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APRESENTAÇÃO

O conjunto de Ações estratégicas para o Plano de desenvolvimento dos
Programas de Pós-graduação da UEFS - 2020/2021 elencadas neste documento,
objetiva orientar as Coordenações e Colegiados no desenvolvimento do Planejamento
estratégico para o ano de 2021.
Para sua elaboração foram levadas em consideração as metas previstas nos
itens “Oportunidades de Melhoria Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação” do Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o período de 2017-2021 (PDI-UEFS p.3840), a partir de novas leituras sobre a autoavaliação e atualização de metas 2021.
Pensar uma agenda de planejamento estratégico e autoavaliação para a pósgraduação brasileira, em particular em nossa universidade, significa favorecer o
processo de diversidade e heterogeneidade do olhar de cada programa Strictu Sensu para
além da avaliação externa, portanto avaliar o processo de produção do conhecimento
por dentro levando a formação discente, assegurando uma relação de proximidade entre
avaliadores e avaliados e permitindo aprofundamentos de natureza qualitativa e
contextualizada.
A UEFS no atual momento operacionaliza seu processo de planejamento
estratégico e autoavaliação capilarizado e compreendido, como um “organizador
qualificado” (CAPES, 2019, p.7), tendo a força indutora de transformações de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação em seus principais desafios de se constituir uma
universidade auto referenciada na realização de pesquisas e inovação em âmbito local,
regional, nacional e internacional.
O exercício de autonomia responsável de coordenadores de Programas de PósGraduação da UEFS expressa ainda o foco principal a formação discente pós-graduada
na perspectiva da inserção social e/ou científica/tecnológica/profissional cumprindo sua
missão e delineando seu planejamento estratégico com objetivos de curto e médio
prazos.
Atualmente a Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Estadual de Feira
de Santana sob a gestão da Pro reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PPPG) possui 27
cursos, sendo seis (06) Doutorados, catorze (14) Mestrados Acadêmicos, cinco (05)
Mestrados Profissionais e quatro (04) mestrados em Rede Nacional.

Programas Acadêmicos
Cursos Botânica (M/D), Biotecnologia (M/D), Ecologia e Evolução (M),
Modelagem em Ciências da Terra e do Meio Ambiente (M/D), Desenho, Cultura e
Interatividade (M), Estudos Literários (M/D), Engenharia Civil e Ambiental (M),
História (M), Saúde Coletiva (M/D), Recursos Genéticos Vegetais (M/D), Estudos
Linguísticos (M), Educação (M), Computação Aplicada (M), Ciências Farmacêuticas
(M), Ciência da Computação (M), Profissional em Enfermagem (M), Profissional em
Saúde Coletiva (M), Profissional em Planejamento Territorial (M) e Profissional em
Astronomia (M).
Cursos em Rede
PROFICIAMBI – Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o
Ensino das Ciências Ambientais (M); PROFMAT – Mestrado Profissional em
Matemática; PROFIFIS - Mestrado Profissional em Ensino de Física; PROFLETRAS –
Mestrado Profissional em Letras.
Cursos Interinstitucionais
Mestrado e Doutorado em Ensino, Filosofia e História Das Ciências - UEFS /
UFBA; DINTER em Controladoria e Contabilidade - USP / UEFS; Doutorado em
Difusão do Conhecimento - UFBA/ UEFS.

É importante ressaltar que o planejamento estratégico deve estar sempre em
constante atualização, a fim de atentar para a conjuntura e guardar consonância com a
evolução da ciência, tecnologia e a sociedade. Assim, o presente plano poderá sofrer
modificações/atualizações mediante apreciação do Conselho da Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação.

REFERÊNCIAS
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2021. Universidade Estadual de
Feira de Santana. 192 p.

CAPES. Brasil. Ministério da Educação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior Relatório de Grupo de Trabalho. Publicação que divulga os
resultados de estudos e proposições advindos de Grupos de Trabalho criados pela
CAPES, com a finalidade de aprimoramento do processo e de instrumentos
relacionados

a

avaliação

da

pós-graduação.

http://www.capes.gov.br/pt/relatorios-tecnicos-dav., 2019. 32p.

