
PROGRAMA

COORDENADORA

Estabelecer diretrizes de orientação para discentes e docentes

Criar um dossiê dos 20 anos do PPGL (em comemoração aos 20 anos) 

com participação dos docentes, discentes e egressos

Revisar e manter os critérios de credenciamento e descredenciamento 

atualizados a cada quadriênio

Revisar o processo seletivo de alunos regulares

Estabelecer políticas de cotas e ações afirmativas

Manter e fomentar, junto à Universidade, esforços para incrementar, bem 

como atualizar periodicamente a infraestrutura material, tecnológica e de 

pessoal

Fomentar ações de incentivo à captação de recursos para desenvolvimento 

de pesquisa

Propor ações de divulgação científica do Programa

Criar mecanismo para identificar o alinhamento dos projetos de 

dissertações e teses com a área de concentração e linhas e projetos de 

pesquisa do Programa, os impactos na sociedade e o caráter inovador

Institucionalizar o processo de 

autoavaliação do PPGL 

Manter processo de autoavaliação do PPGL

Conduzir o PPGL no atendimento às 

diretrizes nacionais da Pós-graduação 

stricto sensu  e no cumprimento de sua 

missão, com vistas a ser referência na 

sua área de atuação

Revisar as linhas e projetos de pesquisa e as disciplinas para analisar o 

alinhamento e aderência à área de concentração a cada quadriênio

Definir e estabelecer políticas de gestão do PPGL

Fomentar e institucionalizar a cultura e o 

hábito do planejamento e do pensamento 

estratégico na gestão, desenvolvimento e 

crescimento do PPGL

PPGL - Cronograma Plano de Ação PE

TEMA
Objetivo 

Estratégico
Metas
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Pós-graduação stricto sensu em Letras

Dantielli Assumpção Garcia
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Criar mecanismo de monitoramento da produção intelectual dos discentes e 

egressos

Manter, monitorar e controlar os indicadores de desempenhos 

(direcionadores e de resultado) definidos no Planejamento Estratégico (PE)

Revisar o PE completo a cada 2 anos

Ampliar a qualidade da formação de 

recursos humanos focado na área de 

concentração do PPGL, com o objetivo 

de contribuir para o progresso científico, 

econômico, social e cultural

Fomentar a pesquisa por meio de ações 

estratégicas para projetos colaborativos 

e divulgação científica para captação de 

demanda espontânea e captação de 

recursos



Aprimorar e manter o mecanismo de 

acompanhamento de egressos

Ofertar vagas para alunos estrangeiros cursarem disciplinas como aluno 

especial

Organizar e ofertar de cursos de formação continuada e capacitação de 

profissionais ligados a instituições públicas e privadas não acadêmicas 

Elaborar projetos de extensão de impacto direto na sociedade

Investigar possibilidade de oferta de disciplinas em língua estrangeira (ou 

intérprete) e/ou com intérprete em libras

Elaborar um programa de apoio às ações de internacionalização do PPGL

Fomentar, junto à Unioeste, ações para mobilidade internacional

Aprimorar instrumentos de acompanhamento de egressos

Socializar experiências de internacionalização realizadas, no PPGL, nos 

cursos de Letras da Unioeste e em cursos de Letras de outras 

universidades brasileiras 

Ampliar a abrangência dos eventos do Programa para a categoria 

internacional 
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Incentivar a elaboração de projetos, dissertações e teses que resultem em 

impacto na sociedade (produtos, serviços, cursos, treinamentos)
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Inserir na página do Programa link com informações de ações de 

internacionalização do PPGL

Fomentar a realização de pesquisas internacionais no PPGL 

(preferencialmente com financiamento e/ou equipe internacional)

  

Fomentar o multilinguismo em publicações das revistas promovidas pelo 

PPGL

Fomentar a internacionalização do PPGL 

por meio de ações estratégicas

Promover ações estratégicas para 

fomentar a inovação em projetos do 

PPGL

Manter, ampliar e publicitar atividades de extensão para a comunidade em 

geral, inclusive para a educação básica, articulando o PPGL com os cursos 

de graduação, com coordenação dos docentes do PPGL

Fomentar parcerias com núcleos e grupos de pesquisas da área do PPGL e 

áreas afins para desenvolver projetos conjuntos  

Manter e fortalecer as ações de divulgação do Programa e suas atividades 

(em linguagem comum para sociedade)

