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1 INTRODUÇÃO 

 Segundo estado maior do País, o Pará apresenta intensos contrastes regionais, 

de ordem econômica, social e cultural. Em 2010, os mais de um terço do Produto 

Interno Bruto (PIB) da região de integração de Carajás a colocava em primeiro lugar 

neste quesito no ranking estadual. Porém, seu Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) em relação à Educação a tornava a sexta colocada (PARÁ, 2010). 

Nesta região, aproximadamente 90% dos alunos concluintes do ensino fundamental 

não alcançam nível de proficiência adequada em matemática (INEP, 2020). São 

evidências de que geração de riquezas não se reflete necessariamente em qualidade 

de vida para a população.  

 É neste contexto que a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(Unifesspa), cuja influência se estende aos Estados do Tocantins e Maranhão, tem a 

responsabilidade de, em sua missão, contribuir para a transformação social. Ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGECM) 

cabe contribuir a partir de uma formação qualificada de recursos humanos para atuar, 

especialmente na Educação Básica. 

 Para o Quadriênio 2021-2024 o PPGECM busca criar as condições para a sua 

consolidação, considerando, em um contexto macro, a centralidade da Educação 

Básica presente tanto No Plano Nacional da Pós-Graduação (PNPG) 2011-2020 

quanto no Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 e para a qual a área de 

Ensino possui papel estratégico. Em um contexto micro, considera a realidade de 

diversidade sociocultural amazônica do Sul e Sudeste do Pará para atuar de forma 

integrada frente às demandas acerca do Educação em Ciências e Matemática na 

Educação Básica, adotando como central abordagens multi e interdisciplinares. Adota, 

para isso, como estratégia principal a sua interação com PPG de diferentes 

instituições a partir das Redes formadas, como o Programa de Cooperação 

Acadêmica (Procad Amazônica) e a Rede de Educação Científica e Matemática 

(Recima).   

 O Plano de Desenvolvimento Estratégico do PPGECM (PDE-PPGECM) 

considera o atual modelo de avaliação da Capes (tridimensional) com a interpretação 

de que um PPG para ser considerado consolidado deverá ser avaliado como Muito 

Bom. É guiado por critérios de avaliação do Relatório de Avaliação 2013-2016, o 

Documento de Área (CAPES, 2019) e a Ficha de Avaliação (CAPES, 2020), da área 

de Ensino. A definição de ações, metas e outras estratégias para que o PPGECM 

alcance o reconhecimento de programa consolidado conforme avaliação da Capes 

são feitas a partir destes documentos. 

 A Área de Ensino considera que um programa nota 4 deve ser avaliado como 

Bom obrigatoriamente nas dimensões 2 e 3, respectivamente, Formação e Impacto 

na sociedade. Um programa nota 5, por sua vez, deve ser avaliado como Muito Bom 

nestas duas dimensões.  

 O conceito Muito Bom é atribuído à dimensão Formação se em pelo menos três 

dentre os cinco critérios desta forem igualmente avaliados como muito bons. Para a 

Área de Ensino, um dos pontos centrais da avaliação nesta dimensão repousa sobre 

o desempenho do corpo discente e dos egressos. Assim, são centrais os critérios 2.2 
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- Qualidade da produção intelectual de discentes e egressos; 2.3 - Destino, atuação e 

avaliação dos egressos do programa em relação à formação recebida e 2.4 - 

Qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo docente no 

programa. Uma medida do desempenho, neste sentido, repousa sobre a coautoria 

dos discentes e egressos na produção de maior qualidade, como artigos publicados 

em periódicos qualificados (A1-A4), livros e capítulos de livros, trabalhos completos 

em eventos e materiais educacionais. 

 Quanto à dimensão Impacto na sociedade, é avaliada como Muito Bom se este 

conceito for atribuído a pelo menos dois dentre os três critérios que a compõem. A 

Área de Ensino valoriza a qualificação dos processos de ensino, pesquisa e extensão 

e ações de solidariedade que resultem em impactos efetivos na comunidade. Isto deve 

refletir-se em relação ao impacto e caráter inovador da produção técnica e intelectual, 

seja em termos de seu alcance geográfico (local, regional, nacional) ou da relevância 

dos temas. Devem possibilitar a inserção social a partir das ações de docentes, 

discentes e egressos, traduzida na realização de parcerias com setores de serviços 

ou gestão pública, contribuição para a produção de serviços à comunidade, 

desenvolvimento socioeconômico etc. que respondam às demandas da educação 

básica e ensino superior. 
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2 O PPGECM 

 

 

2.1 DADOS GERAIS 

▪ Colégio: Ciências exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar 

▪ Grande área: Multidisciplinar 

▪ Área de avaliação: Ensino 

▪ Área básica: Ensino de Ciências e Matemática. 

▪ Instituição: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) 

▪ Nome: Programa de Pós-Graduação: Educação em ciências e matemática 

(PPGECM) 

▪ Código: 15025012072P2 

▪ Modalidade: Acadêmico 

▪ Modalidade de ensino: educação presencial 

▪ Nível: Mestrado 

▪ Data de início: 21/02/2018  

 

 

2.2 MISSÃO 

O PPGECM tem por missão “produzir, sistematizar e difundir conhecimentos 

de caráter filosófico, científico, artístico, cultural e tecnológico nas áreas de educação 

em ciências e educação matemática, ampliando a formação e as competências do ser 

humano na perspectiva da construção de uma sociedade justa e democrática e do 

avanço da qualidade de vida” 

 

 

2.3 VISÃO 

Ser um programa de pós-graduação inclusivo e de excelência na produção e 

difusão de conhecimentos de caráter filosófico, científico, artístico, cultural e 

tecnológico nas áreas de educação em ciências e educação matemática. 

 

 

2.4 PRINCÍPIOS 

Os princípios do PPGECM se coadunam aos da Unifesspa, quais sejam: 

▪ a universalização do conhecimento; 

▪ o respeito à ética e à diversidade étnica, cultural e biológica; 

▪ o pluralismo de ideias e de pensamento; 

▪ o ensino público e gratuito; 

▪ a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

▪ a flexibilidade de métodos, critérios e procedimentos acadêmicos; 

▪ a excelência acadêmica; 

▪ a defesa dos direitos humanos e a preservação do meio ambiente. 
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2.5 OBJETIVOS 

 Os objetivos específicos do PPGECM são: 

▪ atender à necessidade e à demanda de qualificação pós-graduada de 

professores que atuam nas áreas contempladas pelo referido programa; 

▪ criar condições de continuidade de estudos, pesquisas e formação continuada 

dos professores de Ciências e Matemática de modo a estabelecer uma relação 

dialogal entre a produção científica e a sua disseminação no contexto escolar 

e universitário; 

▪ instrumentalizar os pós-graduandos de modo que tenham autonomia para 

refletirem e redimensionarem sua prática pedagógica e produzirem 

conhecimentos que possam ser difundidos em Educação em Ciências e 

Matemática; 

▪ prover aos pós-graduandos embasamento teórico e prático referentes à 

pesquisa em Educação em Ciências e Matemática, bem como avaliar as 

contribuições dessas pesquisas na formação de professores das respectivas 

áreas; 

▪ intensificar as pesquisas e a produção científica na área de Educação em 

Ciências e Matemática, considerando necessidades e problemas de ensino 

locais, tendo como base as linhas de pesquisa do programa e os avanços e as 

tendências na área. 

 

 

2.6 PERFIL DO EGRESSO 

O profissional formado pelo Mestrado Acadêmico em Educação em Ciências e 

Matemática da Unifesspa deverá: 

▪ ter formação sólida em conteúdos de sua área de origem e conhecimentos dos 

métodos e técnicas de ensino que lhe permitam atuar em projetos de ensino e 

aprendizagem nessas áreas, seja na educação básica ou ensino superior ou 

mesmo em ambientes não formais da educação; 

▪ desenvolver conhecimentos e habilidades de pesquisador capaz de propor 

caminhos para o enfrentamento dos desafios da educação ensino de ciências 

e matemática regional e nacional, a partir da articulação entre saberes 

pedagógicas educacionais, conhecimento de aspectos históricos e 

epistemológicos da ciência e uso de novas tecnologias de ensino. 

A demanda regional por egressos com este perfil vai ao encontro da tendência 

nacional de mercado de trabalho para mestres em Educação em Ciências e 

Matemática, que é por professores para: 

▪ Séries iniciais, como é o caso dos pedagogos; 

▪ Ensino fundamental e médio, como é o caso de professores de matemática e 

ciências, dentre outros; 

▪ Ensino tecnológico, como é o caso dos oferecidos pelos Institutos Federais nas 

mais diversas áreas, como a ambiental e a engenharia; 

▪ Ensino superior, para atuar em cursos de graduação, principalmente nas 

licenciaturas. 
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2.7 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

▪ Educação em ciências e matemática 

 Congrega estudos e pesquisas acerca da educação/ensino/aprendizagem das 

ciências e da matemática, visando à formação científica e a formação de professores. 

Aborda a epistemologia das ciências e da matemática e suas tendências na educação 

escolar e acadêmica, busca a compreensão da historicidade dos conhecimentos 

científicos e suas implicações na organização do ensino e visa, ainda, o conhecimento 

das teorias, dos processos, das estratégias de ensino, de aprendizagem e de 

formação de professores. Propõe subsidiar as pesquisas para a produção de 

conhecimentos na área e na compreensão do papel das ciências e da matemática e 

da escola na formação para a cidadania, na perspectiva das relações entre as 

ciências, a matemática, as tecnologias e os ambientes amazônicos. 

 

 

2.8 LINHAS DE PESQUISA 

▪ Epistemologia do conhecimento, do ensino e da aprendizagem em ciências e 

matemática 

Aborda temáticas relativas ao estudo dos diferentes paradigmas que norteiam 

a elaboração do conhecimento em ciências e matemática, considerando os contextos 

e fundamentos epistemológicos, históricos e socioculturais nos quais este 

conhecimento foi produzido e validado. Além disso, as múltiplas e complexas inter-

relações que permeiam, nos âmbitos formal e não formal, o ensino e a aprendizagem 

de ciências e matemática, desde processos de ensinar e de aprender, construção e 

análise de recursos didáticos, relação teoria e prática na sala de aula, currículo e 

componentes curriculares até pesquisas no/do ensino na área considerada. 

 

▪ Formação de professores em ciências e matemática 

 Aborda temáticas atinentes à formação inicial e continuada de profissionais da 

Educação em Ciências e em Matemática, quer em termos de ideário, quer de práticas 

pedagógicas, em quaisquer dos níveis e sistemas de ensino, privilegiando-se 

temáticas que envolvam tanto a formação de docentes reflexivos-pesquisadores 

quanto a perspectiva de formação de novas/outras culturas de formação e 

desenvolvimento profissional de professores. Integram a proposta desta linha, estudos 

e análises de pesquisas desenvolvidas a partir de temas tais como: formação 

reflexiva, epistemologia da prática, aprendizagem para a docência, perfil docente, 

carreira docente, profissionalização, conhecimentos, crenças e saberes profissionais 

para a docência em ciências e matemática. Contempla, ainda, estudos sobre 

pesquisas em formação de professores e tendências atuais em formação.  
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3 CONTEXTO INSTITUCIONAL E REGIONAL 

 

 

3.1 IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL DA UNIFESSPA 

 A Unifesspa ocupa lugar especial no cenário paraense, pois se trata de um 

desafio lidar com uma realidade multicampi, em condições adversas, mas na maioria 

das vezes, também bastante favoráveis, porque pactua com objetivos comuns na 

consolidação dos cursos de graduação e pós-graduação, na implementação de ações 

efetivas e produtivas na pesquisa, no ensino e na extensão. O Decreto Estadual n. 

