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META 1 

Revisão do PPC – ementário e CH das disciplinas e das Normas do PROPEC 
 

Curto prazo 

A criação dos Indicadores para monitorar constantemente o que for planejado.  
Acompanhar as modificações de forma a entender como os docentes e alunos tem entendido 
algumas mudanças. 
 
 

META 2 

Apresentação do planejamento estratégico para o próximo quadriênio levando em 
conta elementos identificados a partir do Coleta 2017-2020 – tais como produção 

intelectual compatível com a nota do Programa. Planejamento de metas e ações de 
curto, médio e longo prazo frente ao perfil/vocação do programa. 

 

Curto prazo 

A criação dos Indicadores para monitorar constantemente o que for planejado. Modernização 
expansão dos laboratórios e da sala de professores; procurar apoio institucional aos docentes, 
em termos de espaço físico, estrutura de equipamentos multiusuários, e apoio financeiro. 
Quotidiano do programa (número de candidatos no processo seletivo, corte de bolsas ou ainda 
previsão de aposentadorias). 
 
Médio prazo 

Política de renovação do corpo docente, considerando-se as linhas de pesquisa; política de 
credenciamento dos Jovens Docentes (JDP).; Apoio institucional para a participação da 
coordenação em eventos relativos à pós-graduação. 
 
 

META 3 

Autoavaliação e acompanhamento do Programa: com base no diagnóstico das Forças 
e Fraquezas, elencar fatores internos e gerenciáveis rever algumas metas de 
formação, coerência dos projetos de pesquisa com as linhas de pesquisa do 

Programa, financiamentos obtidos e a obter. Rever fatores externos. 
 

Curto prazo 

A criação dos Indicadores para monitorar constantemente o que for planejado. 
 
 

META 4 

Estimular as ações de internacionalização. 
 

Curto prazo 

A criação dos Indicadores para monitorar constantemente o que for planejado. 
 
Médio e Longo prazo 

Necessário investir efeitos de ações de internacionalização, colaborações, convênios ou 
programas de cooperação com instituições e centros estrangeiros. Convênios de Cotutela, dupla 



titulação, disciplinas em inglês, presença de docentes internacionais (Professor/Pesquisador 
Sênior ou em treinamento sabático), discentes ou bolsistas de estágio pós-doutoral estrangeiros 
no PPG ou outro modo de mobilidade acadêmica, nucleação internacional de egressos. 
 
 

META 5 

Seminário Integrador do Programa com a presença de toda a comunidade da Área. 
 

Médio e Longo prazo 

Estimular e promover a mobilidade de discentes e docentes para outros programas de pós-
graduação na área de ensino do país, para compartilhamento de resultados de pesquisas e 
reflexões diversas, colocando em prática a intra-regionalização e inter-regionalização. Envolver 
os egressos nos grupos de pesquisa e nos eventos. 
 
 

META 6 

Incrementar os ambientes do PROPEC, aumentar espaço dedicado aos discentes, 
realizando reparos no mobiliário e adquirindo novos equipamentos. 

 

Curto prazo 

Reativar o Laboratório de Produção de Material Didático realizando reparos necessários; 
diminuir a insalubridade da sala dos professores do mestrado, realizando a mudança do piso, 
buscando dar fim à umidade e, por conseguinte, ao mofo; dar todo suporte para incrementar 
ainda mais os grupos de pesquisa; manter a qualidade da nossa Revista Ciência & Ideias 
mantendo o suporte que a mesma vem recebendo;  
 

Longo prazo 

Ampliar os ambientes do PROPEC em termos de espaço para discentes e auditório para eventos 
e defesas, com necessidade de obras civiis. 
 
 


