
Planejamento Estratégico 2021-2025 PPGLL

Introdução

A Universidade Federal de Goiás (UFG) visa se consolidar como uma instituição de referência tanto para o contexto da educação

superior do estado de Goiás como do Brasil e tem como missão “produzir, sistematizar e socializar conhecimentos e saberes, formando

profissionais e cidadãos comprometidos com o desenvolvimento da sociedade'' (PDI 2018-2022, p.7). Essa missão é norteadora das atividades

acadêmicas de diversos âmbitos, a saber: ensino de graduação e de pós-graduação (lato e stricto sensu), pesquisa e extensão.

No que se refere especificamente à Pós-graduação Stricto Sensu, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) estabelece como

princípios:

– o compromisso com a formação de recursos humanos altamente qualificados nos níveis de mestrado (acadêmico e profissional) e doutorado,
capacitando-os para atuação na docência, na pesquisa e no desenvolvimento de estratégias inovadoras que beneficiem a sociedade por meio do
conhecimento científico, artístico e tecnológico;
– a integração entre os programas de diferentes áreas (interdisciplinaridade) e de diferentes instituições, no Brasil e no exterior (cooperação

institucional e internacionalização), ampliando o potencial de pesquisa do corpo discente e docente;
– a cooperação entre os cursos de graduação e pós-graduação da UFG nas diferentes áreas do conhecimento, entendendo que a existência da
pós-graduação consolida a graduação, ação essa que incide, por sua vez, na ampliação de demanda qualificada para os processos seletivos e
corrobora a permanência nos cursos de mestrado e doutorado;
– a inserção regional contínua por meio do desenvolvimento de ações que permitam resolver os problemas da sociedade, sem perder de vista as
concepções da ciência em escala mundial e utilizando-as para que as ações regionais sejam as mais efetivas possíveis;
– a atuação e a inserção acadêmica dos docentes, conforme objetivos e metas dos planos de desenvolvimento institucional das IES do País,
reconhecendo que a pós-graduação é o principal espaço indutor das atividades de pesquisa e inovação tecnológica na UFG (PDI 2018-2022, p. 27).



O PDI estabelece como Política Institucional na pós-graduação (2018-2022, p. 31):

- acompanhamento e avaliação dos Programas de Pós-Graduação stricto-sensu da UFG fomentando a publicação e a internacionalização, visando à
melhora dos conceitos CAPES;
- acompanhamento da aplicabilidade da Resolução CONSUNI No 007/2015, que trata das ações afirmativas na Pós-Graduação da UFG, visando ao
aumento da inclusão na Pós-Graduação;
- otimização da alocação dos PPGs na estrutura da UFG, suas fontes de financiamento e gestão, bem como benefícios e responsabilidades das
unidades acadêmicas envolvidas, visando otimizar as condições estruturais para o funcionamento dos Programas.
- acompanhamento e avaliação das atividades regulamentadas na Resolução de Integração, cujo objetivo é, dentre outros, aproximar Graduação e
Pós-Graduação, visando ao atendimento do proposto no Plano Nacional de Educação (PNE), Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) e demais
documentos da Capes/MEC.

O Plano de Gestão (2018-2021), alinhado com o PDI (2018-2022), estabeleceu como objetivos da Pós-Graduação Stricto Sensu:

- Promover ativamente o processo de internacionalização da Pós-Graduação Stricto Sensu na UFG, por meio da realização de doutorados
“sanduíches”, doutorados em cotutela, apoio aos docentes dos PPG para a realização de estágios de pós-doutorado, fomento à oferta de
disciplinas em línguas estrangeiras e criação de espaços de convivência internacional.

- Apoiar a assinatura de convênios, nacionais e internacionais, e realização de missões de estudo e de trabalho, de modo a favorecer o intercâmbio
docente e discente, tendo como impacto a melhoria no processo de formação, capacitação e criação de novos nós nas redes de colaborações
internacionais.

- Estabelecer políticas para atração de pesquisadores brasileiros e estrangeiros (professores visitantes, pós-doutorandos, dentre outros).
- Reforçar o suporte para o oferecimento de mestrados (MINTER) e doutorados (DINTER) interinstitucionais para diferentes regiões do Brasil,

valorizando os aspectos da nucleação e solidariedade nos programas oferecidos pela UFG.
- Fomentar a divulgação, junto à sociedade, das pesquisas e ações dos Programas de Pós-Graduação.

