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Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.054902/2020-90.

Prezado(a)s Coordenadore(a)s e Vice-Coordenadore(a)s

 

1. Conforme informado nas úl�mas reuniões entre a PRPG e a Coordenação de PPG,
iniciaremos o processo de construção cole�va do Planejamento Estratégico Ins�tucional para a Pós-
Graduação Stricto Sensu para 2021.

2. Para o sucesso desse empreendimento, selecionamos como estratégia a elaboração
processual, abordando algumas dimensões/eixos a cada workshop, seguindo um cronograma de
encontros e tomando como referência alguns documentos norteadores.

3. O primeiro encontro ocorre ainda esse ano, em 17 de dezembro, e a par�r daí encontros
mensais, até março de 2021. É fundamental a presença de dois docentes de cada PPG: um representante
da Coordenação do PPG - seja o(a) Coordenador(a) ou Vice-Coordenador(a) e um docente indicado para
coordenar a implementação e avaliação do respec�vo eixo no planejamento estratégico do PPG. 

4.   Segue o cronograma e eixos que serão abordados em cada encontro:

5. - 17/12/2020 - 8:00-12:00h - Visão geral dos eixos do Planejamento Estratégico
Ins�tucional e desenvolvimento dos eixos I - Impacto e relevância da Pós-Graduação Stricto Sensu na UFG
e II- Inovação e Transferência de Conhecimentos.

6. -18/01/2020 - 8:00 - 12:00h - Eixo III- Ensino e aprendizagem na Pós-Graduação: Projeto
Polí�co Pedagógico dos Programas,  obje�vos / finalidades dos PPG, formação do estudante na Pós-
Graduação. 

7. - 25/01/2020 - 8:00 - 12:00 - Eixo IV- Produção do conhecimento na Pós-Graduação

8. - 01/02/2020 - 8:00 - 12:00 - Eixo V - Internacionalização

9. - 08/02/2020 - 8:00 - 12:00 - Auto avaliação da Pós-Graduação na UFG.

10.  

11. Para os trabalhos do dia 17 de dezembro de 2020, está prevista a seguinte organização: 

12. 8:00 - Abertura: Visão geral dos eixos do Planejamento Estratégico Ins�tucional e
orientação para os trabalhos



13. 8:15 - 9:45h - A�vidade em dupla - Revisão dos documentos orientadores: relatório do GT
Impacto e relevância da Pós-Graduação Stricto Sensu e relatório do GT Inovação e Transferência de
Conhecimentos. 

14. 10:00 - 10:30 - Apresentação do Planejamento Ins�tucional nos eixos I e II

15. 10:30 - 11:00 Discussão do eixo I 

16. 11:00- 11:30 discussão do eixo II

17. 11:30 - 12:00 Elaboração da versão final do Planejamento e pactuação das ações nos PPG. 

18.  

19. Solicitamos que, por meio de despacho nesse processo, até o dia 14/12/2020 os PPG
indiquem os nomes dos par�cipantes em cada uma das datas e o e-mail de contato, para as orientações
mais específicas em cada encontro.

 

A par�cipação de todos os PPG é fundamental, e pode contribuir para a elaboração do
relatório Sucupira 2020!

 
Atenciosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em
02/12/2020, às 01:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1717328 e
o código CRC 3EC85A52.
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