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1. DADOS DO PROGRAMA 

1. Nome do programa: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGMEC) 

2. Instituição: Universidade Federal de Goiás (UFG) 

3. Regional: Goiânia 

4. Unidade Acadêmica: Escola de Engenharias Elétrica Mecânica e de Computação 

5. Início das atividades do PPGMEC – nível mestrado: fevereiro de 2020 (Processo SEI nº 

23070.010068/2019-97) 

6. Reconhecimento MEC: Portaria 540 - 15 de junho de 2020 (D.O.U.) 

7. Autorização de funcionamento: 15 de março de 2021 (https://sucupira.capes.gov.br/sucu-

pira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_pro-

grama=52001016113P6). 

8. Área de concentração: O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica – PPG-

MEC/UFG possui uma única Área de Concentração denominada "Ciências Mecânicas", que 

é usual em programas de pós-graduação em Engenharia Mecânica. Essa área de concentração 

foi dividida em duas linhas de pesquisa, “Materiais e Manufatura Avançada” e “Dinâmica dos 

Fluidos e dos Sólidos”.  

a. Linha de Materiais e Manufatura Avançada: Esta linha dedica-se a realizar pesquisas 

científicas e de desenvolvimento tecnológico que abrangem a caracterização de novos 

materiais, o aprimoramento dos processos de fabricação e a integração entre sistemas 

de produção e tecnologias emergentes com foco no desenvolvimento da manufatura 

digital. Neste contexto, busca-se tanto explorar e compreender aspectos tribológicos 

dos materiais e particularidades dos processos de fabricação, como desenvolver mé-

todos e ferramentas computacionais que possibilitem a integração de tecnologias 

emergentes aos sistemas clássicos de manufatura, possibilitando novas investigações 

quanto a melhorias e aperfeiçoamentos de produtos e processos produtivos.  

b. Linha de Dinâmica dos Fluidos e dos Sólidos: Esta linha engloba o uso de técnicas 

relacionadas à computação científica, bem como, análises experimentais, voltadas 

para as pesquisas básica, aplicada e inovação em Engenharia Mecânica, envolvendo o 

escoamento de fluidos e o comportamento mecânico dos sólidos. Devido a interação 

mecânica dos fluidos e dos sólidos tem-se como premissa a pesquisa básica na Mecâ-

nica do Contínuo e a pesquisa aplicada e inovação em problemas de Interação Fluido-

Estrutura. Trabalha-se com os seguintes temas: modelagem matemática de problemas 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_programa=52001016113P6
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_programa=52001016113P6
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_programa=52001016113P6


 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

  

 

4 

 

de dinâmica dos fluidos e dos sólidos, desenvolvimento de métodos numéricos e ex-

perimentais, problemas de interação fluido estrutura e outros temas afins. 

2. DESCRIÇÃO 

 Este documento foi elaborado pela comissão nomeada na portaria SEI Nº 95, DE 27 DE JU-

LHO DE 2021, Andreia Aoyagui Nascimento, Daniel Souza e Valtair Antonio Ferraresi, com o ob-

jetivo de elaborar o planejamento estratégico do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecâ-

nica. 

 Este documento baseia-se no levantamento de informações visando uma análise qualitativa e 

quantitativa para subsidiar o planejamento estratégico do PPGMEC. Nesse caso, utilizaram-se os 

seguintes documentos: 

 

1) Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, stricto sensu, da Univer-

sidade Federal de Goiás (https://ppgmec.emc.ufg.br/p/32178-legislacao); que dispões das regras re-

lacionadas a estruturas e funcionamento do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica, 

em vigor desde 2020. 

2) Resolução – CEPEC Nº 1403/2016 (https://ppgmec.emc.ufg.br/p/32178-legislacao); a qual aprova 

o novo regulamento geral dos programas de pós-graduação Stricto-Sensu da Universidade Federal de 

Goiás, em vigor desde 2016. 

3) Resolução Conjunta - CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017 (https://ppgmec.emc.ufg.br/p/32178-legis-

lacao); que dispõe sobre a integração entre os diferentes níveis de formação – ensino médio, gradua-

ção e pós-graduação – no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na 

Universidade Federal de Goiás, revogando a Resolução CEPEC no 1210/2013, vigente desde 2017. 

4) Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFG (https://secplan.ufg.br/n/112307-pdi-

plano-de-desenvolvimento-institucional-ufg-2018-2022); o qual, dispõe sobre o perfil institucional e 

descreve o Projeto Pedagógico institucional, detalhando a sua organização didático pedagógica, as 

políticas institucionais, a sua organização acadêmica e administrativa, para o período de 2018 a 2022. 

