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Nova Ficha: 3 DIMENSÕES:

1- PROGRAMA
2- FORMAÇÃO
3- IMPACTO NA SOCIEDADE



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O 
FORTALECIMENTO/DESENVOLVIMENTO  DO 

PROGRAMA
(seguindo as dimensões ou categorias da 

nova ficha)

êxito

Satisfatório, mas com problemas

Com problemas

Em andamento



Dimensão 1 – PROGRAMA (item 1.4 da nova ficha) Inicio Fim Responsávei
s 
/envolvidos 

Objetivo 1 – Idealização e Implementação do 
planejamento estratégico para fortalecimento e 
crescimento do PPGEC

Agos
2019

Reagendado p/:

Agosto
/2021

Coordenação
Docentes

Meta A – formar comissão (c/ docentes, discente e 
técnico) responsável pela auto-avaliação

Out/2
019

Out/2019

Meta B – Redação do Planejamento estratégico, 
definindo metas a serem alcançadas e que esteja 
alinhado com o PDI

Out/2
019

Reagendado 
p/:

Maio/20
21

Coordenação 
/ Comissão

Meta C- Apresentação do planejamento estratégico a 
todos os docentes e discentes do programa

Mar/2
020

Reagendado 
p/:

Junho
/2021

Coordenação 
/ Comissão

Meta D- Implementação do Planejamento estratégico Mar/ 
2020

Reagendado p/:

Agosto
/2021

Coordenação 
/ Docentes

Meta E – avaliação se as metas colocadas no 
planejamento estratégico foram alcançadas
Atividade: Realização de seminário anual para 
apresentar a auto-avaliação do programa e verificar se 
as metas estão sendo alcançadas

Dez/2
020

Dez
/2024

Coordenação 
/ Comissão



Dimensão 1 – PROGRAMA –CORPO DOCENTE – expectativas de 
crescimento e consolidaçãov

Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 2 – Corpo Docente consolidado, com indicadores mínimos 
definidos pela área até o final de 2020

Agos
2019

Reagendado p/:

Dez  2021
Coordenação
Docentes

Atividade: Pautar em reunião anual da CPG a discussão sobre a 
classificação de docentes como DP ou DC, o respectivo significado, 
implicações no PPGEC, a importância de manter os indicadores mínimos 
definidos pela área e o nível de publicação

Agos
2019

Dez/
2024

Coordenação / 
Comissão de 
Credenciamento

Meta A – Ter Exclusividade de DP com o programa no mínimo de 50% Agos
2019

Reagendado p/:

Dez
2021

Coordenação
Docentes

Atividade: verificar com o grupo a possibilidade de se ter até dezembro 
de 2020 mais 1 docente com exclusividade para cumprir meta A – Hoje 
temos 4 DPs (de 11DPS) com exclusividade

Reagendado p/:

Dez
2021

Coordenação

Meta B – Ter o mínimo de 10 DP (era a meta de 2019, mas agora a CAPES 
recomenda que tenham 12 DPs) 

Agos
2019

Reagendado p/:

Dez  2021
Coordenação
Docentes

Atividade: credenciamento de 2JDP até setembro de 2020 – OK! Foram 
credenciados 3 JDps em 2020! Mas precisa de mais 1 DP, para ter 12 DPs !

Coordenação / 
Comissão de 
Credenciamento

Meta C – Ter no máximo de 30% de docentes colaboradores Agos
2019

Dez  2020 Coordenação
Docentes

Atividade: com os 2 JDP o programa terá 10 DP e 3DC. Logo qualquer 
novo credenciamento de colaborador implicará descredenciamento de 
outro colaborador ou a mudança de algum colaborador para 
permanente. OK! Hoje 14/5/2021 Tem 11 DPs e 1DCs

