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1. Apresentação do Planejamento Estratégico do PPGCTA 

O Planejamento Estratégico de gestão é fundamental para traçar as metas, objetivos, 

ações e estratégias a curto, médio e longo prazo, num processo sistemático de planejamento, 

avaliação e replanejamento. 

 O ato de administrar é sempre um processo ativo, que determina e orienta o caminho 

seguido por uma organização para a realização dos seus objetivos. Por ser um processo, está 

apoiada em um conjunto muito amplo de atividades, compreendendo análises, decisões, 

comunicação, liderança, motivação, avaliação e controle. Sob esta perspectiva, considera-se o 

planejamento como um processo, de suporte à estrutura decisória da Coordenadoria do 

Programa. O ato de planejar deve ser, portanto, um processo participativo, desenvolvido para 

o alcance de uma situação desejada de um modo mais eficiente e efetivo, com a melhor 

concentração de esforços e recursos. 

O desenvolvimento de um planejamento participativo possibilita maior eficiência ao 

processo decisório, estimula o envolvimento de pessoas, facilita a integração de informações, 

contribui na formação de um espírito de equipe, permite coordenação de esforços e estimula a 

produção de ideias. Além disso, o processo de planejar age como um catalisador de mudanças 

na organização. O planejamento não é uma tarefa fácil no ambiente universitário.  

  O planejamento estratégico é uma exigência do nosso tempo, sem o qual as Pós- 

graduações não têm condições de desempenhar seu papel, ainda mais nas sociedades em 

desenvolvimento, como a brasileira, e ainda considerando as avaliações realizadas a cada 

quadriênio pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior), 

onde há uma necessidade constante de evoluir e consequentemente planejar.  

A tarefa primordial do Planejamento Estratégico da Pós-graduação universitário é 

estabelecer os elos entre meios e fins. É ele que canalizará e orientará as ações que darão 

suporte para uma evolução progressiva na Proposta do Programa, no Corpo docente e 

Discente, na qualidade das Teses, Dissertações, depósito de patentes e Produção Intelectual, 

assim como na Inserção Social do Programa.  

Contudo, o sistema não funciona por si só. Nos Programas de Pós-graduação, os 

coordenadores, os docentes, os técnicos e os estudantes são os agentes de planejamento. Cabe 

a eles, qualquer que seja o nível ou setor de atuação, a responsabilidade pela iniciativa que 
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possibilitará que o fluxo do sistema mantenha sua dinâmica, teórica e prática, fecunda ou 

infértil, produtiva ou não. O PPGCTA precisa hoje consolidar o doutorado com especial 

atenção a formação de pessoal qualificado.  

Nossa meta de gestão é também o trabalho de uma equipe, do coletivo do PPGCTA. 

Contamos com a colaboração de todos e todas para fazermos ao longo do período 2021-2025 

MUITO MAIS pelo PPGCTA! 

 

 Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) da UFG  

  O Planejamento estratégico pode ser realizado mediante diferentes abordagens teóricas 

e metodológicas. No presente contexto foi selecionada a abordagem coerente com aquela 

utilizada pela instituição – UFG, ou seja, delineia-se a análise de cenário e projetam-se os 

objetivos e metas de curto, médio e longo prazo, respectivos indicadores, e delineiam-se as 

ações necessárias para o alcance dos mesmos. Trata-se de um processo dinâmico, realizado 

em um esforço coletivo de elaboração e implementação. 

O cenário é complexo, com fenômenos que representam crises que são ao mesmo 

tempo fatores limitantes para algumas dimensões, e oportunidades para outras, assim, as crises 

não foram demarcadas especificamente como oportunidades ou ameaças. Pois, tomando como 

base o paradigma da complexidade, podem ser, ao mesmo tempo, uma ou outra coisa. 

Neste contexto, elaboramos o Planejamento Estratégico do PPGCTA em consonância 

com as propostas pela PRPG com base na análise de cenário interno (PPGCTA) que 

determina uma análise das forças internas, externas, assim como os pontos fortes e fracos do 

PPGCTA.  

Segundo o PDI da UFG, o objetivo é um fim que se pretende atingir e a meta é a 

definição em termos quantitativos e com prazo determinado para o alcance desse objetivo. 

O planejamento institucional contempla ações associadas a cada um dos Objetivos e Metas 

(OMs), derivando delas a sua concretização, o que também foi proposto pelo PPGCTA.  

 O conjunto de ações do planejamento institucional foi delineado a partir das políticas 

institucionais, mais especificamente sobre seis eixos estruturantes, propostos pela PRPG que 

engloba os três eixos maiores da avaliação quadrienal propostos pela Capes (Programa, 

Formação e Impacto na Sociedade):  
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I- Impacto e Relevância Econômica e Social  
 

II – Inovação e Transferência do Conhecimento  

 

III-O Programa – Projeto Político Pedagógico  

 

IV-Produção do conhecimento na Pós-Graduação 

 

V-Internacionalização  

 

VI-Autoavaliação e Planejamento para o Desenvolvimento futuro  

 

Conforme proposto pela PRPG, podemos colocar para cada eixo os objetivos fixados 

tendo como base a análise de cenário feita anteriormente. Todos os objetivos devem ser 

propostos com Meta para curto prazo (1 ano), médio prazo (2 anos) e longo prazo (5 anos) ; 

indicadores ; ações necessárias ; prazos e envolvidos na ação conforme tabela abaixo:  

 

Figura 1 – Exemplo de organização de um Objetivo Estratégico 

 

Neste contexto teremos para os seis eixos desdobramentos de vários 

objetivos estratégicos conforme apresentamos a tabela acima.



 

 

6 

 

2. O PPGTA e a Análise de Cenário através da matriz S.W.O.T 

No âmbito da pós-graduação, a história da EA-UFG inicia-se com a criação do curso de 

Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas, em 1985, o qual, em 1993, deu origem ao 

primeiro doutorado da região Centro-Oeste. Atualmente a EA conta com quatro PPGS, sendo 

Agronomia, Genética e Melhoramento de Plantas, Agronegócio e Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, todos com os níveis de mestrado e doutorado e com conceito 4 na última avaliação 

da Capes. O Programa de Pós Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos (PPGCTA), 

nível mestrado, iniciou atividades em 2005 e já formou 133 mestres. O Doutorado iniciou 

atividades em agosto de 2016 e possui poucos egressos. 

O panorama econômico da Região Centro-Oeste e do Estado de Goiás demonstra a 

importância estratégica do Programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

da Universidade Federal de Goiás - UFG, que visa a qualificação de profissionais para 

atuarem junto aos produtores, indústrias e instituições de ensino correlatas à área de 

alimentos. Por outro lado, nos Estados da Região Centro-Oeste vem sendo implantados e 

consolidados cursos técnicos, de graduação e de pós graduação na área de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos. Exemplos de instituições de ensino como as IES Federais, 

Estaduais e particulares, IF Goiano e IF de Goiás que têm absorvido professores mestres e 

doutores em seus quadros de docentes. A expansão destas escolas permeia todo o Estado de 

Goiás, em cidades como Goiânia, Inhumas, Itumbiara, Uruaçu, Anápolis, Urutaí, Morrinhos, 

Rio Verde, Jataí e Iporá. O mesmo fenômeno se observa em Mato Grosso do Sul e Mato 

Grosso o que justifica a necessidade da formação de mestres e doutores em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos na própria Região.  

