
  

ANEXO 1.3.A - AÇÕES ESTRATÉGIAS PARA O PLANEJAMENTO 2017-2020 COM BASE NO RELATÓRIO QUADRIENAL 2013 – 2016 

It 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
GLOBAL 

META GLOBAL 
(2017-2020) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO META ESPECÍFICA 

1 

Melhorar a avaliação 
recebida no ITEM 1. 

PROPOSTA, no último 
relatório quadrienal 

Elevar avaliação 
de Bom para 
Muito Bom 

Reescrever a proposta com base nas observações do quadriênio  Finalizar proposta até março 2019 

Readequar o Regulamento do Programa Aprovar Regulamento no CONSEPE em 2019_1 

2 

Melhorar a avaliação 
recebida no ITEM 2. 

CORPO DOCENTE, no 
último relatório quadrienal 

Garantir a 
manutenção da 

avaliação MUITO 
BOM 

Induzir a participação de DP em cursos de capacitação na área PLUR 50% DP capacitados / ano 

Apoiar a realização de PÓS-DOC de DP na área PLUR  1 Pós-Doc de DP / ano 

Apoiar a participação de DP em Eventos Técnico-Científicos  2 DP / ano 

Submeter solicitação de bolsista produtividade em edital CNPQ 2 Proposta por EDITAL 

Aumentar o pleito por captação de recursos em editais externos 50% DP com proposta submetida / ano 

3 

Melhorar a avaliação 
recebida no ITEM 3. 
CORPO DISCENTE, 

TESES, DISSERTAÇÕES, 
no último relatório 

quadrienal 

Garantir a 
manutenção da 

avaliação MUITO 
BOM 

Aumentar produções científicas de discentes em anais de eventos 100% discentes com artigos após 1º ano de curso 

Aumentar produções científicas de discentes em revistas qualificadas 100% discentes com artigos após 3º semestre de curso 

Garantir que todos os DP orientem TCC/TFG em cursos de graduação 100% DP com 1 orientação de TCC/TFG por ano 

Aumentar a produção vinculada a TCC/TFG orientado por DP na graduação 100% DP com 01 publicação docente x discente/ano 

4 

 
ITENS GERAIS DE 

MELHORIA PARA 2017-
2020 

Auxiliar no 
desempenho e 
avaliação geral 

para BOM  

Organizar eventos técnico-científicos 50% dos DP com organização de evento por ano 

Ajustar quantitativos de orientar dissertações 04 orientações de  DP / ANO  

Aumentar a pontuação de publicações em periódicos 1,8 pts/ ano 

Aumentar a concentração de pts/ DP em periódicos A1, A2 ou B1 Meta: 75 %/ano 

Ajustar o percentual de docentes permanentes exclusivos 20% de DP.  

Adequar quantitativo de orientações de DP em IC ou TTC da graduação. 100% DP 

Ajustar a CH anual de DP em disciplinas do PPDMU 120h/ANO/DP. 

Ajustar a CH anual de DP em disciplinas da graduação 180 H/ANO/DP 

Adequar a atuação de DP na coord. de projetos de pesquisa/extensão 2 COORDENAÇÃO/ANO/DP. 

Aumentar a submissão de projetos de pesquisa para auxílio financeiro. 100% DP COM PROJETOS SUBMETIDOS / ANO 

Aumentar a participação de DP em publicação em anais de eventos. 02 ARTIGOS/DP/ANO 

Aumentar a apresentação de trabalho em eventos da área:  02 APRESENTAÇÃO/DP/ANO 

Aumentar o % de participação de orientandos em artigos de anais/ano  100% DISCENTES em artigos de anais 

Aumentar o % de participação de orientandos em artigos em periódicos 100% DISCENTES em artigos de periódicos. 

Ajustar a periodicidade do controle de atualização do Lattes  Ajustar a cada 2 mês 

Adequar o prazo de defesa de dissertações    prazo de 23 meses 

Ajustar o acompanhamento sobre planejamento de orientações de DP  100% DP com plano de orientação submetido; 

Ajustar a Submissão de Relatório de Orientação 100% dos DP com relatório de orientação submetido 

Auxiliar a Submissão de Formulários COLETA CAPES. 100% dos DP preenchido por semestre 

Adequar a participação de DP em Produções técnicas por ano 100% DP com 10un/ano 

 


