
Fruto do II Seminário de Autoavaliação do PPGSociologia/UFPel, realizado 

em 15 de outubro de 2019  – temos Planejamento Estratégico/Futuro. 

 

O plano estratégico/futuro do PPGS tem sido constantemente revisitado, em 
especial, após a formalização da Comissão de Planejamento e Autoavaliação 
que ocorreu em junho de 2019, na oportunidade do I Seminário Interno de 
Autoavaliação do Quadriênio (2017-2020) do Programa de Pós-graduação em 
Sociologia da Universidade Federal de Pelotas. Assim, vale destacar que desde 
o início do presente quadriênio (2017-20), o PPGS tem como planejamento 
estratégico dar efetividade as ações que permitam manter e aperfeiçoar os 
pontos positivos e melhorar os pontos que ficaram além das expectativas.   
  
Como já enfatizado em Autoavaliação, no I Seminário Interno de Autoavaliação 
do Quadriênio foram apresentados e discutidos os seguintes documentos: 
Relatório de Grupo de Trabalho da CAPES sobre a avaliação da pós-graduação; 
Documento e Ficha de avaliação da área de Sociologia. Nesta ocasião, foram 
abordados pontos referente ao Planejamento e Metas do Programa, bem como 
foi realizado um balanço dos indicadores atinente ao quadro de docentes e 
discentes no que tange a coerência da proposta do Programa na formação e 
qualificação dos alunos; e, o seu impacto intelectual e social. Como resultados 
dos pontos referidos nos documentos e da autoavaliação parcial, foram 
compostas duas comissões de trabalho: a comissão de acompanhamento e 
autoavaliação do Programa que terá como objetivo monitorar a qualidade do 
programa, a produção de conhecimento, atuação e impacto intelectual e social; 
e a comissão de acompanhamento de alunos e egressos que visará atender os 
critérios de qualidade no que tange a formação discente, e acompanhamento 
dos egressos na perspectiva da inserção científica e social.  
 
Cabe destacar que, nesta ocasião, também foi elaborado um cronograma de 
realização das atividades das comissões de trabalho, o que prevê a realização 
de um seminário de autoavaliação do Programa para 2020 – ano de 
encerramento do quadriênio.  Segue abaixo – as fases e atividades no que 
concerne ao planejamento e as etapas da autoavaliação do presente quadriênio.  
 

• Agosto – Outubro de 2019 – entrega dos documentos e planos 
referentes as etapas do processo de autoavaliação do PPGS no que 
concerne a identificando dos pontos fortes e pontos fracos do programa 
para definição do plano estratégico, no qual haverá a definição dos 
métodos e instrumentos para a coleta de informações e monitoramento 
da qualidade da proposta, formação discente e impactos do Programa.  

• De outubro de 2019 a maio de 2020, daremos início da implementação 
e análise dos dados, visando monitorar e já implementar mudanças 
objetivando a ampliação da qualidade das atividades do Programa e 
elaboração de material/relatório sobre o andamento das atividades.  

• Indicação de membro de avaliação externo. 
• Maio e Junho de 2020, organização do seminário de autoavaliação do 

quadriênio e organização dos dados para envio ao membro de avaliação 
externo do PPGS.  



• Julho de 2020 – realização do seminário de autoavaliação do PPGS 
referente ao quadriênio 2017-2020.  

• Agosto e setembro de 2020 – elaboração de documentos e 
sistematização da autoavaliação final.   

• Outubro de 2020 – início do preenchimento dos relatórios na plataforma 
Sucupira.  

• Dezembro de 2020 – encerramento das atividades referente ao 
quadriênio 2017-2020 e início do planejamento do PPGS para o próximo 
quadriênio – 2021 a 2024. 

 
Este cronograma já gerou resultados que compuseram, em outubro de 2019, o 
II Seminário Interno de Autoavaliação do Quadriênio (2017-2020) do PPGS, na 
qual foram apresentados e discutidos a ficha de avaliação e os indicadores do 
PPGS, decorrentes das informações apresentadas no Seminário de Avaliação 
de Meio Termo em Brasília (agosto de 2019), bem como do encontro da atual 
coordenação com o Coordenador de área da Sociologia da Capes –  Marcelo 
Carvalho Rosa em outubro de 2019.  
 
A partir dos dados apresentados foi definido e aprovado o planejamento 
estratégico do PPGS que, de modo geral, busca identificar os pontos a melhorar 
no que tange as atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando a coerência 
da proposta do Programa, bem como a articulação dos nossos objetivos com o 
planejamento da UFPel, seja no que refere-se a infraestrutura, a formação dos 
discentes e a produção intelectual. Como já definido no I Seminário de 
autoavaliação, foram constituídas duas comissões que têm por objetivos 
identificar os pontos fortes e a serem melhorados no PPGS, acompanhar a 
formação discente e mapear a atuação dos egressos, buscando a adequação 
aos critérios da atual ficha de avaliação da área de Sociologia.  
 