Intensificar ações e fomentar a 

aproximação do PPGL com a 

sociedade, para o desenvolvimento 

educacional, social, econômico e 

resgate da identidade cultural

Ofertar disciplina de inovação e empreendedorismo por meio de parcerias 

com outros Programas

Fomentar, junto à Unioeste, capacitação para docentes sobre inovação, 

transferência de conhecimento e tecnologia, direitos autorais, patentes etc, 

voltada à área do PPGL
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INSTITUIÇÃO

DATA

Estabelecer diretrizes de orientação para discentes e docentes

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Criar um dossiê dos 20 anos do PPGL (em comemoração aos 20 anos) 

com participação dos docentes, discentes e egressos

Revisar e manter os critérios de credenciamento e descredenciamento 

atualizados a cada quadriênio

Revisar o processo seletivo de alunos regulares

Estabelecer políticas de cotas e ações afirmativas

Manter e fomentar, junto à Universidade, esforços para incrementar, bem 

como atualizar periodicamente a infraestrutura material, tecnológica e de 

pessoal

30.10.2021

Fomentar ações de incentivo à captação de recursos para desenvolvimento 

de pesquisa

Propor ações de divulgação científica do Programa

Criar mecanismo para identificar o alinhamento dos projetos de 

dissertações e teses com a área de concentração e linhas e projetos de 

pesquisa do Programa, os impactos na sociedade e o caráter inovador

Meses Meses

Ano 1 Ano 2

Manter processo de autoavaliação do PPGL

Revisar as linhas e projetos de pesquisa e as disciplinas para analisar o 

alinhamento e aderência à área de concentração a cada quadriênio

Definir e estabelecer políticas de gestão do PPGL

PPGL - Cronograma Plano de Ação PE

Metas

Pós-graduação stricto sensu em Letras

Dantielli Assumpção Garcia

Criar mecanismo de monitoramento da produção intelectual dos discentes e 

egressos

Manter, monitorar e controlar os indicadores de desempenhos 

(direcionadores e de resultado) definidos no Planejamento Estratégico (PE)

Revisar o PE completo a cada 2 anos
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Ofertar vagas para alunos estrangeiros cursarem disciplinas como aluno 

especial

Organizar e ofertar de cursos de formação continuada e capacitação de 

profissionais ligados a instituições públicas e privadas não acadêmicas 

Elaborar projetos de extensão de impacto direto na sociedade

Investigar possibilidade de oferta de disciplinas em língua estrangeira (ou 

intérprete) e/ou com intérprete em libras

Elaborar um programa de apoio às ações de internacionalização do PPGL

Fomentar, junto à Unioeste, ações para mobilidade internacional

Aprimorar instrumentos de acompanhamento de egressos

Socializar experiências de internacionalização realizadas, no PPGL, nos 

cursos de Letras da Unioeste e em cursos de Letras de outras 

universidades brasileiras 

Ampliar a abrangência dos eventos do Programa para a categoria 

internacional 

Incentivar a elaboração de projetos, dissertações e teses que resultem em 

impacto na sociedade (produtos, serviços, cursos, treinamentos)

Inserir na página do Programa link com informações de ações de 

internacionalização do PPGL

Fomentar a realização de pesquisas internacionais no PPGL 

(preferencialmente com financiamento e/ou equipe internacional)

  

Fomentar o multilinguismo em publicações das revistas promovidas pelo 

PPGL

Manter, ampliar e publicitar atividades de extensão para a comunidade em 

geral, inclusive para a educação básica, articulando o PPGL com os cursos 

de graduação, com coordenação dos docentes do PPGL

Fomentar parcerias com núcleos e grupos de pesquisas da área do PPGL e 

áreas afins para desenvolver projetos conjuntos  

Manter e fortalecer as ações de divulgação do Programa e suas atividades 

(em linguagem comum para sociedade)

Ofertar disciplina de inovação e empreendedorismo por meio de parcerias 

com outros Programas

Fomentar, junto à Unioeste, capacitação para docentes sobre inovação, 

transferência de conhecimento e tecnologia, direitos autorais, patentes etc, 

voltada à área do PPGL
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná
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