1.066/2008-Pará define 12 regiões de integração do Estado do Pará (Mapa 1) as quais 

representam espaços com semelhanças de ocupação, nível social e dinamismo 

econômico e cujos municípios mantêm integração entre si, quer fisicamente, quer 

economicamente. 

 

Mapa 1 - Regiões de integração do Estado do Pará 

 

Fonte: Pará (2010) 

 

A Unifesspa possui campi em cidades situadas nas regiões de Carajás e 

Araguaia e, devido a isso, pode-se dizer que tem influência direta nos 27 municípios 

que compõem estas 2 regiões de integração.  

Estado de muitos contrastes regionais, o Pará revela alguns traços disto ao 

comparar-se os dados de densidade populacional e do Produto Interno Bruto (PIB). A 

exemplo (PARÁ, 2010), a região Metropolitana é responsável por cerca de 28% do 
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PIB paraense e possui densidade demográfica em torno desse mesmo valor 

percentual. O Tapajós, por sua vez, tem PIB de 1,54% e densidade demográfica de 

3,56%. Todavia, Carajás é a região com maior concentração do PIB paraense, 

produzindo mais de 31% da riqueza do Estado, mas com densidade demográfica 5 

vezes inferior a este valor. 

 Outro aspecto importante quando da análise dos contrastes regionais do Pará 

é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) (PARÁ, 2010). No ano 2000, o maior 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) dentre as regiões de integração 

do Pará era o da região Metropolitana e o segundo maior o do Araguaia. Carajás 

figurava entre os 4 maiores IDH. O IDHM-Renda de Carajás e Araguaia figuravam 

entre os 3 maiores do estado. Todavia, o IDHM-Educação de 0,75 do Araguaia 

colocava esta região com a quinta posição, em relação a este índice, e o de 0,74 de 

Carajás o tornava o sexto no ranking paraense. 

 O exame de peculiaridades acima reforça a desconstrução da ideia de que a 

produção de riquezas propicia IDH elevado, bem como outros índices de 

desenvolvimento semelhantes, como o da educação. Carajás, por exemplo, é 

responsável por mais de 30% do PIB paraense, mas possui IDH menor do que o Baixo 

Amazonas, que tem PIB um pouco maior que 6% em relação ao Estado. Todavia, o 

IDHM e IDHM-Educação do Baixo Amazonas é de 0,68 e 0,80, respectivamente, ao 

passo que os da região Carajás são 0,67 e 0,74. 

 As informações de natureza social e econômica apresentadas apontam para o 

fato de a Unifesspa possuir localização estratégica no Estado. Araguaia e Carajás, 

onde estão situados os campi da Unifesspa, são responsáveis por mais de um terço 

PIB paraense e despontam como potência econômica estadual. Todavia, esse 

resultado não se reflete em um IDHM-Educação elevado nestas regiões, apesar do 

PIB favorável e densidade populacional modesta. Tal resultado contrasta com outros 

estudos e análises, como aponta Val (2010), sobre a existência de uma clara 

correlação entre número elevado de doutores em uma dada região o seu PIB. Não é 

esse o caso da região do Sul e Sudeste Paraense.  

A área de abrangência da Unifesspa, portanto, apresenta demandas urgentes 

próprias da diversidade dos contextos amazônicos e que, especialmente no Sul e 

Sudeste Paraense, assumem contornos específicos, como a disparidade entre PIB e 

IDHM. Assim, a oferta da educação superior por meio de cursos de graduação e pós-

graduação tem como política basilar reconhecer a diversidade sociocultural; buscar 

contribuir para a qualidade de vida da população com sustentabilidade; e por meio do 

ensino, pesquisa e extensão colaborar com o desenvolvimento local, formando 

profissionais que atuem em atividades socioeconômicas que atendam as demandas 

loco-regionais.  

Considerando a missão institucional da Unifesspa, “produzir, sistematizar e 

difundir conhecimentos filosófico, científico, artístico, cultural e tecnológico, ampliando 

formação e as competências do ser humano na perspectiva da construção de uma 

sociedade justa e democrática e no avanço da qualidade da vida” (UNIFESSPA, 2020, 

p. 32), fica clarividente a responsabilidade da instituição em contribuir com processos 

de transformação social do país, especialmente por atuar na formação de recursos 
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humanos. É com uma realidade de desafios que a Unifesspa precisa contribuir, o que 

destaca sua importância no contexto amazônico do Sul e Sudeste do Pará, frente às 

demandas da sociedade e as políticas públicas para essa região. Em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), também faz menção a uma perspectiva inclusiva, 

expressa em sua visão institucional: “ser uma universidade inclusiva e de excelência 

na produção e difusão de conhecimentos filosófico, científico, artístico, cultural e 

tecnológico” (idem, p. 33).  

A Unifesspa tem como valores centrais buscar a excelência como instituição 

pública, gratuita, produtora de conhecimentos e de desenvolvimento tecnológico, em 

cenários loco-regionais, nacional e internacional, “contribuindo para a construção de 

uma sociedade justa, democrática e inclusiva, com base nos valores do respeito à 

diversidade, da busca da autonomia e da afirmação da sua identidade” (UNIFESSPA, 

2020, p. 32-33). 

Dentre o conjunto de princípios basilares da Unifesspa (2020), o plano de 

desenvolvimento do PPGECM está comprometido com a promoção da 

universalização do conhecimento, oportunizando espaços formativos de trocas de 

conhecimentos e experiências. Considera como fundamentais o respeito à ética e à 

diversidade étnica, cultural e biológica e o pluralismo de ideias e de pensamentos, 

pois agrega práticas de socialização de concepções plurais, propõe a efetividade do 

ensino público e gratuito, estruturado na indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e 

extensão, adotando em seu princípio filosófico a flexibilidade de métodos, critérios e 

procedimentos acadêmicos, reconhecendo as trajetórias e singularidades da 

diversidade de pessoas e grupos que integram a comunidade universitária e externa, 

buscando a efetividade do princípio de excelência acadêmica alinhado à defesa dos 

direitos humanos e a preservação do meio ambiente como bases orientadoras. 

 Como objetivos estratégicos, e com os quais esta proposta possui vínculo 

direto, a Unifesspa se propõe a: 

▪ ser excelente no ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção da 

cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e 

do respeito ao meio ambiente; 

▪ expandir a oferta do ensino de graduação e pós-graduação, com qualidade; 

▪ promover e desenvolver a extensão, integrada ao ensino e à pesquisa, voltada 

para o desenvolvimento local e regional sustentável e equânime; 

▪ articular regional, nacional e internacionalmente em ensino, pesquisa e 

extensão; 

▪ promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à extensão e 

à atividade administrativa; 

▪ fortalecer o planejamento com ênfase na integração e avaliação das ações, 

orçamento e indicadores; 

 O PDE-PPGECM-Unifesspa contribui para a consecução destes objetivos, a 

partir dos seus objetivos gerais. 
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3.2 RELEVÂNCIA E IMPACTO REGIONAL NA FORMAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia concluintes e egressos do 

ensino médio, etapa final da Educação Básica. O escopo desta avaliação está nas 

competências e habilidades necessárias para a inserção social e o exercício da 

cidadania, buscando-se, para isso, a contextualização e a interdisciplinaridade dos 

conteúdos escolares. Dados referentes ao desempenho dos estudantes da região Sul 

e Sudeste do Pará são alarmantes. A média geral de erros em Matemática e em 

Ciências da Natureza se aproximam dos 80% (SANTOS, SILVA NETO e RIPARDO, 

2020). 

Em relação à Matemática, somente em 1/5 das habilidades que compõem a 

prova o percentual de acertos chega aos 25%. Dentre as 10 habilidades com o maior 

percentual de erros, 70% delas estão relacionados ao (a) Eixo Cognitivo V – recorrer 

aos conhecimentos desenvolvidos para elaboração de propostas de intervenção 

solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade, 

e ao (b) Eixo Cognitivo III – selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e 

informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações-problema. 

Na área de Ciências da Natureza, a média de acertos em relação à habilidade 

de o aluno avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade 

da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável 

da biodiversidade não chega aos 10% de acertos. De modo similar, a habilidade de 

avaliar métodos, processos ou procedimentos das Ciências Naturais que contribuam 

para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental 

se aproxima de 90% de erros.  

 Resultados da Prova Brasil apontam situação igualmente preocupante 

(FUNDAÇÃO LEMANN E MERITT, 2020; INEP, 2020). Na região do Sul e Sudeste 

do Pará, dos alunos que estão no 9º ano do ensino fundamental, a quase metade 

deles estão em um nível considerado insuficiente (quase nenhum aprendizado), em 

média 46% estão no nível básico (pouco aprendizado) e singelos 5% estão em um 

nível proficiente (aprendizado esperado). Em termos gerais, isto significa que 

aproximadamente 90% dos alunos que estão concluindo o ensino fundamental não 

dominam habilidade simples relacionadas ao letramento matemático, como localizar 

dois ou mais pontos em um sistema de coordenadas cartesianas, determinar o 

perímetro de uma região retangular, com apoio de figuras, em uma situação problema 

ou associar uma situação problema à sua linguagem algébrica, por meio de equações. 

Gusso e Nascimento (2014) argumentam que os baixos níveis de desempenho 

encontrados entre os alunos brasileiros, principalmente em Matemática e Ciências, 

acarretam sérios problemas para as trajetórias escolares e acadêmicas. Os autores 

reforçam que são particularmente cruéis para as áreas de Ciência, Tecnologia, 

Engenharia e Matemática (CTEM) na graduação, sendo um dos fatores que levam o 

país a ter em média apenas 5,8% de formandos em engenharia, por exemplo. Val 

(2010), em estudo para elaboração do PNPG 2011-2021, aponta como propostas para 

o novo decênio na Amazônia a necessidade de geração e renda e inclusão social, 
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dada a sua “capacidade de geração e apropriação de novas tecnologias para lidar 

com novos produtos e processos advindos dos recursos naturais da região. Para isso, 

é preciso fortalecer as áreas tecnológicas na região, formar engenheiros em todas as 

áreas, socializar a informação e inovar” (VAL, 2010, p. 39). Uma perspectiva como 

essa, apontada pelo autores, faz emergir a complexidade de pensar-se em ações para 

redução das assimetrias existentes na região: é preciso formar mais pessoas nas 

áreas de CTEM ao mesmo tempo em que o desempenho em matemática e ciências 

dos alunos os levam a um quase inevitável afastamento de profissões nessas áreas. 

