
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

PPG-ECFP 2021-2024 

 

1. DOS OBJETIVOS GERAIS  

O planejamento estratégico do PPG-ECFP se orienta pelas premissas do Planejamento 

Institucional da Uesb para o ensino de pós-graduação Stricto Sensu, pelas diretrizes e 

recomendações do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) da Capes, e pela missão 

e proposta do Programa. Esse planejamento deverá garantir: 

a) Formação humana e profissional sob os princípios da inclusão e da qualidade; 

b) Primar pelo desenvolvimento de pesquisas de qualidade, garantindo a difusão do 

conhecimento científico; 

c) Promover a visibilidade e inserção do PPG-ECFP no contexto regional; 

d) Promover a internacionalização do PPG-ECFP. 

METAS 

1. Para tanto, o PPG-ECFP deverá integrar o Fórum de Coordenadores de 

Programas de Pós-Graduação da UESB. 

2. Revisar e atualizar até outubro de 2021 a resolução que regulamenta o PPG-

ECFP (Resolução CONSEPE 061/2019). 

3. Criar e implementar o Sistema de Autoavaliação do PPPG-ECFP até maio de 

2021. 

4. Introduzir e acompanhar a política de curricularização da extensão no PPG-

ECFP. 

5. Realizar, em 2023, o I Seminário Interno sobre Autoavaliação e Planejamento 

Estratégico do PPG-ECFP. 

6. Revisar e atualizar o Estágio de docência na estrutura curricular do PPG-ECFP. 

7. Revisar as normas internas para o funcionamento do PPG-ECFP durante o 

quadriênio. 

8. Aperfeiçoar a página do PPG-ECFP de forma a oferecer uma plataforma 

amigável com o visitante e o usuário. 

9. Revisar anualmente os processos de seleção para o ingresso no PPG ECFP, de 

forma a aperfeiçoá-los e adequá-los às políticas sociais mais amplas de acesso 

ao ensino de Pós-Graduação no país. 

INDICADORES 



1. Nova resolução para o regulamento do PPG-ECFP. 

2. Norma interna para o Sistema de Autoavaliação do PPG-ECFP. 

3. Política de curricularização da extensão no PPG-ECFP. 

4. Seminário Interno sobre Autoavaliação e Planejamento Estratégico do PPG-

ECFP. 

5. Novas orientações para o estágio de docência. 

6. Novas normas internas para o funcionamento do PPG-ECFP. 

7. Atualização da página web do PPG-ECFP. 

AÇÕES 

1. Aprovar nova resolução para o regulamento do PPG-ECFP em 2021. 

2. Aprovar norma interna para o Sistema de Autoavaliação e Planejamento 

Estratégico do PPG-ECFP 

3. Aprovar política de curricularização da extensão no PPG-ECFP. 

4. Realizar Seminário Interno sobre Autoavaliação e Planejamento Estratégico 

do PPG-ECFP. 

5. Revisão das orientações para o estágio de docência. 

6. Revisão das normas internas para o funcionamento do PPG-ECFP. 

7. Atualização da página web do PPG-ECFP. 

DIMENSÃO: AVALIAÇÃO 

2. OBJETIVOS 

Elevar os conceitos do PPG-ECFP na avaliação quadrienal 2021-2024 da Capes em 

todas as dimensões avaliadas. 

INDICADORES 

1. Plano Anual de Metas e Desenvolvimento Interno. 

2. Criação de Minter e/ou Dinter. 

AÇÕES 

1. Estabelecer o Plano Anual de Metas e Desenvolvimento Interno visando a 

elevação de conceito na avaliação quadrienal 2021-2024. 

2. Criar, até 2024, pelo menos um Minter ou Dinter em nossa área, para suprir 

demandas de outra Instituição de Ensino, como mecanismo de solidariedade, 

e ampliar a formação de docentes e técnicos nos níveis de Mestrado e 

Doutorado. 

DIMENSÃO CAPTAÇÃO DE RECURSOS 



3. OBJETIVOS 

Ampliar o aporte de recursos financeiros ao PPG-ECFP. 

METAS 

1. Aumentar, até 2024, um número de bolsas M/D que atenda, ao menos, 50% 

do número anual de ingressantes; 

2. Elevar, até 2024, os recursos do AuxPPG em 150%, tendo como base o ano de 

2019 (10 mil reais); 

3. Submeter propostas a todos os editais/convênios para os quais a Instituição 

e/ou os pesquisadores sejam elegíveis, visando a captação de recursos externos. 

4. Captar bolsas do tipo “sanduíche” de agências de fomento para viabilizar o 

intercâmbio de discentes. 

INDICADORES 

1.  Número de bolsas M/D. 

2.  Total de recursos AuxPPG e Proap. 

3.  Captação de recursos externos. 

AÇÕES 

1. Concorrer a editais de financiamento de bolsas para a Pós-Graduação. 

2. Concorrer a editais internos e externos de financiamento à pesquisa. 

3. Fortalecer, nos conselhos e fóruns internos, a necessidade de manutenção do 

financiamento interno à Pós-Graduação na UESB. 

DIMENSÃO INTERNACIONALIZAÇÃO 

OBJETIVOS 

Incentivar e apoiar a internacionalização do PPG-ECFP. 

