
 

 
 
 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO/FUTURO 2020 – Programa de Pós-

graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pelotas.  

 

O plano estratégico/futuro do PPGSociologia/UFPel tem sido constantemente 

revisitado, em especial, após a formalização de uma Comissão Permanente de 

Planejamento e Autoavaliação que aconteceu em 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.  

Assim, em 2019, 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 

referentes 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 seminários 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 às 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. 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 a implementação e 

análise dos dados, visando monitorar e 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, que foi concretizado em partes, 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 referente ao quadriênio (2017-2020) 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. Além disso, 

a meta é promover 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 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 o perfil do ingresso, 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 alunos empenhados e que desejam desenvolver um perfil acadêmico e 

a partir disso 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. Em meio a essas 

atividades será estimulado a distribuição equânime das atividades de pesquisa, 

de formação e 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 o 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, consolidar e qualificar o periódico – NORUS que atualmente é avaliado 

como B2.  

Cabe destacar que as implicações do processo de autoavaliação do 

PPGS, resultaram na elaboração conjunta da proposta para a plataforma 

sucupira, em 2019 e em 2020, constituindo, assim, os primeiros esforços 

coletivos da comissão de autoavaliação e da comissão de acompanhamento de 

discentes e de egressos, constituídas em 2019.  

Entretanto, em 2020, foi necessário a redefinição do cronograma das 

atividades de autoavaliação apresentado acima, devido tanto a adaptação aos 

novos requisitos da Ficha de avaliação (oficialmente aprovada em abril de 2020) 

quanto à Pandemia do Covid 19, segue, portanto, as alterações conforme 

cronograma aprovado pelo Colegiado do PPGSociologia (em junho de 2020):  

 

• De agosto de 2019 a setembro de 2020, teremos implementação e 

balanço da análise dos dados, visando monitorar e implementar 

mudanças objetivando a ampliação da qualidade das atividades do 

Programa e elaboração de material/relatório sobre o andamento das 

atividades.  

• Junho de 2020, III Seminário de Acompanhamento e Autoavaliação 

referente aos resultados parciais do quadriênio e adaptação aos novos 

quesitos da ficha de avaliação da área de Sociologia, visando adaptar os 

instrumentos de coleta e implementação das mudanças. 

• Julho a Setembro de 2020 – levantamento e importação de informações 

e aplicação de questionários a professores e discentes adaptados as 

quesitos da ficha de avaliação – quanto ao registro de resultados e 

produções intelectuais, conforme Anexo da Ficha de Avaliação da área 

de Sociologia. 



 

 
 
 

• Outubro de 2020 – IV Seminário de Seminário de Autoavaliação do 

PPGS referente ao quadriênio 2017-2020.  

• Agosto a Outubro de 2020 – Análise dos documentos e sistematização 

da autoavaliação final (quadriênio 2017-2020) e implementação dos 

pontos da Autoavaliação.   

• Outubro de 2020 – Preenchimento efetivo do relatório na plataforma 

Sucupira, balanço para construção da Proposta (relatório qualitativo). 

Registro de resultados (indicadores) e produções intelectuais do 

PPGSociologia.  

• Novembro de 2020 – Revisão das informações e conferências dos 

relatórios, encerramento da elaboração e depósito da Proposta.  

• Dezembro de 2020 – encerramento das atividades referente ao 

quadriênio 2017-2020 e início do planejamento estratégico do PPGS para 

o próximo quadriênio – 2021 a 2024. 

 

Cabe destacar que na Autoavaliação do próximo quadriênio está prevista 

a avaliação do PPGS por um membro externo, já que tal atividade era para ter 

ocorrido em julho de 2020, mas devido a atual crise não foi possível prosseguir 

com o cronograma proposto em 2019.  

Assim, fruto das atividades da comissão de autoavaliação que seguiram 

nos meses de agosto de 2019 a setembro de 2020, em 17 de junho de 2020 

aconteceu virtualmente o III Seminário de Autoavaliação do Quadriênio (2017-

2020) do Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal 

de Pelotas.  

Neste evento, foram apresentados e discutidos os quesitos da ficha de 

avaliação oficial da área de Sociologia da Capes (aprovada em Maio de 2020) e 

os indicadores do PPGS – elaborados pela atual Comissão de Autoavaliação, 



 

 
 
 

que buscou apontar, em especial, os quesitos que mais precisam de atenção do 

programa, visando o encerramento do atual quadriênio. Assim, foram discutidos 

a reatualização dos instrumentos para a coleta de informações e o 

monitoramento da qualidade da proposta, formação discente e impactos do 

Programa. 

Os pontos discutidos, neste encontro, também tiveram como foco discutir 

possíveis aperfeiçoamentos no que tange aos três pontos da ficha de avaliação 

– Programa, Formação e Impactos na Sociedade, perpassando pelos seguintes 

requisitos: 

a)  perfil do corpo docente permanente e colaborador  e suas atividades 

formativas – pesquisa, ensino e extensão; visando a qualificação do 

corpo docente para que atue 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; 

b) perfil dos discentes (ingressos e egressos) - visando qualificar a 

formação e aumentar os índices de produção acadêmica; 

c) indicadores de impactos regional, nacional e internacional do PPGS; 

buscando 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) Indicadores e registros dos produtos (técnicos, artigos por professor, 

livros, egressos), visando analisar os produtos que irão compor o 

quadro de resultados e produções intelectuais do quadriênio na última 

avaliação.  



 

 
 
 

Também, foram discutidos uma agenda de eventos (virtual) para 2020, a 

redução dos recursos PROAP e seus impactos, e as diretrizes da revista 

NORUS. 

Deste modo, foram (re)definidas os membros das duas comissões que 

seguirão com as atividades de autoavaliação do PPGS: Comissão de 

acompanhamento e Autoavaliação do Programa de Pós-graduação em 

Sociologia (2020); e, Comissão de Acompanhamento de Alunos e Egressos 

(2020). 

Este seminário foi essencial, portanto, para a redefinição das diretrizes 

que compõem este planejamento estratégico/futuro do PPGSociologia/UFPel. 

Assim, enumeramos os pontos que são foco constante e permanente 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, 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, bem como identificar os indicadores e registros 



 

 
 
 

dos produtos (técnicos, artigos por professor, livros, egressos), visando analisar 

os produtos que irão compor o quadro de resultados e produções intelectuais do 

quadriênio neste último relatório. 

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.  

3. Intercâmbio Nacional - Elaborar novas propostas de PROCAD/Casadinhos 

(na medida do possível dentro da atual conjuntura) 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 o 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, consolidar e qualificar o periódico 

– NORUS. Elevar o atual qualis do mesmo que atualmente é B2. 

6. EVENTOS CIENTÍFICOS - Realizar palestras e 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 financiamento 

da participação dos discentes em eventos importantes da área em âmbito 

nacional e internacional que contribuíam para a sua formação, bem como para 

a divulgação dos resultados de pesquisas em andamento e consolidadas. 



 

 
 
 

Assim, pretende-se que atividades de planejamento, as metas e o 

processo de 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/ 

 

 

 

Pelotas 17 de junho de 2020.  
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