Este cenário de insucesso voltado para a aprendizagem de disciplinas das 

áreas da exatas carece de análises mais pormenorizadas e devem ser discutidas 

exaustivamente para sua compreensão. Vargas e Santos (2014) apontam como um 

dos vetores o fraco conhecimento em matemática dos professores e mais ainda em 

conhecimentos sobre métodos didáticos pelos quais se possa ensinar essa disciplina. 

Reforçam ainda que fatores sociais diversos e complexos tendem a tornar mais 

atribuladas a trajetória dos licenciandos nas áreas de ciências e matemática do que 

em outras áreas. Em matemática, a exemplo, “sua média de idade é superior, o 

percentual de brancos é menor, são mais pobres, egressos do ensino básico privado 

em menor quantidade, trabalham mais enquanto estudam e seus pais possuem menor 

escolaridade, além de contraírem compromissos conjugais em maior percentual que 

os demais” (VARGAS; SANTOS, 2014, p. 175). 

Assim, ao discutir-se as assimetrias regionais bem como as possibilidades de 

promover-se desenvolvimento para a região amazônica, não se pode desvinculá-las 

das questões relacionadas à educação básica. Sem garantir uma aprendizagem de 

qualidade aos alunos que frequentam a escola pública, em particular às ciências e à 

matemática, não há como garantir a formação em áreas estratégicas, como a CTEM. 

E sem garantir processos de excelência na formação inicial e continuada dos 

professores que trabalham nessas áreas, as chances de superar o problema se 

mostram cada vez mais distantes. Pode-se dizer, portanto, que a Educação em 

Ciências e Matemática é, sobretudo, uma área estratégica no contexto do Sul e 

Sudeste do Pará.  

Disto resulta em especial atenção à compreensão do papel e do protagonismo 

da Unifesspa, no que concerne à sua área de abrangência direta, para a importância 

que detém para com outras regiões de integração do Estado do Pará e outros, como 

Tocantins e Maranhão (Mapa 2). Sob influência direta da Unifesspa estão os 27 

municípios que integram as regiões do Araguaia e Carajás, estando distribuídos 

nestes 4 campi. A estes se juntam os municípios da região do Rio Capim (Rondon do 

Pará, sediando um campus, e Abel Figueiredo) e da região do Lago de Tucuruí (Dom 

Eliseu, Goianésia do Pará, Itupiranga Jacundá e Nova Ipixuna) (MARABÁ, 2016). 

Dessa maneira, as áreas de influência direta e potencial da Unifesspa têm 

possibilidades de envolver 34 municípios no Pará, 64 no Tocantins, 40 no Maranhão 

e 12 no Mato Grosso (MARABÁ, 2010).  
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Mapa 2 - Área de influência da Unifesspa 

 
Fonte: Unifesspa (2016) 

 

Um plano de desenvolvimento estratégico e mais sistemático no âmbito da 

Unifesspa não pode prescindir da importância da diversidade sociocultural e 

econômica da região deste amplo contexto de sua inserção, que é também e, 

principalmente, interestadual. É de suma importância, também, levar em consideração 

o papel e a atuação de outras Instituições de Ensino Superior (IES) que direta e 

indiretamente atuam neste contexto, como é caso da UFT e da UFMA.  

A formação de redes entre as três instituições é, sem sombra de dúvidas, uma 

possibilidade profícua para criação de planos de desenvolvimento. É este o caminho 

que o PPGECM se propõe a trilhar para agir de forma a contribuir para o 

desenvolvimento regional, com foco na Educação em Ciências e Matemática na 

Educação Básica.  

 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA  

 O PNPG 2011-2020 apontava, já em 2010, algumas questões pontuais em 

relação à área Multidisciplinar. Uma delas era o seu crescimento vertiginoso nas 

últimas décadas e a perspectiva de sua continuidade, principalmente em virtude da 

expansão do programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI)1. Uma das demandas que se apresentava era uma reengenharia institucional 

que pudesse proporcionar flexibilidade para tratar de questões tão dinâmicas e os 

 
1 Decreto n. 6.096, de 24 de abril de 2007. 
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desafios dos diferentes campos do conhecimento relativos ao Inter e ao 

Multidisciplinar.  

Em 2019 a Capes reorganiza suas áreas de avaliação, criando os colégios, 

constituindo-se no primeiro nível, e as grandes áreas, no segundo nível. Assim, o 

Colégio das Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar integra em uma de suas 

grandes áreas a Multidisciplinar. De acordo com o PNPG 2011-2020 (BRASIL, 2010, 

p. 135), “entende-se por Multidisciplinar o estudo que agrega áreas do conhecimento 

em torno de um ou mais temas, no qual cada área ainda preserva sua metodologia 

em torno de um ou mais temas, no qual cada área ainda preserva sua metodologia e 

independência”. Faz parte da grande área Multidisciplinar a área de Ensino sendo o 

Ensino de Ciências e Matemática é um dos PPG que integram esta.  

 A Área de Ensino (CAPES, 2016) está inserida em um contexto de construção 

de um projeto nacional de educação, alinhada ao PNPG 2011-2020 e ao PNE 2014-

2024. Quanto ao PNPG 2011-2020, converge especialmente com os eixos 4 e 5 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Recomendações do PNPG 2011-2020 

EIXOS RECOMENDAÇÕES DIRETRIZES 

4 - Incentivar a 
interdisciplinaridade 

Ampliação e aprofundamento da visão multi e 
interdisciplinar na formação integrada de 
pessoas; 

Estímulo à formação de 
redes de pesquisa e 
pós-graduação, no nível 
da fronteira do 
conhecimento, com vistas 
à descoberta do “novo” e 
do inédito; 
 
Atenção às atuais 
gerações de crianças e 
jovens, particularmente 
nas áreas de saúde e 
educação em ações 
voltadas para o ensino 
básico e superior com a 
participação da pós-
graduação. 

Estímulo às experiências multi e 
interdisciplinares por parte das instituições: 
convergência de temas e compartilhamento de 
problemas nos PPG, formação diversificada do 
corpo docente, valorização de coorientações e 
flexibilização curricular; 

Criação de uma Agenda Nacional de 
Pesquisas, definindo prioridades e problemas 
estratégicos; e 

Realização de encontros científicos do 
segmento para discussão dos temas da pós-
graduação, bem como das questões associadas 
à multi e à interdisciplinaridade como concepção 
e processo de produção do conhecimento. 

5 - Apoiar outros 
níveis de ensino a 
partir do ensino de 
pós-graduação 

Estímulo à participação de cursos de pós-
graduação de outras áreas do conhecimento 
além da Educação, como a de Ensino e outras 
da grande área Multidisciplinar, nas questões 
relativas à melhoria da qualidade da educação 
básica; 

Estímulo ao desenvolvimento de estudos 
visando à formatação do ensino de ciências na 
Educação Básica, instrumento fundamental 
para a construção da cidadania. 

Fonte: Brasil (2010) 

 

 Por multidisciplinar se entende “o estudo que agrega áreas do conhecimento 

em torno de um ou mais temas, no qual cada área ainda preserva sua metodologia 

em torno de um ou mais temas” (BRASIL, 2010, p. 135). O interdisciplinar, por sua 

vez, tem a ver com a “fusão de campos, transferência de métodos, conhecimento novo 
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e formação de profissional diferente” (idem). Assim, o incentivo à interdisciplinaridade 

nos PPG da área Multidisciplinar significa desenvolver práticas de formação que 

rompam com fronteiras da ciência e da tecnologia fazendo com que o novo profissional 

que surge tenha formação básica sólida e integradora, dentre outras características.  

O PNPG 2011-2020 considera a educação básica como um desafio para o 

SNPG. Assume que “no que concerne às ações voltadas para a melhoria da Educação 

Básica (EB) brasileira, [...] o compromisso com a EB deveria ser missão de todo 

programa, independente do seu conceito ou área de conhecimento específico” 

(BRASIL, 2018, p. 22). A defesa é de que há relação de interdependência e a 

necessidade de tratar-se a educação brasileira como um todo, de uma forma 

sistêmica.  

O conhecimento científico produzido nas últimas décadas, principalmente como 

consequência da expansão da pós-graduação, permitiu conhecer mais sobre diversos 

aspectos da realidade, trazendo benefícios para melhoria da qualidade de vida das 

pessoas. Todavia, necessita de monitoramento por parte da sociedade como forma 

de garantia de sua melhor aplicação. Assim, o PNPG 2011-2020 (BRASIL, 2010) 

reconhece que se cria um problema dual. Se por um lado se necessita continuar 

ampliando a base científica para acompanhar os desenvolvimentos que estão 

acontecendo mundialmente, por outro é necessário fazer com que esse conhecimento 

chegue a todos os brasileiros em todos os recantos do país, em especial às crianças 

e jovens. 

Este desafio está diretamente associado à qualidade da educação em todos os 

níveis. Uma de suas atribuições, neste sentido, é “atender às necessidades e às 

características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais, com 

diferentes capacidades e interesses e tratar de forma diferenciada os estudantes, com 

vistas a obter aprendizagens e desenvolvimentos equiparáveis” (BRASIL, 2010, p. 

160).  

Quanto ao PNE 2014-2024, é considerado o articulador do SNE e deve ser a 

base para a elaboração dos planos estaduais, distrital e municipais. Embora se 

reconheça que houve melhoria nos indicadores educacionais, o que assinala uma 

melhoria em curso, coexistem problemas sérios relacionados ao acesso à educação. 

Assim, algumas das questões que movem o plano podem ser vislumbradas nas 

desigualdades educacionais, na baixa qualidade do aprendizado e nos desafios 

relacionados à valorização dos profissionais da educação (BRASIL, 2014; 2015). 

 A estrutura do PNE organiza as metas em diretrizes e lista uma série de 

estratégias para acompanhamento objetivo de sua execução (BRASIL, 2014). Um dos 

espaços de atuação dos PPG da área de Ensino está em contribuir para a viabilização 

do PNE, a partir da atuação mais direta sobre algumas de suas metas e estratégias 

(Quadro 2).  
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Quadro 2 - Metas do PNE 2014-2024 

DIRETRIZES METAS ESTRATÉGIAS 

Garantia do 
direito à 
educação 
básica com 
qualidade 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação 
básica em todas as etapas e modalidades, 
com melhoria do fluxo escolar e da 
aprendizagem. 

Desenvolver currículos e 
propostas pedagógicas 
específicas para educação escolar 
para as escolas do campo e para as 
comunidades indígenas e 
quilombolas, incluindo os conteúdos 
culturais correspondentes às 
respectivas comunidades e 
considerando o fortalecimento das 
práticas socioculturais e da língua 
materna de cada comunidade 
indígena, produzindo e 
disponibilizando materiais didáticos 
específicos, inclusive para os (as) 
alunos (as) com deficiência. 

Redução das 
desigualdades 
e à valorização 
da diversidade 

Meta 4: universalizar, para a população de 4 
(quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica 
e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede 
regular de ensino, com a garantia de 
sistema educacional inclusivo, de salas 
de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, 
públicos ou conveniados. 

Fomentar a formação continuada de 
professores para o atendimento 
educacional especializado nas 
escolas urbanas, do campo, 
indígenas e de comunidades 
quilombolas. 