Pontos Fortes do PPGCTA 

Em 2019 realizou-se uma série de reuniões para elaboração do planejamento 

estratégico do curso e da política de atividades de autoavaliação, onde foram detectados os 

seguintes pontos fortes e fracos do PPGCTA:  

 Docentes têm formação compatível com a área de concentração, linhas e projetos 

de pesquisa do Programa. 
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 Intercâmbio com programa de pós-graduação à nível nacional (PPGCTA da 

UFLA), que prevê idas e vindas de docentes e discentes do PPGCTA e UFLA, 

Lavras-MG.  

 Todos os projetos de pesquisa contam com pelo menos um tipo de auxílio 

financeiro/financiamento.   

 O Programa conta com um quadro renovado de docentes pesquisadores, com 

produção científica de qualidade, e perspectiva de melhoria com a incorporação da 

produção científica dos primeiros doutorandos do programa. 

 Possui infraestrutura adequada de laboratórios e biblioteca para o desenvolvimento 

das atividades de pesquisa, incluindo os laboratórios da Escola de Agronomia e 

Engenharia de Alimentos, Faculdade de Nutrição, Institutos de Química, e Centro 

de Pesquisa de Alimentos da Escola de Veterinária, da UFG, Laboratórios de 

pesquisa da Embrapa Arroz e Feijão, bem como de outros laboratórios parceiros 

fora do estado de Goiás (laboratórios da Embrapa Recursos Genético - Distrito 

Federal, laboratórios do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da 

UEL, laboratórios do Setor de Nutrologia da Faculdade de Medicina da USP-

Ribeirão Preto). 

 Novos Laboratórios foram reformados e estão disponíveis para atendimento as 

pesquisas exclusivamente do PPGCTA; 

 Tem inserção considerável em empresas da área de alimentos, instituições 

acadêmicas nacionais e internacionais, sociedades científicas e na comunidade 

regional. 

 Contribui para a geração de conhecimentos visando à preservação e utilização 

racional dos recursos naturais e agropecuários da região. 

 Possui seis docentes bolsistas produtividade. Existe um constante esforço para que 

os docentes do PPGCTA se candidatem aos editais de bolsa produtividade do 

CNPq.  

Pontos fracos  

Existe um esforço do PPGCTA de maneira a identificar pontos que precisam ser 

trabalhados para a melhoria do desempenho do programa nos itens de avaliação. Uma 

preocupação constante é a melhoria nos índices de produção. Para ampliar os índices de 



 

 

8 

produção, aspectos relevantes de melhoria de qualidade e impacto/inovação de projetos de 

pesquisa devem ser considerados, além de uma melhor distribuição de número  de orientações 

entre os docentes permanentes do programa. Existe uma preocupação em consolidar a equipe 

de docentes, além de fornecer condições para que novos docentes possam ingressar no 

PPGCTA e contribuir para as suas atividades, desde que sejam garantidos critérios mínimos 

de produção para o credenciamento. Neste quesito, o programa já trabalhou em uma resolução 

bastante objetiva quanto aos índices mínimos necessários para o credenciamento e 

recredenciamento de docentes. O programa precisa garantir a manutenção de infraestrutura, 

com a participação efetiva de docentes em editais de captação de financiamento, além de 

aumentar o número de docentes com formação de estágio pós-doutoral e obtenção de bolsa 

produtividade e de desenvolvimento tecnológico do CNPq.  

Nestes aspectos gerais, cabe ressaltar: 

 Melhorar a distribuição e qualidade da produção intelectual entre os docentes 

permanentes e colaboradores.  

 Aumentar o número de publicações em periódicos Qualis A1 - A4 da Capes com a 

participação de discentes e/ou egressos do PPGCTA. 

 Aumentar a produção de artigos científicos vinculados a trabalhos de conclusão de 

curso e Planos de trabalho de IC, IT, PROBEC. 

 Incentivar a participação de todos os docentes em editais para financiamento de 

projetos de pesquisa e de extensão.  

 Aumentar o número de docentes permanentes concorrentes à bolsa produtividade e 

bolsa de desenvolvimento tecnológico CNPq.  

 Reduzido quantitativo de recursos humanos para área administrativa, campo e 

laboratórios; 

 Ampliar o número de docentes permanentes com pós-doutorado e, desta forma, atuar 

no incentivo de participação em editais de estágio pós-doutoral em instituições 

estrangeiras, possibilitando assim a maior interação do PPGCTA com outras 

instituições e aumentar intercâmbios internacionais que impliquem em projetos de 

interação e maior produtividade. 
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 Contar com a participação docentes/ano em eventos fora do Brasil para atração de 

parcerias, para essa meta, as políticas e ações estão previstas nas normas da UFG e 

também do PPGCTA que destina verbas específicas para essas ações. 

  Incentivar a participação de todos os discentes na publicação de seus trabalhos em 

eventos científicos. 

 Atrair 01 discente ao ano no programa „‟QUALIFICAR” da UFG, essa meta conta as 

políticas e ações de o apoio da UFG. 

 O programa precisa se reorganizar para garantir a manutenção de parcerias 

consolidadas via convênios do tipo PROCAD, bem como estabelecer novas parcerias 

com centros de pesquisa já consolidados no Brasil e no exterior. 

 Realizar 01 evento semestral para acompanhamento de discentes, essa meta conta com 

ações de apoio PPGCTA; 

 Incentivar o depósito de patentes de pesquisas inovadoras; 

 Todos os discentes do PPGCTA deverão participar do Conpeex-UFG; 

 Ofertar anualmente 02 disciplinas de elaboração de artigos científicos para melhoria 

da qualidade da produção científica; 

 Investir em tradução de artigos científicos; 

 Ofertar anualmente 02 disciplinas em língua estrangeira; 

 Equipar laboratórios para discentes do PPGCTA 

 Incentivar a publicação de livros e capítulos de livros com a participação de docentes e 

discentes, valorizando a produção de livros em norma específica de atividades 

complementares; 

 Elevar a média de orientações concluídas para 1 titulação por DP por ano; 

 Todos os discentes do PPGCTA deverão fazer estágio docência na graduação;  

 Participação de todos os docentes e discentes em projetos de extensão local e regional 

ligados a associações, cooperativas e comunidades que trabalham com agricultura 

familiar,  

 Todos os docentes firmarem convênios com o setor produtivo regional, Nacional e 

internacional; 

 O PPGCTA e os todos os docentes firmarem parcerias com IES nacionais e 

internacionais; 
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 Promover o intercâmbio internacional de discentes do PPGCTA por ano; essa meta 

conta com as políticas da UFG e do PPGCTA e ações de apoio programa. 

 Receber 02 missões internacionais de docentes e/ou discentes estrangeiros, essa meta 

conta com as políticas da UFG e do PPGCTA e ações de apoio programa; 

Análise S.W.O.T  

A análise S.W.O.T, criada por Kenneth Andrews e Roland Christensen é uma 

metodologia de avaliação da capacidade competitiva de uma organização que se baseia na 

análise de quatro vetores: forças (strengths), fraquezas (weaknesses), oportunidades 

(opportunities) e ameaças (threats). Esta análise foi feita em conjunto com os docentes, 

discentes e técnico administrativo do PPGCTA. .  