Assim, nosso planejamento visa a articulação dos objetivos do PPGS, conforme:  
 
a) Atrair bons alunos e ampliar a relação discente-docente via a dinâmica dos 
grupos de pesquisas, visando qualificar a formação e aumentar os índices de 
produção acadêmica, referente a produção de discentes em relação aos 
indicadores pertinentes à área.  
 
b) Estimular o desenvolvimento de um corpo docente qualificado e competente 
que atue sempre em sintonia com as linhas de pesquisa e atividades de 
pesquisa, ensino e extensão e de formação do programa, buscando balancear a 
distribuição das atividades de pesquisa, de formação, e de publicação entre os 
docentes do programa. O fortalecimento do quadro docente para 2020 tem como 
meta o ingresso de mais um professor permanente, bem como a alteração da 
saída de 02 professores colaboradores e o ingresso de apenas mais um 
colaborador, adequando assim ao perfil do corpo docente estabelecido na ficha 
de avaliação. 
 
c) Ampliar o ritmo de produção acadêmica que possa sustentar as expectativas 
de um Programa com conceito 04, em particular por meio da disseminação das 
nossas pesquisas em periódicos bem classificados e livros, seja em âmbito 
nacional e internacional.  



 
d) Manter coerência, consistência, abrangência e atualização das linhas de 
pesquisa com os projetos em andamento e proposta curricular do curso, 
procurando intensificar os acordos e convênios com instituições de pesquisa 
nacional e internacional.  
 
e) Concretizar a inserção e impacto regional, nacional e internacional do 
programa, buscando integração e cooperação com outros programas e centros 
de pesquisa relacionados à área de conhecimento do programa, com vistas ao 
desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação; 
f) Manter e consolidar o periódico – NORUS, que atualmente é avaliado como 
B2.  
 
Assim, pretende-se que atividades de planejamento e autoavaliação se tornem 
um exercício constante na rotina do PPGS. Todas as informações sobre as 
ações de planejamento e autoavaliação do PPGS estão dispostas em nosso site: 
https://wp.ufpel.edu.br/ppgs/planejamento-e-autoavaliacao/ 
 
Neste sentido, cabe destacar que a elaboração desta proposta para a plataforma 
sucupira, em 2019, constitui o primeiro relatório fruto dos esforços da comissão 
de autoavaliação e da comissão de acompanhamento de discentes e de 
egressos.  
 
De modo geral, o planejamento estratégico e a autoavaliação do PPGS buscam 
identificar os pontos a melhorar no que tange as atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, visando a coerência da proposta do Programa, bem como a 
articulação dos nossos objetivos com o planejamento da UFPel, seja no que 
refere-se a infraestrutura, a formação dos discentes e a produção intelectual e 
seus impactos acadêmicos e sociais.  

 
Neste sentido, no que tange ao planejamento estratégico do programa com a 
UFPel. Destacamos as seguintes estratégias: 
 

01. A iniciativa de Seminários de autoavaliação do PPGS também foi 
estimulada pela universidade, por meio da PRPPGI, a qual proporciona 
aos PPGs alternativas de autoavaliação que abrangem desde visitas e 
reuniões da Pró-Reitoria com a comunidade do curso (que acontecem sob 
demanda do Programa e por iniciativa da PRPPGI) até oficinas de 
utilização de sistemas informatizados de autoavaliação. Em relação a 
este último, desde 2017, a PRPPGI oferece anualmente oficina a todos 
os coordenadores de PPG sobre a ferramenta Cientum 
(https://cientum.indeorum.com/), desenvolvida pela empresa incubada na 
própria UFPel - a Indeorum (https://indeorum.com/). O Cientum permite 
que as coordenações analisem uma variedade de dados do Programa, 
como produtividade, interação entre docentes e entre docentes e 
discentes, comparativos com Programas da área, prospecção de novos 
docentes, dentre outros dados. Aqui segue link para notícia sobre a última 
edição da oficina, o que pode oferecer outras informações úteis: 
http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2019/07/25/ufpel-promove-oficina-sobre-o-
cientum/ 

http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2019/07/25/ufpel-promove-oficina-sobre-o-cientum/
http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2019/07/25/ufpel-promove-oficina-sobre-o-cientum/


O PPGS, em 2019, utilizou a ferramenta para a realização dos Seminários 
Internados de Planejamento e Autoavaliação. 

