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1 APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO
O presente documento apresenta de forma sucinta o resultado do
levantamento de dados realizado junto a todos os servidores lotados e ativos na
Editora da Universidade Federal de Santa Catarina (EdUFSC), com vistas à
elaboração do planejamento estratégico para a Editora, para o período 2017-2020.
A construção do documento estendeu-se por vários meses, em razão da troca
de gestão na Editora (maio/2016) e, de início a EdUFSC encontrava-se com alguns
problemas quanto da falta de: servidores na estrutura para dar conta da execução de
todas as rotinas; da renovação do contrato com a Fundação de Apoio à Pesquisa e
Extensão Universitária (FAPEU); da renovação de praticamente todos os membros do
Conselho Editorial (com as Portarias vencidas ou não expedidas), além dos fatos
mais recentes na Universidade, que afetam diretamente à toda a comunidade.
Para a realização do planejamento, a atual direção buscou a parceria e o
envolvimento de toda a equipe da Editora. Assim, foram adotados alguns
procedimentos, indispensáveis à formulação dos objetivos estratégicos, bem como
definição da missão e visão, além da identificação dos valores organizacionais que
norteiam a existência da Editora da UFSC:
1) reunião de sensibilização com pessoa externa à Editora;
2) distribuição de formulário entre a equipe para levantamento de dados para
análise SWOT;
3) reunião geral para discussão dos dados levantados, em 09/11/2017, às 10h,
4) reunião geral para apresentação do relatório final, em 04/12/2017, às 10h.
Cabe ressaltar que foi importante a palestra proferida pelo prof. dr. Cristiano J.
Castro de A. Cunha que abordou e detalhou sobre o planejamento estratégico:
conceitos, funções, importância e formas de execução.
Em virtude dos problemas inicialmente relatados, a construção deste
documento deu-se ao longo do presente ano e algumas ações já foram
encaminhadas, como é o caso da submissão e aprovação do Regimento Interno da
EdUFSC, que foi recuperado e atualizado no transcorrer do segundo semestre de
2016, corrigido e aprovado pelo Conselho Editorial da EdUFSC e aprovado pelo
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Conselho Universitário da UFSC, conforme Resolução Normativa nº 112/2017/CUn,
de 14 de novembro de 2017 (Anexo A).
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2 BREVE HISTÓRICO DA EdUFSC
A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por meio do Gabinete da
Reitoria, na pessoa do então Reitor professor Ernani Bayer (1980-1984), publicou a
Resolução nº 005/GR/80, de 30/10/1980, a qual instituiu o Conselho Editorial (CE),
Comissões Editoriais e a Editora da UFSC (EdUFSC). A regulamentação da EdUFSC
dá-se, efetivamente, pela Portaria 0533/GR/1980, de 12 de dezembro de 1980
(UFSC, 1980).
Desde então, poucas alterações regimentais foram registradas, sendo que o
novo Regimento Interno, aprovado pelo Conselho Editorial, foi submetido à
apreciação do Conselho Universitário da UFSC e aprovado em 14 de novembro de
2017 (Anexo A).
Na estrutura da Universidade - 2017, a EdUFSC está como órgão suplementar,
vinculada ao Gabinete da Reitoria. Os processos administrativos, orçamentários e
financeiros da Editora são atendidos pela Direção-Geral do Gabinete da Reitoria.
A EdUFSC é constituída, desde sua criação, em termos organizacionais por um
Diretor Executivo, um corpo de servidores técnico-administrativos e pelo Conselho
Editorial, formado por servidores docentes ou não, das diversas áreas de
conhecimento na UFSC. Atuaram como Diretores Executivos:
1) Prof. João Nilo Linhares – Ciências da Administração (CAD) – período:
março/1981 a dezembro/1982;
2) Jorn. Salim Miguel – Jornalismo - junho/1983 a junho/1991;
3) Prof. Alcides Buss - Língua e Literatura Vernáculas (DLLV) - junho/1991 a
maio/2008;
4) Prof. Luiz Henrique de Araújo Dutra – Filosofia (CFH) - maio/2008 a
março/2010;
5) Prof. Sergio Luiz Rodrigues Medeiros - Língua e Literatura Vernáculas
(DLLV) - março/2010 a julho/2013;
6) Prof. Fabio Luiz Lopes da Silva - Língua e Literatura Vernáculas (DLLV) julho/2013 a maio/2016.

6

7) Profª Gleisy Regina Bóries Fachin - Ciência da Informação (CIN) – desde
maio/2016.
Para realizar suas atividades, a EdUFSC, ainda que se constitua como órgão
suplementar na estrutura da Universidade, atua com projeto de extensão, submetido à
aprovação da Pró-Reitoria de Extensão da UFSC. A execução financeira e
acompanhamento do projeto dá-se mediante contrato com FAPEU.
Ao longo de seus 37 anos de serviços prestados, a EdUFSC conquistou o
reconhecimento no cenário editorial, graças à qualidade e à variedade de títulos
publicados. As cuidadosas características técnicas das obras promovem por si só o
catálogo da EdUFSC, o que facilita a distribuição e a comercialização dos produtos
com o selo da Editora.
Sua estrutura administrativa/financeira é respaldada por contrato com a FAPEU
ao longo destes 37 anos, aprovadas por seu Conselho Editorial, encaminhada às
instâncias superiores da UFSC e disponibilizadas pela FAPEU.
Os relatórios técnicos, elaborados semestralmente pelo Coordenador do
Projeto, estão disponíveis no sítio eletrônico da FAPEU, na aba Transparência, Portal
da Transparência, Projetos, selecionado-se o projeto 0772016 – Editora da UFSC,
conforme o link:
https://fap6.fapeu.org.br/scripts/fapeusite.pl/swfwfap151link?programa=swfwfap151&ponteiro=0x0177bc12
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3 CONSELHO EDITORIAL
O Conselho Editorial é órgão consultivo e deliberativo em matéria editorial da
Editora da UFSC e é presidido pela Diretora Executiva da EdUFSC. Compõem o
Conselho Editorial (2016-2018) os seguintes servidores, docentes e técnicoadministrativo:
Quadro 1: Composição do Conselho Editorial da EdUFSC.
Centro/Sigla
Centro de Ciências
Agrárias/CCA
Centro de Ciências
Biológicas/CCB
Centro de Comunicação e
Expressão/CCE
Centro de Ciências da
Saúde/CCS
Centro de Ciências
Jurídicas/CCJ