5) Documento de Área e Ficha de Avaliação - Engenharias III (https://www.gov.br/capes/pt-

br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-

areas-de-avaliacao/colegio-de-ciencias-exatas-tecnologicas-e-

https://ppgmec.emc.ufg.br/p/32178-legislacao
https://ppgmec.emc.ufg.br/p/32178-legislacao
https://secplan.ufg.br/n/112307-pdi-plano-de-desenvolvimento-institucional-ufg-2018-2022
https://secplan.ufg.br/n/112307-pdi-plano-de-desenvolvimento-institucional-ufg-2018-2022
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multidisciplinar/engenharias/engenharias-iii); os quais dispõem das diretrizes para a avaliação dos 

programas de pós-graduação da área das Engenharias III no período compreendido entre os anos 2017 

e 2020. 

Todos esses, são documentos norteadores para avaliação de área da Engenharia III CAPES e 

da Pró-Reitora de Pós-Graduação da UFG. Assim, o presente documento foi pensado como uma fer-

ramenta de gestão no intuito de direcionar o programa a curto, médio e longo prazo. 

 Por fim, este documento de planejamento estratégico define as metas, entre os participantes, 

docentes e discentes, do PPGMEC, as estratégias para alcançá-las, além de estabelecer indicadores a 

partir dos quais pode-se alcançar os objetivos almejados. 

3. DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS: Missão, Visão e Valores  

3.1. Missão do PPGMEC 

 Promover a formação de profissionais versáteis de alto nível, multidisciplinar e com pensa-

mento crítico qualificado, à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico e inovador em Engenharia 

Mecânica. 

3.2. Visão do PPGMEC 

 Tornar-se referência nacional e internacional em pesquisas e desenvolvimento da Engenharia 

Mecânica, através da quantidade e, principalmente, qualidade dos alunos formados, publicações em 

periódicos indexados, patentes e intercâmbios com universidades, centro de pesquisa e empresas. 

3.3. Valores do PPGMEC 

 Comprometimento, Integridade, Transparência, Motivação, Interdisciplinaridade e Integra-

ção. 

4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 O presente planejamento estratégico aborda os pontos que são de preocupação do programa 

e, explicita suas metas, estratégias, prazos e indicadores do que é mais importante para o PPGMEC 

no presente e no futuro. 

 Tomando como base o plano de desenvolvimento institucional da UFG e o documento de área 

das Engenharias III, destaca-se seis eixos norteadores: 

Eixo I - Impacto e relevância econômica e social.  

Eixo II – Inovação e Transferência de Conhecimentos. 

Eixo III – Formação discente e o Projeto Político Pedagógico. 
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Eixo IV – Produção do conhecimento. 

Eixo V – Parcerias, Regionalização, Nacionalização e Internacionalização. 

Eixo VI – Planejamento estratégico e Autoavaliação. 

 Portanto, esses eixos formam o modelo de planejamento estratégico do PPGMEC, e são rela-

cionados as metas, estratégias e indicadores.  
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4.1 Eixo Norteador I – Impacto e relevância econômica e social 

 

4.2 Eixo Norteador II - Inovação e Transferência de Conhecimentos 

 
 

 

metas  estratégias  ações indicadores 

* Aumentar o conteúdo informacional disponível 

nos canais de comunicação e divulgação do pro-

grama PPGMEC. 

- Divulgação de pesquisas e ações desenvolvidas 

pelo PPGMEC em eventos institucionais. 

- Fortalecer a presença do PPGMEC na sociedade 

externa à UFG. 

- Fazer eventos institucionais de pesquisa e integração em 

Engenharia Mecânica. 

- Criar fluxo de conteúdo no site e redes sociais. 

- Produção e inserção dos conteúdos nos canais de comu-

nicação digital. 

- Quantidade de eventos realizados. 

- Quantidade de conteúdos postados nos canais de 

comunicação digital. 
* Aumentar a visibilidade do PPGMEC. 

* Incentivar a aproximação das pesquisas desen-
volvidas no PPGMEC com problemas tecnológi-

cos e econômicos locais, regionais e nacionais. - Levantamento das necessidades tecnológicas em-

presariais. 

- Promover condições para elaboração de projetos 

de pesquisa e extensão sustentáveis e inovadores 

com temas de interesse das empresas. 