Agos
2019

Dez  2020 Coordenação

ESBOÇO DE PLANEJAMENTO PARA O FORTALECIMENTO/DESENVOLVIMENTO EM 
RELAÇÃO AO CORPO DOCENTE DO PPGEC 2019/2020



Dimensão 1 – PROGRAMA – PROJETOS DE PESQUISA Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 3 – Alcançar maior consistência na proposta do PPGEC, no quesito 
relacionado aos projetos

Ago
2019

Abr
2020

Coordenação
Docentes

Meta A- Melhorar a qualidade e organicidade dos projetos de pesquisa do 
PPG

Ago
2019

Dez
2019

Atividades:

1- Verificar a cada fim de ano se todos os projetos cadastrados na 
plataforma Sucupira são robustos, com duração mínima de 2 anos, 
contendo: estado da arte com diversidade de referências bibliográficas, 
objetivos, metodologia, relevância científica, resultados esperados, 
cronograma, participação de discentes (de graduação e de pós), 
participação de outros docentes do PPGEC e/ou docentes externos.

Nov de 
cada ano 

Professores
responsáveis pelos 
projetos

2- Buscar colaboração com professores externos e também do PPGEC, 
desde que possam contribuir (de forma concreta) no projeto. 

Set 
2019

dez/
2024

Coordenador
Professores 
responsáveis 

3 – Solicitar financiamento a agências de fomento ou empresas da região Set 
2019

dez/
2024

Docentes

4- realizar workshop para potencializar aprovação de projetos de pesquisa 
e publicações

Ago 
2021

dez/
2024

GT projetos/artigos

Meta B-Ter 100% de docentes em coordenação de projetos set
2019

Dez/
2024

Coordenação
Docentes

Meta C- Ter a colaboração dos docentes externos comprovada de alguma 
forma
Atividade - inscrição (na plataforma Sucupira) do docente externo em 
projetos de pesquisa em andamento no quadriênio e/ou como co-autor.

set
2019

Dez/
2024

Coordenação / 
Docentes



Dimensão 1 – PROGRAMA – Sobre a articulação, aderência e 
atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa, 
projetos em andamento e estrutura curricular

Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 4 –garantir que as disciplinas e projetos sejam aderentes 
às linhas de pesquisa e estejam de acordo com o perfil do egresso

Agos
2019

dez/
2024

Coordenação 
/docentes

Atividade: verificar bibliografias das disciplinas e fazer atualização 
se necessário

Ago/
2023

ago/
2024

Coordenação 
/docentes

Atividade: verificar se há necessidade de modificar a definição 
das linhas de pesquisa

Ago/
2023

ago/
2024

Coordenação/ 
docentes

Atividade: verificar se os projetos são aderentes a uma das linhas 
de pesquisa

Dez /
de cada ano

ago/
2024

coordenação

Verificar se todas as disciplinas têm pelo menos dois docentes com 
formação adequada para ministra-la. Nesse sentido, verificar 
necessidade de exclusão da disciplina “Gestão da Produtividade e 
Consumo de Materiais”.

Agos
2019

ago/
2024

Docentes / 
coordenação

Atividade: verificar se as ementas das disciplinas abrangem os 
conteúdos básicos da área/linhas de pesquisa

Ago/
2023

ago/
2024

Coordenação 
/docentes

Atividade: criar formulários ao final de cada semestre para os 
alunos avaliarem as disciplinas ministradas

Junho 
/2021

dez/
2024

Comissão de 
auto-avaliação



Dimensão 1 – PROGRAMA – planejamento 
estratégico

Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 5 – Acompanhamento discente para ter 
dissertações aderentes à sua linha de pesquisa e com 
tempo de conclusão máximo de 24 meses.