 

Figura 2 – Análise de vetores S.W.O.T 

Em termos de práticos, deve ser aplicada junto aos cenários específicos de cada vetor. No 

caso do cenário externo aplica-se a análise das oportunidades e ameaças, basicamente, 

referentes ao mercado no qual a organização está inserida. Quanto ao ambiente interno, o foco 

é referente à organização propriamente dita, procurando identificar seus pontos fortes e 

fracos. 
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Tem, como base, a análise sistemática das ameaças/oportunidades do ambiente externo e 

interno e as vulnerabilidades/potencialidades internas da organização, sempre tendo em mente 

a missão assumida. Neste contexto da Matriz SWOT para a análise de quatro vetores: forças 

(strengths), fraquezas (weaknesses), oportunidades (opportunities) e ameaças (threats) 

teremos os seguintes pontos :  

 

Tabela 1 – Análise de Forças/Fraquezas/Oportunidades e Ameaças do PPGCTA.  

Facilidades/ Forças  

S – Interna (organização) – Forças  

Dificuldades/ Fraquezas 

W - Interna (organização) – Fraquezas  

 Acesso aos professores, coordenação e 

secretaria executiva;  

 Corpo docente qualificado e influente;  

 Alunos comprometidos com as 

pesquisas;  

 Estrutura física adequada para práticas de 

estudo coletivo e individual;  

 Falta de verba para o pleno 

desenvolvimento das pesquisas dos 

discentes do PPGCTA  

 Poucos produtos de publicação e/ou ação 

frequentes e contínuos direcionados a 

comunidade e ao mercado; 

 Restrição da produção das pesquisas em 

ambiente regional; 

Oportunidades  

O – Externa  (ambiente) – Oportunidades 

Ameaças  

T – Externa  (ambiente) - Ameaças  

 Restabelecimento das bolsas retidas 

 Estabelecimento de parcerias com 

egressos do Programa; 

 Intercâmbio com Instituições de Ensino 

Superior nacionais e internacionais; 

 Localização do PPGCTA no cenário 

central da produção agroindustrial. 

 Políticas de estímulo a parcerias com a 

iniciativa público-privado 

 Falta de recursos públicos e privados 

para o desenvolvimento de pesquisas; 

 Corte de bolsas ofertadas aos discentes; 

 Concorrência de Programas com escopo 

similar que possuem avaliação CAPES 

superior; 

 Redução do quadro de pessoal (política 

de pessoal do governo); 
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Após esta análise do cenário no qual o PPGCTA está incluído, a formulação de uma 

estratégia competitiva é, em essência, o desenvolvimento de uma forma ampla, por meio da 

qual uma empresa vai concorrer, quais serão seus objetivos e que políticas serão necessárias 

para se alcançar esses objetivos. Uma vez estabelecido o objetivo, torna-se necessário o 

estabelecimento sistemático das medidas a serem tomadas visando, efetivamente, alcança-lo. 

Assim, teremos: 

OBJETIVOS/METAS (Onde queremos chegar?) (O quê?) São resultados quantitativos 

e qualitativos (essenciais à sobrevivência) que a empresa deverá alcançar em determinado 

período, como efeito das estratégias eleitas. Devem ser definidos em conjunto com o corpo 

gerencial. 

ESTRATÉGIAS (Por onde vamos chegar?) (Como?) : Formas através das quais se 

alcançarão os objetivos da empresa. Devem ser concretas e consistentes entre si. 

PLANOS DE AÇÃO: Desdobramento operacional (ações específicas) das estratégias 

escolhidas, que deverão ser implementadas para atingir os objetivos. Qualquer estratégia só é 

boa se a execução for boa.  

Conforme proposto pela PRPG, podemos colocar para cada eixo os objetivos fixados 

tendo como base a análise de cenário feita anteriormente. Todos os objetivos devem ser 

propostos com Meta para curto prazo (1 ano), médio prazo (2 anos) e longo prazo (5 anos) ; 

indicadores ; ações necessárias ; prazos e envolvidos na ação conforme definidos 

anteriormente na Figura 1.  

 

3. Eixo I – Impacto e Relevância Econômica e Social  

Comissão responsável  

Profa. Tânia Aparecida P. C Ferreira 

Prof. Márcio Caliari  

Profa. Tatianne Ferreira de Oliveira 
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O Planejamento Estratégico para o Eixo Impacto e Relevância Econômica e Social 

segue conforme o Esquema proposto pela PRPG na Figura 2 abaixo.  

Para que uma “saída” (mestres, doutores, artigos, serviços, produtos, patentes, 

cultivares, etc.) da pós-graduação possa gerar impacto na sociedade, ela necessita resultar 

num conjunto de benefícios percebidos pelos utilizadores, ou seja, satisfazer duas condições 

simultaneamente:  

•Ser percebida como algo relevante, preenchendo uma lacuna e solucionando problemas;  

•Apresentar resultados (sob a forma de ideias, produtos e serviços) com desempenho 

satisfatório.  

•Impacto é o termo que designa uma medida de quanto uma saída da pós-graduação é capaz 

de gerar efeitos positivos para uma coletividade quando a solução estiver disponível para uso.  

 

Figura 2. Modelo – Estrutura Curricular PPG.   

 

A perspectiva de impacto e relevância econômica e social deve constar nos projetos de 

dissertações/teses e documentos de conclusão dos cursos, incluindo palavras-chave nos 

resumos e keywords nos abstracts que façam referência à relevância e ao impacto esperado do 

trabalho.  

Os impactos devem ser previstos na elaboração dos projetos de pesquisas 

(Dissertações e Teses), estarem alinhados com o objetivo do Programa de Pós-graduação 
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(PPG) e com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da instituição e ter 

acompanhamento durante a execução do planejamento estratégico e da autoavaliação do 

programa.  

Assim, avaliar impactos é avaliar se os objetivos traçados para esta finalidade foram 

cumpridos. 

O programa deve atentar para as atividades de transferência de conhecimento para a 

sociedade, ressaltando os impactos na geração direta de emprego e renda, na criação de novas 

empresas ou organizações sociais, no licenciamento de processos ou produtos, ou na melhoria 

na qualidade de vida da população local. 

A Pós-graduação apresentará impacto local, regional e nacional nas diversas áreas 

do conhecimento. 

Neste contexto, seguem alguns objetivos estratégicos com metas, plano de ações e 

responsáveis de realização, definidos pela Comissão do Eixo Impacto e Relevância 

Econômica e Social do PPGCTA.  

Objetivo Estratégico 1: Ampliar projetos de pesquisa integrados com empresas públicas, privadas, 
organizações não governamentais – Impacto Econômico  

Responsáveis: docentes do PPGCTA   
Metas  Indicadores  Ações   

Curto prazo (um ano): formalizar 2 

convênios no PPGCTA.  

Longo Prazo (cinco anos): formalizar 1 
convênio com empresas por docente no 
quadriênio (2021-2014). 

Aumento da porcentagem 

de convênios e parcerias 
com empresas em relação 
ao último quadriênio.  

•Realizar reuniões com 

discentes e docentes informando 
a importância para o PPGCTA.   

•Identificar de possíveis 
empresas que poderão ser 
parceiras do PPGCTA à nível de 
pesquisa. Maior Aproximação 
com o Centro de 
Empreendedorismo e Inovação 

da UFG.   
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Objetivo Estratégico 2: Consolidar a Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da 
Universidade Federal de Goiás (UFG) e tornar assim o programa referência nos estudos com recursos 
naturais do Cerrado no cenário acadêmico Nacional e Internacional; Impacto Social e Científico 

Responsáveis: todos os docentes e discentes do PPGCTA 

Metas  Indicadores  Ações   

Metas: curto prazo (um ano): Atingir o 
conceito 5 na avaliação quadrienal da Capes. 