METAS 

1. Promover, até 2024, a mobilidade internacional de pelo menos 2 pós-

graduandos e 1 docente em centros de excelência no exterior anualmente; 

2. Atrair, até 2024, pelo menos, 2 discentes, e, pelo menos, 2 docentes 

estrangeiros para atividades de docência e orientação. 

3. Ampliar em pelo menos 100% o número de acordos de cooperação 

internacional tendo como referência o total de acordos de cooperação vigentes 

em 2020, totalizando 4 acordos. 

4. Apresentar a homepage do Programa em espanhol 2021 e em inglês até 2022. 



5. Aumentar em pelo menos 50%, até 2024, o número de publicações com 

pesquisadores de instituições estrangeiras (espera-se que 20% das publicações 

envolvam ao menos um pesquisador estrangeiro. 

6. Aumentar, percentualmente, a publicação de artigos científicos em coautoria 

com discentes em periódicos internacionais indexados relevantes para a área 

de Educação em Ciências e Educação Matemática, considerando os critérios 

de avaliação de publicação estabelecidos pela Capes. 

7. Elevar a participação de professores estrangeiros nas bancas de defesa do PPG-

ECFP. 

INDICADORES 

1. Mobilidade internacional de discentes e docentes. 

2. Atração de docentes e discentes estrangeiros para estágios no PPG ECFP 

3. Acordos de cooperação internacional. 

4. Tradução da home page do PPG ECFP para o inglês e o espanhol. 

5. Publicações com coautoria de pesquisadores estrangeiros. 

6. Publicações em revistas internacionais indexadas e com fator de impacto. 

7. Participação de professores estrangeiros em bancas de defesa. 

AÇÕES 

1. Promover a mobilidade internacional de discentes e docentes. 

2. Atrair docentes e discentes estrangeiros para estágios no PPG ECFP. 

3. Estabelecer novos acordos de cooperação e de convênio internacional. 

4. Traduzir a home page do PPG-ECFP para o inglês e o espanhol. 

5. Convidar professores estrangeiros para participação em bancas de defesa. 

 

DIMENSÃO: QUALIFICAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL 

OBJETIVOS  

Qualificar em nível de pós-doutorado o corpo docente do PPG-ECFP. 

METAS  

1. Aumentar, até 2024, pelo menos, para 75% do quantitativo de docentes com 

Pós-Doutorado (considerando o ano-base de 2020, com 50% de docentes com 

pós-doutorado). 

2. Aumentar, até 2024, pelo menos, em 150% o número de docentes com bolsa 

de produtividade em pesquisa. 



INDICADORES 

1. Número de docentes liberados para Pós-Doutorado no período de 2021 a 2024. 

2. Número de docentes com bolsa de produtividade em pesquisa. 

AÇÕES 

1. Liberação de docentes para Pós-Doutorado. 

2. Apoio à submissão de propostas em editais de bolsa de produtividade em 

pesquisa. 

DIMENSÃO: PESQUISA 

OBJETIVOS 

Elevar a qualificação das pesquisas realizadas no PPG ECFP. 

METAS 

1. Aumentar o número de projetos de pesquisa com a participação e colaboração 

de pesquisadores de outras instituições e de outros PPGs. 

2. Aumentar a participação e colaboração de docentes do PPG ECFP em projetos 

de pesquisa coordenados por pesquisadores de outras instituições. 

3. Elevar o número de artigos publicados em revistas nacionais indexadas e com 

fator de impacto. 

INDICADORES 

1. Número de projetos de pesquisa com participação e colaboração de 

pesquisadores de outras instituições e de outros PPGs. 

2. Número de projetos de pesquisa externos com a participação e colaboração de 

docentes do PPG ECFP. 

3. Número de artigos publicados em revistas nacionais indexadas e com fator de 

impacto. 

AÇÕES 

1. Promover intercâmbios entre docentes do Programa e pesquisadores de outras 

instituições de forma a consolidar parcerias e colaborações em projetos de 

pesquisa. 

2. Incentivar a publicação dos resultados das pesquisas desenvolvidas no PPG 

ECFP em revistas nacionais indexadas e com fator de impacto. 

DIMENSÃO: EXTENSÃO 



OBJETIVOS 

Promover visibilidade e inserção do PPG ECFP no contexto regional. Construir 

uma política de curricularização da extensão que promova ações para o 

desenvolvimento de tecnologias sociais para a inclusão por meio da educação 

científica e matemática.  

METAS 

1. Elevar o número de projetos de extensão com a participação de discentes. 

2. Criar e explorar mecanismos de transferência de conhecimento e de produtos 

produzidos no âmbito do PPG ECFP. 

3. Desenvolver e explorar canais de divulgação para diferentes comunidades 

externas ao PPG ECFP do conhecimento produzido em seu âmbito. 

INDICADORES 

1. Número de projetos de extensão com a participação de discentes. 

2. Número de produtos disponibilizados a usuários externos ao PPG ECFP. 

3.  Número de ações de divulgação científica desenvolvidas. 

AÇÕES 

1. Participação de discentes em projetos de extensão. 

2. Visibilização da produção do PPG ECFP para o público externo. 

3. Divulgação de conhecimento e dos produtos produzidos no âmbito do PPG 

ECFP. 


