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“Não estamos à margem de um centro, mas no 

centro de uma outra história”.  

RAMIL, Vitor. A estética do frio. Pelotas: Satolep Livros, 2009, p. 28. 
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Seminário Final de Autoavaliação do 

PPGSociologia/UFPel – quadriênio 2017-2020 

Em 04 de maio de 2021, aconteceu o Seminário Final de Autoavaliação 

do Quadriênio (2017-2020) do Programa de Pós-graduação em Sociologia da 

Universidade Federal de Pelotas. Como etapa do cronograma do processo de 

autoavaliação do PPGS, foi apresentado o balanço final referente aos dados e 

indicadores (produtos e destaques) avaliativos do referido quadriênio com 

enfoque nos três critérios da ficha de avaliação – Programa, Formação e 

Impactos na Sociedade e na dimensão regional-internacional. O relatório final de 

autoavaliação resultou no texto da proposta inserido na plataforma Sucupira 

(referente a 2017-2020).   

O principal destaque desta autoavaliação é que o PPGS vem se 

consolidando como um Programa sólido que atende os parâmetros de um PPG 

com nota 04 e aponta forte tendências para almejar a nota 05. A inserção 

regional/internacional do PPGS assinala sua maturidade fruto da articulação e 

coerência entre programa/proposta, formação e impacto intelectual e social, bem 

como distingue a nossa tendência de projeção no âmbito nacional e 

internacional, decorrente das atuais parcerias e mobilidade acadêmica que dão 

visibilidade e protagonismo ao PPGS. Tal afirmação é decorrente da análise dos 

dados do PPGS e dos produtos/destaques que fazem parte do relatório final do 

quadriênio.  

Os dados apresentados são frutos da coleta realizada via questionários 

enviados à docentes e discentes. Desde 2019, dispomos de um banco de dados 

com informações sobre o perfil dos discentes/ingressos, egressos, docentes e 

até mesmo de atividades do PPGS. Após o levantamento dos dados, foi feita 

uma sistematização a partir dos critérios da ficha de avaliação da área, pela 

comissão de autoavaliação e pela comissão de acompanhamento de alunos e 

egressos.  

A comissão de alunos e egressos elaborou 02 relatórios que estão 

disponíveis em nosso site – referente a avaliação do PPGS e autoavaliação 

formativa de alunos e egressos. Deste modo, a coordenadora adjunta Elaine 

Leite apresentou os produtos/destaques do PPGS, são eles: a amostra de livros, 

os dados sobre o quesito de internacionalização, a produção do corpo docente 

permanente, bem como a lista da relação entre a dissertação e o resultado de 

publicação de artigos e livros/ou capítulos, e os 05 egressos (2016-2020), 

resultando nos 05 produtos do PPGS. 

Nesta mesma ocasião, baseado no relatório final quadrienal (2017-2020), 

o PPGS inicia as etapas do planejamento do próximo ciclo avaliativo, buscando 

ações que visam aprimorar ensino, pesquisa, divulgação do 

https://wp.ufpel.edu.br/ppgs/
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conhecimento/visibilidade, e impactos acadêmicos e sociais. Considerando, de 

forma resumida, o planejamento estratégico:  

Ação 01/PROGRAMA: Manter coerência, consistência, abrangência entre linhas 

de pesquisa, projetos e proposta curricular do curso, procurando intensificar 

(oficializar) os acordos e convênios com instituições de pesquisa nacional e 

internacional. Cultivar um quadro docente qualificado e coerente à proposta. 

ESTRATÉGICA 01: Cultivar a comissão de planejamento e autoavaliação como 

exercícios constantes para monitorar a qualidade do PPGS.   

Ação 02/FORMAÇÃO: Qualificar a formação e aumentar os índices de produção 

acadêmica. Propiciar uma sólida formação discente, visando um corpo discente 

atuante com pensamento crítico e comprometido com as atividades do PPGS. 

ESTRATÉGIA 02: Manter a comissão de acompanhamento de alunos e 

egressos e monitorar o desempenho dos discentes nas atividades de ensino e 

pesquisa, bem como intensificar o acompanhamento dos egressos.  

Ação 03/ IMPACTO: Ampliar o ritmo de produção acadêmica; concretizar a 

inserção (social) e impacto regional, nacional e internacional do programa, 

buscando integração e cooperação com outros programas e centros de 

pesquisa. ESTRATÉGIA 03: Ampliar e concretizar (oficialmente) algumas 

parcerias, acordos e convênios para consolidar os intercâmbios no âmbito 

nacional e internacional, os quais entendemos ser um esforço de caráter 

processual e contínuo que envolve cultivar as atuais parcerias com o propósito 

de efetivar convênios e acordos.  

Deste modo, nesta reunião, foi realizado o credenciamento e recredenciamento 

do corpo docente permanente do PPGS, considerando o período 2021-2024. 

Referente a comissão de autoavaliação e de monitoramento de alunos e 

egressos será composta após o resultado da avaliação quadrienal e da decisão 

oficial da Capes sobre o próximo ciclo de avaliação. Entretanto, foi aprovada a 

comissão de convênios e projetos interinstitucionais que irá iniciar as ações 

referente as estratégias da ação 01 e 03 mencionadas acima. Já referente aos 

aspectos formativos (ação 02) e a agenda de eventos de 2021 foi aprovada uma 

comissão de planejamento da VII JBS.  

O PPGS dá boas-vindas ao novo ciclo avaliativo. 
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