Acesso

disponível

PLANO DE AÇÃO
Componente

1

Conexão com O.M.
do PDI UEFS

Ação

Meta

Indicador

01.1 Incentivar a qualificação
dos servidores em cursos de
especialização e mestrado

30 especialistas, 30
mestres, 10 doutores

TCCs, dissertações e
teses defendidas

01.2 Integração institucional
nos programas para
mapeamento de especialistas e
mestres da UEFS

Banco de Dados
resgatando as bases
anteriores (avaliação da
proposição até 10%
editais) e prospecção
futura nas diretrizes da
formação

01.3 Firmar convênio com
outras
instituições que ofertem
Capacitar/qualificar
cursos
de especialização ou
servidores em gestão
pós-graduação Stricto Sensu na
área
01.4 Formar pelo menos trinta
servidores em cursos de
especialização ou pósgraduação Stricto Sensu na área
01.5 Elaborar plano de
capacitação atendendo as
necessidades dos servidores
técnicos administrativos

Prazo

Situação

Responsável

Observações

2021

Em andamento

PPPG/ PGDP/
PPG/SINTEST/
ADUFS

Meta e
indicador
reformulados
após análise

Banco de Dados
atualizado
Número servidores
capacitados por
Programa

2021

Para
implementação

PPPG/PGDP
Departamentos/
PPG

2 convênios

convênio firmado

2021*

Em andamento

PPPG/AERI/
GACC

30 especialistas, 30
mestres

TCC, dissertações
defendidas

2021

Para
implementação

PPPG/PPG

Meta e
indicador
reformulados
após análise

Plano de capacitação

Plano de capacitação
com atividades
implementadas

2021

Para
implementação

PPPG/SINTEST/
ADUFS

Ação, meta e
indicador
reformulados
após análise

Componente

Conexão com O.M.
do PDI UEFS

Ação

02.1 Estimular a discussão de
políticas de incentivo à
participação dos docentes e
servidores em pesquisa junto ao
Comitê de Pesquisa

2

Definir política de
incentivo à
participação dos
docentes em
pesquisa e pósgraduação

Indicador

10 reuniões

Ações
planejadas/ações
executadas

Prazo

Situação

Responsável

Observações

2021*

Contínuo/
Reuniões
realizadas

PPPG

Indicador
reformulado
baseado em
análise

Contínuo

PPPG/PPG

Indicador
reformulado
baseado em
análise
Complementado
no item 12

Nova ação
inserida

02.2 Estimular a discussão de
políticas de incentivo à
participação dos docentes em
pós-graduação junto ao Comitê
de Pós-Graduação

10 reuniões

Ações
planejadas/ações
executadas

02.3 Formar redes de pesquisa
para política institucional
(interna e externa) para
capacitação em estágio pósdoutoral

10 reuniões e
levantamentos de
convênios e
possibilidades de
parcerias colaborativas
com instituições de
ensino superior

Resolução de
incentivos para
programas de pósgraduação stricto e
formação em pesquisa
estágio pós- doutoral

2021

Para
implementação

Comissão com
representantes da
Câmara de
Pesquisa e PósGraduação, PPPG,
AERI, GACC

10 Reuniões

Resolução de política
interna para parceria
de inovação
tecnológica

2021*

Em andamento

NIT, COPESQ,
PPPG, AERI

Proposições e celebração
de convênios

2021

03.1 Estimular a discussão da
política interna para parceria de
inovação tecnológica

3

Meta

Definir política
interna para parceria
de inovação
03.2 Estimular aos cursos lato
tecnológica
sensu que busquem alternativas
para financiamento baseado em
parcerias com outras
instituições

10 reuniões

2021*

Para
implementação

Oportunidade de
melhoria e
indicadores
NIT, PPPG, AERI,
reformulados
Fórum de
Coordenadores
PPG

Componente

Conexão com O.M.
do PDI UEFS

Ação
03.3 Aumentar o número de
parcerias com atendimento de
demandas de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico

Definir política
interna para parceria
03.4 Promover a integração dos
(continuação)
de inovação
PPGs, através da realização de
tecnológica
disciplinas interprogramas,
atividades interdisciplinares e
inovadoras

Meta

10 Reuniões

3

04.1 Estimular a discussão
junto aos Comitês de Iniciação
Científica, de Pesquisa e Fórum
de Coordenadores de PósGraduação para criação de uma
política de incentivo às áreas

4

04.2 Estabelecer com o auxílio
Planejar política de dos comitês e fórum as metas e
objetivos da política de PPI
incentivo à pesquisa,
pós-graduação e
inovação
04.3 Redigir e divulgar o
documento sobre a política de
PPI institucional
04.4 Discutir junto ao NIT e
PPG associados quais as
possíveis ações de capacitação
e sensibilização

