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O percurso: eixos transversais e longitudinais  

• Considerações iniciais

• Os diversos contextos da 

pós-graduação 

• Cultivando as relações 

• Elementos de referência 

• Considerações Finais 
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Coordenador/Vice 
Coordenador ... 

• Considerações iniciais 

• A diversidade do processo de 
sucessão 

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC

http://edfisicasemfronteiras.blogspot.com/2011/10/brasileiras-vencem-o-4x100m-e-dao.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


O processo 
de indicação 

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-ND

http://macau.rn.gov.br/comissao-se-reune-para-analisar-pedidos-de-candidatura-do-primeiro-processo-de-escolha-unificada-de-conselheiros-tutelares/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Quando os
caminhos ainda
não foram
trilhados

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC

Coordenadores, Vice coordenadores 
atuais 
Coordenadores, Vice Coordenadores 
eleitos
Docentes com perfil, candidatos em 
potencial no futuro

https://www.flickr.com/photos/andolfato/7275124606/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Ponto de 
partida 



Os diversos contextos da pós-graduação 
e o período de ambientação

Contexto externo 

Fenômenos político socias

Legislação Federal

Plano Nacional de Pós-
Graduação 

Contexto institucional amplo 

Universidade Federal de 
Goiás/Pró-Reitoria de Pós-
Graduação

MEC/CAPES/Área de 
Avaliação 

Contexto institucional local

Unidade 
Acadêmica/Programa de 
Pós-graduação



Constituir-se 
oficialmente e 
visivelmente como 
Coordenador/Vice 
Coordenador 

• CPG/ELEIÇÃO

• Unidade Acadêmica – Apreciação da Indicação no Conselho Diretor 

• UFG – DAP - Portaria de designação

• PRPG – Portaria + E-mail de apresentação 

• CAPES – Plataforma Sucupira + E-mail de apresentação à Coordenação da Área

• CNPq – Status de Coordenação, Validação de Professores e Bolsas

• FAPEG - E-mail de apresentação 

• FUNAPE - E-mail de apresentação 

• FUNDACH - E-mail de apresentação 

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA

https://www.meucontadoronline.com.br/blog/networking-o-que-e-e-como-desenvolver-uma-boa-rede-de-contatos/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Coordenação & atos administrativos 

Princípios da administração pública (Art. 37 da Constituição 
Federal de 1988): 

• Legalidade
• Impessoalidade
• Publicidade/Transparência
• Moralidade Administrativa
• Eficiência

• Isonomia
• Oportunidade 



Cultivando as relações 
de modo especial 

• Com a vice coordenação e secretaria 

• Com os docentes, TAs e estudantes do PPG

• Exercício de liderança

• Exercício de gestão – compartilhar, delegar, acompanhar,  apoiar, 
supervisionar, escutar, direcionar, encaminhar, qualificar, avaliar

• Coordenação de grupo(s)

• Acolhimento

• Gestão de conflitos  

• Gestão estratégica 

• Gestão participativa

• Acompanhamento dos processos  

• Consolidar cultura de: respeito, ética, comunicação não–
violenta, colaboração, qualidade, diversidade, escuta.

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC

http://www.lemeconsultoria.com.br/artigos/imperativos-de-lideranca/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Cultivando as relações de modo especial 

• Com a Unidade Acadêmica

• Reuniões com a Direção

• Visibilidade da Pós-Graduação

• Transparência no processo de credenciamento e 
recredenciamento

• Política de aproximação dos doutores não credenciados 
- Convite para bancas de qualificação, para ministrar 
aula em disciplina (convidado), parceria em projetos

• Política de renovação e qualificação do quadro docente

• Política de indução de público para buscar o 
Mestrado/Doutorado – graduação, especialização, 
ações de extensão, eventos... 

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY

https://es.wikinews.org/wiki/Categor%C3%ADa:Diplomacia
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Documentos de referência no PPG: 
analisar/ introjetar /atualizar/ 
desenvolver 

• [Regulamento geral de Pós-Graduação na UFG]

• Regulamento Específico

• Normas internas do PPG: 

✓ Estágio de docência

✓ Exame de Qualificação

✓Defesas

✓ Bolsas

✓Desligamento de estudantes

✓ Credenciamento/descredenciamento

✓ Relatório Sucupira do ano anterior

✓ Planejamento estratégico

✓ Projeto de Auto avaliação ….