Tendo como referência esses dispositivos institucionais, os documentos de área da CAPES, a ficha de avaliação do Programa na última

quadrienal (2013-2016) e as orientações dadas pela Pró-reitoria de Pós-graduação da UFG, em oficinas realizadas entre os meses de dezembro

de 2020 e janeiro de 2021, o Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás

elaborou seu planejamento estratégico para o período 2021-2025, com o objetivo de consolidar-se como Programa de referência na área, bem

como ampliar e consolidar ações institucionais de internacionalização. O planejamento inicia com um diagnóstico contextual do Programa,



feito a partir da análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, seguindo o modelo denominado “Análise SWOT” e posteriormente

explicita os objetivos, metas para o próximo quadriênio, bem como as ações e indicadores de referência.

Visão geral do contexto em que se insere o Programa

O panorama do ambiente interno e externo no qual o Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística da UFG se insere está
sintetizado a seguir, na sistematização das forças e fraquezas internas do Programa e das oportunidades e ameaças externas.

Quadro 1 - Diagnóstico do PPGLL em 2020

FORÇAS FRAQUEZAS

- Programa tradicional na região, com quase 49 anos de
formação de recursos humanos em nível de mestrado e 18
anos em nível de doutorado.

- Estabelecimento de critérios específicos para o
credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de
docentes, regulamentados em normativa interna específica e
atuação permanente da comissão de credenciamento
docente.

- Corpo docente com formação diversificada em distintas
regiões do Brasil e do exterior.

- Equilíbrio no número de professores de cada uma das áreas
de concentração e linhas de pesquisa.

- Docentes que se destacam em termos de produção intelectual
reconhecida e com impacto nacional.

- Estabelecimento de critérios claros de acompanhamento
discente, regulamentados em normativa interna específica e

- Qualidade e quantidade das informações na página web do
programa. É necessário estabelecer um local para dar
visibilidade aos laboratórios, ações e projetos do Programa.

- Mediana baixa de produção discente na última quadrienal.
Para melhorar esse indicador, o Programa tem publicado,
anualmente, um e-book com produções discentes e
estabeleceu como obrigatória, no doutorado, a publicação de
artigo em periódico qualificado. Entretanto,  considera
necessário continuar encontrando estratégias para fomentar a
produção discente.

- Predomínio de ações de internacionalização individualizadas.
É necessário ampliar as ações de internacionalização
institucionais.

- Quantidade de projetos com parcerias interinstitucionais em
âmbito local, regional e nacional. É necessário ampliar o
número de parceiros (entidades, associações, órgãos
governamentais) que fomentem projetos de formação e de



atuação permanente da comissão de bolsas e
acompanhamento discente.

- Política interna de apoio à publicação discente, por meio da
edição anual de e-book, contendo capítulos sobre as
pesquisas em desenvolvimento no Programa.

- Atuação da coordenação de acompanhamento e avaliação da
Pós-graduação, da PRPG, que promoveu atividades para
assessorar os programas na elaboração do planejamento
estratégico, no projeto de autoavaliação e no Relatório Coleta
Capes, por meio do Programa de Apoio a Gestão (PAG-PG).

- Atuação da Coordenação de internacionalização da
Pós-graduação, da PRPG, que identifica oportunidades para
ampliar a internacionalização do programa (bolsas, convênios,
editais, etc).

- Programa UFG Doutoral, criado pela PRPG, que oferece
formação transversal e interdisciplinar com foco no
desenvolvimento pessoal e profissional de docentes e
discentes.

pesquisa.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

- Aprovação de projeto para obtenção de bolsa mestrado do
CNPq (Chamada nº 25/20220) e possibilidade de solicitar mais
bolsas em chamadas semelhantes. Essas chamadas do CNPq
possibilitam diminuir o impacto que as recentes reduções no
número de bolsas de mestrado impuseram ao Programa.

- Bolsas de mestrado e doutorado da FAPEG (Edital 01/2021).
Essa chamada da FAPEG também contribui para amenizar o
impacto das recentes reduções no número de bolsas do

- Impacto biopsicossocial da pandemia do COVID-19, que impôs
diversas restrições e afetou o desenvolvimento das atividades
acadêmicas (ensino, pesquisa, bancas, etc).

- Novo modelo de alocação de bolsas adotado pela CAPES que
reduziu o número de bolsas de mestrado.