Valorização 
dos 
profissionais 
da educação 
 

Meta 16: formar, em nível de pós-
graduação, 50% dos professores da 
educação básica, até o último ano de 
vigência do PNE, e garantir a todos(as) 
os(as) profissionais da educação básica 
formação continuada em sua área de 
atuação, considerando as necessidades, 
demandas e contextualizações dos 
sistemas de ensino 

Realizar planejamento estratégico 
para dimensionamento da demanda 
por formação continuada e fomentar 
a respectiva oferta por parte das 
IES públicas, de forma orgânica e 
articulada às políticas de formação 
dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

Ensino 
superior 

Meta 13: elevar a qualidade da educação 
superior e ampliar a proporção de 
mestres e doutores do corpo docente em 
efetivo exercício no conjunto do sistema de 
educação superior para 75%, sendo, do 
total, no mínimo, 35% doutores.  

Elevar o padrão de qualidade das 
universidades, visando à realização 
de pesquisa institucionalizada de 
modo articulado a PPG stricto 
sensu. 
 

Fonte: Brasil (2015) 

 

Pode-se dizer que a Área de Ensino se mobiliza no sentido de enfrentar os 

desafios da formação de professores na pós-graduação e as metas do PNE 2014-

2024 e do PNPG 2011-2020, cuja discussão tem sido intensamente incentivada em 

todos os programas e eventos da Área. 

É a espinha dorsal do PNE 2014-2024 a indução e articulação das instituições 

(escolas, universidades, institutos de ensino profissionalizante, secretarias de 

educação etc.)  na elaboração de políticas públicas, dentre outras ações, capazes de 

melhorar, de forma equitativa e democrática o acesso e a qualidade da educação 
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brasileira. Isto só se efetivará caso se materializem estratégias de interação conjunta 

para a consolidação do SNE.  

É neste contexto da importancia da Área de Ensino para viabilização do PNE 

2014-2024 e do que propõe o PNPG 2011-2020, no contexto amazônico, que o 

PPGECM se propõe a atuar, adotando como estratégia principal a sua interação com 

PPG de diferentes instituições, a partir das Redes formadas, como o Programa de 

Cooperação Acadêmica (Procad Amazônia) e a Rede de Educação Científica e 

Matemática (Recima), bem como com outros pesquisadores.  

 

3.4 COOPERAÇÕES E INTERCÂMBIOS 

 O PPGECM/Unifesspa possui projetos sistemáticos e relevantes de 
cooperação nacional em curso que contribuirão com impacto direto sobre o 
desenvolvimento das atividades do plano de desenvolvimento. São eles: 
 

▪ Rede de Educação Científica e Matemática (Recima)  

A Rede de Educação Científica e Matemática (Recima) consiste na formação 

de uma rede entre o PPGECM-Unifesspa, o Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências e Matemática (PPGECIM) da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e 

o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPECEM) da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Trata-se de um projeto fomentado pela 

Capes junto ao Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) na 

Amazônia Legal, via Edital n. 13/2020. 

A Recima visa ao aprimoramento do ensino de ciências e da educação 

matemática na educação básica, a partir das linhas de pesquisa dos programas e da 

temática da diversidade sócio cultural. Envolve Secretarias Municipais e Estaduais de 

Educação, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFES), Unifesspa, 

UFT e UFMA. As ações da rede contemplam dois eixos: I) Processos formativos na 

educação básica e II) Divulgação e popularização da ciência e tecnologia. 

O Eixo I tem por objetivos: 

(i) intensificar as pesquisas e a produção científica na área de educação em 

ciências e matemática, considerando necessidades e problemas de ensino e 

de aprendizagem locais, tendo como base as linhas de pesquisa dos PPG 

envolvidos e os avanços e as tendências na área; e  

(ii) criar condições de continuidade de estudos, pesquisas e formação continuada 

dos professores de/que ensinam ciências e matemática de modo a estabelecer 

uma relação dialogal entre a produção científica e a sua disseminação no 

contexto escolar e universitário.  

O Eixo II tem como objetivo: 

(i). desenvolver ações de divulgação e popularização da ciência nos diversos 

contextos regionais a partir da integração entre educação básica e ensino 

superior; e  

(ii). promover e estimular o debate sobre CTS e sua importância para a sociedade.  
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▪ Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia 

(Procad/Amazônia)  

O PPGECM desenvolve projeto de cooperação acadêmica, intitulado 

“Educação em ciências e matemática: produção em rede de conhecimentos para a 

pesquisa e o ensino”, entre a Unifesspa, a Universidade Estadual Paulista "Júlio de 

Mesquita Filho" (UNESP-Baru), junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

para a Ciência (Nota 6), e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), junto ao 

Programa de Pós-Graduação Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática 

(nota 4). Visa estimular os processos formativos e fortalecer mutuamente os PPG e 

os cursos de graduação envolvidos e estreitar as relações entre pesquisa e ensino 

nesse campo. O projeto tem duração até 2023 e prevê missões de estudo e de 

trabalho de professores, mestrandos e alunos de graduação entre as instituições que 

integram o projeto, com fomento para custeio, auxílio moradia para estudantes e 

bolsas de pós-doutorado. 

 

▪ Professor Visitante Nacional Sênior (PVNS)  

O PPGECM, por meio do Edital 20/2018-CAPES, cujo objetivo é apoiar a 

execução de estudos e pesquisas que contribuam para a criação ou o fortalecimento 

de PPG stricto sensu, além de propiciar a ampliação e a qualificação da produção de 

conhecimento científico, conta a participação do professor aposentado Dr. Attico 

Inácio Chassot como professor visitante até o início de 2021. O plano de trabalho 

envolve orientação de dissertações de mestrado e de projetos de iniciação científica, 

publicação de artigos, realização de seminários, participação em grupo de pesquisa, 

dentre outras, como atuação em parceria com o projeto vinculado ao Procad. A 

consecução do presente projeto possibilitará ações para a consolidação do PPGECM 

a partir, principalmente, na reestruturação da proposta do programa, produção 

qualificada e conjunta entre pesquisadores e pós-graduandos de diferentes 

instituições e qualificação da formação científica na graduação. 

 

▪ Convênio entre a Unifesspa e a Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (Unesp-Ilha Solteira) 

 Tem por finalidade estabelecer e regulamentar um programa de cooperação 

acadêmica entre duas instituições para realização de estudos e pesquisas, 

consultorias, conferências, publicações, ministração de cursos e programas de 

capacitação, realização de estágios e quaisquer outras julgadas de interesse ou de 

conveniência pelos partícipes.  

 

 Há, ainda, convênios, programas e projetos sistemáticos e relevantes de 

cooperação, intercâmbio ou parceria nacional, no âmbito da Unifesspa (Quadro 3), 

que contribuirão para a execução do plano de desenvolvimento do 

PPGECM/Unifesspa. 
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Quadro 3 - Convênios e termos de cooperação firmados entre a Unifesspa e 
instituições regionais 

INSTITUIÇÃO 
PARCEIRA 

ATO NORMATIVO OBJETIVO 

Instituto Chico Mendes 
de Conservação da 
Biodiversidade 
(ICMBio) 

DOU, n. 114, 
Seção 3, p. 47, 
2016 

Desenvolver e executar programas e projetos de 
interesse das unidades que compõem o Núcleo de 
Gestão Integrada do ICMBio em Carajás - NGI 
Carajás (FLONA Tapirapé Aquiri), REBIO Tapirapé, 
APA do Igarapé Gelado, FLONA Itacaiunas, FLONA 
Carajás) e o intercâmbio em ações educacionais, 
científicas e tecnológicas, em áreas de interesse 
mútuo. 

Secretaria de Estado 
de Administração do 
Estado do Pará 

Doepa, Caderno 2, 
p. 5, 11/09/2014 

Conceder estágio curricular remunerado aos 
estudantes dos cursos de graduação, nos órgãos da 
Administração Direta e Entidades Autárquicas e 
Fundacionais do Governo do Estado do Pará. 

Prefeitura de Marabá DOU, n. 26, de 10 
de fevereiro de 
2016 

Conceder estágio aos alunos matriculados nos 
cursos de graduação da Unifesspa 

Fundação Zoobotânica 
de Marabá 

DOU, n. 144, de 28 
de julho de 2016 

Conceder estágio aos alunos matriculados nos 
cursos de Graduação da Unifesspa 

Universidade Federal 
do Pará (UFPA), 
Universidade Federal 
do Oeste do Pará 
(UFOPA), Instituto 
Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia 
do Pará (IFPA), 
Universidade Federal 
do Amapá (UNIFAP) 

DOU, n. 129, 
Seção 3, p. 72, 
2015 

Estabelecer, de forma planejada e sistemática, a 
integração acadêmica e de gerenciamento 
administrativo entre as entidades que o constituem, 
com o propósito de constituir uma Rede Amazônica 
de Pesquisa Interdisciplinar que permita ações 
conjugadas em favor do desenvolvimento das 
atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e de 
gestão, favorecendo iniciativas inovadoras e 
criativas, programas integrados de atividades 
científicas e profissionais, desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia, da inovação e da melhoria de 
qualidade de vida da sociedade paraense e da 
Região Amazônica. 
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4 INFRAESTRUTURA E CONTRAPARTIDAS  

 

4.1 INFRAESTRURA 

O PPGECM terá à disposição os laboratórios de ensino dos quais faz uso 

compartilhado com cursos de graduação, de institutos diversos: 

▪ Núcleo de Tecnologias Informáticas e Comunicacionais na Educação (NETIC- 

Faced/ICH): tem por objetivo realizar estudos teórico-práticos sobre os 

recursos computacionais aplicados na educação. Conta com uma sala 

equipada com 5 computadores, 1 impressora, 3 mesas com cadeira e pequeno 

acervo bibliográfico na área de educação; 

▪ Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Relações Étnico-Raciais, 

Movimentos Sociais e Educação (N’UMBUTU-Faced/ICH): propõe-se a 

analisar os processos sócio históricos de competência dos sistemas de ensino, 

visando o conhecimento da política educacional no âmbito da educação das 

relações étnico-raciais. Conta com uma sala, localizada na Unidade II, 

equipada com 3 computadores portáteis, uma impressora e duas mesas com 

cadeiras e pequeno acervo bibliográfico sobre relações étnico-raciais; 

▪ Laboratório Multiuso de Biologia (LMB- Faquim/ICE): visa dar suporte a 

pesquisas em Biologia. Possui fluxo laminar, capela de exaustão, 

termociclador, balanças, pHmetros, banho-maria, chuveiro lava olhos, 

autoclave, estufas, microscópios, estereoscópios, câmara de crescimento – 

BOD, destilador, fotodocumentador e centrífugas; 

▪ Laboratório de Ensino de Matemática (LEM-Famat/ICE): tem como objetivo 

oferecer subsídios teórico-metodológicos para o ensino e aprendizagem de 

matemática e a formação inicial e continuada de professores que ensinam 

matemática. Além de seu espaço físico, uma sala, (3mx6m) o LEM possui 01 

impressora, 1 tela para projeção de Datashow, 1 armário, 4 estantes, 5 mesas 

para computador, 1 notebook, 4 desktops, 5 cadeiras, 1 central de ar 

refrigerado, diversos matérias didáticos produzidos pelos alunos do curso de 

Licenciatura em Matemática, além de alguns industrializados, pequeno acervo 

bibliográfico (revistas e livros) e internet.  