Comissão de Ensino,
Pesquisa e
Desenvolvimento
tecnológico

Indicador
Semana de
Empreendedorismo,
Inovação e Ética na
Pós-Graduação
Resolução sobre
incentivos para
integração de ensino,
pesquisa e
desenvolvimento
tecnológico nos PPGs

Prazo

Situação

Responsável

2021

Para
implementação

PPPG, NIT, AERI,
Fórum de
Coordenadores
PPG

Para
implementação

PPG, NIT, DAA,
PPPG, AERI,
Fórum de
Coordenadores
PPG

Para
implementação

Comitês IC,
COPESQ, NIT e
Fórum de
Coordenadores
PPG

2021

03 reuniões

Documento de Política
de Incentivo à
Pesquisa, PósGraduação e Inovação

03 reuniões

Documento de Política
de Incentivo à
Pesquisa, PósGraduação e Inovação

03 reuniões

Documento de Política
de Incentivo à
Pesquisa, PósGraduação e Inovação

2021*

Em andamento

Reuniões de Atividades
do NIT + Fórum de
Coordenadores de PPG

Documento com
propostas de ações

2021*

Em andamento

2021*

2021*

Para
implementação

Comitês IC,
COPESQ, NIT e
Fórum de
Coordenadores
PPG
Comitês IC,
COPESQ, NIT e
Fórum de
Coordenadores
PPG
COPESQ, NIT,
PPPG e Fórum de
Coordenadores
PPG

Observações

Novas ações
inseridas

Metas
reformuladas
após análise

Metas
reformuladas
após análise
Metas
reformuladas
após análise

Componente

Conexão com O.M.
do PDI UEFS

Planejar política de
incentivo à pesquisa,
(continuação)
pós-graduação e
inovação
4

5

Rever fluxo de
processos e revisar
regulamentações
internas referentes
aos programas de
Iniciação Científica,
Pesquisa e PósGraduação

Ação

Meta

Indicador

04.5 Implementar as ações
levantadas pelo NIT e PPGs
associados

Cursos e oficinas
planejados

Cursos e oficinas
realizados

05.1 Fazer levantamento sobre
o fluxo de processos de
Iniciação Científica

Comissão com um
coordenador e um
funcionário

05.2 Fazer levantamento sobre
o fluxo de processos de
pesquisa

Comissão com um
coordenador e um
funcionário

05.3 Fazer levantamento sobre
o fluxo de processos de pósgraduação
05.4 Revisar a Resolução de
Bolsas de Iniciação Científica

Comissão com um
coordenador e um
funcionário
Comitê de Iniciação
Científica

05.5 Revisar a Resolução de
Pós-Graduação Stricto Sensu
05.6 Revisar a Resolução de
Pós-Graduação Lato Sensu
05.7 Criar uma Resolução de
Projetos de Pesquisa (hoje é
uma instrução normativa)

Situação

Responsável

Observações

2021*

Em andamento

COPESQ, NIT,
PPPG e Fórum de
Coordenadores
PPG

Metas e
indicadores
reformulados
após análise

Planilha de fluxo de
processos de IC

2018

Alcançado

Planilha de fluxo de
processos de pesquisa

2018

Alcançado

Planilha de fluxo de
processos de pósgraduação

2018

Alcançado

Resolução revista

2018

Alcançado

Fórum de Coordenadores
de Pós-Graduação

Resolução revista

2018

Alcançado

Fórum de
Coordenadores
PPG

Fórum de Coordenadores
de Pós-Graduação

Resolução revista

2018

Alcançado

Fórum de
Coordenadores
PPG

Comitê de Pesquisa

Resolução de Projetos
de Pesquisa

Prazo

PPPG-IC

PPPG-PES

PPPG-POS

Comitê IC

Comitê de
Pesquisa
2018

Alcançado

Componente

Conexão com O.M.
do PDI UEFS

Rever fluxo de
processos e revisar
regulamentações
internas referentes
5
(continuação)
aos programas de
Iniciação Científica,
Pesquisa e PósGraduação

6

Oferecer cursos de
idiomas para
bolsistas de IC e IT,
discentes de PG,
docentes e técnicos