Médio prazo (dois anos): Publicar 
anualmente 36 artigos científicos nos 
extratos atuais A1 a A4 por ano, com a 
participação discentes/egressos e docentes. 

Atrair 2 bolsistas de pós-doutorado para 
atuar no PPGCTA.  

Longo Prazo (cinco anos): Titular 
anualmente 12 mestres e 12 doutores. 

Oferta de disciplinas em rede com outras 
Instituições.  

Aumento da Porcentagem 
de artigos científicos 
qualis A1 a A4.   

Atingir o conceito 5 na 
avaliação quadrienal da 
Capes. 

Pós-doutorandos atuando 

no programa.  

•Realizar reuniões com 
discentes e docentes 
informando a importância 
deste objetivo para o 
PPGCTA.  

•Participação em Editais de 

seleção de pós-doutorado.  

•Divulgação e Participação em 
Editais de fomento para 
tradução e revisão de artigos 
científicos.  

•Divulgação dos Editais 
abertos de pesquisa, inovação 
e Extensão.  

•Criar um Grupo de Trabalho 
do PPGCTA para Escrita e 

Submissão de Artigos 
Científicos, envolvendo 
docentes, discentes e pós-
doutorados da EA e de outras 
unidades acadêmicas afins.   

 

Objetivo Estratégico 3: Consolidar e ampliar as atividades desenvolvidas em conjunto entre a pós-
graduação, a graduação e a sociedade.  Impacto de Ensino, local e social.  

Responsáveis: todos os docentes e discentes do PPGCTA 
Metas  Indicadores  Ações   

Médio prazo (dois anos): elevar a média de 
estudantes do PPGCTA em estágio docência 
na graduação para 10 discentes; 

Longo Prazo (cinco anos): 13 docentes e 

discentes do PPGCTA envolvidos em 
projetos de extensão, em projetos com alunos 
de graduação, Ensino Médio e básico.  

Aumento da Porcentagem 
de projetos de extensão 
envolvendo docentes e 

discentes do PPGCTA. 

Aumento da Porcentagem 
de alunos IC, IT, Probec e 
ICjr.     

•Realizar reuniões com 
discentes e docentes 
informando a importância para 

o PPGCTA.  

•Pontuar como atividades 
complementares essas 
atividades realizadas pelos 
discentes. Atualizar as normas 
de Atividades 
Complementares.  
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4. Eixo II – Inovação e Transferência do Conhecimento  

Comissão responsável  

Profa. Tânia Aparecida P. C Ferreira 

Prof. Márcio Caliari 

Prof. Tatianne Ferreira de Oliveira 

 

 

O Planejamento Estratégico para o Eixo Inovação e Transferência do Conhecimento 

deve-se pensar que a Inovação é em regra geral Introdução de novidade (produto, processo ou 

serviço) ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo / social que resulte em novos produtos, 

serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou 

características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e 

em efetivo ganho de qualidade ou desempenho.  

 
De acordo com a PRPG Cada PPG precisa:  

•Pensar / entender o conceito de inovação e os tipos de inovação no seu campo/intersecção 

com outros campos 

•Definir no PPG, grupos de pesquisa, projetos e as inovações-alvo pretendidas 

•Analisar o grau / tipo de inovação expresso em projetos de dissertações e teses 

 
A transferência do conhecimento é definida como transmissão, absorção e uso do 

conhecimento entre organizações públicas e/ou privadas.  

• No contexto da pós-graduação, refere-se à transferência de conhecimento da instituição de 

ensino para organizações públicas ou privadas.  

• O objetivo da transferência do conhecimento é melhorar a capacidade de realizar atividades, 

aumentar seu valor, aumentar a produtividade e competência.  

• Ainda que a transmissão e absorção aconteçam não trará resultado se isso não gerar uma 

mudança, não gerar ações. Ou seja, a transferência de conhecimento necessariamente resulta 

em novos produtos, processos ou serviços, ou ainda no aperfeiçoamento de produtos, 

processos ou serviços já existentes. Assim, para a avaliação serão aceitos os produtos que 
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abrangem transferência de conhecimento nas dimensões socioculturais, econômicas e 

ambientais.  

Neste contexto, a Construção dos Objetivos Estratégicos deste Eixo, sugere que a  

Proposta de Qualificação dos Produtos de Transferência seja baseada em:  

•Baixa importância - produto que é transmitido/disponibilizado, levando a absorção do 

conhecimento, mas não ocorrem mudanças, nem tampouco uso desse conhecimento.  

•Alta importância -produto que tem alto valor abarcado e uma vez disponibilizado será 

absorvido por setores da sociedade, e trará mudanças com o uso do conhecimento.  

•Média importância na transferência do conhecimento -situa-se entre a baixa e alta. 

Neste contexto, seguem alguns objetivos estratégicos com metas, plano de ações e 

responsáveis de realização, definidos pela Comissão do Eixo II - Inovação e Transferência do 

Conhecimento do PPGCTA.  

 

Objetivo Estratégico 1:  Estimular a cultura de planejamento para inovação e transferência de 

conhecimento no PPGTA 

Responsáveis: Docentes e Discentes do PPGCTA 

Metas  Indicadores  Ações   

Curto, Médio e longo prazo: Anualmente 
será ofertada 1 palestra sobre Inovação e 

Transferência de conhecimento.  

Aumento da Porcentagem 
de projetos de inovação e 

transferência de 
conhecimento no 
PPGCTA.  

Aumento da Porcentagem 
de alunos Iniciação 
Tecnológica (IT), Probec 
e de bolsa DT dos 
docentes.  

•Introduzir nos resumos de 
dissertações e teses defendidas 

em 2021, quanto à inovação e 
processos de transferência de 
conhecimento. 
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Objetivo Estratégico 2: Aumentar o quantitativo de patentes no PPGCTA  

Responsáveis: Docentes e Discentes do PPGCTA 

Metas  Indicadores  Ações   

Elevar a média de patentes com discentes 
durante o quadriênio no PPGCTA.  

Curto Prazo: 2; Médio Prazo: 4, Longo 
Prazo: 6  

 

Aumento da Porcentagem 
de patentes depositadas 
com docentes, discentes 
e/ou egressos do 
PPGCTA.  

 

•Realizar reuniões com 
discentes e docentes 
informando a importância para 
o PPGCTA.  

•Pontuar como Atividades 
complementares essas 
atividades realizadas pelos 
discentes.  

•Alteração da Norma como 

Requisito necessário para a 
defesa da tese/dissertação. 

•Treinamento para o depósito e 
escrita de patente oferecido 
pela UFG.  

 

5. Eixo III – O Programa – Projeto Político Pedagógico  

Comissão responsável  

Profa. Tatianne Ferreira de Oliveira 

Prof. Márcio Caliari  

Comissão de Bolsas e Acompanhamento discente. 