- Redução do financiamento para as universidades, em especial
à pós-graduação, em virtude de diversas medidas adotadas
pelo governo federal, como a PEC 95/2016, por exemplo.



Programa.
- Bolsas de produtividade em pesquisa do CNPq constituem

uma forma de financiamento importante para a realização de
pesquisas do Programa.

- Bolsas de Demanda Social da Capes, que são a principal fonte
de financiamento estudantil no Programa e cuja redução do
número de cotas para o mestrado já começa a impactar
negativamente o PPGLL, em virtude de que muitos estudantes
precisarão trabalhar e não poderão dedicar-se exclusivamente
à pesquisa.

- Recursos financeiros oriundos do PROAP, que são a principal
fonte de financiamento das ações do Programa.

- Vinculação da UFG à Associação de Universidades do Grupo
Montevidéu (AUGM), que dentre as muitas possibilidades de
cooperação internacional possui os Programas de Escala
docente e discente da Pós-graduação. Esses programas
fomentam a mobilidade e a colaboração recíproca entre as
instituições associadas.

- Vinculação da UFG ao Grupo Coimbra de Universidades
Brasileiras (GCUB), que também articula ações de mobilidade
internacional no âmbito da Pós-graduação.

- Avanço de desenvolvimento tecnológico e adesão da UFG à
sistemas e plataformas que viabilizam aulas remotas e
webconferências (Google education e RNP), bem como a
tramitação eletrônica de processos (SEI, viabiliza solicitação
de bancas de qualificação e defesa, o cadastro dos membros e
assinatura digital da ata).

- Alterações no modelo de distribuição do PROAP, que pode
reduzir o orçamento do Programa.

- Escassez de recursos institucionais para fomentar a
permanência de docentes e discentes estrangeiros, que
dificulta a criação de uma ambiência acadêmica internacional
no cotidiano do Programa.

- Defasagem no valor das bolsas de mestrado e doutorado
aliada à exigência de dedicação exclusiva à pesquisa (sem
vínculo empregatício), que faz com que alguns discentes
desistam da bolsa para ingressar no mercado de trabalho e
receber salário com valor maior.

- Precarização dos investimentos em pesquisa, especialmente
na área das Humanidades, o que dificulta a realização de
projetos que requeiram estudo de campo e/ou equipamentos
especializados.

- Instabilidades no contexto macro-político que levaram à troca
de gestão no MEC  e na CAPES e, consequentemente,
afetaram a implementação de políticas públicas para a
pós-graduação.

- Inexistência de um Plano Nacional para a Pós-Graduação para
a próxima década (PNPG 2021-2030), que estabeleça os
objetivos e metas que devem nortear o planejamento
estratégico e as ações do Programa.



A partir da apresentação dessa visão geral do contexto e do diagnóstico do Programa, foi possível estabelecer os parâmetros para a

elaboração do planejamento estratégico do PPGLL para o próximo quadriênio, o qual será exposto na próxima seção.

Planejamento estratégico do PPGLL (2021-2025): objetivos, metas e prazos, ações e indicadores

O estabelecimento de objetivos, metas e prazos, ações e indicadores foi feito, conforme orientação da Área na CAPES, a partir das

dimensões de referência para a autoavaliação, a saber: 1) alunos (ativos e egressos), 2) docentes, 3) técnicos e 4) Programa de modo geral. As

metas estão definidas, considerando o prazo limite de 1 ano (curto prazo-CP), de 2 anos e meio (médio prazo - MP) e 5 anos (longo prazo -LP),

conforme orientação da PRPG/UFG.

A seguir será exposto o quadro de objetivos, metas e prazos, ações e indicadores para a autoavaliação da dimensão “alunos” a qual

engloba ativos e egressos.

Quadro 1 - Alunos

Objetivos Metas Prazo Ações Indicadores

1.1) Aumentar em 10% a publicação de
capítulos de livros relacionados com as
teses e dissertações em andamento,
que atendam rigorosamente aos
critérios do Qualis Livro/Capes

CP
1.1.1) Oferecer periodicamente oficinas
de escrita acadêmica e divulgação
científica.

1.1.2) Organizar anualmente um e-book
com a produção discente.

1.1.3) Divulgar entre os discentes as
chamadas em aberto dos periódicos da
área.

