
  
 

Programa de Pós-Graduação em Geografia  
Mestrado e Doutorado 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – 2021-2024  

Meta 1 : (Implantação e) Consolidação da Comissão de Planejamento Estratégico – 2021-2024 

 1. Definir calendário de reuniões periódicas da comissão 

 2. Diagnosticar as necessidades do programa (revisão de regulamentos, 
treinamentos técnicos e científicos aos alunos, espaços de interação entre os 
alunos e entre alunos e professores etc.) 

 3. Atuar junto aos órgãos e setores competentes da instituição para: 
aprimoramento do sistema Academus para o stricto sensu; alimentar sistemas 
integrados institucionais 

4. Diagnosticar a necessidade/demanda das linhas em termos de credenciamento de 
novos professores permanentes e colaboradores nas linhas 

 5. Fortalecer interação com a iniciação científica e buscar estratégias para novos 
estudantes para o PPG. 

Meta 2: Preparar doutores com habilidade científica e técnica para atuarem e se destacarem no 
cenário científico regional (gestão e desenvolvimento de pesquisas básicas e aplicadas) 

Estratégias: 1. Repensar o ensino de fundamentos básicos e específicos dentro das linhas do 
PPG, fomentar e incentivar a criatividade e a interdisciplinaridade inerente às 
linhas 

  2. Fomentar o desenvolvimento de pesquisas originais, inovadoras e desafiadoras 
para se destacar no contexto na qual estamos inseridos 

 3. Promover maior vínculo dos temas pesquisados às demandas da comunidade 
externa, consolidando, em especial na linha de ensino sua característica vinculada 
a extensão e a Educação Básica  

4. Aumentar a produção científica dos discentes, divulgando os resultados das 
pesquisas em eventos e, especialmente, em periódicos indexados, 
preferencialmente, de elevado fator de impacto/estratos superiores do Qualis 
(nacionais e internacionais) 

  5. Avaliar a necessidade de reestruturação das disciplinas, visando despertar nos 
pós-graduandos a inquietação e a proatividade intelectual preparando-os para o 
desenvolvimento das atividades inerentes a carreira, por exemplo, tais como a 
docência, pesquisa, gestão e administração 

  6. Fomentar a mobilidade de discentes (nacional e internacional) 

Meta 3: Estimular a cooperação nacional e internacional por meio de projetos e programas com 
interesses uni e bilaterais 

Estratégias: 1. Incentivar o pós-doutoramento dos docentes para fomentar a criação de redes e 
parcerias nacionais e internacionais (planejar quantos, por exemplo, poderiam 
fazer pós-doutoramento no próximo quadriênio) 



  
 
 2. Participar de redes de pesquisa nacionais e internacionais, visando consolidar o 

programa como centro de referência em área de maior destaque dentro do 
programa (por exemplo, na área da educação geográfica) 

  3. Promover a internacionalização (valorizar os vizinhos sul-americanos, por ex.) e 
divulgação de nossos resultados em periódicos internacionais 

  4. Aumentar a produção científica, especialmente visando que a maioria seja em 
periódicos internacionais, indexados e, preferencialmente, de elevado fator de 
impacto- estratos superiores do Qualis; (Vale destacar que isso já vem sendo 
feito!!!) 

  5. Fomentar a mobilidade de discentes (nacional e internacional) 

  6. Fomentar a mobilidade de docentes (nacional e internacional) 

Meta 4: Obter Nível 5 na avaliação (2021-2025, caso não o obtenhamos no quadriênio 2017-
2020), já que estamos bem consolidados no Nível 4 

Estratégias: 1. Captar mais discentes para o PPG. Para isso faz-se necessário buscar mais 
recursos e bolsas (desde iniciação científica, iniciação à docência até pós-doc), 
sobretudo com parceiros e em editais das Fundações de Ampara a Pesquisa e 
outras instituições regionais e nacionais) 

  2. Incentivar que os docentes permanentes que ainda não são PQ (Bolsista 
Produtividade) tenham crescimento e produtividade científica para conseguirem 
tal bolsa 

  3. Fortalecer os grupos de pesquisa e a vinculação a redes de pesquisa (nacionais e 
internacionais) 

 