 

O Planejamento Estratégico para o Eixo Programa – Ensino e aprendizagem - Projeto 

Político Pedagógico do PPGCTA segue recomendações da PRPG, onde se julga necessário a 

construção do Projeto Político Pedagógico do PPGCTA, assim como a Revisão da estrutura 

curricular e dos planos de ensino das respectivas disciplinas, seus elementos constitutivos, 

com vistas à sua atualização. O modelo para a apresentação da Estrutura Curricular proposta 

pela PRPG é definido na Figura abaixo: 
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Figura 3. Modelo – Estrutura Curricular PPG.   

 

Na UFG a Resolução Consuni Nº 01/2015, define que de acordo com o Art. 110, na 

graduação, O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é documento norteador da ação educativa 

do curso e explicita os fundamentos políticos, filosóficos, teórico-metodológicos, os 

objetivos, o tipo de organização, as formas de implementação e a avaliação do curso, e sua 

elaboração obedecerá à legislação vigente. O Art. 111. Os currículos dos cursos de graduação 

integram o PPC e serão organizados conforme o disposto no RGCG. Parágrafo único. O 

programa de cada disciplina ou de cada eixo temático/módulo/submódulo, respeitadas as 

ementas que compõem o currículo, sera   
 
 proposto pela respectiva Unidade Acadêmica ou pela 

Unidade Acadêmica Especial.  

Para a pós-graduação, temos o Art. 121. Os programas de Pós-Graduação stricto sensu 

terão por objetivo a produção e a difusão do conhecimento e a formação de recursos humanos 

para atuar no ensino, na pesquisa, na inovação e em atividades profissionais de interesse da 

sociedade. §2º O ensino de Pós-Graduação stricto sensu compreende dois níveis 

independentes e conclusivos –Mestrado e Doutorado –, não se constituindo o primeiro 

necessariamente como pré-requisito para o segundo. 

Neste contexto, os elementos que devem constar no PPP do PPGCTA, seguem os 

questionamentos apresentados na Figura 3.  
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Figura 3. Elementos de um PPP.  

 

Neste contexto, seguem alguns objetivos estratégicos com metas, plano de ações e 

responsáveis de realização, definidos pela Comissão do Projeto Político Pedagógico do 

PPGCTA, e que estão em consonância com os objetivos e metas dos PPGs da UFG.  

Objetivo Estratégico 1: Estimular a cultura de incorporação da dimensão “Programa /Projeto Político 
Pedagógico ” aos processos de planejamento estratégico e autoavaliação nos Programas Pós-Graduação 

Responsáveis: Coordenação e docentes permanentes do PPGCTA   
Metas  Indicadores  Ações   

 

Curto prazo (um ano):  

•Elaboração do PPP no planejamento 
estratégico de 2021, a ser expresso no 

relatório 2020. 

•OBS-trata-se de apresentar o percurso 
previsto. Sabe-se que a implementação do 
planejamento estratégico ocorrerá ao longo 
de 2021 

 Metas 

Curto prazo (um ano):  
•Todos os PPG realizarão ao menos um 
workshop no primeiro semestre de 2021, 

 

•Processo de discussão do 
tema PPP do PPG 
previsto no planejamento 
estratégico de 2021 do 
PPG, apresentado no 
relatório Sucupira de 
2020  

Presença do Projeto 
Político Pedagógico do 

PPG no site do Programa 
em dezembro de 2021 

 

  

 

•Discutir o Planejamento 

estratégico da PRPG nesse 
eixo com os PPG e acolher 
sugestões 

•Pactuar as metas e indicadores 
propostos com os PPG para 
alcance desse objetivo 

•Figuração dos elementos do 
Projeto Político Pedagógico no 

relatório Sucupira de 2021, no 
tange ao Programa, Formação 
e Impacto na sociedade 

•Expressão de elementos e 
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para discutir o respectivo PPP 

•Todos os PPG discutirão, coletivamente, 
seu Projeto Político Pedagógico, ao longo de 
2021, com o acompanhamento de um 
especialista se sua preferência, envolvimento 
de docentes, técnicos, estudantes e egressos. 

 
Médio prazo 
●Todos os PPG realizarão revisão de seu 
PPP no decorrer de sua implementação e o 
reelaborará no início do terceiro ano do 
quadriênio (2023) 
 

Longo prazo ( 5 anos) 
•Todas as atividades pedagógico-didáticas 
desenvolvidas nos PPG estarão de acordo 
com o PPP 

 

 

concepções do PPP na 
estrutura curricular e nos 
planos de ensino dos 
professores em 2022. 

 

Objetivo Estratégico 2: Revisar a respectiva estrutura curricular vigente 2017-2020 

Responsáveis: Coordenação e docentes permanentes do PPGCTA   

 

Metas  Indicadores  Ações   

 

Metas 

Curto prazo (1 ano):  

•Todos os PPG realizarão ao menos um 

workshop no primeiro semestre de 2021, 

para discutir o respectivo PPP 

•Todos os docentes do PPG revisarão a 
estrutura dos planos de ensino das 
respectivas disciplinas ofertadas em 2021, 
seus elementos constitutivos, com vistas à 
sua atualização.  

•Os PPG adotarão modelo padronizado para 
estrutura do plano de ensino 
 

Médio prazo (2 anos)  
•Estabilizar a quantidade de disciplinas, sua 
oferta e distribuição equilibrada, formação 
pedagógico e formação para a pesquisa  

  

 

Divulgação do esquema 
da estrutura curricular 
atual no site do programa, 
em conformidade com o 

template proposto pela 
PRPG (AC; LP; 
disciplinas) até março de 
2021 

  

•Estrutura curricular 
apresentada no relatório 
Sucupira 2020, 2021 e 
2022 

 
  

 

 

•Atualizar os Planos de 

disciplinas e bibliografias no 
relatório Sucupira 2020, 2021 
e 2022 
 
•Inclusão de estratégias 
inovadoras de Ensino no 
PPGCTA.  

 
•Divulgação dos planos de 
ensino das disciplinas 
conforme modelo padronizado 
pela PRPG na página do 
programa, vinculando-as às 
áreas de concentração, linhas 
de pesquisa do PPG ou 

formação pedagógica ou para 
pesquisa  
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6. Eixo IV – Produção do Conhecimento na Pós-Graduação  

Comissão responsável  

 Prof. Márcio Caliari    

Prof. Tatianne Ferreira de Oliveira   

Profa. Tânia Aparecida P. C Ferreira 

O Eixo Produção do Conhecimento na Pós-Graduação envolve os três grandes eixos 

do Relatório Sucupira: Programa, Formação, Pesquisa e Publicação. Envolve diretamente a 

pesquisa docente – discente e a divulgação do conhecimento.  

Desta forma, baseada na Nova Ficha de Avaliação proposta pela Capes, as diretrizes 

que nortearam o GT da Ficha de Avaliação na formulação da proposta da nova ficha de 

avaliação foram: 

❖Focar na qualidade da formação de doutores e mestres. 

❖Reduzir do número de quesitos e itens, destacando aqueles que verdadeiramente 

discriminam a qualidade dos programas, dando ênfase a formação discente. 

❖Dar uma ênfase maior à avaliação de resultados do que de processos. 

 

Baseado nestas diretrizes o GT da Ficha de Avaliação propôs uma nova ficha de 

avaliação com 3 quesitos (1-Programa, 2-Formação e 3-Impacto na Sociedade) e 11 itens 

conforme figura 4.  
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Figura 4. Modelo Nova Ficha de Avaliação Capes.  