Agos
2019

Dez  
2024

Coordenação / 
Comissão de 
Acompanhament
o Discente 
/Docentes

Meta A – Ter dissertações aderentes a uma das linhas 
de pesquisa

Ago/ 
2020

Dez  
2024

Comissão de 
Acompanhament
o Discente 
/Docentes

Atividade: verificação do tema do trabalho através dos 
formulários de acompanhamento discente entregues a partir 
do início do segundo ano e apresentação dos projetos dos 
alunos em Seminários

Dez  
2024

Meta B – Conclusão do trabalho dentro do prazo de 
24 meses

Mar/
2020

Dez  
2024

Comissão de 
Acompanhament
o 
Discente/Comissã
o administrativa 
/Docentes/Coord
enação

Atividade: verificação da conclusão dos créditos em 
disciplinas, atividades complementares e andamento do 
trabalho, através do formulário de acompanhamento 
discente, entregue a cada 6 meses no primeiro ano e a cada 
3 meses no segundo ano

Mar/
2020

Dez  
2024

Coordenação / 
Comissão
Administrativa



Dimensão 2 – FORMAÇÃO DISCENTE Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 6 – ter boa qualidade da formação discente Agos
2019

Dez/2
024

Docentes

Meta – Ter boa produção discente (no nível de programas nota 4 
que em 2017 é 1,8>p>0,91, mas em 2021 esse índice deve 
aumentar)

Mar/
2020

Dez/
2024

Docentes

Atividade: incentivar discentes a publicar em periódicos de classificação 
igual ou superior a B2 e a participar e publicar em congressos científicos

Mar/
2020

Coordenação 
/Docentes

Meta – melhorar a qualidade das dissertações (considera-se que 
tenha qualidade aquela dissertação que gerar produção qualis B2 ou 
superior (com referência ao qualis antigo); outros índices de qualidade: 
impacto científico, econômico e social)

Dez
2020

Dez/
2024

Atividade: formar bancas, sempre que possível, com participação de 
PQ/PQDT ou perfil equivalente como membro externo

Set / 
2021

Dez/
2024

Comissão 
Administrativa

Atividade: preenchimento (junto com o pedido de solicitação de banca) do 
formulário pelo orientador  descrevendo o impacto científico, econômico e 
social do trabalho 

Set / 
2021

Dez/
2024

Orientadores

Atividade: elaboração de formulário a ser preenchido pelo orientador 
descrevendo o impacto científico, econômico e social do trabalho 

Junho/
2021

set/2
021

Comissão de 
auto-avaliação

Meta – ter discentes que participam em publicações Qualis A e B Mar/
2020

Dez/
2024

Docentes



Dimensão 2 – FORMAÇÃO – qualidade das atividades de pesquisa e 
envolvimento do corpo docente

Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 7 –ter boa produção docente qualificada que garanta 
conceito bom no quesito (nota 4) e expressiva participação dos 
docentes DP em todas as atividades do PPGEC

Agos
2019

Dez/2
024

Comissão de 
Credenciamento / 
docentes

Meta- Ter 100% do corpo docente permanente com publicações em 
periódicos com qualis igual ou superior a B2 na temática da linha de 
pesquisa que atua e com discentes do PPGEC

Dez/ 
2021

Dez/2
024

docentes

Meta - ter participação de 100% dos docentes DP com orientação 
de IC (ou TCC) e de mestrado, docência no PPGEC e publicação

Dez/ 
2021

Dez/2
024

Coordenação/ 
docentes

Atividade: Acompanhamento das atividades dos docentes no 
PPGEC, através da realização do recredenciamento dos docentes a 
cada 2 anos e da autoavaliação anual, onde deverá ser verificado:
– Verificação da produção docente
– obediência da quantidade mínima de DP
– obediência da quantidade máxima de DC
_ Verificação das atividades em docência
_ Verificação das atividades em orientação

Dez/ 
2020

Dez/2
024

Coordenação 
/Comissão de 
Credenciamento /
Comissão de 
Autoavaliação

Meta – Melhorar a produção de natureza técnica/tecnológica
Atividade: verificar os 13 produtos técnicos definidos pela área 
Engenharias I para pontuação