▪ Laboratório de Informática no Ensino de Matemática (LIEM-Famat/ICE): visa 

dar suporte ao ensino de matemática em ações de ensino, pesquisa e 

extensão, nos âmbitos da formação inicial e formação continuada de 

professores que ensinam matemática. Possui 01 sala (10mx4m), 40 notebooks 

equipados com softwares matemáticos, cadeiras, bancadas, quadro 

magnético, 1 impressora e internet. 

▪ Laboratórios de Ensino de Física (LEF-Fafis/ICE): consta de duas salas: 

Laboratório 1: consta de equipamentos para os experimentos de física 

moderna, mecânica, ondas, acústica e termodinâmica. Laboratório 2: 

reservado aos experimentos de eletricidade e magnetismo e óptica geométrica.  

▪ Laboratório de Produtos Naturais (LPN-Faquim/ICE): tem como objetivo 

analisar espécies vegetais e fungos a fim de descobrir novos compostos 
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orgânicos e dar suporte às aulas de química orgânica experimental. Possui 

HPLC, rota-evaporador, espectrofotômetro, freezer e câmara fria. 

▪ Clube de Ciências (PPGECM/ICE): é uma ação institucional do PPGECM, 

apoiada como programa permanente de extensão pela Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos Estudantis, que articula CTS por meio da integração de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, envolvendo a participação de 

alunos do ensino fundamental, médio, e superior, professores da educação 

básica, pesquisadores do PPGECM, e pesquisadores vinculados aos cursos 

de graduação. Trata-se de um espaço não formal em que alunos da educação 

básica podem vivenciar a experimentação científica e outras experiências por 

meio de atividades essencialmente práticas. Por outro lado, alunos de 

licenciatura podem vivenciar a prática docente, além de imergirem na iniciação 

científica, e alunos da pós-graduação iniciar a experiência da orientação 

científica em colaboração docentes do PPGECM e outros pesquisadores 

colaboradores. Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e dissertações de 

mestrado são desenvolvidas neste espaço.  

▪ Clube de Astronomia (PPGECM/Faquim/ICE): é uma ação institucional 

extensionista, vinculada ao PPGECM, que visa à imersão dos alunos da 

Educação Básica, em especial, das escolas públicas, na ciência da Astronomia. 

Compreende que a Astronomia é um agente modificador da realidade social de 

maneira indireta, devido ao seu caráter inspirador e incentivador dos estudos 

científicos. Suas ações podem resultar em apreço pela cultura científica em 

todos os níveis da Educação Básica, contribuir para elevar índices 

educacionais como o de avaliações em larga escala, melhorar o desempenho 

em competições científicas, assim como incentivá-los e prepará-los para a 

participação em feiras de ciências, trazendo novas perspectivas e horizontes 

de futuro a estes, ao mesmo tempo em que são apresentadas novas formas de 

se trabalhar tal temática para os professores das escolas. 

▪ Museu de Biodiversidade Tauari (FACBIO/IESB): tem por objetivo a construção 

conjunta de várias e continuadas ações focadas na divulgação científica, na 

conscientização ambiental e no desenvolvimento e divulgação do 

conhecimento acerca da biodiversidade sul paraense e brasileira. Possui uma 

sala climatizada de 53 m² com mesas, cadeiras, armários e prateleiras de aço, 

mapoteca, microscópios e estereomicroscópios e computadores. A 

infraestrutura existente permite uso misto para as atividades de pesquisa e 

extensão que ocorrem de forma contínua. 

Além dos laboratórios de ensino, disporá de outros espaços e infraestrutura da 

Unifesspa, tais como: 

▪ gabinetes de professores; 

▪ laboratórios de informática; 

▪ Laboratório de Computação Científica (LCC); 

▪ acesso livre e gratuito à internet; 

▪ salas de aula; 

▪ bibliotecas; 
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▪ Núcleo de Acessibilidade e Inclusão e Acadêmica (NAIA); 

▪ auditórios; 

▪ Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) etc. 

 

 

4.2 OUTRAS CONTRAPARTIDAS 

Cumpre salientar que os docentes do PPGECM têm o potencial de concentrar 

apoio indireto oriundo de recursos de outras fontes no âmbito da Unifesspa, traduzido 

em ações decorrentes de programas institucionais, elencados no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Outras contrapartidas e fontes de apoio (PPGECM/Unifesspa) 

IDENTIFICAÇÃO FONTE DESCRIÇÃO/OBJETIVO 

Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC) 

CNPQ Apoiar a criação e consolidação de grupos de pesquisa 
e qualificar o ensino de graduação na Unifesspa, por 
meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica a 
graduandos, sob orientação de servidores que sejam 
coordenadores ou participantes de projetos de 
pesquisa registrados na instituição, para o 
desenvolvimento de atividades voltadas ao 
desenvolvimento científico (PIBIC). 

Programa de Apoio a 
Projetos de 
Intervenção 
Metodológica (PAPIM) 

Unifesspa 
 

Para Faculdades com Licenciaturas; Programas de 
Pós-Graduação dos Institutos e Núcleos da Unifesspa 
que atuam na área de Educação, a se habilitarem ao 
Programa e inscreverem propostas, por meio do 
sistema SISPROL, para obtenção de bolsas, diárias, 
passagens e material de consumo, em conformidade 
com os requisitos e critérios estabelecidos no Edital. 

Programa Institucional 
de Bolsas de Extensão 
(PIBEX) 

Unifesspa Implementar e propor, de forma qualitativa, 
experiências acadêmicas na relação universidade-
sociedade, com ênfase na transformação social e 
territorial, fundamentadas no Plano Nacional de 
Extensão. 

Programa Institucional 
de Apoio à Produção 
Acadêmica (PIAPA) 

Unifesspa 
 

Apoiar a participação de pesquisadores da Unifesspa a 
eventos científicos no país, para a apresentação de 
trabalhos científicos originais. O presente edital prevê a 
concessão de passagens aéreas e diárias para 
comparecimento aos eventos. O Programa será 
coordenado pela Propit, por meio de sua Diretoria de 
Pós-Graduação (DPGD). 

Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação 
Científica e de 
Desenvolvimento 
Tecnológico e 
Inovação (PIBIC/ 
PIBDTI) 

Unifesspa 
 

Apoiar a criação e consolidação de grupos de pesquisa 
e qualificar o ensino de graduação na Unifesspa para o 
desenvolvimento de atividades voltadas ao 
desenvolvimento científico e ao desenvolvimento 
tecnológico e processos de inovação. 

Programa de 
Fortalecimento de 
Grupos de Pesquisa 
(PFGP) 

Unifesspa Incentivar o aproveitamento de oportunidades de 
cooperação com grupos de pesquisa de outras 
Instituições de Ensino Superior (IES) nacionais e 
Institutos de Ciências e Tecnologia (ICT). 

Programa de Incentivo 
à Publicação 
Qualificada aos 
Discentes de 
Graduação (PIPQD) 

Unifesspa Estimular e valorizar a publicação de artigos científicos 
de autoria de discentes da Universidade Federal do Sul 
e Sudeste do Pará (Unifesspa), em revistas avaliadas 
pelas respectivas áreas de conhecimento. 
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IDENTIFICAÇÃO FONTE DESCRIÇÃO/OBJETIVO 

Programa de Apoio à 
Publicação Qualificada 
(PAPQ)  

Unifesspa 
 

Fomentar a publicação de artigos científicos de autoria 
de servidores (docentes e corpo técnico-administrativo) 
e discentes da Unifesspa em revistas estrangeiras 
conceituadas pelas respectivas áreas de 
conhecimento. 

Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) 

Capes Proporcionar aos discentes na primeira metade do 
curso de licenciatura uma aproximação prática com o 
cotidiano das escolas públicas de educação básica e 
com o contexto em que elas estão inseridas. 

Programa Institucional 
de Residência 
Pedagógica  

Capes Induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos 
cursos de licenciatura, promovendo a imersão do 
licenciando na escola de educação básica, a partir da 
segunda metade de seu curso. 
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5 OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS, METAS E RESULTADOS ESPERADOS 

 O PDE-PPGECM visa à consolidação do Programa a partir da indução de 

ações em uma área estratégica para o desenvolvimento regional: a diversidade 

sociocultural do Sul e do Sudeste do Pará. Considera, para isso, em um contexto mais 

amplo, a inserção da Área de Ensino no PNPG 2011-2020 e seu papel junto ao PNE 

2014-2024, para, então, articulada aos objetivos do PDI Unifesspa, alcançar os 

objetivos do programa (Figura 1). 

 

Figura 1 - Eixo estruturante do PDE-PPGECM 

 
 

 A consecução do PDE-PPGECM perpassa pelo seu acompanhamento em 

termos de objetivos, estratégias, metas e resultados a serem alcançados. Estão 

pautados em quesitos qualitativos e quantitativos da área de Ensino, presentes no 

instrumento de avaliação, a Ficha, para alcançar indicadores necessários à obtenção 

do conceito Bom (nota 4) ao final da vigência do plano. Ajustes a este documento 

devem ser discutidos, revistos e/ou ajustados a partir da divulgação do Relatório da 

Avaliação Quadrienal 2021-2024.  

 Os indicadores de efeitos tangíveis na forma de objetivos, estratégias, metas 

e resultados esperados do PDE-PPGECM são apresentados em sua relação com as 

três dimensões da ficha de avaliação da área de Ensino. 

 Os objetivos relacionadas ao Programa dizem respeito à proposta, corpo 
docente, planejamento estratégico e autoavaliação.  
 
 
 
 
 

PNPG

Área de Ensino

PNE

PDI Unifesspa

PPGECM
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Objetivo 1: Atualizar regularmente a proposta do programa 

 

▪ Estratégias: 

1.1. Avaliar a área de concentração e linhas de pesquisa existentes; 

1.2. Ampliar o número de linhas de pesquisa; 

1.3. Revisar ementa de disciplinas e suas referências; 

1.4. Readequar a estrutura curricular. 

 

▪ Resultado esperado: 

 Proposta de formação de discentes que lhes permitam atuar em contextos de 

diversidade sociocultural atuar em projetos de Educação em Ciências e Matemática. 

 

 

Objetivo 2: Reunir esforços para garantir suporte de infraestrutura adequada ao 

desenvolvimento das atividades 

 

▪ Estratégias: 

2.1 Manter parcerias com as faculdades para uso multiusuário dos laboratórios de 

ensino;  

2.2 Criar o Laboratório de Pesquisas Avançadas em Educação em Ciências e 

Matemática (LPAECM); 

2.3 Articular junto ao ICE e à administração superior apoio técnico de pessoal de 

secretaria; 

2.4 Assegurar espaço físico para atividades administrativas, de ensino, de 

pesquisa e de extensão. 