Número de publicações de
capítulos de livros

1.2) Aumentar em 10% a publicação de
artigos relacionados com as teses e
dissertações em andamento, nos
estratos superiores Qualis Periódico da
Capes

MP Número de publicação de
artigos



1) Qualificar as teses e dissertações
produzidas

1.3) Aumentar em 20% a publicação de
artigos e capítulos de livros
relacionados com as teses e
dissertações em andamento, nos
estratos superiores do Qualis Periódico
e Qualis Livro da Capes

LP Número de publicações de
livros e capítulos de livros

1.4) Submeter a avaliações periódicas
todos os projetos de pesquisa em
andamento no quadriênio, seguindo as
seguintes etapas: avaliação do projeto,
qualificação e defesa.

LP
1.4.1) Revisão do projeto de pesquisa, a
partir dos apontamentos do orientador,
até o oitavo mês do curso.

1.4.2) Submeter os projetos de pesquisa
revisados à avaliação de um membro
externo.

1.4.3) Submeter as teses e dissertações
em desenvolvimento à banca de
qualificação com membro externo ao
programa.

1.4.4) Constituir bancas com diferentes
membros externos de outras IES.

Quantidade e qualidade das
avaliações
Instituição de origem dos
avaliadores externos.

1.5) Garantir, no quadriênio, o
cumprimento do tempo máximo de
titulação estabelecido pela Capes para
o mestrado (30 meses) e doutorado (54
meses)

LP 1.5.1) Verificar periodicamente o tempo
médio de titulação.

1.5.2) Identificar situações de pesquisa
em atraso e estabelecer estratégias de
superação.

Tempo médio de titulação no
Programa

2.1) Aumentar em 5% o número de
aprovações com conceito A em
disciplinas

MP

2.1.1) Apoiar e oferecer cursos ou
oficinas de formação linguística,
metodológica, epistêmica.



2) Fomentar o aproveitamento
discente nas disciplinas e evitar a
evasão.

2.1.2) Apoiar e oferecer oficinas e cursos
voltados para as demandas de
estudantes cotistas.

2.1.3) Estimular a participação de
discentes nas atividades de formação
complementar do Programa
UFG-Doutoral.

2.1.4) Discutir com o corpo docente
estratégias de avaliação e
acompanhamento da aprendizagem
discente.

Número de aprovações com
conceito A em disciplinas.

2.2) Aumentar em 10% o número de
aprovações com conceito A em
disciplinas

LP

3) Qualificar a formação por meio da
participação de discentes em
atividades acadêmicas em outras
instituições brasileiras ou
estrangeiras.

3.1) Apoiar a participação de, pelo
menos, 8 discentes em eventos  no
exterior, com apresentação de trabalho

LP
3.1.1) Conceder auxílio financeiro para
pagamento da inscrição no evento.

3.1.2) Definir diretrizes para a concessão
do auxílio.

3.1.3) Dar ampla divulgação para as
diretrizes.

Número de participações
discentes em eventos
internacionais.

3.2) Apoiar a participação de, pelo
menos, 8 discentes em eventos
nacionais, com apresentação de
trabalho.

LP Número de participações
discentes em eventos nacionais.

3.3) Aumentar em, pelo menos, 10% o
número de discentes que participam
de outros tipos de mobilidades
nacionais e internacionais

LP

3.3.1) Apoiar a participação em eventos
com apresentação de trabalho.

3.3.2) Dar ampla divulgação às
oportunidades de mobilidade.

3.3.3) Apoiar a participação em cursos
de curta duração.

Tipo e número de atividades
desenvolvidas em outras
instituições brasileiras ou
estrangeiras



3.3.4) Dar ampla divulgação ao
Programa Escala Discente da AUGM.

A seguir será exposto o quadro de objetivos, metas e prazos, ações e indicadores para a autoavaliação da dimensão “docentes”.

Quadro 2 - Docentes

Objetivos Metas Prazo Ações Indicadores

4) Apoiar o trabalho docente no
âmbito da orientação e do ensino.

4.1) Oferecer duas atividades anuais de
apoio à orientação e o ensino em nível
de pós-graduação.

LP

4.1.1) Discutir com o corpo docente
estratégias de avaliação e
acompanhamento da aprendizagem
discente na pós-graduação.

4.1.2) Incentivar a participação em
atividades de formação docente do
programa UFG-Doutoral.

Número de atividades.

