
 

 

 

Reunião de implementação e balanço de resultados parciais da 

Autoavaliação 

No dia 03 de setembro de 2020, realizamos uma Reunião de 

implementação e balanço dos resultados parciais do processo de autoavaliação 

com o Colegiado do Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade 

Federal de Pelotas, na qual discutimos pontos para o aperfeiçoamento da 

implementação dos instrumentos do processo de autoavaliação, em especial no 

que tange a aplicação de questionários e coleta de dados referente as 

informações e atividades gerais do PPG, em especial, dos  professores 

permanentes. Neste momento, já foi possível também realizar um balanço prévio 

e análise dos resultados parciais da autoavaliação, no que concerne aos 

produtos técnicos e a atualização de dados na plataforma sucupira referente aos 

anos de 2017, 2018 e 2019, a amostra de livros a ser indicada para a avaliação 

quadrienal do Programa, a relação com o quadro de professores permanentes e 

colaboradores, a indicação das publicações em periódicos por professor, os 

possíveis produtos do Programa e algumas ponderações sobre as atividades da 

Comissão de Acompanhamento de alunos e egressos, bem como, alguns pontos 

para a atualização das ementas das disciplinas; assim, já começamos a refletir 

sobre o nível de inserção e o impacto do PPGSociologia/UFPel e a delimitar  o 

esboço do Plano de Desenvolvimento Estratégico para o próximo quadriênio.  

Neste sentido, seguimos o cumprimento do nosso Cronograma de 

autavaliação, conforme: 

• 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.  

• Elaboração de estatísticas dos itens da ficha de avaliação.  

• Novembro e Dezembro de 2020 – Revisão das informações e 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. 

 

 

 

Pelotas, 03 de setembro de 2020.  

Colegiado do Programa de Pós-graduação em Sociologia/UFPel 