 

▪ Resultado esperado: 

 Suporte de infraestrutura adequado para o desenvolvimento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Objetivo 3: Assegurar a ampliação qualificada do corpo docente  

 
▪ Estratégias: 
3.1 Manter o equilíbrio entre docentes permanentes e colaboradores na 

composição do corpo docente; 
3.2 Ampliar o corpo docente; 
3.3 Assegurar na composição do quadro docente a permanência de docentes 

permanentes com participação em no máximo mais 2 PPG; 

3.4 Ampliar o número de docentes com estágio pós-doutoral em programas da 

área de Ensino; 

3.5 Manter adequada distribuição dos docentes permanentes em relação às linhas 

de pesquisa; 



 

 

28 Plano de Desenvolvimento Estratégico do PPGECM (2021-2025)  
  

3.6 Manter a participação efetiva dos docentes permanentes em atividades com 

os cursos de graduação. 

 

▪ Resultado esperado: 

 Ampliação e qualificação do corpo docente em termos de sua formação, 

maturidade acadêmico-científica e relevante produção intelectual e adequação à 

proposta do programa. 

 

 

Objetivo 4: Reavaliar constantemente o Plano de Desenvolvimento Estratégico 

 

▪ Estratégia: 

4.1 Realizar anualmente o Seminário de Autoavaliação. 

 

▪ Resultado esperado: 

 Gestão eficaz do desenvolvimento do programa, adequação e melhorias da 

infraestrutura e alta qualidade na formação de recursos humanos. 

 

 

Objetivo 5: Implantar o curso de doutorado 

 

▪ Estratégias: 

5.1 Elevar nota na Avaliação da Quadrienal 2021-2024; 

5.2 Submeter APCN de doutorado. 

 

▪ Resultado esperado: 

 Abertura do curso de doutorado em Educação em Ciências e Matemática. 

 

 

Objetivo 6: Fortalecer e consolidar os processos e procedimentos de autoavaliação 

 

▪ Estratégias: 

6.1 Realizar anualmente o Seminário de Autoavaliação; 

6.2 Fortalecer as ações da Comissão de Autoavaliação (CAA). 

 

▪ Resultado esperado: 

 Desenvolvimento de uma política efetiva e sistemática de autoavaliação, com 

vistas à gestão do seu desenvolvimento futuro. 

 

 Associada à dimensão 2, a dimensão Impacto na Sociedade é decisiva para 

a atribuição da nota final do programa. Se o conceito nestas duas dimensões forem 

Bom, a nota final do programa será 4. Esta dimensão avalia os impactos, e caráter 

inovador, da produção intelectual bem como o econômico, social e cultural. 
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Objetivo 7: Produzir dissertações com qualidade e adequação aos objetivos do 

programa   

▪ Estratégias: 

7.1 Criar indicadores próprios, alinhados aos da Área de Ensino, que permitam 

analisar e identificar a qualidade das dissertações produzidas em relação ao 

programa; 

7.2 Manter qualidade das bancas examinadoras em termos de formação, 

experiência, diversificação dos avaliadores e aderência às temáticas avaliadas 

e evitar endogenia. 

 

▪ Resultado esperado: 

 Dissertações com aderência e coerência à área de concentração e às linhas de 

pesquisa do programa.. 

 

 

Objetivo 8: Elevar a produção intelectual global de discentes e egressos em 

quantidade e qualidade 

 

▪ Estratégias: 

8.1 Ampliar o número de discentes e egressos com publicações qualificadas em 

periódicos nos estratos A1-B4 (A); 

8.2 Ampliar o índice de produção de discentes e egressos em artigos de periódicos 

nos estratos A1-B4 (B); 

8.3 Ampliar a pontuação média por artigo em periódicos nos estratos A1-B4 de 

discentes e egressos (C); 

8.4 Ampliar a produção em livros, capítulos de livros e trabalhos completos em 

anais de eventos de discentes e egressos (D). 

 Alcançar o indicador A e pelo menos 1 dentre os demais. 

 

▪ Resultado esperado: 

 Produção intelectual elevada e bem distribuída de egressos e discentes de 

acordo com diferentes indicadores qualitativos e quantitativos. 

 

 

Objetivo 9: Garantir formação qualificada de recursos humanos e o acompanhamento 

de sua atuação 

 

▪ Estratégias: 

9.1 Produzir uma cartografia da atuação profissional dos egressos; 

9.2 Garantir a participação de egressos em grupos de pesquisa do programa; 

9.3 Fomentar a participação dos egressos em atividades integradoras; 

9.4 Fomentar a participação dos egressos no Seminário de Autoavaliação. 
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▪ Resultado esperado: 

 Acompanhamento dos egressos em relação a sua atuação como 

pesquisadores e docentes em Educação em Ciências e Matemática.. 

Objetivo 10: Elevar a produção intelectual qualificada do corpo docente 

 

▪ Estratégias: 

10.1 Ampliar o número de publicações qualificadas em periódicos nos estratos 

A1-A4 por docente permanente (A); 

10.2 Ampliar pontuação média anual por docente permanente em publicações 

qualificadas de artigos em periódicos nos estratos A1-A4 (B); 

10.3 Ampliar a pontuação média anual por docente permanente em publicações 

qualificadas de artigos em periódicos nos estratos A1-B4 (C); 

10.4 Ampliar o índice de publicações qualificadas de docentes permanentes em 

artigos de periódicos nos estratos A1-A3 (D); 

10.5 Ampliar o índice de publicações qualificadas de docentes permanentes em 

livros e/ou capítulos de livros; 

10.6 Ampliar o índice de produções qualificadas do corpo docente com discentes 

e egressos em artigos de periódicos, livros e/ou capítulos de livros; 

10.7 Ampliar a média de produtos técnico-tecnológicos qualificados com 

importância média/alta no contexto da transferência de conhecimento com 

foco na educação básica por docente permanente. 

 Alcançar o indicador A e pelo menos 1 dentre os demais. 

 

▪ Resultado esperado: 

 Produção intelectual elevada e bem distribuída o corpo docente de acordo com 

diferentes indicadores qualitativos e quantitativos. 

 

 

Objetivo 11: Promover o envolvimento qualitativo do corpo docente nas atividades de 

formação 

 

▪ Estratégias: 

11.1 Ofertar anualmente disciplinas ministradas por mais de 1 docente; 

11.2 Ofertar anualmente disciplina ministrada em colaboração com docentes de 

PPG da Recima e/ou Procad e/ou outros parceiros; 

11.3 Garantir que a cada biênio todos os docentes tenham ministrado disciplinas; 

11.4 Prover anualmente a oferta de vagas por docente permanente para nova 

orientação; 

11.5 Garantir satisfatória média de dissertações defendidas e aprovadas por 

docente permanente; 

11.6 Garantir apropriada média de orientandos (alunos ativos) por docente 

permanente; 

11.7 Garantir pelo menos o número mínimo de docentes permanentes com 

atuação somente no PPGECM; 
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11.8 Garantir que a totalidade dos docentes permanentes participem de 

macroprojetos do programa; 

11.9 Assegurar o cumprimento do prazo máximo de titulação dos mestrandos; 

11.10 Assegurar a experiência de docentes permanentes com orientação de 

estágio pós-doutoral. 

 

▪ Resultado esperado: 

 Produção intelectual elevada e bem distribuída do corpo docente com potencial 

para geração de inovações apropriáveis, refletidas em produtos com baixa, média e 

alta importância para a transferência de conhecimentos, relevante para a melhoria do 

ensino de ciências e matemática na educação básica no contexto regional e 

nacionalmente. 

 Associada à Dimensão 2, a Dimensão Impacto na Sociedade é decisiva para 

a atribuição da nota final do programa. Se o conceito nestas duas dimensões forem 

Bom, a nota final do programa será 4. Esta dimensão avalia os impactos, e caráter 

inovador, da produção intelectual bem como o econômico, social e cultural. 

 

 

Objetivo 12: Promover a realização de pesquisas e a produção intelectual com foco 

nos problemas regionais 

 

▪ Estratégias: 

12.1 Incentivar a produção de pelo menos 40% das dissertações com foco em 

temas da diversidade sociocultural da região de influência direta e indireta da 

Unifesspa; 

12.2 Elaborar no âmbito da Recima uma Agenda Regional de Pesquisas em 

Educação em Ciências e Matemática. 

 

▪ Resultado esperado: 

 Dissertações e produção intelectual com relevância e impacto qualitativos para 

a região e para a área de Educação em Ciências e Matemática. 

 

 

Objetivo 13: Fomentar as ações de inserção social com impacto regional e nacional 

 

▪ Estratégias: 

13.1 Manter ativas as ações do Clube de Ciências junto a escolas da região; 

13.2 Realizar anualmente a Mocisspa; 

13.3 Buscar a adesão das secretarias de educação à Recima; 

13.4 Incentivar a participação de docentes permanentes em comissões, corpos 

editoriais, atuação como parecerista de periódicos e de editais de fomento, 

atuação em sociedades e comitês científicos, parcerias e projetos com a 

Educação Básica etc.; 

13.5 Permanecer com o desenvolvimento de parcerias interinstitucionais. 
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▪ Resultado esperado: 

 Inserção da produção intelectual em eventos e periódicos internacionais bem 

como a cooperação com pesquisadores de instituições estrangeiras. 

 

 

Objetivo 14: Fortalecer as ações de internacionalização 

 

▪ Estratégias: 

14.1 Ampliar o número de publicações intelectuais em coautoria com 

pesquisadores estrangeiros; 

14.2 Viabilizar a orientação de estudantes estrangeiro no programa; 

14.3 Incentivar a coorientação de dissertações com pesquisador estrangeiro; 

14.4 Incentivar a participação de docentes permanentes em corpo editorial de 

periódicos internacionais; 

14.5 Fomentar a apresentação de trabalhos por discentes e docentes em eventos 

científicos internacionais; 

 

▪ Resultado esperado: 

 Inserção internacional do programa por meio de seus corpos docente e 

discente a partir de ações diversas. 

 

 

Objetivo 15: Fortalecer a ampliar as ações de visibilidade 

 

▪ Estratégias: 

15.1 Manter atualizada a página do programa; 

15.2 Permanecer com a disponibilidade de acesso digital integral das dissertações 

defendidas; 

15.3 Promover a divulgação de ações nas redes sociais. 

 

▪ Resultado esperado: 

 Visibilidade do programa em relação as suas atividades para a comunidade 

interna e externa. 