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC

https://bajoelarce.blogspot.com/2018/05/leer-investigar-y-crear-una.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Comissões/Portarias de designação
• Comissão administrativa

• Comissão de Bolsas e Acompanhamento de discentes e 
egressos 

• Comissão de Acompanhamento de docentes no PPG

• Comissão de gestão de informação (Relatório Sucupira)*

• Comissão de Auto avaliação* 

• Comissão de Comunicação Social*

• Comissão de Internacionalização* 

• ... 

• (OBS - todas com representantes discentes, e quando* for o 
caso egressos e técnicos administrativos)

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC

http://www.pngall.com/checklist-png/download/45695
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Cronograma – ações previstas (catálogo) 

• Definição de oferta de disciplinas para cada semestre, com previsão de 
início e término, vagas para alunos regulares, especiais e para alunos de 
graduação

• Aprovação de propostas de disciplinas novas

• Checagem da oferta e estrutura curricular 

• Matrículas no primeiro e segundo semestre para alunos regulares

• Matricula para alunos especiais

• Edital de seleção para alunos regulares – elaboração e aprovação na 
CPG, aprovação final na PRPG, publicação e inscrições 

• Edital de seleção para alunos especiais – elaboração e aprovação CPG

• Edital de seleção de Bolsistas

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA

https://pt.wikipedia.org/wiki/Xadrez
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Cronograma – ações previstas (catálogo) 

• Reuniões da CPG 

• Reuniões com as Comissões 

• Reuniões da Coordenação e Secretaria 

• Encontros com estudantes

• Gestão de Bolsas

• Gestão das qualificações e conclusões de M e D das turmas

• Coleta e consolidação de informações para relatório anual de 
atividades (Relatório Sucupira)

• Reavaliação /refinamento do Planejamento estratégico 

• Planejamento /execução recursos Proap/PROEX

• Planejamento pedagógico – discussão do atual e revisão (na 
parte ou no todo) /elaboração do Projeto Político Pedagógico

• Eventos do PPG 
Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA

https://pt.wikipedia.org/wiki/Xadrez
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Cronograma de ações esperadas mas não 
exatamente previsíveis 

• Reuniões de Coordenadores de PPG e PRPG (Fórum da Pós-Graduação 
da CPPG)

• Atividades do PAG-PG / PRPG

• CONPEEX 

• Edital de Seleção Programa Qualificar

• Atividades do Programa Diálogos – Acompanhamento e Avaliação de 
Programas de Pós-Graduação/PRPG

• Editais PRPG/CAPES/CNPq/FAPEG

• Reunião dos PPG da Área com a Coordenação/CAPES

• Coleta e consolidação de informações para o relatório anual - CAPES



Cronograma de férias & recessos 

• Planejar com Vice Coordenação e Secretaria

• Pactuar disponibilidades

• Pactuar grau de autonomia durante Coordenação em 
exercício

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-ND

https://www.brasildefatope.com.br/2019/01/14/ferias-o-direito-dos-trabalhadores-ao-descanso
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Pontos de 
referência
para a Pós-
Graduação na
UFG



Estatuto e Regimento Geral da UFG 



A Pós-Graduação stricto sensu no 
Estatuto da UFG
• CRTL F Pós-Graduação = 60 ocorrências 

• O que cabe ao CONSUNI, CEPEC, CPPG, Conselho Diretor

• O que cabe à Coordenação do PPG e à Coordenadoria de PPG 

• Art. 92. Os Programas de Pós-Graduação stricto sensu terão por objetivos a 
formação docente, a formação de pesquisadores e a produção de novos 
conhecimentos e estarão abertos à comunidade, conforme os requisitos 
estabelecidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, e 
pelas normas regimentais próprias de cada um.

• Art. 102. O corpo discente é constituído por estudantes da UFG regulares e 
especiais.



A Pós-Graduação stricto sensu no 
Regimento Geral da UFG
• CTRL F pós-graduação = 64 ocorrências 

• CAPÍTULO III - Do Ensino de Pós-Graduação .....................................31 

• SEÇÃO I – Da Estruturação, dos Programas e dos Cursos...................31 

• SEÇÃO II – Da Seleção e do Aproveitamento .....................................32 



A Pós-Graduação stricto sensu no 
Regimento Geral da UFG
• Seção VI - Das Coordenadorias dos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu

• Atribuições da CPG

• III- propor alterações no regulamento do Programa de Pós-
Graduação, a serem submetidas à aprovação do Conselho 
Diretor da Unidade Acadêmica, a que está vinculado, para 
posterior encaminhamento à Câmara de Pesquisa e Pós-
Graduação e, na sequência, ao CEPEC; 

• IV- apreciar, em primeira instância, recursos interpostos; 



A Pós-Graduação stricto sensu no 
Regimento Geral da UFG
• Art. 45. Da decisão de uma instância colegiada, caberá 

pedido de recurso para a instância imediatamente superior, 
no caso de matéria de ensino, pesquisa, extensão ou 
cultura, na forma seguinte:

• CPG em primeira instância

• Conselho Diretor

• Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do CEPEC



A Pós-Graduação stricto sensu no 
Regimento Geral da UFG
• 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. 