Número de participações

5) Fomentar a qualificação docente
em nível de capacitação e de
pós-doutoramento

5.1) Apoiar o afastamento de, pelo
menos, 8 docentes permanentes para
realização de estágio pós-doutoral,
preferencialmente, no exterior.

MP

5.1.1) Discutir com a direção da unidade
o cronograma de afastamentos,
considerando as atividades do programa
e a escala de cada área de concentração.

5.1.2) Estabelecer uma ordem para os
afastamentos, priorizando docentes que
ainda não realizaram capacitação ou
pós-doc.

Número de afastamentos para
pós-doc

5.2) Apoiar o afastamento de, pelo
menos, 16 docentes permanentes para
realização de estágio pós-doutoral,
preferencialmente, no exterior.

LP

5.3) Apoiar o afastamento de, pelo
menos, 8 docentes para realização de MP

Número de afastamentos para
capacitação



capacitação, preferencialmente, no
exterior.

5.4) Apoiar o afastamento de, pelo
menos, 16 docentes para realização de
capacitação, preferencialmente, no
exterior.

LP

5.5) Ampliar em 15% o número de
bolsistas de produtividade em pesquisa
no quadriênio.

LP

5.5.1) Dar ampla divulgação aos Editais
de Bolsa de Produtividade em pesquisa.

5.5.2) Fomentar a submissão de projetos
por docentes com potencial para pleitear
esse tipo de bolsa.

Número de bolsistas de
produtividade em pesquisa do
Programa.

A seguir será exposto o quadro de objetivos, metas e prazos, ações e indicadores para a autoavaliação da dimensão “Técnicos”.

Quadro 3 - Técnicos

Objetivos Metas Prazo Ações Indicadores

6) Fomentar a capacitação e
qualificação dos técnicos.

6.1) Viabilizar a participação de todos os
técnicos em atividades formativas de
curta e de longa duração, durante o
quadriênio.

LP

6.1.1) Incentivar e viabilizar a
participação dos técnicos nos cursos
oferecidos pelo Programa de Apoio a
Gestão - PAG-PG.

6.1.2) Incentivar e viabilizar a
participação em atividades de
capacitação promovidas pela
DAD/Propessoas.

Número e objeto dos
afastamentos

Número de participações nas
atividades formativas.



6.1.3) Criar condições que possibilitem o
afastamento parcial ou total para a
realização de cursos pós-graduação Lato
e Stricto Sensu, bem como para
licença-capacitação.

A seguir será exposto o quadro de objetivos, metas e prazos, ações e indicadores para a autoavaliação da dimensão “Programa”.

Quadro 4 - Programa

Objetivos Metas Prazo Ações Indicadores

7) Garantir a organicidade e
identidade do PPG

7.1) Verificar a articulação entre todos
os projetos e linhas de pesquisa e
entre todas as disciplinas e linhas, ao
longo do quadriênio.

LP

7.1.1) Mapear os temas dos projetos de
cada uma das linhas.

7.1.2) Comparar as ementas das linhas
de pesquisa e disciplinas.

7.1.3) Realizar reuniões de docentes
por linha para verificar a articulação das
disciplinas,  dos projetos de docentes e
discentes à ementa da linha.

Temas dos projetos de
docentes e discentes

Ementas das linhas de pesquisa
e das disciplinas

7.2) Garantir de todas as disciplinas
sejam ofertadas no quadriênio

LP
7.2.1) Fazer o levantamento das
disciplinas ofertadas.

7.2.2) Fazer um plano de oferta de
disciplinas ao longo do quadriênio.

Oferta das disciplinas



8) Distribuir as atividades do
programa de forma equilibrada entre
os docentes permanentes

8.1) Garantir que cada docente
permanente conclua no mínimo 3
orientações no quadriênio (exceto
aqueles cujo tempo de atuação seja
inferior à 4 anos)

LP

8.1.1) Verificar a distribuição das
orientações.

8.1.2) Verificar o equilíbrio entre o
número de orientações e docentes
permanentes.

Número de orientações por
docente

8.2) Garantir que cada docente
permanente coordene, no máximo, 3
projetos vigentes no quadriênio

LP

8.2.1) Fazer o levantamento do número
de projetos por docente.

8.2.1) Identificar os prazos de vigência
dos projetos

8.2.2) Verificar o equilíbrio entre o
número de projetos e docentes
permanentes.