Ação
05.8 Previsão do
acompanhamento
individualizado das atividades
de cada pesquisador envolvido
na execução de projetos
de pesquisa, indicando no
relatório anual a atividade
desenvolvida por cada um dos
participantes
06.1 Verificar junto ao
Departamento de Letras as
possibilidades de cursos de
idiomas para bolsistas
06.2 Divulgar amplamente
entre bolsistas de IC e IT,
discentes de PG, docentes e
técnicos as possibilidades de
cursos de idiomas ofertados
pela UEFS
06.3 Viabilizar junto ao núcleo
de línguas cursos de acordo
com as demandas das pósgraduações
07.1 Formar comissão com
representantes de Programas de
Pós-Graduação profissional

7

Definir política para
oferta de pósgraduação
profissional
07.2 Discutir a proposta de uma
política junto ao Fórum de
Coordenadores de PósGraduação

Meta

Indicador

Prazo

Situação

Responsável

Comitê de Pesquisa

Resolução de Projetos
de Pesquisa

2018

Alcançado

Comitê de
Pesquisa

Uma reunião

Proposta de cursos de
idiomas

2021

Em andamento

PPPG

Observações

Oportunidade de
melhoria
reformulado
baseado em
análise
Nova ação
(06.3) inserida

Divulgações no site e
mídias sociais

Notas de divulgação e
matérias em mídias
sociais

2021

Em andamento

PPPG

Cursos realizados

Cursos
programados/cursos
realizados

Contínuo

Para
implementação

Núcleo e PPPG

Comissão Formada

Publicação da portaria
de criação da
comissão

Para
implementação

Fórum de
Coordenadores
PPG e Câmara
Pesquisa e PósGraduação

Nova ação
inserida

Reunião realizada

Documento com
descrição da política
enviado à Câmara
PPG

Para
implementação

Fórum de
Coordenadores
PPG

Ação, meta e
indicadores
reformulados
baseado em
análise

2021

2021

Componente

Conexão com O.M.
do PDI UEFS

Definir política para
oferta de pós(continuação)
graduação
profissional
7

8

Ação
07.3 Incluir a política de pósgraduação profissional no
documento institucional de
política de pós-graduação
08.1 Continuar o aprimoramento
do sistema de gerenciamento
dos editais de Iniciação
Científica e acompanhamento
de bolsistas
08.2 Continuar o
aprimoramento do sistema de
gerenciamento
dos projetos de pesquisa e
acompanhamento
de relatórios

Implantação de
sistemas
informatizados e
integrados
08.3 Orientar docentes e
discentes sobre o
preenchimento do currículo
lattes, plataforma sucupira e
submissão de projetos de
pesquisa aos comitês de ética e
SisGen

Meta

Indicador

Prazo

Situação

Apreciação da política
pela Câmara PPG e
CONSEPE

Fortalecimento da
Política de pósgraduação profissional

2021

Para
implementação

Aprimoramento do
sistema

Sistema de
gerenciamento
implantado

2021

Iniciado/Continuo

Aprimoramento do
sistema

Sistema de
gerenciamento
implantado

2021

Inclusão de orientação
aos discentes sobre
currículo lattes ao
programa de
Sensibilização e
qualificação para uso
orientação aos docentes e de bases de dados da
discentes sobre o
biblioteca/ Oficinas de
preenchimento do
orientação sobre
currículo lattes,
currículo lattes (02)/ Anualmente
plataforma sucupira,
Oficina de orientação
submissão de projetos de
sobre a plataforma
pesquisa aos comitês de
sucupira (01)
ética e SisGen
Oficina de orientação
sobre submissão de
projetos de pesquisa
aos comitês de ética e
SisGen (02)

Responsável

Observações

Câmara de
Pesquisa e PósGraduação e
CONSEPE
Comitê de
Iniciação
Científica e
Assessoria de
Informática

Meta e
indicadores
reformulados
após análise

Iniciado/Continuo

Comitê de
Pesquisa e
Assessoria de
Informática

Para
implementação

Fórum de
Coordenadores
PPG/PPPG-POS
Comitês de Ética

Nova ação
inserida

Componente

8
(continuação)