• Art. 177. Constituem direitos dos estudantes...

• Art. 178. Constituem deveres dos estudantes ...

• Art. 179. As penalidades disciplinares aplicáveis aos estudantes 
da UFG são as seguintes: I- advertência; II- suspensão; III-
desligamento. 



A Pós-Graduação stricto sensu no 
Regimento Geral da UFG

• Art. 182. As penas de desligamento serão aplicadas nos seguintes casos:

• [...]

• VI- plágio, total ou parcial, de obras literárias, artísticas, científicas, técnicas ou culturais 
em trabalhos de pós-graduação stricto sensu; 

• [...]

• Art. 183. Na aplicação das sanções, de forma fundamentada, serão consideradas a 
natureza e a gravidade da falta cometida, os danos que dela provierem, as circunstâncias 
atenuantes ou agravantes, bem como os antecedentes do discente. 

• Art. 184. A aplicação de sanções será precedida por processo administrativo disciplinar, 
instaurado pelo Reitor, assegurando-se, ao estudante, o direito ao contraditório e a 
ampla defesa, observando-se, por analogia, o procedimento referente à apuração de 
irregularidades no serviço público federal.



A Pós-Graduação
stricto sensu no 
Plano de 
Desenvolvimento
Institucional (PDI)



O Regulamento Geral da Pós-Graduação Stricto 
Sensu na UFG – Resolução CEPEC N.1403/2016

• Marco orientador da Pós-
Graduação Stricto Sensu na 
UFG, nas dimensões teórica, 
conceitual e política.

• Requer: 
• Estudo e não só leitura !

• Aproximações sucessivas!

• Observância!



A Pós-Graduação na perspectiva institucional: políticas e 
estratégias de apoio desenvolvidas na PRPG

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Diretoria Geral de Pós-Graduação 

Secretaria executiva 

Coordenação Administrativa

Coordenadoria de Assuntos Acadêmicos

Coordenação de Comunicação Social 

Coordenação de Ações de Internacionalização na Pós-Graduação

Coordenação de Acompanhamento e Avaliação de Programas de Pós-Graduação

Programa UFG Doutoral

Programa Conecta Pós 



A Pós-Graduação na
perspectiva institucional: 
políticas e estratégias de 
apoio desenvolvidas na PRPG

• Em que pode ajudar...?

• Coordenadoria Geral de Secretaria 

• prpg@ufg.br

• Coordenação Administrativa

• edimardantas@ufg.br 

• Coordenadoria de Assuntos Acadêmicos

• caa.prpg@ufg.br 

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND

https://www.cenpec.org.br/noticias/apoio-pedagogico-complementar-estrategias-e-conteudos-formativos-em-encontros-remotos
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


A Pós-
Graduação na
perspectiva
institucional: 
políticas e 
estratégias de 
apoio
desenvolvidas
na PRPG

Coordenação Geral de Secretaria: 

Apoio aos PPG

• Criação de Programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu/Criação de novo Nível 

• Processos de Alteração/Adequação de Regulamento 
Específico 

• Recebimento/encaminhamento de demandas

• Fornecimento de orientações

• Editais Específicos (Doutorado Sanduíche, FAPEG, GCUB, 
, MAI-DAI 

• Trâmite processual 

• Secretaria da CPPG/CEPEC



A Pós-
Graduação na
perspectiva
institucional: 
políticas e 
estratégias de 
apoio
desenvolvidas
na PRPG

Coordenação Administrativa: 

Apoio aos PPG
• Análise e aprovação dos pedidos de Diárias e

Passagens (SCDP Fluxo)
• Gestão Financeira dos Recursos PROAP: apoio aos

Programas no planejamento e execução dos recursos
(Tutorial)

• Gestão Financeira dos recursos provenientes de Editais
de Fomento como FAPEG (Tutorial), CAPES e
CNPq: apoio no planejamento e elaboração do
cronograma de compras, auxílio na elaboração de
Planos de Trabalho e prestação de contas;

• Carta_Recomendações_Gestão_Financeira_PPGs

https://drive.google.com/file/d/1sO-ZgNIodrFQ4g9Kf6rA6C1J03xKV3y3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O-7-9pTTk5a5SHfB_hGP99-HhWweSRY2/view
https://drive.google.com/file/d/1C14onM6t19Xoa6llT8FgfAuzqhdGPt_B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13CT6R84ThcNkbgLFel_7w0mzaoNPKAaq/view?usp=sharing


A Pós-
Graduação na
perspectiva
institucional: 
políticas e 
estratégias de 
apoio
desenvolvidas
na PRPG

Coordenadoria de Assuntos Acadêmicos: 

Apoio aos PPG

• Orientações acadêmicas/administrativas quanto aos 
sistemas SIGAA e SEI, concernentes à pós-graduação.