Profs. Titular/Suplente
Titular Sandra Regina Souza Teixeira de
Carvalho
Suplente Fabiano Dahlke
Titular Aguinaldo Roberto Pinto
Suplente André de Avila Ramos
Titular Mauri Furlan
Suplente Claudia Borges de Faveri
Titular Ana Paula de Oliveira Santana
Suplente Walter Ferreira de Oliveira
Titular Marilda Aparecida de Oliveira Effting
Suplente Clarindo Epaminondas de Sa Neto

Centro de Desportos/CDS
Centro de Ciências da
Educação/CED
Centro de Filosofia e
Ciências Humanas/CFH

Titular Carlos Luiz Cardoso
Suplente Francisco Emilio de Medeiros
Titular Ana Lice Brancher
Suplente Rosângela Schwarz Rodrigues
Titular Kátia Maheirie
Suplente Vania Zikan Cardoso

Centro
Socioeconômico/CSE
Centro Tecnológico/CTC

Titular Eliete Cibele Cipriano Vaz
Suplente Evelize Welzel
Titular Luis Alberto Gómez

Campus Blumenau

Titular Gestine Cássia Trindade
Suplente Júlio Faria Corrêa

Campus Curitibanos

Titular Katia Jakovljevic Pudla Wagner
Suplente Manoela de Leon Nobrega Reses

Campus Joinville
EdUFSC

Titular Pedro Paulo de Andrade Júnior
Suplente Janaina Renata Garcia
Gleisy Regina Bories Fachin

Portaria n./data
2156/2016/GR, de
22/09/2016
1863/2017/GR, de
1°/08/2016
1863/2017/GR, de
1°/08/2016
1863/2017/GR, de
1º/08/2016
2156/2016/GR, de
22/09/2016
2622/2017/GR, de
23/11/2017
2156/2016/GR, de
22/09/2016
2156/2016/GR, de
22/09/2016
2156/2016/GR, de
22/09/2016
1863/2017/GR, de
1°/08/2016
2156/2016/GR, de
22/09/2016
2156/2016/GR, de
22/09/2016
2156/2016/GR, de
22/09/2016
1863/2017/GR, de
1°/08/2016
2495/2016/GR, de
08/11/2016
1255/2017/GR, de
5/06/2017
2156/2016/GR, de
22/09/2016
991/2016/GR, de
11/05/2016

Fonte: Documentos da EdUFSC, 2017.
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As atribuições do Conselho Editorial podem ser consultados no Regimento
Interno da EdUFSC (Anexo A).
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4 DIRETORIA EXECUTIVA E DIVISÕES
A estrutura organizacional da EdUFSC é representada na Figura 1, conforme
apresentado a seguir:
Figura 1: Organograma da EdUFSC

Direção Executiva

Secretaria

Divisão
Administrativa e
Financeira

Divisão Editorial

Divisão de Vendas
e Marketing

Fonte: Documentos da Editora, 2017.

A Direção Executiva da EdUFSC é conduzida pela professora Gleisy Regina
Bóries Fachin, designada pela Portaria nº 991/2016/GR, de 11/05/2016, com mandato
de quatro anos. As competências de cada uma das Divisões e Secretaria estão
descritas no Regimento Interno da Editora (Anexo A) e foram aprovadas pelo
Conselho Editorial da EdUFSC, em reunião realizada em 17/08/2017 e pelo Conselho
Universitário da UFSC em 14/11/2017.
A Divisão Administrativa e Financeira está sob a responsabilidade da servidora
Flavia A. de Souza Vicenzi, designada pela Portaria nº 1366/2017/GR, de 16 de junho
de 2017.
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A Divisão Editorial está sob a responsabilidade do servidor Paulo Roberto da
Silva, designado pela Portaria nº 2039/2013/GR, de 30 de outubro de 2013.
A Divisão de Vendas e Marketing está sob a responsabilidade do servidor
Fernando Argiles Wolff, designado pela Portaria nº 1367/2017/GR, de 16 de junho de
2017.
A secretaria da EdUFSC está a cargo da servidora Mabel Fatima Schleder
Cezar Wiggers.
A EdUFSC conta com uma equipe de 13 servidores e mais um docente no
cargo de direção, conforme representa o Quadro 2.
Quadro 2:– Corpo técnico da Editora

Cargo
Administrador (um em cooperação técnica)
Assistente em administração
Auxiliar em administração
Desenhista técnico – Especialidade
Programador visual
Revisor de texto
Técnico em assuntos educacionais
Docente (cargo Diretor)

Quantitativo
02
03
01
01
01
03
02
01

Fonte: Documentos da EdUFSC, 2017.

