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RAZÃO DE ESTAR NO PROGRAMA



GRAU DE 
SATISFAÇÃO COM O 

TRABALHO DA 
COORDENADORIA



Pontos fortes:

◦  Ampla variedade das áreas de pesquisa

◦ Docentes com alta capacidade produtiva, alta qualificação e 
desempenho.

◦ Melhor programa de pós-graduação na nossa área fora de Goiânia

◦ Oportunidade de desenvolver pesquisa em uma ampla região sem 
esse tipo de atividade.

◦ Corpo docente qualificado

◦ A diversidade de áreas do programa

◦ Perfil docente

◦ Um programa novo com docentes que estão se desenvolvendo e 
se envolvendo com as atividades do programa Programa localizado 
numa área estratégica da Região



Pontos fracos:

◦  Falta de estrutura e desorganização na comunicação entre coordenadoria, alunos e professores

◦ Falta infraestrutura e recursos para desenvolvimento de pesquisa.

◦ Falta de recursos financeiros

◦ Falta de uma estrutura de secretaria. Atividades técnicas administrativas são realizadas pelos docentes.

◦ Estrutura laboratorial

◦ A baixa integração do corpo docente; falta de política para custear publicação; o baixo grau de maturidade do 
corpo docente; a baixa qualidade do corpo discente

◦ Seleção dos discentes e infraestrutura.

◦ Precisamos de alguma forma aumentar a procura de candidatos interessados em participar do programa sejam 
como alunos ou como docentes



Sugestões

◦ Ampliar a divulgação de processos de seleção;

◦ Processo de seleção menos focado em 
preencher o número total de vagas ofertado e 
mais na qualidade dos ingressos

◦ Estruturação de um secretariado. Financiamento 
de publicação e de capacitação.

◦ 1) Faria workshops para melhoria da integração 
do corpo docente; 2) induziria a participação de 
todos os docentes nas bancas do programa; 3) 
Entraria em contato com editoras para 
conseguir desconto para publicações do 
programa;