9

10

Conexão com O.M.
do PDI UEFS

Ação

Meta

Indicador

Implantação de
sistemas
informatizados e
integrados

08.4 Continuar o
aprimoramento do sistema de
gerenciamento de informações
sobre a pesquisa na UEFS

Utilização de plataformas
disponíveis e compilação
dos dados

Relatório com os
dados da pesquisa na
UEFS

09.1 Discutir com o DAA as
possibilidades de oferta de
disciplinas interprogramas dos
e pós-graduação

Reuniões realizadas

Criação de disciplina
interdisciplinar
interprograma

09.2 Criação de minuta de
resolução de oferta de
disciplinas interprogramas

Elaboração da minuta

Minuta aprovada

09.3 Ofertar aos cursos e
programas a possibilidade das
disciplinas e verificar sua
implantação junto aos
interessados

Disponibilização de
oferta de vaga da
disciplina aos diferentes
PG

Uma turma ofertada
da disciplina/semestre

Semestral

10.1 Buscar Editais de apoio a
infraestrutura

Busca diária

Participação em
editais

2021

iniciado/contínuo

PPG

Reuniões sistemáticas
com possíveis parceiros

Estabelecimento de
convênios com
secretarias, empresas
públicas e privadas

2021

iniciado/contínuo

PPPG, NIT, PPG

Busca e reuniões
sistemáticas com
possíveis parceiros

Documento sobre as
oportunidades de
fomento externo

2021

iniciado/contínuo

PPPG e PPG

Ofertar disciplina
interdisciplinar e
interprogramas na
pós-graduação

10.2 Buscar alternativas de
fomento a projetos de
Revitalizar e ampliar infraestrutura que não sejam os
a infraestrutura
canais usuais (FINEP, por
exemplo)
10.3 Estimular pesquisadores e
PPG que busquem alternativas
de fomento a projetos de
infraestrutura

Prazo

Anualmente

Situação

Responsável

Observações

Iniciado

PPPG-PES e
PPPG-POS

Ação, meta e
indicador
reformulados
após análise

NIT, PPPG, e
DAA

Ação, meta e
indicador
reformulados
após análise

PPPG e DAA

Nova ação
inserida

Junho/2021 Iniciado/contínuo

2021

Para
implementação

iniciado/contínuo NIT, PPPG e DAA

Meta e
indicador
reformulados
após análise

Componente

Conexão com O.M.
do PDI UEFS

Ação

Meta

10.4 Revisão da Resolução
CONSU 001/2020

Possibilitar termo de
outorga em nome de
docentes permanentes do
programa

Resolução revisada

Busca e reuniões
sistemáticas com
possíveis parceiros

Estabelecimento de
parcerias dentro da
instituição e com
outras instituições
públicas e privadas

10.5 Estimular pesquisadores e
PPGs a ampliar parcerias
Revitalizar e ampliar
10
com outros laboratórios
(continuação)
a infraestrutura
da Instituição e de outras
instituições públicas e privadas

Indicador

10.6 Institucionalizar política
Comissão do COPESQ
Resolução de espaços
de espaços multiusuários dentro para elaboração da minuta
multiusuários
da Instituição
de resolução

11

Discutir viabilidade
da criação de
programa de bolsa
institucional para
estudantes de pósgraduação

11.1 Criar comissão para
Criação de comissão
verificar a viabilidade de
envolvendo PPPG, Fórum
criação de programa de bolsa
de Coordenadores e
institucional para estudantes de
PROPAAE
PG com oferta de bolsas
11.2 Apresentar a gestão os
resultados do estudo da
comissão e verificar a
Reunião
possibilidade de implantação
das ações sugeridas

Resolução aprovada

Apresentação da
proposta

Prazo

Situação

Responsável

Observações

2021

Para
implementação

Câmara de
Pesquisa e PósGraduação,
PROAD/GEFIN,
CONSEPE e
CONSU

Nova ação
inserida

2021

iniciado/contínuo

PPG

Nova ação
inserida

iniciado/contínuo

Câmara de
Pesquisa e PósGraduação,
COPESQ, Fórum
dos Diretores de
Departamentos

Nova ação
inserida

Alcançado

Comissão da
Câmara de
Pesquisa e Pósgraduação

Alcançado

Comissão da
Câmara de
Pesquisa e Pósgraduação

2021

Concluída

Concluída

Componente

11
(continuação)

Conexão com O.M.
do PDI UEFS

Discutir viabilidade
da criação de
programa de bolsa
institucional para
estudantes de pósgraduação

Ação

Prazo

Situação

Responsável

Observações

Fomentar a
integração dos
doutores aos PPGs

Indicador

2021

iniciado/contínuo

PPPG e PPG

Nova ação
inserida

2021

Para
implementação

PPPG, ASPLAN,
GEFIN

Nova ação
inserida

Relatório de avaliação
do PCDS

2021

iniciado/contínuo

PPPG e PPG

12.2 Mapear competências
Documento que
Atividade contínua das
mínimas para o credenciamento
apresente mapeamento
coordenações de Pesquisa
de doutores para a pósdas competências
e Pós-Graduação
graduação
Instrução operacional