02. Em 2018, deu início o projeto UFPel  Talks:  Aprendizagem Criativa,  a 
princípio os coordenadores e representantes de 47 programas de pós-
graduação da UFPel, e representantes das Pró-Reitorias de Ensino e de 
Extensão e Cultura da universidade, em dezembro, participaram de um 
evento sobre processos de ensino e aprendizagem criativos, com 
metodologias ativas, que retirem o foco do professor, e o transportem aos 
conteúdos ou aos estudantes. A ideia é desenvolver competências 
privilegiando atividades práticas, usando o conceito das metodologias 
ativas. O trabalho na Universidade está sendo coordenado pelos 
professores Rafael Castro, da Coordenação de Pós-Graduação da Pró-
Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e do Centro de Letras 
e Comunicação, e Tiago Primo, do Centro das Engenharias e do Grupo 
Comunicação, Cultura e Tecnologias (CocTec). 

03. Com a inauguração do “Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em 
Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas” (CEHUS), como 
especificamos no item Infraestrutura. As novas instalações abrangem os 
Programas de Pós-graduações em Educação, Memória Social e 
Patrimônio Cultural, Sociologia, Filosofia, Arquitetura e Urbanismo, 
História, Letras, Ciência Política, Artes Visuais, Ensino de Ciências e 
Matemática, Antropologia e Geografia, neste sentido, cabe destacar que 
as disciplinas optativas dos referidos PPGs são ofertadas para todos os 
13 programas, buscando uma integração e uma visão multidisciplinar do 
ensino. Vale enfatizar, que a experiência em 2018, foi interessante, já que 
muitos de nossos alunos cursaram disciplinas em outros PPGs, bem 
como recebemos vários alunos de outros cursos.  

 
 
INSERÇÃO SOCIAL. Além disso, o PPGS juntamente com a UFPel atua em 
importantes projetos de extensão que trazem impactos e visibilidade à academia 
no que tange a inclusão social, são eles:  
 
1. Escola de Inclusão da UFPel - tem como proposta de trabalho a inserção da 
comunidade externa da UFPel. São jovens e adultos portadores de síndromes 
diversas como Down, paralisia cerebral, autismo, entre outras. São oferecidas 
oficinas as mais diversas como informática, dança, cinema, teatro e práticas 
alimentares saudáveis. Lorena Almeida Gill - Coordenadora.  
 
2. Observatório Social do Trabalho - é um projeto de extensão, articulado com o 
ensino e com a pesquisa, que visa monitorar as transformações do trabalho e do 
mercado de trabalho na região sul do Estado de Rio Grande do Sul, participam 
do projeto os professores Marcus Vinicius Spolle e Pedro Robertt.  
 
3. Universidade Aberta à Terceira Idade - oferece disciplinas e oficinas a pessoas 
com mais de 60 anos, também coordenado pela prof. Lorena Almeida Gill. 
 
Neste item, também cabe pontuar algumas ações sobre as metas e políticas que 
estão em andamento no quadriênio, referente:  
 



- Aos critérios de credenciamento e recredenciamento docente. O PPGS 
normatizou tal política via a RESOLUÇÃO 02/2017, de 04 de outubro de 2017, 
que  dispõe sobre Normas para o Credenciamento de Professores no Programa 
de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pelotas – PPGS-
UFPel. 
 
- Às políticas e iniciativas de ações afirmativas – as quais são adotadas, desde 
2017,  conforme a Resolução 05 CONSUN/UFPel de 26 de abril de 2017, a qual 
prevê que o acesso e a permanência de pessoas negras, quilombolas e 
indígenas e com deficiência nos cursos de pós-graduação da UFPel, neste 
sentido, a RESOLUÇÃO 01/2017, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017, que dispõe 
sobre Comissão, Critérios para distribuição, concessão e manutenção de bolsas  
do PPGS, também prevê a reserva de 25% do total de bolsas do Programa aos 
alunos inscritos pela modalidade de ações afirmativas. Aqui vale destacar o 
projeto de extensão - Observatório Interinstitucional de Ações Afirmativas das 
Instituições Federais de Ensino da Região Sul do Rio Grande do Sul 
(OBSERVAASul), coordenado pelo prof. Marcus Vinicius Spolle que visa o 
acompanhamento das ações afirmativas vigentes nas Instituições Federais de 
Ensino (IFEs). 
 
- Às políticas de reserva de vagas discentes para servidores públicos da 
Instituição.  A medida possibilita que servidores consigam se qualificar e ainda 
qualificar os serviços e atividades realizadas por eles no ambiente de trabalho, 
a partir da Resolução 09/2019 da UFPel.  
 
- O regimento do Programa, o qual foi reformulado, com a aprovação do Curso 
de Doutorado, visando aprimorar nossos objetivos. O Regimento reformulado do 
PPGS apresenta regras claras, é acompanhado de resoluções de admissão, 
credenciamento e descredenciamento de professores, bem como da resolução 
de critérios de concessão, permanência e desligamento de bolsistas. Todos os 
documentos estão disponíveis em nosso site.  
 