Número de projetos vigentes
por docente

8.3) Garantir que até 70% dos
docentes  permanentes ministrem
disciplina até a metade do quadriênio.

MP

8.3.1) Fazer o levantamento das
disciplinas ofertadas
.8.3.2) Fazer um plano de oferta de
disciplinas por docente no quadriênio.

Número disciplinas ministradas
por docente

8.4) Garantir que todos os docentes
permanentes ministrem disciplina no
quadriênio

LP
8.4.1) Fazer o levantamento das
disciplinas ofertadas

Número disciplinas ministradas
por docente

9.1.1) Verificar periodicamente o
tempo médio de titulação.

9.1.2) Dar ampla divulgação ao
dispositivo do Art.2º do regulamento
do PPG que estabelece o tempo

Tempo médio de titulação no



9) Acompanhar o fluxo das atividades
no PPG

9.1) Manter o tempo máximo de
titulação no programa inferior ao
estabelecido pela Capes para o
mestrado (30 meses) e doutorado (54
meses)

LP máximo de titulação de 24 meses no
mestrado e 48 meses no doutorado.

9.1.3) Apoiar as atividades da Comissão
de bolsas e acompanhamento discente.

9.1.4) Dar ampla divulgação da
Normativa interna de
acompanhamento discente.

programa

10) Apoiar  atividades
extracurriculares complementares à
formação discente

10.1) Promover, anualmente,
atividades formativas complementares
(congressos, minicursos, jornadas,
palestras, colóquios etc.) aos
discentes, durante o quadriênio.

LP

10.1.1) Constituir uma comissão de
organização e execução dessas
atividades.

10.1.2) Dar ampla divulgação dessas
atividades na página do PPGLL

10.1.3) Verificar a aceitação e
abrangência das atividades realizadas

Tipo e número de atividades
realizadas.

Número de participantes de
cada atividade.

10.2) Promover, anualmente, o
Seminário de Pesquisas em
andamento. LP

10.2.1) Constituir uma comissão de
organização e execução do Seminário.

10.2.2) Dar ampla divulgação do
Seminário na página do PPGLL

10.2.3) Verificar a abrangência, por
meio do número de participantes no
Seminário

Realização do Seminário de
Pesquisa

Número de participantes no
Seminário

10.3) Conceder auxílio financeiro
parcial a alunos para participarem de
eventos, com publicação de artigo,
durante o quadriênio

LP
10.3.1) Dar ampla divulgação sobre as
regras para a concessão de auxílio
financeiro para participação em
eventos

Números de auxílios
concedidos



11.1) Fomentar ações de interface
com a educação básica em todas as
linhas de pesquisa do programa.

MP

11.1.1) Identificar as ações de interface
com a educação básica em cada linha
de pesquisa do PPG

11.1.2) Levantar outras ações de
interface com a educação básica que
possam ser implementadas no
programa.

Número de ações de interface
com educação básica por linha
de pesquisa.

11.2) Apoiar ações de interface com a
graduação em todas as linhas de
pesquisa do programa.

MP

11.2.1) Identificar as ações de interface
com a graduação em cada linha de
pesquisa do PPG

11.2.2) Levantar outras ações de
interface com a graduação que possam
ser implementadas no programa.

11.2.3) Divulgar e viabilizar  as
possibilidades de interação com a
graduação estabelecidas na Resolução
de integração (CONSUNI-CEPEC
01/2017)

Número de ações de interface
com a graduação por linha de
pesquisa.



11) Ampliar o impacto social,
econômico e cultural do Programa.

11.3) Reservar cotas de vagas para
pretos, pardos e indígenas (PPI) no
processo seletivo do Programa, em
conformidade com a política de ações
afirmativas (Resolução CONSUNI
07/2015) em todos os editais do
Processo Seletivo interno do
quadriênio.

LP

11.3.1) Dar ampla divulgação a política
de ações afirmativas (Resolução
CONSUNI 07/2015).

11.3.2) Agendar com a Comissão de
Heteroidentificação o processo de
entrevista e verificação da
autodeclaração de candidatos aos
processos seletivos internos

Número de candidatos PPI
aprovados no processo seletivo

11.4) Reservar, pelo menos, uma vaga
anual de mestrado para candidato
surdo, fundamentada na política de
ações afirmativas (Resolução CONSUNI
07/2015) e na especialidade do PPG.