 

 O Quadro 5 detalha as metas e as relaciona com as estratégias. 
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Quadro 5 – Estratégias e metas do PDE-PPGECM (2021-2025) 

ESTRATÉGIAS INDICADOR 
METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.1. Avaliar a área de concentração e linhas de pesquisa 
existentes; 

Realização do Seminário de Autoavaliação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1.2. Ampliar o número de linhas de pesquisa; Número de linhas 2 2 2 3 3 3 

1.3. Revisar ementa de disciplinas e suas referências; Análise de ementas e referências ementas e 
referências 
analisadas / 
reformuladas 

ementas e 
referências 
analisadas / 
reformuladas 

ementas e 
referências 
analisadas / 
reformuladas 

ementas e 
referências 
analisadas / 
reformuladas 

ementas e 
referências 
analisadas / 
reformuladas 

ementas e 
referências 
analisadas / 
reformuladas 

1.4. Readequar a estrutura curricular. Análise da estrutura curricular estrutura 
curricular 
analisada / 
revista 

estrutura 
curricular 
analisada / 
revista 

estrutura 
curricular 
analisada / 
revista 

estrutura 
curricular 
analisada / 
revista 

estrutura 
curricular 
analisada / 
revista 

estrutura 
curricular 
analisada / 
revista 

2.1   Manter parcerias com as faculdades para uso multiusuário 
dos laboratórios de ensino;  

Realização de aulas, projetos etc. nestes 
espaços. 

atividades 
realizadas  

atividades 
realizadas  

atividades 
realizadas  

atividades 
realizadas  

atividades 
realizadas  

atividades 
realizadas  

2.2   Criar o Laboratório de Pesquisas Avançadas em Educação 
em Ciências e Matemática (LPAECM); 

Número de laboratórios 0 0 0 1 1 1 

2.3   Articular junto ao ICE e à administração superior apoio 
técnico de pessoal de secretaria; 

Percentual da carga horária do técnico 
administrativo dedicada ao programa 

Sem parâmetros ≥50% ≥50% 100% 100% 100% 

2.4   Assegurar espaço físico para atividades administrativas, de 
ensino, de pesquisa e de extensão. 

Existência de salas de secretaria, de 
coordenação, de professores, de alunos e de 
aulas e laboratórios existentes 

salas de 
secretaria, de 
coordenação, de 
professores, de 
alunos e de 
aulas; 
laboratórios 
existentes 

salas e 
laboratórios 
existentes  

salas e 
laboratórios 
existentes; 
infraestrutura de 
produção de 
mídia  

salas e 
laboratórios 
existentes; 
infraestrutura de 
produção de 
mídia;LPAECM 

salas e 
laboratórios 
existentes; 
infraestrutura de 
produção de 
mídia; LPAECM; 
espaço para 
grupos de 
pesquisa;  

salas e 
laboratórios 
existentes; 
infraestrutura de 
produção de 
mídia; LPAECM; 
espaço para 
grupos de 
pesquisa; 

3.1   Manter o equilíbrio entre docentes permanentes e 
colaboradores na composição do corpo docente; 

Número de docentes permanentes ≥ 70% 100% ≥70% ≥70% ≥70% ≥70% ≥70% 
 

3.2   Ampliar o corpo docente; Número de docentes permanentes 12 14 16  16 16 18 

3.3   Assegurar na composição do quadro docente a 
permanência de docentes permanentes com participação em no 
máximo mais 2 PPG; 

percentual de docentes permanentes em até 
3 PPG  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3.4   Ampliar o número de docentes com estágio pós-doutoral 
em programas da área de Ensino; 

Número de docentes permanentes com 
estágio pós-doutoral  

2 2 3 4 5 5 

3.5   Manter adequada distribuição dos docentes permanentes 
em relação às linhas de pesquisa; 

Número de docentes por linha de pesquisa L1: 58% 
L2: 48% 

≥30% 
 

≥30% ≥30% ≥30% ≥30% 

3.6   Manter a participação efetiva dos docentes permanentes 
em atividades com os cursos de graduação. 

Percentual de docentes permanentes 
ministrando aulas na graduação 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4.1   Realizar anualmente o Seminário de Autoavaliação. Realização do Seminário de Autoavaliação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

5.1   Elevar nota na Avaliação da Quadrienal 2021-2024; Nota do PPGECM 3 3 3 3 3 4 

5.2   Submeter APCN de doutorado. submissão da APCN de doutorado  - - - - - APCN submetida 

6.1   Realizar anualmente o Seminário de Autoavaliação; Realização do Seminário de Autoavaliação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

6.2   Fortalecer as ações da Comissão de Autoavaliação (CAA). Produção de dados e informações Pesquisas e/ou 
relatórios e/ou 
eventos 
produzidos 

Pesquisas e/ou 
relatórios e/ou 
eventos 
produzidos 

Pesquisas e/ou 
relatórios e/ou 
eventos 
produzidos 

Pesquisas e/ou 
relatórios e/ou 
eventos 
produzidos 

Pesquisas e/ou 
relatórios e/ou 
eventos 
produzidos 

Pesquisas e/ou 
relatórios e/ou 
eventos 
produzidos 

7.1   Criar indicadores próprios, alinhados aos da Área de 
Ensino, que permitam analisar e identificar a qualidade das 
dissertações produzidas em relação ao programa; 

Documento norteador  - - - documento 
norteador criado 

documento 
norteador criado 

documento 
norteador criado 

7.2   Manter qualidade das bancas examinadoras em termos de 
formação, experiência, diversificação dos avaliadores e 
aderência às temáticas avaliadas e evitar endogenia. 

Percentual de bancas examinadoras com 
membros externos à Unifesspa 

71% ≥70% 
 

≥70% ≥70% ≥70% ≥70% 

8.1   Ampliar o número de discentes e egressos com 
publicações qualificadas em periódicos nos estratos A1-B4 (A); 

Número de discentes e egressos com 
artigos A1-B4. Referência: ≥ 30% 

* ≥22 ≥21 ≥30 ≥34 ≥32 
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ESTRATÉGIAS INDICADOR 
METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

8.2   Ampliar o índice de produção de discentes e egressos em 
artigos de periódicos nos estratos A1-B4 (B); 

Número de artigos A1-B4 de discentes e 
egressos. Referência: ≥ 40% das 
publicações totais deles 

* ≥12 ≥11 ≥16 ≥19 ≥17 

8.3   Ampliar a pontuação média por artigo em periódicos nos 
estratos A1-B4 de discentes e egressos (C); 

Pontos anuais em artigos A1-B4 de 
discentes e egressos. Referência: média ≥ 
50 pontos por publicação 

* ≥1221 ≥1178 ≥1715 ≥1945 ≥1805 

8.4   Ampliar a produção em livros, capítulos de livros e 
trabalhos completos em anais de eventos de discentes e 
egressos (D). 

Percentual de pontos em livros, capítulos de 
livros e trabalhos completos em anais de 
eventos de discentes e egressos. 

* ≥30% ≥30% ≥30% ≥30% ≥30% 

9.1   Produzir uma cartografia da atuação profissional dos 
egressos; 

Criação de um documento - Documento 
criado 

Documento 
atualizado 

Documento 
atualizado 

Documento 
atualizado 

Documento 
atualizado 

9.2   Garantir a participação de egressos em grupos de 
pesquisa do programa; 

Número de egressos em grupos de 
pesquisas. Referência: ≥ 10% dos egressos 
 

9 ≥3 ≥5 ≥9 ≥14 ≥15 

9.3   Fomentar a participação dos egressos em atividades 
integradoras; 

Realização de eventos, projetos etc. com a 
participação de egressos 

eventos 
realizados, 
projetos 
desenvolvidos 
etc.  

eventos 
realizados, 
projetos 
desenvolvidos 
etc.  

eventos 
realizados, 
projetos 
desenvolvidos 
etc.  

eventos 
realizados, 
projetos 
desenvolvidos 
etc.  

eventos 
realizados, 
projetos 
desenvolvidos 
etc.  

eventos 
realizados, 
projetos 
desenvolvidos 
etc.  

9.4   Fomentar a participação dos egressos no Seminário de 
Autoavaliação. 

Egressos no Seminário. Referência: ≥ 30% 
do total de egressos 

- ≥ 4 ≥ 8 ≥ 14 ≥ 21 ≥ 23 

10.1    Ampliar o número de publicações qualificadas em 
periódicos nos estratos A1-A4 por docente permanente (A); 

Média de artigos A1-A4 por docente 
permanente. 

* ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 

10.2    Ampliar pontuação média anual por docente permanente 
em publicações qualificadas de artigos em periódicos nos 
estratos A1-A4 (B); 

Pontos em artigos A1-A4 por docente 
permanente. 

* ≥ 120  ≥ 120  ≥ 120  ≥ 120  ≥ 120  

10.3    Ampliar a pontuação média anual por docente 
permanente em publicações qualificadas de artigos em 
periódicos nos estratos A1-B4 (C); 

Pontos em artigos A1-B4 por docente 
permanente. 

* ≥ 130  ≥ 130  ≥ 130  ≥ 130  ≥ 130  

10.4    Ampliar o índice de publicações qualificadas de docentes 
permanentes em artigos de periódicos nos estratos A1-A3 (D); 

Percentual de docentes permanentes com 
no mínimo 3 artigos A1-A3 no quadriênio.  

* - - - ≥ 10% total de 
docentes 
permanentes  

≥ 10% total de 
docentes 
permanentes 

10.5    Ampliar o índice de publicações qualificadas de docentes 
permanentes em livros e/ou capítulos de livros; 

Percentual de docentes permanentes com 
no mínimo 1 livro ou capítulo de livro no 
quadriênio. 

* - - - ≥ 10% total de 
docentes 
permanentes  

≥ 10% total de 
docentes 
permanentes  

10.6    Ampliar o índice de produções qualificadas do corpo 
docente com discentes e egressos em artigos de periódicos, 
livros e/ou capítulos de livros; 

Percentual de pontos em publicações com 
discentes e egressos em artigos, livros e 
capítulos de livros.  

* ≥ 40% ≥ 40% ≥ 40% ≥ 40% ≥ 40% 

10.7    Ampliar a média de produtos técnico-tecnológicos 
qualificados com importância média/alta no contexto da 
transferência de conhecimento com foco na educação básica 
por docente permanente. 

Média de PPT por docente permanente no 
quadriênio. 

* - - - ≥ 2 - 

11.1    Ofertar anualmente disciplinas ministradas por mais de 1 
docente; 

Número de disciplinas ministradas por mais 
de um docente 

7 no triênio ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 

11.2    Ofertar anualmente disciplina ministrada em colaboração 
com docentes de PPG da Recima e/ou Procad e/ou outros 
parceiros; 

Número de disciplinas ministradas com 
docentes do Procad e/ou Recima 

1 no triênio ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 

11.3    Garantir que a cada biênio todos os docentes tenham 
ministrado disciplinas; 

Percentual de docentes permanentes 
ministrando no mínimo 1 disciplina a cada 2 
anos.  

100% - 100% - 100% - 

11.4    Prover anualmente a oferta de vagas por docente 
permanente para nova orientação; 

Percentual de docentes permanentes com 
no mínimo 1 oferta anual de vaga. 
Referência:  

83% ≥ 80%  ≥ 80%  ≥ 80%  ≥ 80%  ≥ 80%  

11.5    Garantir satisfatória média de dissertações defendidas e 
aprovadas por docente permanente; 

Percentual de docentes permanentes com 
no mínimo 2 dissertações defendidas 
anualmente. 

33% ≥ 80%  ≥ 80%  ≥ 80%  ≥ 80%  ≥ 80%  
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ESTRATÉGIAS INDICADOR 
METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

11.6    Garantir apropriada média de orientandos (alunos ativos) 
por docente permanente; 

Percentual de docentes permanentes com 
no mínimo 3 orientandos anualmente. 

