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METODOLOGIA

• Analisar como o processo de consultoria pode ajudar no

desenvolvimento da instituição de ensino.

A análise foi baseada utilizando-se uma instituição de ensino

particular localizada na cidade de São Carlos – SP. É uma IE no

qual integra o conjunto de dimensões intelectual, espiritual,

humano-afetiva, eclesial-comunitária e missionária. Assim, no

âmbito da Instituição, promove-se a educação integral,

privilegiando-se o estabelecimento de relações concretas entre fé

e razão. A instituição é baseada em princípios concretos, no qual

utilizam suas próprias diretrizes educacionais, respeitando as

normas essenciais do MEC. Diante deste contexto, as lacunas

foram identificadas através da Analise SWOT, sendo essas

voltadas ao ambiente interno e externos, tais como a deficiência

em relação a vias de acesso quanto a instituição, transporte para

acesso, a questão dos materiais que são exigidos para os alunos

e a adaptabilidade da escola quanto ao ensino remoto, com a

aplicação de questionário foi possível a elaboração de cenários

pós atuação da consultoria, mensurando a efetividade dos

resultados obtidos a partir da reestruturação nas áreas analisadas,

tais áreas são elencadas a finanças e estruturação interna.

Esta monografia apresenta como temática a maneira com a qual a

consultoria pode fornecer um auxílio para as empresas, mediante

o cenário globalizado, fortemente marcado pela rapidez,

volatilidade, inovação e incerteza em que estão inseridas.

Concomitantemente quando o tema é direcionado para a

incumbência das educações de ensino já que atualmente,

qualidade em educação não é considerada apenas pelo bom

aproveitamento dos estudantes, mas sim como uma

consequência de processos bem conduzidos que levam ao

aprendizado, especificamente durante a pandemia.

Este trabalho foi realizado com o intuito de verificar a questão

proposta e para compreensão e análise feitas em duas pesquisas:

bibliográfica e de campo interno e externo da Instituição de ensino

analisada, no caso, uma entrevista presencial em uma instituição

de ensino utilizando a metodologia da análise SWOT. A pesquisa

bibliográfica consiste a partir de uma análise detalhada de um

conteúdo, com documentos a respeito desse tema para serem

analisados e interpretados, gerando embasamento teórico e

compreensão deste assunto. Enquanto que a pesquisa de campo

se entrelaçar como complemento da bibliográfica, com

questionamentos identificados a que foi estudado, analisando e

respondendo a temática proposta e hipóteses elaboradas,

levando as justificativas e a conclusão do tema.

A presente pesquisa aborda a Consultoria Organizacional no âmbito escolar, afim de compreender atuação da instituição de ensino no

cenário de pandemia. Constatou-se que o processo de consultoria auxilia no desenvolvimento da Instituição de Ensino, tendo em vista que

o processo identifica as lacunas existentes nas áreas da instituição. Uma vez que as lacunas são identificadas através da Analise SWOT,

realizamos elaboração de cenários pós atuação da consultoria, mensurando a efetividade dos resultados obtidos a partir da reestruturação

na instituição analisadas.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

De acordo com Júnior e Santos (2012), no processo de

consultoria os três elementos predeterminantes são: o consultor, a

empresa- cliente e os sintomas, pois a análise destes elementos

ajuda na adequada formulação de soluções para problemas

organizacionais, especialmente quando o tema volta-se para as

micro e pequenas empresas, conforme o Sebrae (2019), as micro

e pequenas empresas acabam por encerrar suas atividades em

cinco anos atuando no mercado. É factível que essas instituições

possuem ainda mais dificuldades quando voltadas para o contexto

educacional, já que segundo Silva (2017) existem muitos desafios

elencados quanto a educação. Conforme um estudo efetuado pela

Lemann (2020), isso acentuou-se mediante o contexto da

pandemia, visto que existe uma falta de infraestrutura na tratativa

de fomentar um ensino por intermédio de meios digitais, além das

principais problemáticas desencadeadas pelo assunto.

ANÁLISE DA EMPRESA

INTRODUÇÃO OBJETIVO