2021

iniciado/contínuo

Coordenações de
Pesquisa e PósGraduação, PPG

11.3 Captação de recursos
complementares para viabilizar
Aumento do número
a implementação de novas
Implementação bolsas
de bolsista nos PPGs e
bolsas mestrado e doutorado
mestrado e doutorado
número de programas
para os programas novos e em
contemplados
consolidação
11.4 Elaborar instrução
Criação de Comissão para
normativa para distribuição,
Aprovação da
elaboração de uma
implementação e
instrução normativa de
instrução normativa de
acompanhamento de bolsas
bolsas por convênio e
bolsas por convênio e
obtidas por convênio e
parcerias
parcerias
parcerias
12.1 Realizar avaliação do
Programa de Capacitação de
Docentes e Servidores

12

Meta

Atividade contínua do
PPPG

12.3 Fomentar entre os
docentes a integração aos PPGs

10 Reuniões

resolução de
programas de pósgraduação stricto e
lato sensu

12.4 Estimular a divulgação de
editais para credenciamento de
docentes nos PPG

Cadastramento de
docentes

Ampliação do número
de docentes nos PPG

2018

Substituído

Câmara de
Pesquisa e Pósgraduação

Resolução não
atende a
demanda,
contemplado
nos itens 12.2,
12.4 e 12.5

2021

Para
implementação

PPPG e PPG

Nova ação
inserida

Componente

12
(continuação)

13

Conexão com O.M.
do PDI UEFS

Fomentar a
integração dos
doutores aos PPGs

Promover o
desenvolvimento de
uma política de
ações afirmativas na
pós-graduação

Ação

Meta

Indicador

Prazo

Situação

Responsável

Observações

12.5 Política de acolhimento e
estímulo de recém doutor para
integrar aos programas

Criação de Comissão para
elaboração de uma
política institucional

Aprovação e
institucionalização da
Política de integração
do recém doutor aos
programas
Editais de projetos de
pesquisa

2021

Para
implementação

PPPG, PPG e
Departamentos

Nova ação
inserida

12.6 Levantamento dos
docentes doutores que não
atuam na pós-graduação e
implementação de ações para
sua inserção

Levantamento concluído
e realização de eventos
científicos

2021

Para
implementação

PPPG, PPG e
Departamentos

Nova ação
inserida

13.1 Formar comissão com
membros da Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação

Comissão Formada

Publicação da portaria
de criação da
comissão

2020

Alcançado

Câmara de
Pesquisa e PósGraduação

13.2 Elaborar proposta de
política de ações afirmativas na
Pós-Graduação

Reuniões realizadas

Documento sobre
política de ações
afirmativas

2020-2021

Iniciado

Comissão da
Câmara de
Pesquisa e Pósgraduação

13.3 Discutir a proposta de
resolução sobre a política de
ações afirmativas na PósGraduação na Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação

Reunião realizada

Resolução aprovada
na Câmara

2021

Para
implementação

Câmara de
Pesquisa e PósGraduação

13.4 Apreciar a resolução sobre
a política de ações afirmativas
na pós-graduação

Reunião realizada

Resolução aprovada
no CONSEPE

2021

Para
implementação

CONSEPE

Relatório concluído
Número de eventos
realizados

Nova
oportunidade de
melhoria
inserida

Componente

Conexão com O.M.
do PDI UEFS

Ação

14

Incentivo a
publicação científica
em periódicos
indexados e
qualificados

15

Regulamentar e
implantar o processo
de autoavaliação dos
Programas

Meta

Indicador

14.1 Promover editais de
fomento para publicação
científica

Elaboração de edital

Ampliação das
publicações
vinculadas aos
Programas

2021

15.1 Elaboração da instrução
normativa

Apreciação e aprovação
pela Câmara de Pesquisa
e Pós-graduação

Instrução normativa
aprovada

15.2 Implementação da
autoavaliação pelos programas

Execução da
autoavaliação

Relatório de
autoavaliação

* Prazos iniciais redimensionados com ações em andamento

Prazo

Situação

Responsável

Observações

Em andamento

PPPG, PPG

Nova
oportunidade de
melhoria
inserida

2020

Alcançado

Câmara de
Pesquisa e Pósgraduação

2021

iniciado/contínuo

PPG

Nova
oportunidade de
melhoria
inserida