Cabe salientar ainda que a EdUFSC oferta estágios à graduação e pósgraduação da UFSC e conta com seis bolsas de estágios no presente ano (2017).
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5 NEGÓCIO (OFÍCIO)
Conforme seu histórico, a EdUFSC se constituiu, ao longo de sua existência,
em uma editora universitária de renome, atuando, de forma contínua, no mercado
editorial local e nacional. Tem como negócio (ofício):
a) ofertar obras impressas de relevância acadêmica e literária com o selo da
EdUFSC, com preços de capa competitivos;
b) atender a demanda dos alunos de graduação, pós-graduação e comunidade
em geral local, nacional e internacional; e
c) ofertar e-books em acesso aberto.
Para tanto, deve divulgar, o mais amplamente possível, o catálogo da Editora,
de tal forma que a comercialização mantenha um fluxo financeiro satisfatório,
proporcionando o contínuo lançamento de novos títulos, oportunizando assim acesso
ao mercado editorial dos autores, os novos e os já consagrados, sejam da
comunidade interna da UFSC ou geral. Salienta-se ainda que a Editora da UFSC é
uma entidade sem fins lucrativos, voltada à produção acadêmica, sendo que a
comercialização dos livros é o que viabiliza e dá sustentabilidade, continuamente, às
novas publicações.
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6 VALORES ORGANIZACIONAIS
Todas as atividades da EdUFSC são pautadas por valores organizacionais que
transcendem as gestões, ao longo do tempo.
Assim, os valores descritos abaixo, configuram-se na identidade e essência da
EdUFSC:
a) Ética
b) Respeito
c) Seriedade
d) Transparência
e) Rigor técnico
Tais valores, apontados pela equipe da EdUFSC são praticados ao longo de
sua existência, atualizando-se e consolidando-se com os passar de anos, imunes às
movimentações de gestores e servidores do quadro efetivo.
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7 MISSÃO
Contribuir com a disseminação do conhecimento, por meio da publicação de
obras de cunho acadêmico e literário, com excelência técnica quanto aos aspectos de
revisão, editoração e impressão, com preços de capa acessíveis aos estudantes e ao
público em geral, cumprindo assim sua função social enquanto editora de uma
universidade pública federal.
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8 VISÃO
Inserir e manter o selo da EdUFSC no cenário e mercado literário nacional,
figurando entre as grandes editoras universitárias nacionais, de tal forma que seja
reconhecida como indispensável à UFSC e à comunidade acadêmica em geral, dado
o cumprimento de seu papel social.
Torna-se, dentro dos próximos quatro anos, umas das mais organizadas
editoras universitárias nacionais, atuando de forma regularizada quanto aos aspectos
de comercialização e distribuição de obras impressas e no lançamento de e-books de
acesso aberto.
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9 ANÁLISE SWOT
Para a elaboração da análise SWOT (em português FOFA = Força e
Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) foram realizadas duas reuniões com toda a
equipe da Editora.
Na primeira oportunidade, em 28/07/2017, a equipe reuniu-se com o prof. dr.
Cristiano Jose Castro de Almeida Cunha, vinculado à Engenharia de Gestão do
Conhecimento, da UFSC. A reunião teve como objetivo sensibilizar os participantes
com os fundamentos do tema planejamento estratégico, bem como quanto a
importância da elaboração do documento, de forma participativa.
Em um segundo momento, em 01/11/2017, foi enviado, via e-mail institucional
dos servidores, o formulário para coleta de informações quanto as suas percepções
individuais ou coletivas por setor, das forças e oportunidades, assim como das
fraquezas e ameaças presentes nos ambientes internos e externos e que influenciam
diretamente as rotinas e capacidade da Editora para a concretização de sua missão.
Em 09/11/2017, a equipe reuniu-se novamente para conhecer, discutir e
consolidar em um único documento, as respostas registradas nos formulários de
coleta de dados.
As percepções/respostas são apresentadas no Quadro 3, a seguir.
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Quadro 3: Compilação de percepções individuais dos servidores da EdUFSC.
AJUDA

ATRAPALHA

Força

Fraqueza

- Qualificação da equipe.
- Experiência da equipe.
- Orgulho de fazer parte da equipe.
- União da equipe.
- Relacionamento amigável entre a
equipe.
- Estrutura física própria e adequada.
- Infraestrutura de equipamentos/
computadores e materiais de consumo.
- Atos administrativos dos servidores
pautados na ética e na legalidade.
- Alta qualidade das obras.
- Pareceristas voluntários.
- Imagem da Editora: divulgação/
marketing.
- Gestão dos recursos humanos.
- Reuniões semanais.
- Promoções estratégicas de vendas de
livros.
- Participação em feiras e eventos.
- Veículo próprio.
- Estrutura hierárquica por áreas/funções.
- Facilidade em obter conteúdo a ser
publicado (pesquisas, traduções).
- Possuir conselho editorial qualificado.
- Ser vinculada à UFSC.
- Ter a marca UFSC em seu nome.
- Poder se utilizar de outros
serviços/apoio da UFSC (BU. AGECOM,
TV UFSC, IU).
- Coedições.
- Fazer parte da ABEU.
- Possuir boa reputação entre as editoras
universitárias.
- Ter apoio da alta administração da
UFSC.
- Revisão e atualização do Regimento
Interno da Editora.
- Credibilidade interna.
- Estoque de obras para pronta-entrega.

- Quadro reduzido de servidores, acarretando
em excessivas atribuições para cada membro.
- Falta de cursos de capacitação oferecidos pela
UFSC para as diversas áreas da Editora.
- O acesso ao prédio, não oferece condições
favoráveis (ou é lama ou poeira).
- Para ligar os computadores na energia,
estamos com muitos problemas com a falta de
tomadas e atendimento deficiente por parte da
PU/UFSC.
- Projeto elétrico feito na PU/UFSC, mas sem
previsão de andamento.
- Tempo longo para análise e aprovação das
obras na percepção dos autores.
- Ausência de banco de pareceristas.
- Política Editorial não definida.
- Ausência de recursos financeiros.
- Dificuldade em conseguir pareceristas
(voluntários e ad-hoc).
- Melhorar a comunicação interna.
- Melhor definição dos servidores que participam
- Pouca interação entre as áreas.
- Falta de suporte em TI (contato com a Partner,
catálogo, Versashop).
- Composição de grande parte da equipe por
estagiários.
- Excesso de burocracia
- Não dispor de orçamento via administração da
UFSC: dependência exclusiva das vendas para
a publicação de novos títulos.
- Publicar livros com baixo apelo comercial e
tiragens reduzidas.
- Dificuldade na seleção e substituição de
pessoal.
- Contratação dependente de concurso público.
- Distribuição deficitária devido à ausência da
nota fiscal e a própria dinâmica das editoras
universitárias.
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- Livraria própria com boa localização.
- Aquisição de novos integrantes para a
equipe que somaram.
- Estrutura de uma das mais conceituadas
universidades federais do país.
- Prédio próprio com instalações elétricas
de 35 anos.
- Reconhecimento pelos pares
- Possuir boa reputação entre as editoras
universitárias.

AMBIENTE EXTERNO

Oportunidades
- Credibilidade do selo editorial.
- Atendimento a nichos específicos:
reconhecimento do esforço da editora de
trabalhar com obras que não seriam
publicadas pela iniciativa privada.
- Existência de cursos de capacitação
para revisão de textos.
- Participar de eventos e feiras,
divulgando nossos livros, tanto dentro
como fora da UFSC.
- Atrair livros publicados pela UFSC sem o
selo da EdUFSC.
- Conhecer outras Editoras / troca de
conhecimentos.
- Compra de softwares originais.
- Parcerias com outras Editoras.
- Vinculação direta ao Gabinete da
Reitoria.
- Bom relacionamento entre Direção e
GR.
- Contrato com Fundação de Apoio.
- Utilização da imprensa universitária,
desde que melhoradas as condições
atuais de equipamento e pessoal.
- Aumentar a comercialização própria de
livros por meio da livraria virtual.
- Incrementar a distribuição e venda a
partir da implantação da nota fiscal.
- Publicação e distribuição de e-book por
meio de parcerias ou plataforma própria.
- Comercializar direito autoral para outros
países.

