
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.22; p.                   2015 
 

78 

 
 

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARTICIPATIVO NO INSTITUT O FEDERAL 
DO TRIÂNGULO MINEIRO (IFTM) 

 

 

Denis Henrique Caixeta1, Elizabeth Zanetti2, Flamarion Assis Jeronimo Inácio3, 
Leonídia Alyne de Ávila4

 

 
1 Mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Educação Tecnológica 

IFTM - Uberaba-MG - denis@iftm.edu.br 
2 Professora Mestre em Engenharia da Produção UFSC 

Faculdade Educacional da Lapa – FAEL-PR 
3 Mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Educação Tecnológica 

IFTM - Uberaba-MG 
4 Mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Gestão Pública da UNB 

UNB – Brasília-DF  
 

Recebido em: 08/09/2015 – Aprovado em: 14/11/2015 –  Publicado em: 01/12/2015 
 

RESUMO 
O programa GesPública adota um Modelo de Excelência em Gestão 
Pública que permite diagnosticar e estabelecer metas para consecução 
de melhorias na qualidade da gestão institucional. Desde sua implantação, 
propostas de gestão têm surgido para as organizações públicas como 
um diferencial para o aumento da eficiência e consequente melhoria da 
qualidade dos serviços ofertados. As instituições de ensino também devem 
aprimorar seus processos administrativos, pois isso reflete diretamente na 
qualidade de suas atividades fins, ou seja, ensino, pesquisa e extensão. 
Este trabalho teve como objetivo analisar os efeitos da implantação de um 
planejamento orçamentário participativo no IFTM, por meio dos Centros de 
Custos, utilizando o sistema MPLAN. Procurou-se identificar as 
contribuições e dificuldades enfrentadas durante o processo de implantação 
e as melhorias alcançadas através desse processo. Tentou-se  dessa 
forma responder à seguinte questão: qual a percepção dos servidores e 
quais a melhorias geradas com a implementação do planejamento por 
centros de custos no IFTM? A pesquisa foi do tipo exploratória, bibliográfica 
e de campo, utilizando uma abordagem quali-quantitativa. Do ponto de 
vista do procedimento técnico, a pesquisa foi do tipo participante, pois 
há a interação entre os pesquisadores e membros da situação 
investigada, dela fizeram parte pessoas implicadas no problema sob 
investigação. Foi analisada uma enquete aplicada pelos coordenadores do 
programa e desenvolvida pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 
do IFTM (PROPI). Nela, os servidores dos 7 campi e da Reitoria 
responderam voluntariamente a 13 questões sobre o Sistema e 
Processo de Planejamento no MPLAN. Foi feita uma entrevista com dois 
gestores da Pró Reitoria de Pesquisa do IFTM sobre a percepção dos 
mesmos quanto o planejamento e os resultados esperados por eles através 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.22; p.                   2015 
 

79 

da utilização do sistema MPLAN. Foi constatado que a maior parte dos 
servidores tem usado o sistema MPLAN para todas as aquisições de 
produtos e serviços necessários. De acordo com entrevista realizada com os 
gestores da PROPI, antes do desenvolvimento do sistema MPLAN, todo o 
processo de planejamento era feito através de planilhas e, com a 
implantação do sistema MPLAN, houve maior agilidade para a consolidação 
das propostas orçamentárias de todos os campi e da Reitoria. A maioria dos 
servidores que responderam à enquete afirmou terem tido pouca dificuldade 
em planejar seus itens. Para os participantes da enquete, a nova prática do 
planejamento participativo foi bem aceita. Esse processo apesar de ter sido 
implantado a pouco tempo, já se constata que o planejamento realizado por 
Centros de Custos foi bem aceito pelos servidores e que a participação de 
todos pode ser o caminho para melhoria de uma gestão por excelência. 
Fica evidente a importância da implantação dos centros de custos no IFTM 
para a melhoria da qualidade da gestão institucional. Como a implantação 
do planejamento participativo é uma prática recente de gestão no IFTM, faz-
se necessário a continuidade desse estudo nos próximos anos a fim de 
acompanhar a implantação das demais fases do projeto e se avaliar os 
resultados alcançados. 
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