LP

11.4.1) Divulgar a reserva de vaga para
candidato surdo no Edital do Processo
Seletivo.

11.4.2) Realizar todo o processo
seletivo de candidatos surdos em
Libras.

Número de candidatos surdos
aprovados no processo seletivo

11.5.1) Mapear as ações com impacto local,
regional e nacional  realizadas no Programa.



11.5) Aumentar em 10% o número de
projetos com vistas a ampliar a
inserção local, regional e nacional do
programa.

MP

11.5.2) Identificar  oportunidades de
desenvolvimento de ações com impacto
local, regional e nacional .

11.5.3) Discutir com a comunidade
acadêmica os conceitos de inovação e
transferência de conhecimento no âmbito
da educação, da comunicação e do ensino e
aprendizagem de línguas.

11.5.4) Identificar oportunidades de criar
projetos com foco na inovação e
transferência de conhecimento.

11.5.5 Fomentar projetos envolvendo
pesquisadores de instituições locais,
regionais e nacionais.

Número de projetos ações com
impacto local, regional e
nacional mensurável.

Número de projetos de
pesquisa com foco em inovação
e transferência de
conhecimento no âmbito da
educação, da comunicação e do
ensino e aprendizagem de
línguas.

11.6) Manter atualizada a página do
PPG de modo a dar visibilidade a todas
as ações do PPGLL.

LP

11.6.1) Revisar periodicamente  as
informações do programa na página.

11.6.2) Definir responsáveis e
procedimentos de atualização da
página.

Atualização e completude das
informações na página do
Programa.

LP

11.7. 1) Identificar  pontos frágeis na
manutenção do fluxo contínuo de
publicação da revista

11.7.2) Estabelecer temas de dossiês
num plano bianual.

Classificação da Revista
Signótica no Qualis/CAPES.



11.7) Aumentar a classificação da
Revista Signótica no Qualis/CAPES

11.7.3) Dar ampla divulgação dos temas
dos dossiês futuros

11.7.4) Dar ampla divulgação aos
lançamentos dos novos números da
revista

11.7.5) Aumentar o número de
indexadores da revista

12) Ampliar e consolidar parcerias
nacionais

12.1) Apoiar financeiramente a
participação de docentes em
atividades acadêmicas, cooperação
científica e visitas técnicas  a outras
IES do Brasil parceiras em projetos.

LP

12.1.1) Apoiar o afastamento, com
ônus total (custeio da viagem) ou
parcial (pagamento do salário) da UFG.

12.1.2) Definir as diretrizes para o apoio
com ônus parcial ou total.

12.1.3) Dar ampla divulgação para as
diretrizes.

Número de afastamentos com
apoio do Programa.

Número de projetos com
parceiros em âmbito nacional.

13.1) Apoiar a participação de todos
os docentes em atividades acadêmicas
no exterior. LP

13.1.1) Apoiar o afastamento, com
ônus total parcial (pagamento do
salário) da UFG.

Número de docentes que
participam em atividades
acadêmicas no exterior

13.2)  Apoiar financeiramente a
participação de todos os docentes em
atividades acadêmicas, visitas técnicas

13.2.1) Apoiar o afastamento, com
ônus total (custeio da viagem) ou
parcial (pagamento do salário) da UFG. Número de docentes que

participam em atividades
acadêmicas no exterior no



13) Fomentar ações de
internacionalização

e cooperação científica em instituições
parceiras em projetos de pesquisa no
exterior.

LP 13.2.2) Definir diretrizes para o apoio
com ônus parcial ou total.

13.2.3) Dar ampla divulgação para as
diretrizes.

âmbito de projetos de pesquisa

13.3) Apoiar a vinda de pelo menos 8
docentes de instituições parceiras do
exterior para desenvolver atividades
acadêmicas.

LP

13.3.1) Estimular a formulação de
propostas que estejam vinculadas a
projetos de pesquisa.

13.3.2) Conceder auxílio financeiro para
viabilizar a vinda de
docente/pesquisador estrangeiro de
forma igualitária entre as áreas de
concentração

Número de docentes
estrangeiros desenvolvendo
atividades no programa.

13.4) Ampliar em 15% o número de
projetos cuja equipe de pesquisa
inclua docentes e discentes de
instituições estrangeiras.

LP

13.4.1) Fomentar a inclusão docentes e
discentes de instituições estrangeiras.