Neste contexto, seguem alguns objetivos estratégicos com metas, plano de ações e 

responsáveis de realização, definidos pela Comissão do Eixo Produção do Conhecimento na 

Pós- do PPGCTA, e que estão em consonância com os objetivos e metas dos PPGs da UFG.  

Objetivo Estratégico 1 : O conhecimento produzido e divulgado no PPGCTA contará com a participação 

substancial e qualificada dos discentes. 

Responsáveis: Docentes e Discentes do PPGCTA 

Metas  Indicadores  Ações   

 

Curto prazo (Um ano): 
• Aumentar a qualidade da formação discente 

para a produção e divulgação do 
conhecimento. 

• Anualmente todos os discentes ingressantes 

serão inseridos em ao menos um projeto de 
pesquisa pela coordenação  
 
Médio prazo (2 a 4 anos) 
•Apresentação de um processo sólido de 
formação discente para a produção e 
divulgação do conhecimento, com itinerário 

descrito no PPP. 
 

 
Divulgação no site do 
PPG dos grupos de 
estudos e pesquisa do 
programa com link de 
acesso para seus 

respectivos integrantes 
(docentes do programa, 
docentes externos e 
discentes do programa e 
da graduação, etc.) 

 

Proporção e qualificação 
da produção do PPG com 

 
•Realizar reuniões trimestrais 
de acompanhamento deste 
objetivo estratégico  

 

•Produção de diagnóstico 
anual com base á 
Autoavaliação de discentes, 
docentes e egressos.  

 

•Realizar reuniões com 
discentes e docentes 
informando a importância para 
o PPGCTA.  
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Longo Prazo 
•  Consolidação dos conceitos de avaliação 
relativos aos discentes presentes na ficha de 
Avaliação da área.   

participação discente 

e/ou egresso, expressa 
nos relatórios anuais do 
PPGCTA, analisada com 

base nos parâmetros da 
Área.  
 

 

•Analisar o resultado da 
avaliação quadrienal do 
PPGCTA (2025) 
 

 

Objetivo Estratégico 2 : A produção do conhecimento na pós-graduação será divulgada em 

veículos*altamente qualificados e com impacto científico e social  

Responsáveis: Docentes e Discentes do PPGCTA 

Metas  Indicadores  Ações   

 

Curto prazo (Até março):  
• Elaboração do Diagnóstico da veiculação 
da produção científica dos professores do 
programa, utilizando como parâmetros: 
produção individual, produção com a 
participação de discentes e/ou egressos do 
PPGCTA, produção com a participação de 

docentes de outro(s) PPG com integração 
nacional.  
• Análise dos dados do diagnóstico da 
produção intelectual do PPGCTA no 
quadriênio, estratificando aquelas com 
participação de discentes do PPG, e 
expressar esta análise no relatório 2020. 
 

•Discussão dos parâmetros desejáveis, 
relativos ao contexto do PPGCTA, a serem 
utilizados no direcionamento da divulgação 
do conhecimento produzido e elaborarão 
planejamento estratégico para seu alcance.  
 
Curto prazo (Um ano):  

•Implantação do planejamento estratégico e 
acompanhamento dos resultados e das ações 
desenvolvidas, promovendo ajustes 
necessários. 
 
Médio Prazo (2 á 4  anos) 
•Alcançar anualmente em avaliação interna 

(conforme a ficha de avaliação), conceito B 
ou MB nos indicadores da área para o 
quesito “FORMAÇÃO” e realizar as ações 
para ajustes, caso necessário no 
planejamento estratégico.  

 

Análise de evolução dos 
conceitos (Qualis Capes) 
proporcionalmente 
alcançados ano a ano nos 
respectivos relatórios 
anuais  
 

•Resultado da avaliação 
quadrienal 2024 -neste 
quesito, em comparação o 
resultado da avaliação 
2017-2020 

 
 

•Proporção e qualificação 
da produção do PPGCTA 
com participação 

discente e/ou egresso, 
expressa nos relatórios 
anuais analisados com 
base nos parâmetros da 

Área.  

 

•Realizar reuniões de 
acompanhamento da 
elaboração do Planejamento 
estratégico relativo à este eixo 
pelo PPGCTA 

 

•Realizar reuniões com 
discentes, docentes  e técnico 
administrativo informando a 
importância deste objetivo 
estratégico para o PPGCTA. 

 
 
•Apreciar o relatório anual 
2020, buscando verificar os 

indicadores do alcance das 
metas e o relatório dos anos 
seguintes. 
 
•Discutir com os 
discentes/docentes e técnico 
administrativo o resultado da 

avaliação 2024 e redirecionar 
o planejamento futuro (2025) 

•Publicação de no mínimo 02 
artigos científicos em revista 
A1 ou A2 ou realizar o 
depósito de 02 patentes, por 
discentes do PPGCTA.  

•Incentivar a publicação de 

livros e capítulos de livros com 
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Longo Prazo (cinco anos) 
• Consolidação no conceito B ou MB de 
avaliação relativos ao Quesito Formação 

conforme ficha de avaliação da área.  

a participação de docentes e 
discentes. 

 
 
 

 
 

 

Objetivo Estratégico 3 : Os projetos de pesquisa desenvolvidos terão potencial para atração de 
financiamentos, com alto potencial de inovação, relevância e impacto social, desenvolvidos de forma 
integrada e colaborativa e com participação discente.  

Responsáveis: Docentes e Discentes do PPGCTA 

Metas  Indicadores  Ações   

 
Curto, médio e longo prazo (Um ano):  
Os projetos de pesquisa serão elaborados 

com aderência ás linhas de pesquisa do 
PPGCTA, com potencial de atração de 
financiamentos, com impacto econômico e 
social para pequenos, médios e grandes 
produtores de alimentos considerando os 
parâmetros em comum acordo com as 
exigência da área. 
 

 

 
Divulgação dos títulos 

dos projetos de pesquisa 
do Programa e respectivas 
equipes e instituições de 
origem no site do PPG, 
segundo as linhas de 
pesquisa e apresentação 
nos relatórios Sucupira. 
 

 

•Incentivar, através da 
coordenação de pesquisa da 
EA, os docentes do PPGCTA a 

submeteram projetos de 
pesquisa e extensão aos editais 
de fomento.  
 
• Submeter projetos para 
captação de bolsas de 
mestrado e doutorado para 
discentes do PPGCTA 

 
• Incentivar projetos em 
parcerias com Organização 

não governamentais.  

 

Objetivo Estratégico 4 : O PPGCTA terá corpo docente  altamente qualificado para a produção e 

divulgação do conhecimento 

Responsáveis: Docentes e Discentes do PPGCTA 

Metas  Indicadores  Ações   

 
Curto e Médio prazo (2 a 4 anos) 

• Desenvolver estratégias de 
acompanhamento da implementação do 
plano de ação para ampliar a qualificação 
docente e a consolidação da sua produção, e 
avaliação dos resultados das ações 
desenvolvidas e elaborar propostas de 

 

•Lista atualizada de 
docentes e descrição do 

perfil (Lattes) no site do 
PPGCTA 

 

•Aumento da 
Porcentagem de 

 
•Pactuar as metas e 

indicadores propostos com os 
PPG para alcance desse 
objetivo 

 

•Realizar reuniões de 
acompanhamento da 
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reajustes necessários  
 
Longo prazo (5 anos)  
• Na  avaliação do próximo quadriênio 

(2021-2024) todos os PPG apresentarão 
incremento/ 
Consolidação dos conceitos relativos á ficha 
de avaliação para docentes 
 

publicações envolvendo 
docentes/discentes  

 

Aumento da Porcentagem 
de participação em 
eventos 

nacionais/internacionais 
envolvendo 
docentes/discentes 

 

Melhorar a distribuição da 
divulgação do 
conhecimento com 
discentes e/ou egresso.  