- Recuperação do registro de dados antigos.
- Ausência processo licitatório próprio, para a
publicação de obras em gráficas privadas.
- Ausência de nota fiscal para regular
comercialização de obras.
- Ausência de mapeamento/conhecimento dos
fluxos internos.
- Falta de planejamento.
- Troca de estagiários constante.
- Pouca divulgação nas mídias.
- Falta de catálogo (pedido constante dos
clientes).
- Falta de livraria virtual.
Ameaças
- Crise econômica e política que afeta o poder
de compra dos clientes
- Política de vendas mais agressiva de editoras
privadas.
- Governo federal privatizar as universidades
federais.
- Não haver novos concursos públicos.
- Trabalhar com esforços desnecessários.
- Indisponibilidade de softwares adequados
para a diagramação. FALAR DA SETIC, QUE
NÃO ENTENDE ESPECIFICIDADES
- Corte de recursos financeiros para impressão
de livros.
- Baixa prospecção de novos clientes.
- Ausência de recursos financeiros.
- “Pressão” do GR para utilizar a Imprensa
Universitária e impossibilidade de ser atendido
integralmente pela mesma.
- Impossibilidade de realizar licitação própria
para impressão de livros.
- Excesso de burocracia
- Concorrência de editoras públicas e privadas.
- Perda de autores (títulos) para outras
editoras.
- Falta de recurso orçamentário (UFSC).
- Falta de reposição de funcionários decorrente
de aposentadorias.
- Alta do custo do frete.
- Ausência de transportadora, exceto Correios.
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- Reconhecimento pelas demais editoras
quanto a qualidade das obras publicadas
com o selo da EdUFSC
- Facilidade e boa aceitação para a
distribuição das obras, via livrarias
particulares, incrementando as vendas
- Oferecer gratuitamente aos livreiros e
distribuidores livros da EdUFSC,
principalmente lançamentos.
- Manter uma rotatividade dos livros
consignados.
- Participação constante em feiras e
eventos, divulgando assim a produção da
EdUFSC.
- Localização da livraria em ponto
estratégico.
- Promover promoção das obras.

- Cortes no orçamento da universidade.
- Greves nas universidades.
- Não ter apoio da alta administração da UFSC.
- Aumento do preço do papel (principal insumo).
- Altos custos que dificultam a participação em
eventos externos à EdUFSC
- Inadimplência por parte dos clientes
- Ausência de posicionamento da ABEU em
defesa das editoras universitárias, quanto a
destinação de créditos orçamentários
governamentais para a publicação de obras de
cunho acadêmico
- Falta de diversificação do catálogo.
- Falta de hábito de leitura.
- Falta de NF.
- Sistema de venda atual, somente via e-mail,
percebe-se a falta de uma livraria virtual.
- Maquinário da Imprensa Universitária
desatualizado.
- Questões decorrentes da estrutura
organizacional da UFSC que não permitem que
a Editora tenha um profissional de TI para
atender suas especificidades.
- Cursos de capacitação para revisão de textos
oferecidos fora de Florianópolis, por ex., Belo
Horizonte, Pelotas, Rio de Janeiro, São Paulo e
ausência de recursos.

Fonte: Documentos da EdUFSC, 2017.

Para melhor mapeamento e organização dos pontos elencados pela equipe, os
Quadros 4 e 5 apresentam os pontos fortes e os fracos, as oportunidades e as
ameaças, respectivamente, agrupados por tema:
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Quadro 4: Pontos fortes e fracos no ambiente interno – compilação.
PONTOS FORTES (FORÇA)

PONTOS FRACOS (FRAQUEZA)

a) no segmento gestão de pessoas:
- qualificação da equipe.
- experiência da equipe.
- orgulho de fazer parte da equipe.
- união da equipe.
- relacionamento amigável entre a equipe.
- gestão dos recursos humanos.

a) no segmento gestão de pessoas:
- quadro reduzido de servidores, acarretando em
excessivas atribuições para cada membro.
- falta de cursos de capacitação oferecidos pela
UFSC para as diversas áreas da Editora.
- problemas na comunicação interna.
- melhor definição dos servidores que participam
das reuniões.
- pouca interação entre as áreas.
- composição de grande parte da equipe por
estagiários.
- falta de suporte em TI (necessário para contato
com a empresa Partner, para manutenção do
catálogo, para atender ao sistema Versa Shop).
- dificuldade na seleção e substituição de pessoal.
- contratação dependente de concurso público.
- troca de estagiários constante.
b) no segmento infraestrutura física:
- o prédio é próprio, no entanto sua rede elétrica
tem cerca de 35 anos, dificultando a instalação de
novos equipamentos.
- o acesso ao prédio não oferece condições
favoráveis (ou é lama ou poeira).
- para ligar os computadores na energia, estamos
com muitos problemas com a falta de tomadas e
atendimento deficiente por parte da Prefeitura
Universitária – PU/UFSC.
- projeto elétrico feito na PU/UFSC, mas sem
previsão de andamento.
c) no segmento estrutura organizacional:
- excesso de burocracia.
- dificuldade na recuperação do registro de dados
antigos.
- ausência de processo licitatório próprio, para a
publicação de obras em gráficas privadas.
- ausência de mapeamento/conhecimento dos
fluxos internos.
- falta de planejamento.

b) no segmento infraestrutura física:
- estrutura física própria e adequada;
- infraestrutura de
equipamentos/computadores e materiais de
consumo.
- veículo próprio.
- livraria própria com boa localização.
- prédio próprio.

c) no segmento estrutura organizacional:
- atos administrativos dos servidores pautados
na ética e na legalidade.
- reuniões semanais.
- estrutura hierárquica por áreas/funções.
- possuir conselho editorial qualificado.
- ser vinculada à UFSC.
- ter a marca UFSC em seu nome.
- poder se utilizar de outros serviços/apoio da
UFSC (Biblioteca Universitária -BU, Agência
de Comunicação da UFSC - AGECOM, TV
UFSC, Imprensa Universitária - IU).
- ter apoio da alta administração da UFSC.
- revisão e atualização do Regimento Interno
da Editora.
- credibilidade interna.
- estrutura de uma das mais conceituadas
universidades federais do país.
- aquisição de novos integrantes para a equipe
que somaram.
d) no segmento editorial:
- fazer parte da Associação Brasileira de
Editoras Universitárias – ABEU.
- alta qualidade das obras.
- pareceristas voluntários.

d) no segmento editorial:
- tempo longo para análise e aprovação das obras
na percepção dos autores.
- ausência de banco de pareceristas.
- política editorial não definida.
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- imagem da Editora: divulgação/marketing.
- promoções estratégicas de vendas de livros.
- participação em feiras e eventos.
- facilidade em obter conteúdo a ser publicado
(pesquisas, traduções).
- coedições.
- possuir boa reputação entre as editoras
universitárias.
- estoque de obras para pronta-entrega;
- reconhecimento pelos pares.
- possuir boa reputação entre as editoras
universitárias.

