instituto Até 2012; 

 

Meta 2.2.2 - Realização de 2 mini-cursos em Elaboração de Projetos de pesquisa 
de caráter inovador até 2012; 

 

Meta 2.2.3 – Realização de 1 jornada cientifica anualmente;  

Meta 2.2.4 – Realização de 1 prêmio Jovem Inventor até 2012.  



                 Área Estratégica 2: Inovação, Propriedade Intelectual 
e Transferência de Tecnologia. 

 

Objetivo Estratégico 
2.3 

Mapear, avaliar e 
classificar os projetos 

de pesquisa de caráter 
inovador realizados no 

Instituto, bem como 
manter atualizada a 

base de dados de PI no 
NIT. 

Meta Real 

Meta 2.3.1 - Mapeamento dos 25 projetos PIBIT em andamento até 2012;  

Meta 2.3.2 - Avaliação, classificação e emissão de parecer de conveniência de 
divulgação de 25 projetos PIBIT até 2012; 

 

Meta 2.3.3 – Abertura de 25 bolsas de caráter inovador em 2011 e 2012;  

Meta 2.3.4 – Identificar todas as pesquisas de caráter inovador realizadas no 
Instituto até 2012. 

 

                 Área Estratégica 2: Inovação, Propriedade Intelectual 
e Transferência de Tecnologia. 

 

Objetivo Estratégico 
2.4 

Promover Informação 
Tecnológica, 

mapeamento e 
valorização de 

tecnologias. 

Meta Real 

Meta 2.4.1 - Realizar 20 buscas de anterioridade até 2012;  

Meta 2.4.2 - Realizar 10 prospecções tecnológicas até 2012;  

Meta 2.4.3 - Identificar 10 Tecnologias comercializáveis;  

Meta  2.4.4 - Realizar 10 valorizações de Tecnologias.     

                 Área Estratégica 2: Inovação, Propriedade Intelectual 
e Transferência de Tecnologia. 

 

Objetivo Estratégico 
2.5 

Gerenciar a 
apropriação de PI e a 

TT no Instituto através 
de proteção, 

licenciamento e 
transferência das 

tecnologias geradas. 

Meta Real 

Meta 2.5.1 - Realizar 25 entrevistas com inventores vinculados a instituição para 

viabilizar deposito de patente até 2012; 

 

Meta 2.5.2 - Solicitar 5 depósitos de patentes no INPI até 2012;  

Meta 2.5.3 - Realizar 4 licenciamentos e Transferência de Tecnologia até 2012;  

Meta 2.5.4 - Avaliação mensal dos depósitos de patentes junto ao INPI com envio 

de situação para os inventores. 

 

Área Estratégica 3: Empresa Junior  

Objetivo Estratégico 
3.1 

Constituir e 
Regulamentar 

Meta Real 

Meta 3.1.1 - Constituir e regulamentar 1 empresa Júnior até Dezembro de  2011 

no campus Petrolina; 

 



 

empresa Júnior. Meta 3.1.2 - Constituir e regulamentar 1 empresa Júnior até Dezembro de  2011 

no campus Petrolina Zona Rural; 

 

Área Estratégica 3: Empresa Junior  

Objetivo Estratégico 
3.2 

Promover o 
desenvolvimento 

profissional de  seus 
membros. 

Meta Real 

Meta  3.2.1 - Oferecer aos alunos integrantes da empresa Júnior 2 mini-cursos e 

palestras semestrais em 2011 e 2012 abordando os seguintes temas: 

Empreendedorismo, Planejamento Estratégico,  Fluxo de Caixa etc; 

 

Área Estratégica 3: Empresa Junior  

Objetivo Estratégico 
3.3 

Difundir a cultura do 
movimento empresa 
Junior na instituição e 
na comunidade, assim 

como garantir a sua 
perenidade. 

Meta Real 

Meta 3.3.1 - Realizar 2 anuais nos 5 campi a fim de esclarecer a comunidade 

interna da importância da empresa Junior dentro da Instituição bem como 

difundir as empresas Juniores já instaladas na Instituição; 

 

Meta 3.3.2 - Fazer 1 mix de divulgação das empresas Juniores da Instituição para 

a comunidade externa anualmente. 

 

Área Estratégica 4: Incubadora  

Objetivo Estratégico 
4.1 

Implantar a 
Incubadora IF SERTÃO-

PE 

Meta Real 

Meta 4.1.1 – Inauguração de 1 prédio próprio com mobiliário para incubação de 4 

empresas até dezembro de 2011;  

 

Meta 4.1.2 -  Formalizar 4 parcerias até 2011;  

Área Estratégica 4: Incubadora  

Objetivo Estratégico 
4.2 

Implantar a 
Incubadora IF SERTÃO-

PE 

Meta Real 

Meta 4.2.1 - Abrir 1 edital de seleção de empresas a serem incubadas no IF 

SERTÃO-PE até 2012; 

 

Meta 4.2.2 -  Incubar 4 empresas até 2012.  