Se/201
9

Dez/ 
2024

docentes

Meta- Ter PQD1 igual aproximadamente a 1, para possibilitar ficar 
com nota 4. Em 2019: PQD1 = 0,98 (retirando 2JDP); 
Em 2020: PQD1 = 1,08 (retirando 3JDP). Sem retirar JDPs: PQD1 Por 
volta de 0,8 (nota 3).
A produção deve ser aumentada, pois daqui 3 anos não poderá 
mais retirar os JDPs

Se/201
9

Dez/ 
2024

docentes



Dimensão 2 – FORMAÇÃO – qualidade das atividades de pesquisa e 
envolvimento do corpo docente

Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 8 – Melhorar o perfil do corpo docente Set/2019 Dez/
2024

Docentes

Meta – Aumentar o número de docentes com pós-doutorado em 
instituições de reconhecida competência, de preferência no exterior

Dez /2021 Dez/
2024

Docentes

Atividade: definir a política de qualificação docente (juntamente com a 
direção da FENG) e fazer um planejamento para o afastamento dos 
docentes para pós-doutorado.  

junho 
/2021

Dezembro 
/2021

Coordenação

Meta – Aumentar o nº de docentes PQ 
Atividade: incentivar docentes a enviar projeto no edital PQ-CNPq 

Set/2019 Dez/
2024

Docentes

Meta – Ter pelo menos 70% de docentes DP com projetos de pesquisa 
vigentes financiados
Atividade: procurar reaver as parcerias antigas com empresas da região 
e prefeitura de Catalão, além de submeter propostas em editais de 
agência de fomento

Dez/2020 Dez/
2024

Docentes



Dimensão 2 - Formação Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 9 – Acompanhamento dos Egressos Out/2
020

Reagendado p/: 

Out 2021
Coordenação

Meta A – Acompanhamento anual dos egressos para ter 
informações atualizadas sobre seu destino e atuação

junho
/2021

set/2021 Coordenação 

Atividade: criar o formulário a ser respondido anualmente 
pelos discentes contendo contato (e-mail, telefone, contato 
de mídias sociais), local atual de trabalho e perfil da 
atuação profissional, etc.

Out/2
020

Out/2021 Coordenação 



Dimensão 3 – Impacto social Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 10 – Melhorar a internacionalização Agos
2019

Dez  
2024

Docentes/Coord
enação

Meta A – Aumentar o número de docentes DP em instituições 
estrangeiras (professor visitante, estágio pós-doutoral, missões)
Obs: em 2020 há 2 docentes com missões frequentes ao Reino Unido

Agos
2019

Dez  
2024

docentes

Meta B – Receber alunos estrangeiros
Atividade: possibilitar a seleção de discentes a distância

Agos
2019

Dez  
2024

coordenação

Meta C – Ter o site em inglês
Atividade: atalho no site para tradução automática

Agos
2019

Dez  
2024

docentes

Meta D – aumentar produção em periódicos internacionais
Atividade: verba para tradução de artigos (ok em 2020!)

Agos
2019

Dez  
2024

docentes

Meta E – ter professores visitantes estrangeiros, aprovando projetos para 
financiar a vinda de docentes do exterior para colaborar em projetos
OBS: em 2020 há 1 projeto com verba para receber professor do Reino Unido

Agos
2019

Dez  
2024

docentes

Meta F –aumentar o número de periódicos com coautoria de docentes 
do exterior
OBS: em 2020 houve 1 artigo qualis A1 com co-autoria de docente cubano

Agos
2019

Dez  
2024

docentes

Meta G– Ter docentes em comissão organizadora de eventos 
internacionais
OBS: em 2019 houve 1 docente em comissão organizadora do COBEM

Agos
2019

Dez  
2024

docentes

Meta H-Aumentar o número de docentes DP no corpo editorial de 
revistas internacionais 
OBS: em 2020 há 2 docentes em corpo editorial de revista internacional

Agos
2019

Dez  
2024

docentes

Meta J- aumentar o nº de projetos desenvolvidos em parceria com 
docentes do exterior. OBS: em 2020 há 6 projetos com docentes do exterior.