• Atendimento de demandas da gestão acadêmica e 
administrativa em sistemas como o SIGAA e o SEI, em 
atuação conjunta com CERCOMP e o CIDARQ,

• Orientações, análise e a tramitação de solicitações de 
registro de diplomas Stricto Sensu

• Orientações, análise e a tramitação de solicitações de 
cadastro de estágios de pós-doutorado 



A Pós-Graduação na perspectiva institucional: políticas e 
estratégias de apoio desenvolvidas na PRPG

Assessoria de Internacionalização da Pós-Graduação: 

Apoio e estímulo à internacionalização em PPG:

• Capta e divulga oportunidades que possam ser aplicáveis nos 
PPGs; 

• Orienta, organiza e acompanha o andamento de ações 
específicas (ProAfri, Fara/Tetfund, PAEC/OEA, ProLAC, 
AUGM), apoio a estudantes estrangeiros, contatos com 
representantes de instituições estrangeiras 

• Presta esclarecimentos, orientações sobre dúvidas relativas a 
acordos com instituições internacionais relacionados à pós-
graduação stricto sensu, cotutelas, cooperações acadêmicas, 
mobilidade 

• Capta e divulga oportunidades de oferta de Disciplinas em 
colaboração

• Divulga os Programas Internacionais (Reuniões com 
Associações, contatos com instituições

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC

http://alfageomatics.com/el-mapa-que-cambiara-la-forma-en-la-que-ves-el-mundo/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


A Pós-Graduação na perspectiva institucional: políticas e estratégias de apoio
desenvolvidas na PRPG

• Coordenação de Acompanhamento e Avaliação de Programas de Pós-
Graduação

• Desenvolver workshops, cursos, palestras voltados para o 
desenvolvimento de ações de consolidação dos PPGs

• Instrumentalizar e acompanhar os PPG na elaboração do seu
planejamento estratégico e  processo de autoavaliação

• Instrumentalizar e acompanhar os PPG na elaboração do seu Projeto
Político Pedagógico

• Apoiar/acompanhar/discutir/avaliar ações de destaque em
desenvolvimento nos programas

• Apoiar/acompanhar/avaliar o relatório anual de atividades do PPG



Apoio à formação em gestão na Pós-Graduação

A Pós-Graduação na perspectiva institucional: políticas
e estratégias de apoio desenvolvidas na PRPG



A Pós-Graduação na perspectiva institucional: política
e estratégia de apoio desenvolvidas na PRPG

• Programa UFG Doutoral

Programa Conecta Pós

Lançamento em setembro de 2021

• Coordenação de 
Comunicação Social

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY

https://overbr.com.br/dicas/as-4-melhores-praticas-em-marketing-de-midia-social-para-um-growth-hacker
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Políticas, 
oportunidades e 
estratégias de 
apoio aos PPG 
expressas na 
estrutura do site



Políticas, 
oportunidades e 
estratégias de 
apoio aos PPG 
expressas na 
estrutura do site



Políticas, 
oportunidades e 
estratégias de 
apoio aos PPG 
expressas na 
estrutura do site



Políticas, 
oportunidades e 
estratégias de 
apoio aos PPG 
expressas na
estrutura do site









Políticas, 
oportunidades e 
estratégias de 
apoio aos PPG 
expressas na 
estrutura do site











SIGAA

SIGAA

SIGAA

SIGAA

SEI SEI 

Editais 

Editais Modelo de doc

Modelo de docModelo de doc

https://prpg.ufg.br/p/34856-orientacoes-tecnicas

[Layout em processo de reformulação]



Cultivando as relações de modo especial 

• Com a PRPG e demais PPG

• E-mail de apresentação 

• Reunião com a PRPG para exposição do 
plano de gestão

• Checagem diária de e-mails da PRPG, 
processos SEI, mensagens no grupo de 
whatsapp de coordenadores 