13.4.2) Estabelecer convênios
interinstitucionais internacionais

Número de projetos de
pesquisa com pesquisadores
internacionais

Número de instituições
internacionais envolvidas em
projetos do Programa.

13.5) Ampliar em 20% a publicação de
artigos em periódicos  com circulação
internacional.

LP

13.5.1) Fomentar a publicação em
periódicos com circulação
internacional.

13.5.2) Dar ampla divulgação às
chamadas de publicação desses
periódicos

Número de publicações em
periódicos internacionais



13.5.3) Oferecer oficinas sobre escrita
acadêmica com vistas a publicar em
periódicos internacionais.

13.6) Ampliar em 10% o número de
publicação de artigos em coautoria
com pesquisadores sediados em
instituições estrangeiras.

LP

13.6.1) Fomentar a publicação em
coautoria com pesquisadores de
instituições estrangeiras.

Número de publicações em
co-autoria internacional

13.7) Instituir o comitê interno de
recepção a discentes e docentes
estrangeiros.

MP

13.7.1) Criar o comitê interno de
recepção a discentes e docentes
estrangeiros

13.7.2) Estabelecer as diretrizes das
atividades a serem desenvolvidas pelo
comitê

13.7.3) Apoiar as ações do comitê.

Comitê interno de recepção a
discentes e docentes
estrangeiros.

13.8) Ampliar em pelo menos 20% o
número de estudantes internacionais
regulares no Programa.

MP 13.8.1) Fomentar a vinda de estudantes
estrangeiros por meio de bolsas
institucionais.

13.8.2) Oferecer disciplinas em línguas
estrangeiras.

13.8.3) Aderir a editais de seleção de
estudantes estrangeiros.

Número de discentes
estrangeiros regulares do
programa.



13.8.4) Estabelecer convênios com
instituições estrangeiras para a
realização do processo seletivo de
forma remota.

13.9) Ampliar em pelo menos 20% o
número de bancas com
docentes/pesquisadores estrangeiros
como membros externos.

MP

13.9.1) Fomentar a constituição de
bancas com docentes/pesquisadores
estrangeiros  como membros externos.

13.9.2) Incentivar a escrita de teses e
dissertações em línguas estrangeiras

Número de bancas com
docentes/pesquisadores
estrangeiros  como membros
externos

13.10) Fomentar a ida de 1 discente
por ano, em média, para realizar
doutorado sanduíche no exterior.

LP
13.10.1)Incentivar a realização de
doutorado-sanduíche no exterior.

13.10.2) Dar ampla divulgação ao Edital
do PDSE/CAPES.

Destino e número de
mobilidades realizadas.

14.1) Atualizar e ampliar o acervo
bibliográfico da área.

MP

14.1.1) Fazer o levantamento dos
títulos que compõem o acervo.

14.1.2) Fazer o levantamento de obras
que precisam ser adquiridas.

14.1.3) Gestionar a compra de novos
títulos junto ao setor administrativo da
instituição

Número de títulos do acervo.



14) Conservar a infraestrutura
adequada para as atividades do
Programa

14.2) Fazer manutenção preventiva de
laboratórios, salas, equipamentos, etc.

MP

14.2.1) Fazer o levantamento do estado
de conservação de laboratórios, salas e
equipamentos.

14.2.2) Identificar necessidade de
conserto e/ou aquisição de materiais.

14.2.3) Gestionar o trabalho de
conservação dos espaços e
equipamentos junto ao setor
administrativo da instituição

Estado de conservação do
espaço físico e equipamentos

14.3) Adquirir mais uma sala de
trabalho para os estudantes bolsistas
desenvolverem as suas atividades de
pesquisa.

LP

14.3.1) Solicitar à Direção da FL  a
destinação de uma sala para bolsistas
da PG.

14.3.2) Equipar o espaço com
mobiliário e equipamentos necessários
para as atividades de pesquisa.

14.3.3) Definir as regras e a rotina de
uso da sala.

Sala de trabalho para bolsistas.

Este planejamento estratégico poderá sofrer alterações, a depender do resultado da avaliação quadrienal e dos resultados preliminares
das ações de autoavaliação previstas no projeto do Programa. Em vista disso, pretende-se realizar um Seminário Interno de Autoavaliação e
Planejamento Estratégico em 2022 e 2024, com vistas a dar ampla divulgação e garantir a participação da comunidade acadêmica na revisão do
planejamento.
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