
Apresentação da Comissão de Planejamento Estratégico- PPGG 

UNIOESTE- Francisco Beltrão 

 

A instituição da comissão de planejamento da Pós-Graduação em Geografia da 

UNIOESTE- Campus de Francisco Beltrão vem da necessidade de orientar a elaboração 

e execução das metas de desenvolvimento, visando o crescimento, a contínua melhoria 

qualitativa, a excelência na pesquisa e o aumento da nota do Programa. 

A comissão de planejamento é composta pelos professores Júlio César Paisani, Márcia 

Regia Calegari, Marlon Clovis Medeiros e Rosana Cristina Biral Leme. 

O planejamento será realizado com base nas diretrizes da CAPES para o quadriênio 

2021-24, e seguindo os planos institucionais da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná: o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Plano Diretor Institucional e o 

Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI). 

O momento é propício, pois consolida-se a verticalização do programa com as primeiras 

defesas de Teses de Doutorado, iniciado no ano de 2017, o que proporciona novos 

desafios também para o mestrado, já no seu 15° ano. Dentre os principais desafios aos 

docentes e acadêmicos do PPGG está a internacionalização, já iniciada via pós-

doutorados no exterior, com realização de parcerias para futuros projetos de pesquisa, 

doutorados-sanduíche e publicações conjuntas; a busca por recursos para 

financiamento das atividades de pesquisa e a consolidação do Programa como 

referência nas suas três linhas de pesquisa. 

Neste primeiro momento, foram levantadas as principais metas e estratégias a serem 

implementadas nos próximos anos. Na sequência do trabalho, a comissão se reunirá 

mensalmente para estabelecer prioridades e definir as metas de curto, médio e longo 

prazo, definindo as estratégias para alcançá-las. Neste processo serão consultados os 

diferentes segmentos que compõe o programa: docentes, discentes e técnicos-

administrativos, visando detalhar e aprofundar os objetivos do planejamento.  

Na sequência apresenta-se um quadro sistematizando as principais metas e estratégias 

de planejamento do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNIOESTE- Campus 

de Francisco Beltrão. 