- ausência de recursos financeiros.
- dificuldade em conseguir pareceristas
(voluntários e ad-hoc).
- não dispor de orçamento via administração da
UFSC: dependência exclusiva das vendas para a
publicação de novos títulos.
- publicar livros com baixo apelo comercial e
tiragens reduzidas.
- distribuição deficitária devido à ausência da nota
fiscal e a própria dinâmica das editoras
universitárias.
- ausência de nota fiscal para regular
comercialização de obras.
- pouca divulgação nas mídias.
- falta de catálogo (pedido constante dos
clientes).
- falta de livraria virtual.

Fonte: Documentos da EdUFSC, 2017.

Quadro 5: Oportunidades e ameaças no ambiente externo - compilação.
OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

a) no segmento gestão de pessoas:
- Existência de cursos de capacitação para
revisão de textos.

a) no segmento gestão de pessoas:
- Não haver novos concursos públicos.
- Trabalhar com esforços desnecessários.
- Falta de reposição de funcionários decorrente
de aposentadorias.
- Greves nas universidades.
- Questões decorrentes da estrutura.
organizacional da UFSC que não permitem que a
Editora tenha um profissional de TI para atender
suas especificidades.
- Cursos de capacitação para revisão de textos
oferecidos fora de Florianópolis, por ex., Belo
Horizonte, Pelotas, Rio de Janeiro, São Paulo e
ausência de recursos.

b) no segmento infraestrutura física:
- Compra de softwares originais.
- Localização da livraria em ponto estratégico.

b) no segmento infraestrutura física:
- Indisponibilidade de softwares adequados para
a diagramação SETIC não entende
especificidades.
- Ausência de transportadora, exceto Correios, e
fretes/serviços muito caros.
- Falta de nota fiscal.
- Sistema de venda atual, somente via e-mail,
percebe-se a falta de uma livraria virtual.
c) no segmento estrutura organizacional:
- Governo federal privatizar as universidades
federais.
- Corte de recursos financeiros para impressão de
livros, via UFSC.
- “Pressão” do Gabinete da Reitoria para utilizar a
Imprensa Universitária e impossibilidade de ser
atendido integralmente pela mesma.
- Impossibilidade de realizar licitação própria para
impressão de livros.
- Excesso de burocracia.

c) no segmento estrutura organizacional:
- Vinculação direta ao Gabinete da Reitoria;
- Bom relacionamento entre Direção e GR;
- Contrato com Fundação de Apoio.
- Utilização da imprensa universitária, desde
que melhoradas as condições atuais de
equipamento e pessoal.
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-.Não ter apoio da alta administração da UFSC.
- Ausência de posicionamento da ABEU em
defesa das editoras universitárias, quanto a
destinação de créditos
orçamentários.governamentais para a publicação
de obras de cunho acadêmico.
- Maquinário da Imprensa Universitária
desatualizado.
d) no segmento editorial:
- Credibilidade do selo editorial.
- Atendimento a nichos específicos:
reconhecimento do esforço da editora de
trabalhar com obras que não seriam
publicadas pela iniciativa privada.
- Participar de eventos e feiras, divulgando
nossos livros, tanto dentro como fora da
UFSC.
- Atrair livros publicados pela UFSC sem o
selo da EdUFSC;
- Conhecer outras Editoras / troca de
conhecimentos.
- Parcerias com outras Editoras.
- Aumentar a comercialização própria de livros
por meio da livraria virtual.
- Incrementar a distribuição e venda a partir da
implantação da nota fiscal.
- Publicação e distribuição de e-book por meio
de parcerias ou plataforma própria.
- Comercializar direito autoral para outros
países.
- Reconhecimento pelas demais editoras
quanto a qualidade das obras publicadas com
o selo da EdUFSC.
- Facilidade e boa aceitação para a
distribuição das obras, via livrarias
particulares, incrementando as vendas.
- Oferecer gratuitamente aos livreiros e
distribuidores livros da EdUFSC,
principalmente lançamentos.
- Manter uma rotatividade dos livros
consignados.
Fonte: Documentos da EdUFSC, 2017.

d) no segmento editorial:
- Crise econômica e política que afeta o poder de
compra dos clientes
- Política de vendas mais agressiva de editoras
privadas.
- Baixa prospecção de novos clientes.
- Concorrência de editoras públicas e privadas.
- Perda de autores (títulos) para outras editoras.
- Falta de hábito de leitura.
- Aumento do preço do papel (principal insumo).
- Altos custos que dificultam a participação em
eventos externos à EdUFSC.
- Inadimplência por parte dos clientes.
- Falta de diversificação do catálogo.

Tendo sido elencados os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças,
passa-se a estabelecer os objetivos estratégicos, organizados em uma lógica de
inter-relacionamento (mapa estratégico) entre as seguintes dimensões/perspectivas:
a) Pessoas, Organização e Logística
b) Processos internos
c) Aprendizado e crescimento
d) Resultados
22