- Contratação de professor visitante com experiência e 

contato empresariais. 

- Fazer uma pesquisa de mercado por meio dos egressos 

do curso de Engenharia Mecânica (graduação e mestrado) 

para entender as necessidades empresariais. 

- Incentivar a criação de novos projetos de pesquisa e ex-

tensão com empresas e instituições privadas de pesquisa 

nacionais e internacionais. 

- Quantidade de projetos de pesquisa e extensão 

integrados com empresas públicas e privadas. 

- Quantidade de empresas e instituições de pesqui-

sas envolvidas. * Aumentar parcerias público-privada. 

metas  estratégias  ações indicadores 

* Registrar e divulgar as produções 

- Promover ações de transferência de conheci-

mento como: realização de “workshops”, confe-

rências, congresso e outras atividades de extensão. 

- Realizar eventos científicos de porte nacional e interna-

cional na UFG; 

- Inserção dos Produtos Educacionais no site do programa, 

- Inserção das Dissertações defendidas no site do programa 

- Quantidade de número de congressos realizados. 

- Quantidade de produtos educacionais inseridos 

no site do programa. 

- Quantidade de produtos como: livros, anais de 

eventos e outros. 

* Estimular a inovação e a transferência de tecno-

logia para a empresas e indústrias. 

- Incentivar a publicação de patentes, modelos de 

utilidade, desenhos industriais e registro de sof-

twares. 

- Incentivar projetos de pesquisa e extensão inova-

dores em parcerias com empresas objetivando a 

transferência de tecnologia. 

- Realizar eventos para ajudar nas concepções de proprie-

dades intelectuais. 

-Incentivar os docentes do PPGMEC a participar de pro-

gramas de pós-doutorado. 

– Incentivar os docentes a desenvolver pesquisas com a fi-

nalidade de obter patentes e etc. 

-  Quantidade de patentes em coautoria com mem-

bros de entidades públicas e privadas nacionais e 

internacionais. 

- Quantidade de docentes em estágios pós-douto-

ral. 
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4.3 Eixo Norteador III – Formação discente e o Projeto Político Pedagógico  

metas estratégia ações indicadores 

* Melhorar a qualidade das disciplinas ofertadas 

- Ofertar disciplinas em língua estrangeira. 

- Aumentar a oferta de disciplinas especializadas. 

- Incentivar as melhorias dos equipamentos e software 

dos laboratórios do PPGMEC através de projetos de 

pesquisas. 

- Buscar parcerias com outras IES para o desenvolvi-

mento da qualidade das disciplinas ofertadas. 

- Consolidação do projeto político pedagógico. 

- Contratação de professor visitante. 

- Incentivar a avaliação docente pelo discente; 

- Incentivar a oferta de disciplinas envolvendo a 

participação dos discentes em laboratórios. 

- Realização de disciplinas em parcerias com ou-

tras IES (docentes convidados, intercâmbio de 

estudantes). 

- Quantidade de disciplinas ofertadas em línguas es-

trangeiras  

- Quantidade de disciplinas especializadas ofertadas; 

- Quantidade de disciplinas práticas ofertadas. 

- Quantidade de disciplinas ofertadas em parcerias 

com outras IES. 

- Publicação do projeto político pedagógico. 

* Ampliar a oferta de disciplinas relacionadas à edu-

cação e ao desenvolvimento de pesquisas 
- Contactar outros PPG e docentes especialistas. 

- Ofertar disciplinas de cunho educacional e de-

senvolvimento de pesquisas 

- Quantidade de disciplinas especializadas em educa-

ção e desenvolvimento de pesquisa ofertadas. 

* Fortalecer a qualidade das dissertações defendidas. 

- Acompanhar estudantes durante a realização do mes-
trado. 

 

- Criação de comissão de acompanhamento de 

estudantes.  

-   Quantidade de dissertações defendidas no prazo es-

tabelecido pelo programa. 

- Criação de questionário direcionado a todos 

que solicitam a defesa, avaliando as disciplinas, 

a orientação, dentre outros aspectos. 

-   Quantidade de alunos que responderam ao questio-

nário. 

 

-  Buscar a ampliação e melhorias dos equipamentos e 

software dos laboratórios do PPGMEC. 

- Incentivar os docentes na busca de recursos em 

projetos de pesquisas para melhorias e amplia-

ções dos laboratórios de pesquisa. 

 

- Porcentagem de recursos dos projetos de pesquisa en-

volvendo a melhoria dos laboratórios de pesquisas. 