Agos
2019

Dez  
2024

docentes



Dimensão 3 – Impacto social Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 10 – Melhorar a internacionalização Agos
2019

Dez  
2024

Docentes/Coorde
nação

Meta A – Ter uma CAI de fato implementada na Regional, com 
apoio técnico e infra-estrutura

Set
2019

Dez  
2024

Docentes/Coorde
nação

Atividade: solicitar junto à direção que seja dado apoio técnico 
e infra-estrutura à CAI, para que as seguintes atividade sejam 
realizadas:
- Promover intercâmbio de discentes na pós-graduação
- Receber discentes estrangeiros nos programas
- Firmar convênios com instituições do exterior com a 

finalidade de desenvolvimento de projetos de pesquisa e de 
intercâmbio de discentes

- Promover ações junto com o curso de Letras da Regional 
Catalão, que ajudem a promover a internacionalização 
como cursos de inglês para alunos e docentes da regional 
catalão e cursos de português para discentes estrangeiros



Dimensão 3 –Impacto Social Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 12– Melhorar o impacto econômico, social e 
cultural do PPGEC

Agos
2019

Dez  
2024

Docentes

Meta A – Aumentar quantitativo de  projetos de extensão Agos
2019

Dez  
2024

Docentes

Meta B – Aumentar convênios/financiamento com setor 
público e privado

Agos
2019

Dez  
2024

Docentes

Meta C- Aumentar integração com a graduação: docência 
na graduação (OK!), orientação de alunos em TCC (OK!), IC 
(deve aumentar) e alunos de extensão (deve aumentar) 

Agos
2019

Dez  
2024

Docentes

Meta D- ter sturtups e/ou empresas de base tecnológica 
aderentes à área

Agos
2019

Dez  
2024

Docentes

Meta E- ter orientação de PIBIC Jr Agos
2019

Dez  
2024

Docentes

Meta F- ter interface com a educação básica Agos
2019

Dez/
2021

Docentes

Atividade: projeto de extensão para palestras em escolas de 
ensino médio sobre temas das pesquisas do mestrado

Março 
/2022

Dez  
2024

Docentes



Dimensão 3 –Impacto Social Inicio Fim Responsáveis 
/envolvidos 

Objetivo 13 – Melhorar a visibilidade do PPGEC Agos
2019

Agos/
2020

Docentes/ 
coordenação

Meta A – Ter a página do PPGEC em inglês Agos
2019

Agos/
2020

coordenação

Meta B – Melhorar a Inserção em redes sociais e mídias de 
comunicação

Agos
2019

Agos/
2020

Docentes/coorde
nação

Meta C- ter informações dos discentes na página do PPGEC 
(links para o lattes e sucupira)

Agos
2019

Agos/
2020

coordenação

Meta D- ter informações sobre a produção intelectual do 
PPGEC na página do PPGEC (link dos lattes do docentes, 
discentes e egressos)

Agos
2019

Dez/ 
2024

coordenação

Meta E - Fazer entrevistas, mesas-redondas, programas e 
comentários na mídia

Agos
2019

Agos/
2020

Docentes 
/coordenação

Meta F- ter todas as normas, templates e formulários publicadas 
no site

Agos
2019

Dez/
2019

coordenação

Meta G – disponibilizar no site resultados das autoavaliações 
periódicas, editais, ações de interação com a sociedade, 
empresas, universidades e outras instituições no Brasil e no 
exterior; bem como todas aquelas que valorizem e melhor 
representem o programa 

Dez/
2019

Dez/
2024

coordenação

Meta H - disponibilizar no site, na íntegra, os trabalhos finais 
defendidos e aprovados

Out
2021

Dez/
2024

coordenação