Os objetivos são os resultados a serem perseguidos continuamente pela
organização.
Estratégias são os caminhos, escolhidos dentre várias opções, a serem
trilhados para se alcançar a orientação definida para a organização.
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10 OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS E JUSTIFICATIVAS
Com base na análise realizada pelos servidores da EdUFSC e compilada no
item 9 Análise SWOT é possível traçar objetivos estratégicos, metas a serem
atingidas, indicadores de verificação e ações a serem desenvolvidas.
O sucesso do planejamento estratégico da EdUFSC está diretamente
relacionado à capacidade de convergência das decisões e ações já descritas ou não,
por parte de todos os servidores, mantendo a adesão aos objetivos aqui
estabelecidos. Vale destacar que, em virtude dos problemas elencados no item 1
Apresentação, alguns dos objetivos listados estão em andamento ou já finalizados.
A verificação periódica das ações e o balizamento dos indicadores
proporcionam os ajustes necessários, assim como a intensificação dos processos
internos para que as metas sejam atingidas nos prazos estipulados.
Quadro 6: Objetivos estratégicos para EdUFSC, no período 2017-2020.
Desenvolvimento da perspectiva Pessoas, Organização e Logística
Objetivo 01 - Pessoas
Objetivo estratégico
Ampliar o quadro de servidores da EdUFSC e implantar o
Projeto 30 horas
Meta
Lotação permanente de Contador, Assistente em
Administração e Técnico em Tecnologia da Informação.
Indicador
Cargos citados lotados na EdUFSC até o final do exercício de
2018.
Ação
Formalizar, junto a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão
de Pessoas/UFSC, a solicitação de concurso e/ou lotação dos
servidores.
Compor a comissão para o desenvolvimento do Projeto 30
horas e discutir internamente a forma de implantação.
Justificativa:
Desde maio de 2016, com uma nova gestão à frente da Direção Executiva da EdUFSC, ocorreram
algumas alterações no quadro de servidores, em decorrência de aposentadoria e vacância por posse
em cargo não acumulável, por exemplo, sem a devida reposição. Paralelamente, a Editora tem
intensificado as ações para a regularização de suas atividades comerciais, exigindo, mais do que
nunca, a ampliação do seu quadro funcional, especialmente nos cargos citados. As devidas
solicitações já se encontram registradas no PRODEGESP/UFSC. Em conjunto com a Direção
Executiva, buscar a implantação do Projeto 30 horas na EdUFSC, ampliando o atendimento ao público
externo, passando de 8h para 12h diárias.
Objetivo 02 – Organização Interna
Objetivo estratégico
Ampliar o controle interno, mediante a criação de manuais de
procedimentos e rotinas administrativas, editoriais e
mercadológicas.
Meta
Desenvolver e disseminar a utilização de manuais de
procedimentos de cada uma das Divisões da estrutura da
EdUFSC.
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Indicador
Ações:

Manual criado e disponibilizado para cada Divisão, até o final
do exercício de 2018.
Designar servidor e bolsista para a elaboração dos manuais.
Coletar dados dos processos internos, junto aos chefes de
divisão.
Criar os documentos e manter arquivos digitais atualizados,
para consulta on-line.
Criar banco de pareceristas para encaminhamento das obras
submetidas ao Conselho Editorial.
Criar, junto a Imprensa Universitária/UFSC, a conta específica
para a transferência de recursos financeiros da EdUFSC.

Justificativa:
As percepções dos servidores mostraram a necessidade de melhora nos fluxos internos e definição de
responsabilidades e competências. Acredita-se que a criação de manuais de procedimentos seja
importante ferramenta para a disseminação do conhecimento e padronização de processos. Além
disso, foi relatada a ausência de um banco de pareceristas para análise dos originais submetidos ao
Conselho Editorial, sendo que, ao descrever as rotinas internas da Secretaria da Direção essa ação
poderá ser desenvolvida. Para melhorar o controle interno das transferências de recursos financeiros
da EdUFSC, ao Gabinete da Reitoria(GR) e à Imprensa Universitária (IU), foi solicitada a criação de
conta específica 3060, onde são creditados valores à IU para a impressão das obras.
Objetivo 03 – Logística
Objetivo estratégico
Melhorar a infraestrutura física da EdUFSC.
Meta
Obter a adequação da rede elétrica e lógica da EdUFSC, de
forma a oferecer a segurança necessária aos servidores,
usuários e equipamentos.
Indicador
Rede elétrica e lógica compatível com a necessidade de
instalação de equipamentos da EdUFSC, até o final do
segundo semestre de 2018.
Ações:
Reunir com responsável pela Prefeitura do campus Trindade,
objetivando identificar os possíveis entraves e materiais
necessários para a execução do projeto de adequação
elétrica/lógica.
Prover os materiais necessários, via contrato com Fundação
de Apoio ou por meio do calendário de compras da UFSC.
Justificativa:
O entorno do prédio da Editora não tem pavimentação, ocasionando muita poeira e, em dias de chuva
muita lama, precarizando o acesso. Internamente, o prédio tem boas instalações, mas em razão dos
35 anos de construção, requer melhorias nas redes elétricas e lógicas, para melhor suporte aos
equipamentos.
Desenvolvimento da perspectiva Processos Internos
Objetivo 04 – Gestão administrativa
Objetivo estratégico
Contratar a prestação de serviços de gestão administrativa e
financeira para a EdUFSC, via fundação.
Meta
Firmar novo contrato com Fundação de Apoio para a gestão
administrativa e financeira da EdUFSC
Indicador
Contrato assinado com Fundação de Apoio, até o final de
fevereiro de 2018.
Ações
Estabelecer as ações e os limites do contrato a ser firmado
com Fundação de Apoio.
Criar estruturas de acompanhamento e controle interno na
EdUFSC para efetiva gestão de recursos financeiros de
receitas e despesas.
Justificativa:
Ao longo dos anos a EdUFSC tem mantido contrato com Fundação de Apoio para a gestão
administrativa e financeira dos recursos arrecadados, assim como das despesas com aquisições e
contratações de prestação de serviços.
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O atual contrato, firmado com a FAPEU, e o projeto de extensão têm vigência até 28 de fevereiro de
2018. Para a manutenção de pagamento de bolsistas, contratação/pagamento de direitos autorais,
entre outros, a Editora deverá firmar novo contrato e prorrogar a vigência do projeto, submetendo-o à
Pró-Reitoria de Extensão.
Para evitar problemas e suspensão de algumas ações rotineiras da Editora, é imprescindível que as
medidas administrativas para a nova contratação sejam adotadas tempestivamente.
Objetivo 05 – Extensão universitária
Objetivo estratégico
Manter ações da EdUFSC aprovadas como projeto de
extensão universitária.
Meta
Prorrogar a vigência do Projeto 077/2016 até o final de 2020.
Indicador
Projeto 077/2016 prorrogado até o final de fevereiro de 2018.
Ações:
Abrir processo no SIGPEX, mediante migração do NOTES,
estabelecendo os ajustes necessários à prorrogação da
vigência.
Propor e debater com equipe a ampliação de algumas ações
típicas de extensão universitária, justificando a manutenção do
pagamento de bolsas aos servidores.
Oferecer minicursos à comunidade, com orientações relativas
ao Guia do Autor; a direitos autorais, entre outros.
Justificativa:
Da mesma forma, no que se refere à vigência, as atividades da EdUFSC se constituem em ações de
extensão universitária, e necessitam ser aprovadas, via projeto junto à Pró-Reitoria de Extensão.
Em reunião da Direção Executiva com Pró-reitor de Extensão, foram identificadas algumas atividades
que podem ampliar o relacionamento com a comunidade, especialmente na área de atuação da
Editora.
Desenvolvimento da perspectiva Aprendizado e Crescimento
Objetivo 06 – Aprendizado
Objetivo estratégico
Capacitar os servidores nas áreas de interesse da EdUFSC e
pessoal.
Meta
Proporcionar a participação dos servidores da EdUFSC em
cursos de capacitação, oferecido in company ou externos.
Indicador
Pelo menos um curso de capacitação oferecido anualmente,
até o final de 2020.
Ações
Realizar o levantamento das necessidades de capacitação,
junto aos servidores da EdUFSC.
Mapear as áreas demandadas para capacitação, identificando
as que poderão ser realizadas na própria Editora ou que
deverão ser contratadas externamente.
Disponibilizar os cursos, como projetos de extensão, com
atribuição de carga horária que possibilite aos servidores a
progressão por capacitação em suas carreiras.
Justificativa:
As percepções dos servidores evidenciaram positivamente a existência de cursos de capacitação na
área de revisão de textos na própria UFSC. Por outro lado, relatam a necessidade de cursos em
outras áreas específicas, mas que são oferecidos somente fora da cidade. Relatam, ao mesmo tempo,
os limitados recursos públicos disponíveis, resultando em ameaça ao pleno cumprimento dos objetivos
da EdUFSC.
Objetivo 07 – Comunicação interna
Objetivo estratégico
Melhorar a comunicação interna entre servidores da EdUFSC.
Meta
Desenvolver formas de comunicação interna, que: facilitem o
cumprimento das competências aprovadas em Regimento
Interno; evitem atrasos em fluxos de processos e/ou o
retrabalho; promova a organização e recuperação de dados,
históricos ou recentes; mantenha clareza na definição de
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Indicador
Ações:

atribuições e responsabilidades.
Um sistema interno de compartilhamento de informações
acessível às chefias de divisões, secretaria e Direção
Executiva, até o final do primeiro semestre de 2018.
Solicitar à SETIC o desenvolvimento de um sistema, que
colete registros de compromissos agendados, status de
processos, entre outros, e que seja disponibilizado a todos os
servidores para consulta, e aos detentores de CD e FG com a
possibilidade de edição, ficando registrada a identificação do
servidor que realizou a alteração, data e hora.
Buscar, continuamente, a utilização e atualização do referido
sistema, criando a cultura da transparência e
compartilhamento das ações e decisões na EdUFSC.

Justificativa:
Problemas na comunicação interna entre os setores foi um aspecto bastante apontado pelos
servidores, no levantamento realizado.
Assim como ocorre nas demais instituições, o inter-relacionamento e interdependência entre os
setores exigem uma comunicação eficaz e um fluxo de informações e processos que promova a
agilidade e confiabilidade necessária.
Ainda que se utilizem pastas compartilhadas para armazenamento de arquivos digitais, contas de email por setores, se disponha de ramais internos em todos os setores, percebe-se que a Editora ainda
carece de um sistema interno que proporcione o acesso rápido e objetivo, especialmente quanto ao
status de ações que envolvem múltiplos atores.
Nesse sentido, propõe-se o desenvolvimento da ferramenta. A ação poderá ser mais facilmente
desenvolvida na medida em que a EdUFSC conte com um servidor da área de Tecnologia de
Informação.
Objetivo 08 – Divulgação e distribuição das obras
Objetivo estratégico
Ampliar a divulgação e distribuição de obras da EdUFSC.
Meta
Firmar contratos de consignação com atuais e novos
distribuidores, de forma a ampliar o mercado de atuação da
EdUFSC.
Indicador
Aumentar em 10% do número de contratos por semestre, até o
final de 2020.
Ações
Criar banco de dados relativos aos clientes que mantém
contrato de consignação com a EdUFSC.
Mapear clientes em potencial, por região do país.
Estabelecer rotina de divulgação do catálogo para a ampliação
da atuação no mercado editorial nacional e internacional.
Justificativa:
A consignação de obras da EdUFSC às demais editoras universitárias ou não, assim como a tomada
de obras de outras editoras, também consignação, é uma das formas de ampliação do mercado de
atuação. A EdUFSC, como membro da Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU)
participa do Programa Interuniversitário de Distribuição do Livro (PIDL) e, ao longo dos anos, adota
essa prática.
Ainda assim, a gestão da consignação de obras requer muita dedicação e tempo para o correto
acompanhamento das obras, de tal forma que o controle seja bastante rigoroso.
A ampliação da divulgação e distribuição das obras da EdUFSC é um aspecto apontado pelos
servidores necessário, pois reconhecem ser uma fraqueza no aspecto interno. Reconhecem também
que a ausência da nota fiscal é um limitador importante à ampliação do mercado de atuação da
EdUFSC.
Objetivo 09 – Comunicação externa e Reconhecimento
Objetivo estratégico
Melhorar a comunicação com a comunidade externa
objetivando consolidar, cada vez mais, o selo da EdUFSC.
Meta
Manter atualizados os canais de comunicação com clientes e
comunidade em geral.
Indicador
Uma pesquisa de satisfação semestral, com internautas que
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Ações:

acessem o site da EdUFSC.
Criar rotina de revisão mensal dos dados publicizados nas
redes sociais da EdUFSC.
Criar rotina de envio mensal, ou sempre que se oportunizar, de
briefing à Agecom para divulgar as principais ações e/ou
lançamentos de obras da EdUFSC.
Criar uma pesquisa com internautas, na página da EdUFSC,
questionando, objetivamente, a clareza e suficiência das
informações disponibilizadas.
Estreitar relacionamento com demais editoras universitárias
federais, visando o compartilhamento das boas práticas
administrativas.
Manter e ampliar a participação em feiras de livros e eventos
da área.