• Participação nas reuniões com a PRPG e 
nos impedimentos indicar representante

• Engajamento nas estratégias/ações 
institucionais 

• Abertura para o debate, enfrentamento de 
conflitos 

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC

https://blocs.xtec.cat/comunicar/2020/03/27/la-comunicacio-oral/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Pontos de referência para a Pós-Graduação

• Documentos da Capes

• https://www.gov.br/capes/pt-
br/acesso-a-informacao/acoes-e-
programas/avaliacao/relatorios-
tecnicos-e-grupos-de-trabalho



Pontos de referência para a Pós-Graduação

Vídeos com apresentações da CAPES em eventos na UFG sobre temas específicos

Formação na pós-graduação para o desenvolvimento científico, tecnológico e social do país (30/11/2020)

https://www.youtube.com/watch?v=5iU160Q3Lpc&list=PLTtVU0kdT_nI2EfdvCw3PRmKJoA34tmEA&index=1

Os novos paradigmas da avaliação da pós-graduação: perspectivas atuais

https://www.youtube.com/watch?v=pC9S9oEQgik&list=PLTtVU0kdT_nI2EfdvCw3PRmKJoA34tmEA&index=7

A formação de indígenas na pós-graduação.

https://www.youtube.com/watch?v=iWzsCk-9utU&list=PLTtVU0kdT_nI2EfdvCw3PRmKJoA34tmEA&index=3

Alterações no módulo Coleta - Plataforma Sucupira (02/12/2020)

https://www.youtube.com/watch?v=RerUM7iklAw&list=PLTtVU0kdT_nI2EfdvCw3PRmKJoA34tmEA&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=5iU160Q3Lpc&list=PLTtVU0kdT_nI2EfdvCw3PRmKJoA34tmEA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=pC9S9oEQgik&list=PLTtVU0kdT_nI2EfdvCw3PRmKJoA34tmEA&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=iWzsCk-9utU&list=PLTtVU0kdT_nI2EfdvCw3PRmKJoA34tmEA&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=RerUM7iklAw&list=PLTtVU0kdT_nI2EfdvCw3PRmKJoA34tmEA&index=5


Pontos de referência para a Pós-Graduação – CAPES

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-
avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao


Pontos de referência para a Pós-Graduação – CAPES

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-
avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao



Pontos de referência para a Pós-Graduação – CAPES

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-
avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao


Pontos de referência para a Pós-Graduação – CAPES
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Pontos de referência para a Pós-Graduação – CAPES

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-
informacao/acoes-e-
programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-
avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao
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Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG)

• CAPES prepara novo Plano Decenal de Pós-Graduação (2021-2030)

• https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/capes-prepara-novo-plano-
decenal-de-pos-graduacao



Fenômenos sociais, políticos, econômicos, legislação 

• Desafios globais, da América-Latina, do Brasil, da Região, do 
estado...

• Políticas públicas para educação superior, para a carreira de 
profissionais

• Financiamento da ciência e tecnologia

• Questões atinentes à área do PPG 



Conclusão do diagnóstico situacional e 
estabelecimento do plano de trabalho/gestão

• Linhas de ação: 
• Curto prazo (1 a 2 meses) 

• Médio (3 a 6 meses)

• Longo prazo (7 a 12 meses)

• Manutenção (12 a 24 meses)



• Parece muita coisa... 
• E é! 

• A Coordenação é … 
• complexa, 
• desafiadora, 
• necessária...

• Exige …
• Dedicação
• Liderança
• Empreendedorismo
• Resiliência
• Otimismo realista

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND

http://www.marianoramosmejia.com.ar/comunicar-mucho-a-pocos-o-poco-a-muchos/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Conhecendo o panorama inicial, estabeleça em conjunto com a Vice-Coordenação um 
plano de trabalho para a gestão, selecionem objetivos, caminhos possíveis, 

prioridades, …



Considerações finais 

Faça o seu melhor dentro das condições que você tem, 
enquanto não tem as melhores condições para fazer 
melhor ainda!

Mário Sérgio Cortella



Finalmente... quando completar 18 
meses de gestão…

Seis meses antes de finalizar o período de gestão sinalize ...

Continuar? 

Passar o bastão?

Independente da sua opção…

Três meses antes de finalizer a gestão, organize com o grupo e 
a direção a agenda para escolha da Coordenação

Estimule a apresentação de propostas

Organize o processo de transição

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC

http://edfisicasemfronteiras.blogspot.com/2011/10/brasileiras-vencem-o-4x100m-e-dao.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


E um novo 
ciclo 
começará !

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND

Com apoio e 
estímulo da PRPG

Contem conosco! prpg@ufg.br

http://tarotdelazarina.blogspot.com/2012/03/simbologia-celta-espiral.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