 

 

•Resultado da avaliação 
quadrienal 2024 - em 
comparação o resultado 
da avaliação 2017-2020 

 
 

 

implementação do 
Planejamento estratégico na 
dimensão qualificação 

docente  no PPG 

•Apreciar o relatório anual de 

2020 buscando verificar os 
indicadores do alcance das 
metas, e nos anos subsequentes 
(2021, 2022, 2023 e 2024) 

•Analisar o resultado da 
avaliação quadrienal com o 
PPG (2025)  

•Incentivar a publicação de 

livros e capítulos de livros com 
a participação de docentes e 
discentes. 

•Ampliar o número de 
docentes permanentes com 
pós-doutorado e, desta forma, 
atuar no incentivo de 
participação em editais de 

estágio pós-doutoral em 
instituições estrangeiras, 
possibilitando assim a maior 
interação do PPGCTA com 
outras instituições e aumentar 
intercâmbios internacionais 
que impliquem em projetos de 
interação e maior 

produtividade. 

•Contar com a participação 
docentes/ano em eventos fora 
do Brasil para atração de 
parcerias. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

27 

7. Eixo V – Internacionalização  

Comissão responsável  

Profa. Tatianne Ferreira de Oliveira  

Profa. Tânia Aparecida P. de Castro Ferreira  

Prof. Márcio Caliari   

 

O Planejamento Estratégico para o Eixo de Internacionalização do PPGCTA segue os 

seguintes pensamentos  e responde ás seguintes perguntas:  

 

Para quê internacionalizar a UFG/ PPGCTA? 

Preparar estudantes e pesquisadores para a sociedade multicultural; inserir a 

universidade na discussão e nos desafios que o mundo enfrenta atualmente; promover a 

melhoria da qualidade de ensino e pesquisa e a promoção científica e tecnológica. 

Por que atrair estudantes, docentes e pesquisadores internacionais para a 

UFG/PPGCTA? 

 

Usufruirmos da riqueza cultural da convivência com outros povos e compartilhar a 

produção de conhecimento. 

A internacionalização inclui a mobilidade de professores, estudantes e técnico 

administrativos para instituições estrangeiras (internacionalização passiva). Visa a sua 

qualificação, ao desenvolvimento de projetos em equipes internacionais que resultem em 

publicações conjuntas e à formação de redes de cooperação acadêmica. 

Abrange a internacionalização em casa (internacionalização ativa), a partir da recepção 

de professores, estudantes e técnico-administrativos estrangeiros. Os currículos visam uma 

orientação internacional na sua forma e conteúdo, e no fomento ao aprimoramento dos 

processos de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras e à oferta de cursos de português 

para estrangeiros. 

A internacionalização considera a diversificação dos eixos geográficos de atuação, 

com atenção à integração latino-americana, à aproximação com a África, Ásia e Oceania e à 

consolidação das parcerias com instituições europeias e norte-americanas. 

 Neste contexto, seguem alguns objetivos estratégicos com metas, plano de ações e 

responsáveis de realização, definidos pela Comissão de Internacionalização do PPGCTA, e 
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que estão em consonância com os objetivos e metas de Internacionalização dos PPGs da 

UFG.  

Objetivo Estratégico 1: Aumentar a participação de pesquisadores estrangeiros nas bancas de avaliação 
de dissertações e teses 

Responsáveis: Docentes e Discentes do PPGCTA 

Metas  Indicadores  Ações   

 
Curto prazo (Um ano):  
• Incrementar a participação de 
pesquisadores internacionais nas bancas de 
avaliação de dissertações e teses 
 
 

Médio prazo (dois anos):  
•PPG –4: > 20% de bancas com participação 
de pesquisadores internacionais  

 
Longo Prazo (cinco anos) 
•Em todos os PPG 3 ou 4, 30% ou mais das 

bancas de dissertações ou teses terão 
participação de pesquisadores do exterior 

 
•Aumento do Percentual 
de bancas com 
participação de 
pesquisadores 
internacionais. 

 

 

•Realizar reuniões com 
discentes, docentes  e técnico 
administrativo informando a 
importância deste objetivo 
estratégico para o PPGCTA  
 

•Incentivar os docentes e 
discentes á convidarem 

pesquisadores estrangeiros 
nas bancas de avaliação de 
dissertações e teses 

 
 

 

Objetivo Estratégico 2 : Ampliar as parcerias com pesquisadores estrangeiros em projetos, publicação de 

artigos e em grupo de pesquisa (GP) liderados por docentes permanentes  

Responsáveis: Docentes e discentes do PPGCTA 

Metas  Indicadores  Ações   



 

 

29 

 
Curto prazo (Um ano):  
•Aumento nas parcerias com pesquisadores 
estrangeiros em projetos e publicação de 

artigos, em comparação com 2020 
 
Médio prazo (dois a três anos):   

 
•PPG  4: > 20% de projetos / publicações 
com participação de pesquisadores 
estrangeiros (respeitadas as especificidades 
das áreas) 

 
PPG –4: > 20% dos GP com participação de 
pesquisadores internacionais 

 
PPG –4: > 20% de docentes envolvidos com 
atividades de internacionalização  
 
Longo Prazo (cinco anos) 

•Em todos os PPG 3 ou 4, 30% ou mais dos 
projetos e publicações terão participação de 
pesquisadores do exterior  
 
Em todos os PPG 3 ou 4, 30% ou mais dos 
grupos de pesquisa liderados por docentes 
permanentes terão participação de 

pesquisadores do exterior 
 
Nos PPG em consolidação (3 ou 4), 30% ou 
mais de docentes envolvidos com atividades 
de internacionalização.  
 

 
Percentual de projetos 
/publicações do PPG com 
participação de 

pesquisadores 
estrangeiros  

 
 

Autoavaliação do PPG 
quanto ao número de 
grupos de pesquisa 
liderados por seus 

docentes permanentes. 
que contam com 
participação de 
pesquisadores 
internacionais, expressa 
no relatório anual de 2021  

•Percentual de Grupos de 
pesquisa liderados por 
docentes permanentes dos 
PPG com participação de 
pesquisadores 
internacionais. 
 

 
Percentual de docentes 
envolvidos com 
atividades de 

internacionalização 

 
•Realizar levantamentos anuais 
junto aos PPGCTA sobre as 
parcerias com pesquisadores 

estrangeiros em projetos e 
publicação de artigos. 
 
 
•Realizar levantamentos anuais 
sobre o percentual de GP com 
participação internacional 
junto aos PPG. 

 
 

•Discussão da possibilidade de 
incluir atividades de 
internacionalização nos 
critérios de credenciamento e 
recredenciamento de docentes, 
proporcional ao seu contexto 
(PPG em consolidação ou PPG 

consolidado). 
 
•Realizar levantamentos anuais 
junto aos PPG sobre o 
percentual de docentes 
envolvidos com atividades de 
internacionalização. 