Pautados pelas políticas referidas acima, enumeramos os pontos que são foco 
constante de atenção do PPGS:  
 
- Sustentar a qualidade entre o Programa, a formação e o impacto na sociedade 
– visando aperfeiçoar as dimensões que envolvem o ensino e a aprendizagem, 
a produção e transferência de conhecimento e seu impacto na sociedade seja 
em âmbito nacional e/ou internacional. 
 
- Propiciar uma sólida formação discente na área de Sociologia e capacitar 
através da formação de sociólogos que atuem nas diversas áreas deste campo 
de conhecimento, e que sejam altamente qualificados para identificar problemas 
relevantes e realizar projetos de investigação científica, visando incentivar um 
corpo discente atuante e comprometido com as atividades do PPGS. 
 
- Manter um corpo docente firme e coerente à proposta e as linhas de pesquisa; 
estimular participação de professores e alunos em eventos nacionais e 
internacionais;  
 



- Incentivar a produção intelectual de todos os membros do PPGS, 
principalmente em periódicos qualificados;  
 
- Fortalecer a organização de eventos, expandir vínculos e cooperações com 
instituições acadêmicas dentro e fora do Brasil, visando ampliar a visibilidade do 
PPGS;  
 
- Concretizar a vinda de professores visitantes estrangeiros; e a consolidação da 
infraestrutura, visando impactar na sociedade.  
 
As metas visam garantir e estimular:  
 
I. FORMAÇÃO – promover a melhoria da qualidade da produção docente e 
discente. 
 
II. DISCIPLINAS. Planejamento adequado no que tange a oferta de disciplinas 
equilibrada entre as linhas de pesquisa. Oferta de disciplinas no formato 
seminários e tópicos buscando identificar novos temas de interesses de 
docentes e alunos. 
 
III. DOCÊNCIA. a) Buscar a realização de palestras e cursos com professores 
externos ao PPGS, buscando discutir novas teóricas, propostas metodológicas 
diversas e temas de pesquisa; b) distribuição equilibrada das disciplinas entre os 
professores; c) Oferta de disciplinas nos três turnos, buscando concentrar as 
disciplinas obrigatórias e optativas para facilitar o deslocamento de alunos não 
bolsistas que não moram em Pelotas. 
 
Neste sentido, buscamos direcionar esforços para atender aos novos critérios de 
avaliação e autoavaliação do presente quadriênio, conforme os seguintes pontos 
de planejamento futuro:  
 
1. Formação e Produção Intelectual Discente –como referido acima foram 
constituídas duas comissões que têm por objetivos identificar os pontos fortes e 
a serem melhorados no PPGS, acompanhar a formação discente e mapear a 
atuação dos egressos, buscando a adequação aos critérios da atual ficha de 
avaliação da área de Sociologia. 
 
2. Internacionalização e Intercâmbio Internacional - Intensificar os acordos 
específicos com a Facultad de Ciências Sociales (UDELAR), com o 
Departamento de Sociologia e o Mestrado Acadêmico da Universidad do Chile, 
com o Centro Internacional de Estudios Sociológicos da Universidade de 
Córdoba na Argentina – como já apresentado no item “Intercâmbios 
Internacionais” e “Internacionalização” desse relatório. Nesse sentido, vale 
ressaltar que, no que tange as atividades internacionais contamos com o apoio 
do Conselho de Relações Internacionais e Interinstitucionais (Conselho CRInter) 
da UFPel, que atua junto ao Gabinete do Reitor. O Prof. Pedro Robertt é membro 
do Conselho CRInter. Desse modo, buscamos comtemplar os desafios 
internacionais da área na produção do conhecimento acadêmico.  
 



3. Intercâmbio Nacional - Elaborar novas propostas de PROCAD/Casadinhos 
conjuntamente com outros Programas de Pós-graduação no Brasil, já que foi 
encerrado o atual Procad que temos com o Programa de Pós-graduação de 
Sociologia da UFRGS. Essa iniciativa dependerá do incentivo dos editais das 
agências de fomento.  
 
4. Impactos - Concretizar a inserção e impacto regional, nacional e internacional 
do programa, buscando integração e cooperação com outros programas e 
centros de pesquisa relacionados à área de conhecimento do programa, com 
vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação. 
 
5. Qualis periódicos (Visibilidade) - Manter e consolidar o periódico – NORUS, 
que é avaliado como B2. 
 
6. EVENTOS CIENTÍFICOS. Realizar palestras, seminários, buscando efetivar a 
Jornada Brasileira de Sociologia (ano ímpar) e o Seminário Discente (ano par), 
para consolidar as atividades do PPG. Neste quesito, também é política do 
PPGS, nos últimos anos, direcionar os recursos financeiros para o financeiro 
para a participação dos discentes em eventos importantes da área que 
contribuíam para a sua formação bem como para a divulgação dos resultados 
de pesquisa. 
 