- Ampliar a integração com o curso de graduação. 

- Estimular a participação dos mestrandos nas 

disciplinas de estágio docência da graduação; e 

nas atividades de extensão. 

- Quantidade de mestrando em estágio docência na 

graduação. 

- Estimular o desenvolvimento de iniciação cien-

tifica em projetos do PPGMEC 

-  Quantidade de mestrandos coorientando alunos de 

graduação em iniciações à pesquisa científica e tecno-

lógica.  

* Qualificar o corpo docente. 

 

- Realizar o credenciamento de novos docentes para o 
programa PPGMEC, observando também a demanda 

advinda da sociedade. 

 

 

- Criação da Resolução de Credenciamento e Re-

credenciamento. 

- Criação do Edital de Credenciamento de novos 

docentes. 

- Incentivar o envio de proposta para os editais 

de bolsista produtividade. 

- Publicação do Edital de Credenciamento. 

- Publicação da Resolução de Credenciamento e Re-

credenciamento. 

- Quantidade de credenciamento realizado por ano. 

- Quantidade de bolsistas produtividades no PPGMEC. 

- Estabelecer cooperação internacional de docentes 

credenciados no programa, a partir de missões de 

- Submeter propostas para agências de fomento  

- Elaborar plano de saída para capacitação 

- Quantidade de docentes em estágio pós-doutoral. 

- Quantidade de projetos com missões de trabalho no 
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4.4 Eixo Norteador IV - Produção de Conhecimento 

 

 

 

 

 

trabalho e/ou estágio pós-doutoral. 

- Contratação de professor visitante. 

docente, em estágios de pós-doutorado. exterior, 

- Quantidade de docentes permanentes atuando em 

programas de outras instituições. 

* Ampliar a estrutura do programa 
- Avaliar e estruturar a criação de um curso de douto-

rado. 

- Criar uma comissão para estudar e proposição 

de um curso de doutorado.  

- Buscar consultorias externas para ajudar nesse 

estudo. 

- Elaboração da proposta para criação do curso 

de doutorado. 

- Quantidade de mestres formados que tem a intenção 

de cursar um doutorado. 

- Envio da proposta para criação do curso de douto-

rado. 

metas estratégias ações indicadores 

* Fortalecimento das linhas de pesquisas  

- Reavaliar os projetos de pesquisa cadastrados, garantindo 

que os docentes permanentes participem ou coordenem ma-

croprojetos, com participação de discentes. 
- Atualização dos Projetos de Pesquisa. 

- Quantidade de projetos e por docente 

- Quantidade de discentes participantes por projeto  

- Aumentar o número de publicações em coautoria com 

membros de entidades públicas e privadas. 

- Contratação de professor visitante. 

- Exigir, pelo menos, duas produções bibliográficas 

por discente, em parceria com seu orientador. 

- Exigir, pelo menos, uma produção bibliográfica do 

tipo artigo ou livro, por discente, em parceria com 

seu orientador. 

- Quantidade de participantes externos (docentes de 

programas da área de ensino) por projeto  

- Quantidade de discentes que produziram no mínimo 

duas publicações sendo uma em artigo ou livro. 

-  Quantidade de produção bibliográfica por disserta-

ção defendida. 

* Enriquecimento da produção científica 

dos professores 

- Promover políticas internas ao programa de estímulo à pro-

dução bibliográfica e a produtos educacionais, nas quais haja 

a preferência para produções em parceria entre docentes e 

discentes. 

- Contratação de professor visitante. 

- Atualização dos Projetos de Pesquisa. 

- Razão entre a quantidade de produtos bibliográficos 

e técnicos em parceria (docente/discente) e a quanti-

dade total. 

- Razão entre a quantidade de produtos educacionais 

em parceria (docente/discente) e a quantidade total 
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4.5 Eixo Norteador V - Parcerias, Regionalização, Nacionalização e Internacionalização  

 

 

 

 

 

 

metas estratégias ações indicadores 

* Ampliar a colaboração internacional. 

- Oportunizar aos pós-graduandos meios para ampliar as 

suas experiências no exterior e divulgar suas pesquisas. 

- Ofertar disciplinas em língua estrangeira. 

 

- Formalizar com parcerias com instituições estrangei-
ras. 

- Quantidade de membros estrangeiros nas coori-

entações das dissertações. 

- Número de convênios e acordo de cooperação 

- Quantidade de disciplinas ofertadas em língua es-

trangeira. 