Justificativa:
Comparativamente com a gestão anterior da EdUFSC, as atualizações e comunicações nas mídias e
redes sociais ocorria de forma mais intensa. No entanto, sistematicamente, a Editora busca retomar
esse formato de comunicação com a comunidade externa, intensificando as publicações de notícias,
informações referentes aos autores e lançamento de obras.
A falta de servidor com experiência na área e dedicação de tempo para a manutenção do sitio
eletrônico, catálogo e redes sociais é uma limitação que precisa ser superada, conforme apontado
pelos servidores da EdUFSC.
Além disso, a participação nas feiras e eventos internos na UFSC, assim como em eventos externos é
o principal canal de comunicação com clientes e comunidade em geral. A qualidade editorial das obras
com o selo da EdUFSC é reconhecido pelas demais editoras universitárias e comerciais,
demonstrando que os custos em participação em eventos são, em verdade, investimentos para a
sustentabilidade da Editora.
Ainda assim, entende-se válida uma pesquisa de satisfação com usuários e internautas, objetivando
estreitar cada vez mais o relacionamento e a boa qualidade das informações disponibilizadas,
especialmente no sitio eletrônico da Editora.
Desenvolvimento da perspectiva Resultados
Objetivo 10 – Comércio eletrônico
Objetivo estratégico
Implantar o comércio eletrônico das obras da EdUFSC.
Meta
Disponibilizar todas as facilidades de uma livraria comercial.
Indicador
Incremento nas vendas, em 50%, até o final de 2018.
Ações
Revisar todos os procedimentos e base de dados para uso do
sistema Versa Shop.
Definir e contratar as formas de arrecadação (GRU Simples,
GRU Cobrança, boleto bancário), inclusive a operadora e
máquinas de cartão de débito/crédito.
Colocar o sistema em teste, antes da disponibilização ao
público externo.
Manter atualização do catálogo e do estoque de obras,
evitando prejuízos de tempo aos clientes.
Justificativa:
A falta da livraria virtual para a implantação do comércio eletrônico pela EdUFSC foi apontada pelos
servidores como um ponto fraco, no ambiente interno. Ao mesmo tempo, apontam pouca
diversificação do catálogo como ameaça, no ambiente externo.
Para resolver as fragilidades, a Editora necessita implantar sua livraria virtual, no menor espaço de
tempo possível.
Na percepção dos servidores, as vendas na livraria virtual proporcionaram o aumento nas receitas da
Editora, possibilitando sua manutenção e publicação de novos títulos.
Objetivo 11 – Regularização
Objetivo estratégico
Meta

Regularizar a comercialização de livros na EdUFSC.
Implantar o CNPJ Filial e a emissão de nota fiscal eletrônica,
para o incremento das vendas e receitas anuais.
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Indicador
Ações:

Incremento nas vendas, em 30%, até o final de 2018.
Aprovar, junto ao Conselho Universitário da UFSC, o
Regimento Interno da EdUFSC.
Descrever os procedimentos mínimos necessários para a
regularização da comercialização, por meio de um projeto a
ser apresentado à Reitoria da UFSC.
Definir e contratar os serviços para a comercialização: abertura
de conta investidor para arrecadação; criação de UGR
(Unidade Geradora de Receita); contratar operadora de cartão
de débito/crédito.
Com a lotação de Contador, criar as novas rotinas de
acompanhamento, controle e prestação de contas mensais,
nos sistemas do Governo Federal e Estadual.

Justificativa:
Na avaliação dos servidores a ausência da nota fiscal tem forte impacto negativo nas vendas, seja ao
consumidor direto, na livraria física, ou ao que solicita obras por e-mail, ou aos que solicitam obras em
consignação.
A ausência da nota impede a contratação de serviços de transporte com empresa transportadora,
resultando no uso maior dos serviços dos Correios, o que onera a Editora, devido aos altos custos.
A exemplo do que já ocorre com outras quatro editoras universitárias federais, a regularização fiscal
das atividades da EdUFSC representará um grande passo para o seu futuro, sustentando suas ações
de forma legal, com arrecadação em conta única do Tesouro, possibilitando a transparência em todas
as suas transações comerciais.
Fonte: Documentos da EdUFSC, 2017.

Uma vez descritos os objetivos estratégicos, podem ser esquematicamente
apresentados, no mapa estratégico, conforme Figura 2, a seguir.
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11 MAPA ESTRATÉGICO
A Figura 2 apresenta o mapa estratégico da EdUFSC, a partir dos objetivos
traçados, para o período 2017-2020.
Figura 2: Mapa estratégico da EdUFSC.
Visão
Torna-se, dentro dos próximos três anos, umas das mais organizadas editoras universitárias nacionais, atuando de
forma regularizada quanto aos aspectos de comercialização e distribuição de obras impressas e no lançamento de
e-books abertos.

Resultados

Aprendizado e
crescimento

Processos
internos

Pessoas,
Organização e
Logística

Objetivo 10: Implantar o comércio
eletrônico das obras da EdUFSC.

Objetivo 11: Regularizar a
comercialização de livros na EdUFSC

Objetivo 8: Ampliar a divulgação e
distribuição de obras da EdUFSC.

Objetivo 9: Melhorar a comunicação com
a comunidade externa objetivando
consolidar, cada vez mais, o selo da
EdUFSC.
Objetivo 7: Melhorar a comunicação
interna entre servidores da EdUFSC.

Objetivo 6: Capacitar os servidores
nas áreas de interesse da EdUFSC e
pessoal.

Objetivo 4: Contratar a prestação de
serviços de gestão administrativa e
financeira para a EdUFSC.

Objetivo 1: Ampliar o
quadro de servidores da
EdUFSC e implantar o
Projeto 30 horas

Objetivo 5: Manter ações da EdUFSC
aprovadas como projeto de extensão
universitária.

Objetivo 2: Ampliar o controle
interno, mediante a criação de
manuais de procedimentos e
rotinas administrativas, editoriais
e mercadológicas.

Objetivo 3: Qualificar a
infraestrutura física da
EdUFSC

Fonte: Adaptado de Luzio, 2010.
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O mapa estratégico descreve de forma clara a estratégia por meio de objetivos
vinculados entre si (relação de causa e efeito) distribuídos em perspectivas ou
dimensões.
Pode-se dizer que, por analogia, o planejamento estratégico é ao mesmo
tempo o farol e o espelho retrovisor de uma organização. Uma vez que, como farol, é
o guia para a tomada de decisão e, como retrovisor, permite avaliar as ações
realizadas e a comparação com as metas traçadas.
Todos os objetivos e ações apresentados estão totalmente vinculados e são
requisitos para que a EdUFSC possa, efetivamente, continuar publicando cerca de 30
novos títulos e cerca de 20 reedições e reimpressões de obras por ano; realizar suas
duas grandes Feiras do Livro da UFSC, a cada início de semestre letivo; continuar
participando do maior número de eventos possíveis, ampliando cada vez mais sua
atuação no mercado editorial; e, principalmente, continuar publicando obras de
excelente qualidade editorial, com preços acessíveis a toda comunidade.
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Anexo A
Resolução Normativa nº 112/2017/CUn
Regimento Interno da Editora da UFSC
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