•Aumento de estudantes e 
docentes enviados para 
intercâmbios científicos:  03 
discentes por ano do PPGCTA  

•Receber 02 missões 
internacionais de docentes e/ou 
discentes estrangeiros no 
PPGCTA 

Objetivo Estratégico 3: Aumento na participação de pesquisadores estrangeiros em disciplinas/atividades 

de formação/qualificação de recursos humanos na pós-graduação. 

Responsáveis: Docentes do PPGCTA 
Metas  Indicadores  Ações   

 

Curto prazo (Um ano):  
 
Percentual de disciplinas/ 

 
- Formar redes de pesquisas e 
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Objetivo Estratégico 4: Incremento na prontidão do corpo discente e docente para interação em língua 
estrangeira. 

Responsáveis: Docentes, docentes e técnicos administrativos do PPGCTA 

Metas  Indicadores  Ações   

 
Curto prazo (Um ano):  
•Todos os PPG apresentarão incremento da 
prontidão do corpo docente e discente para 
interação em línguas internacionais, em 
comparação com 2022. 

 
Médio prazo (dois anos):  
•PPG –4: > 20% de discentes com 
certificação de proficiência em língua 
estrangeira  

 

Longo Prazo(cinco anos) 
•Nos PPG em consolidação (3 ou 4), 30% ou 
mais dos discentes apresentarão certificação 
de proficiência em língua estrangeira 
 
 

 
Autoavaliação da 
prontidão do corpo 
docente e discente para 

interação em línguas 
internacionais, expressa 
no relatório anual de 2021  
 
A partir de 2022:  
 
•Percentual de discentes 
com certificação de 

proficiência em uma 
língua estrangeira  

 
•Incluir em atividades 
complementares com direito a 
crédito: cursos de línguas 
estrangeiras, certificação de 
proficiência obtidos durante a 

formação no 
mestrado/doutorado.  

 

•Ministrar anualmente 02 

disciplinas em outro idioma.  

 

•Realizar levantamentos anuais 
junto aos PPG sobre a 
prontidão de docentes e 

discentes para interação em 
língua estrangeira. 

• Incremento de participação de 
pesquisadores internacionais nas atividades 
de formação/qualificação (disciplinas/ 
eventos / minicursos/ workshops) em 

comparação com os dados de 2020. 
 
Médio prazo (dois anos):  
•PPG –4 > 30% das disciplinas com 
participação de pesquisadores estrangeiros 
em aulas  

 

Longo Prazo (cinco anos) 
•Todos os PPG apresentarão 60% ou mais 
das disciplinas com participação de 
pesquisadores do exterior 
 

atividades de formação 
com participação de 
pesquisadores 
estrangeiros em aulas  

 
 

 

 

acordos formais para 
intercâmbios com 
universidades internacionais  
 

•Realizar levantamentos anuais 
junto aos PPG sobre as 
parcerias com pesquisadores 
estrangeiros em disciplinas.  
 
•Realizar reuniões com 
discentes, docentes  e técnico 
administrativo informando a 

importância deste objetivo 
estratégico para o PPGCTA  

•Incentivar os docentes e 
discentes á convidarem 
pesquisadores estrangeiros 
para ministrarem palestras, 
disciplinas/atividades de 
formação nas bancas de 

avaliação de dissertações e 
teses 
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8. Eixo VI - Autoavaliação e Planejamento para o Desenvolvimento 

futuro 

1. Comissão responsável  

Coordenação do PPGCTA   

Representante Discente do PPGCTA  

Docentes e discentes do PPGCTA 

 

A autoavaliação é o processo de se avaliar a si próprio. Seu principal objetivo é 

formativo, de aprendizagem. Avaliar o passado até o presente, para se ter uma perspectiva de 

Futuro.  

 

A autoavaliação é planejada, conduzida, implementada e analisada por pessoas 

formuladoras e agentes das ações a serem avaliadas -possibilita uma reflexão sobre contexto e 

políticas adotadas, além da sistematização dos dados que levam à tomada de decisão.  

Os resultados da autoavaliação são melhor apropriados quando são frutos do trabalho 

participativo -processo avaliativo conceituado e autogerido pela comunidade acadêmica. 

Envolve a participação de distintos atores da academia ou externos a ela (docentes, discentes, 

egressos, técnicos e outros. 

Ao invés da CAPES receber os resultados da autoavaliação realizada pelos programas, 

ela deverá acompanhar como os programas de pós-graduação estão conduzindo suas 

autoavaliações 
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Cada programa poderá propor um delineamento de autoavaliação-captar aspectos 

pertinentes a sua missão e seus objetivos, incluindo sua inserção no contexto 

social/internacional e suas escolhas científicas específicas.  

Trata-se, na prática, de colocar em ação o processo de detectar pontos fortes e 

potencialidades, tanto quanto discriminar pontos fracos dos programas e prever oportunidades 

e metas. 

Levando em consideração toda a parte teórica exposta acima, a autoavaliação envolve 

uma série de etapas propostas pela Capes, Etapa 1 (Preparação), Etapa 2 (Implementação) e a 

Etapa 3 (Disseminação e Uso dos resultados).   

 

 

Neste contexto, seguem alguns objetivos estratégicos com metas, plano de ações e 

responsáveis de realização, definidos pela Comissão de Autoavaliação e Planejamento futuro 

do PPGCTA, e que estão em consonância com a Capes e a PRPG.  

O projeto de autoavaliação deverá ser norteado em relação aos eixos O Programa, 

Formação e Impacto na sociedade, conforme nova Ficha de avaliação Capes.  
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Objetivo Estratégico 1: Melhorar o Processo de Autoavaliação pautado a um plano de ação com previsão 
de indicadores de resultados esperados. 

Responsáveis: Docentes e Discentes do PPGCTA 

Metas  Indicadores  Ações   

 
Curto prazo (Até março):  
• Elaboração o respectivo Projeto de 

Autoavaliação  
 
Curto prazo (Um ano):  
•Atualização de instrumentos de 
autoavaliação  
•Implementação do planejamento estratégico 
relativo à autoavaliação e acompanhamento 
dos resultados das ações desenvolvidas, 

promovendo ajustes necessários. 
 
Médio prazo (dois a três anos):  
Apresentação dos resultados contemplados 
no processo de autoavaliação  
Longo Prazo 
•Como resultado da avaliação do próximo 

quadriênio (2021-2024), o PPGCTA 
apresentará incremento/consolidação nos 
conceitos de avaliação relativos ao processo 
de autoavaliação relativos a àrea 
 

 
Projeto de Autoavaliação 
apresentado no relatórios 
e site do PPGCTA até 
março de 2021 
 

 
Instrumentos de 
autoavaliação finalizados 
  
Resultado da avaliação 
quadrienal 2024 -no 

quesito processo de 
autoavaliação -em 
comparação o resultado 
da avaliação 2017-2020 

 
 

 

 
Realizar workshop sobre 
elaboração de projeto de 

autoavaliação com os 
docentes, discentes e tecnicos 
pactuar as metas e indicadores 
propostos 
 
Apresentar no workshop os 
marcos orientadores 
institucionais (UFG, PRPG e 

CAPES) para elaboração do 
projeto e recomendar a leitura 
do documento de Área. 
 
Realizar reuniões de 
acompanhamento das metas 
estabelecidas neste eixo. 

Apreciar o relatório anual 
2020, 2021 e 2022, buscando 
verificar os indicadores do 
alcance das metas 

 
 

 