 
* Aumentar o número de convênios e par-

cerias com entidades públicas e privadas 

- Capacitar docentes para a elaboração de convênios com en-
tidades públicas e privadas. 

- Criar procedimentos internos para ampliar o número de 

convênios com entidades públicas e privadas. 

- Ampliar projetos de pesquisa integrados com empresas 

e instituições de ensino públicas e privadas. 

- Quantidade de convênios e parceria firmadas. 

- Quantidade de projetos de grande porte com fi-

nanciamento de entidades públicas ou privadas. 

* Estabelecer parcerias acadêmicas com 

outros Programas e grupos de pesquisa 

- Estimular o aumento de parcerias com pesquisadores atu-

ando em conjunto (pares da mesma Linha, do mesmo pro-

grama e de outros programas, nacionais e internacionais) 

- Estimular o aumento das parcerias internas ao PPG-

MEC que resultam em publicações. 

– Realização de disciplinas em parcerias com outras IES 
(docentes convidados, intercâmbio de estudantes) 

- Número de publicações em parceria. 

* Estimular a participação de docentes/dis-

centes em eventos científicos internacio-

nais 

- Fortalecer a participação de discentes e docentes em even-
tos científicos internacionais. 

- Investir na participação de discentes na participação dos 

estudantes nos eventos científicos internacionais por meio de 

pagamento de inscrição e taxas. 

- Apresentação de trabalho por meio de ampla divulga-

ção e orientação para participação em editais para esse 

fim. 

 

- Número de trabalho apresentados decorrentes 

dos eventos promovidos. 

* Ter docentes realizando estágio pós-dou-

toral internacional. 
- Contratação do professor visitante - Submeter proposta para agências de fomento - Número de propostas enviadas 

* Ampliar a interdisciplinaridade no PPG-

MEC 

- Aproximar as linhas de pesquisa para desenvolver projetos 

conjuntos 

- Contratação do professor visitante. 

- Promover o planejamento entre os professores visando 

o trabalho com o currículo em uma perspectiva interdis-
ciplinar. 

- Encontros de planejamento entre os professores para 

atividades interdisciplinares e trato com as referências 

bibliográficas, atualizando-as. 
 

- Número de reuniões científicas desenvolvidas 

- Número de projetos em parcerias. 

- Possibilidades de os mestrandos articularem os 
conhecimentos teóricos às questões presentes em 

seus contextos de atuação e às dissertações e aos 

produtos educacionais de suas autorias. 
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4.6 Eixo Norteador VI – Planejamento Estratégico e Autoavaliação 

 

metas estratégias ações indicadores 

* Modernizar a gestão acadêmica em relação aos dis-

centes  

- Melhorias no atendimento ao discentes e docentes na 

modalidade remota e presencial.  

- Divulgação das atividades do programa.  

- Melhoria do processo de seletivo para alunos regulares. 

- Reavaliação do planejamento estratégico. 

- Revisar procedimento relacionados aos discen-

tes, tais como seleção de candidatos e definição 

de vagas. 

- Revisar o planejamento estratégico anual-

mente. 

- Aumentar a frequência das postagens no site do 

PPGMEC. 

- Quantidade de procedimentos revisados. 

- Quantidade de postagens do programa no site. 

- Publicação do planejamento estratégico revisado. 

* Evitar a evasão de estudantes de pós-graduação - Aplicação de questionário aos egressos 

- Elaborar procedimento de autoavaliação 

- Elaboração de projetos de pesquisa mais apli-

cado à realidade da sociedade local e nacional. 

- Elaboração do relatório de evasão. 

 

- Publicação do processo de autoavaliação 

- Publicação relatório com a estatística de evasão. 

* Acompanhamento do destino, atuação e avaliação 

dos egressos do Programa em relação à formação re-

cebida 

- Aplicação de questionário aos egressos 

- Realização de eventos para alunos e egressos do PPG-

MEC 

- Estudo de genealogia do programa. - Número de relatórios de genealogia. 

* Acompanhamento da Autoavaliação do PPGMEC 

- Realização de autoavaliação do programa utilizando os 

critérios da avaliação quadrienal da CAPES. 

- Realização de um seminário de avaliação da pós-gra-

duação. 

- Criação de uma comissão para realização da 

autoavaliação. 

- Apresentação dos critérios da avaliação quadri-
enal da CAPES e do relatório de autoavaliação 

interna.  

- Criação de um formulário com critérios CA-

PES de autoavaliação.  

- Relatório de autoavaliação interna. 

- Realização do seminário. 