85% ≥ 80%  ≥ 80%  ≥ 80%  ≥ 80%  ≥ 80%  

11.7    Garantir pelo menos o número mínimo de docentes 
permanentes com atuação somente no PPGECM; 

Número de docentes permanentes 
exclusivos ao PPGECM. 

5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 

11.8    Garantir que a totalidade dos docentes permanentes 
participem de macroprojetos do programa; 

Número de docentes permanentes em 
macroprojeto do PPGECM. 

12 14 16 16 16 18 

11.9    Assegurar o cumprimento do prazo máximo de titulação 
dos mestrandos; 

Percentual de discentes com defesa de 
dissertação em até 30 meses. 

31% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% 

Média de tempo de titulação  30 meses < 32 meses < 32 meses < 32 meses < 32 meses < 32 meses 

11.10    Assegurar a experiência de docentes permanentes com 
orientação de estágio pós-doutoral. 

Número de docentes permanentes com 
orientação de pós-doutorado concluída. 

0 0 1 2 3 4 

12.1    Incentivar a produção de pelo menos 40% das 
dissertações com foco em temas da diversidade sociocultural da 
região de influência direta e indireta da Unifesspa; 

Número de novos projetos temáticos de 
dissertações. 

> 50% ≥ 40%  ≥ 40%  ≥ 40%  ≥ 40%  ≥ 40%  

12.2    Elaborar no âmbito da Recima uma Agenda Regional de 
Pesquisas em Educação em Ciências e Matemática. 

Elaboração do documento - - - documento 
elaborado 

documento 
elaborado 

documento 
elaborado 

13.1    Manter ativas as ações do Clube de Ciências junto a 
escolas da região; 

Seleção de novas turmas 2 2 2 2 2 2 

13.2    Realizar anualmente a Mocisspa; Realização do evento 2ª - 3ª 4ª 5ª 6ª 

13.3    Buscar a adesão das secretarias de educação à Recima; Número de novas Secretarias de Educação 
filiadas à Recima 

0 2 2 2 2 2 

13.4    Incentivar a participação de docentes permanentes em 
comissões, corpos editoriais, atuação como parecerista de 
periódicos e de editais de fomento, atuação em sociedades e 
comitês científicos, parcerias e projetos com a Educação Básica 
etc.; 

Número de docentes permanentes com 
participações 

12 14 16 16 16 16 

13.5    Permanecer com o desenvolvimento de parcerias 
interinstitucionais. 

Desenvolvimento de projetos em 
colaboração, recepção de professores 
visitantes, realização de visitas técnicas e 
missões de estudo e/ou pesquisa etc. 

Projetos 
desenvolvidos; 
professores 
visitantes no 
programa, visitas 
técnicas e 
missões 
realizadas etc. 

Projetos 
desenvolvidos; 
professores 
visitantes no 
programa, visitas 
técnicas e 
missões 
realizadas etc. 

Projetos 
desenvolvidos; 
professores 
visitantes no 
programa, visitas 
técnicas e 
missões 
realizadas etc. 

Projetos 
desenvolvidos; 
professores 
visitantes no 
programa, visitas 
técnicas e 
missões 
realizadas etc. 

Projetos 
desenvolvidos; 
professores 
visitantes no 
programa, visitas 
técnicas e 
missões 
realizadas etc. 

Projetos 
desenvolvidos; 
professores 
visitantes no 
programa, visitas 
técnicas e 
missões 
realizadas etc. 

14.1    Ampliar o número de publicações intelectuais em 
coautoria com pesquisadores estrangeiros; 

Número de publicações em coautoria no 
quinquênio. 

- - - --  ≥ 5 

14.2    Viabilizar a orientação de estudantes estrangeiro no 
programa; 

Número de discentes estrangeiros 
matriculados. 

0 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 

14.3    Incentivar a coorientação de dissertações com 
pesquisador estrangeiro; 

Número de dissertações coorientadas no 
programa no quinquênio 

0 - - - - ≥ 2 

14.4    Incentivar a participação de docentes permanentes em 
corpo editorial de periódicos internacionais; 

Percentual de docentes permanentes com 
participações no quinquênio 

0 - - - - ≥ 10% 

14.5    Fomentar a apresentação de trabalhos por discentes e 
docentes em eventos científicos internacionais; 

Número de trabalho apresentados em 
eventos.  

 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 

15.1 Manter atualizada a página do programa; Inserção e atualização de informações no 
portal 

Portal com 
informações 
atualizadas 

Portal com 
informações 
atualizadas 

Portal com 
informações 
atualizadas 

Portal com 
informações 
atualizadas 

Portal com 
informações 
atualizadas 

Portal com 
informações 
atualizadas 

15.2 Permanecer com a disponibilidade de acesso digital 
integral das dissertações defendidas; 

Dissertações disponíveis para download no 
portal 

Dissertações 
disponibilizadas 

Dissertações 
disponibilizadas 

Dissertações 
disponibilizadas 

Dissertações 
disponibilizadas 

Dissertações 
disponibilizadas 

Dissertações 
disponibilizadas 

15.3 Promover a divulgação de ações nas redes sociais. Contas em redes sociais atualizadas Redes sociais 
com postagens 
recentes 

Redes sociais 
com postagens 
recentes 

Redes sociais 
com postagens 
recentes 

Redes sociais 
com postagens 
recentes 

Redes sociais 
com postagens 
recentes 

Redes sociais 
com postagens 
recentes 

-* dado ainda não existente para o período ou para o ano em questão. 
*: dado a ser disponibilizado após a publicação do Relatório da Avaliação da Quadrienal 2017-2020. 



 

 

36 Plano de Desenvolvimento Estratégico do PPGECM (2021-2025) 

6 EQUIPE  

 A presente proposta possui uma equipe formada por 13 pesquisadores, 

vinculados ao PPGECM, sendo: 

 

Profa. Dra. Ana Cristina Viana Campos 

▪ Instituição: Unifesspa 

▪ Lattes: http://lattes.CNPq.br/4058636685107892  

▪ Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0596-6632  

▪ Doutora e Mestra em Odontologia (UFMG) e Bacharela em Odontologia 

(UFJVM). Realizou estágio de pós-doutorado pelo PPG em Enfermagem 

(UFPA). Professora adjunta junto à Faculdade de Saúde Coletiva (FASC/IESB). 

Pesquisa nas áreas de epidemiologia e modelos estatísticos multivariados, 

educação em saúde, metodologias ativas de ensino; tecnologias digitais na 

educação, envelhecimento, qualidade de vida, capital social e religiosidade, 

espiritualidade e crenças pessoais. 

 

Profa. Dra. Alessandra de Rezende Ramos 

▪ Instituição: Unifesspa 

▪ Lattes: http://lattes.CNPq.br/1279694874191138  

▪ Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9566-4333  

▪ Doutora e Mestra em Genética e Biologia Molecular (UFPA) e Bacharel em 

Biologia (UFPA). Realizou estágio de pós-doutorado pelo PPG em 

Biotecnologia (Embrapa Amazônia Oriental). É professora associada vinculada 

à Faculdade de Ciências Biológicas (FACBIO/IESB). Pesquisa nas áreas de 

biologia molecular, fitotecnia, ensino e aprendizagem em ciências e educação 

ambiental. 

 

Profa. Dra. Ana Clédina Rodrigues Gomes 

▪ Instituição: Unifesspa 

▪ Lattes: http://lattes.CNPq.br/2645874046639484  

▪ Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7152-4237  

▪ Doutora em Educação Matemática (PUC-SP), Mestra em Educação (PUC-

Brasília) e Graduada em Pedagogia (UFPA). Realizou estágio pós-doutoral no 

PPG em Ensino e Processos Formativos (Unesp-Ilha Solteira). É professora 

adjunta vinculada à Faculdade de Ciências da Educação (Faced/ICH). 

Pesquisa nas áreas de diversidade, cultura, educação e inclusão; relações 

étnico-raciais e políticas educacionais; educação escolar indígena; formação 

de professores e diversidades; educação comparada. 

 

Prof. Dr. Attico Inacio Chassot 

▪ Professor Aposentado 

▪ Lattes: http://lattes.cnpq.br/8159020225820727 

▪ Doutor em Ciências Humanas (UFRGS), Mestre em Educação (UFRGS) e 

Licenciado em Química (UFRGS). É professor Titular (aposentado) do Instituto 

http://lattes.cnpq.br/4058636685107892
https://orcid.org/0000-0003-0596-6632
http://lattes.cnpq.br/1279694874191138
https://orcid.org/0000-0001-9566-4333
http://lattes.cnpq.br/2645874046639484
https://orcid.org/0000-0002-7152-4237
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de Química da UFRGS.  Pesquisa na área de práticas educativas, saberes e 

formação do educador. 

 

Prof. Dr. Caio Maximino de Oliveira 

▪ Instituição: Unifesspa 

▪ Lattes: http://lattes.cnpq.br/7758963790962240 

▪ Orcid: http://orcid.org/0000-0002-3261-9196 

▪ Doutor e Mestre em Neurociências e Biologia Celular (UFPA) e Licenciado em 

Psicologia (Unesp). É professor adjunto vinculado à Faculdade de Psicologia 

(FAPSI/IESB). Pesquisa na área de psicobiologia e neurociência e 

aprendizagem. 

 

Profa. Dra. Camila Maria Sitko Meira dos Santos 

▪ Instituição: UFPR 

▪ Lattes: http://lattes.CNPq.br/2331702615842280  

▪ Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4620-1388  

▪ Doutora em Ensino de Ciências e Educação Matemática (UEL), Mestra em 

Física (UEL) e Licenciada em Física (Unioeste). É Técnica de Laboratório de 

Física na UFPR.  Pesquisa nas áreas de educação em astronomia, história e 

filosofia da ciência e metodologias ativas de ensino. 

 

Profa. Dra. Danielle Rodrigues Monteiro da Costa 

▪ Instituição: UEPA 

▪ Lattes: http://lattes.CNPq.br/4290254798340032  

▪ Orcid: https://orcid.org/0000-0002-8593-371X  

▪ Doutora, Mestra e Licenciada em Química (UFPA). É professora da UEPA. 

Pesquisa nas áreas de química orgânica e formação de professores de 

química. 

 

Prof. Dr. Emerson Batista Gomes 

▪ Instituição: UEPA 

▪ Lattes: http://lattes.cnpq.br/5282393585759195 

▪ Orcid: https://orcid.org/0000-0002-8777-9218 

▪ Doutor em Educação em Ciências e Matemática (Reamec/UFMT/UFPA/UEA), 

Mestre em Educação em Ciências e Matemáticas (UFPA) e Licenciado em 

Matemática (UFPA). É professor da UEPA. Pesquisa na área de formação de 

professores de matemática. 

 

Prof. Dr. José Sávio Bicho de Oliveira  

▪ Instituição: Unifesspa  

▪ Lattes: http://lattes.CNPq.br/9368147336655765  

▪ Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7616-6961  

▪ Doutor em Educação em Ciências e Matemática (Reamec/UFMT/UFPA/UEA), 

Mestre em Educação em Ciências e Matemáticas (UFPA) e Licenciado em 

http://lattes.cnpq.br/2331702615842280
https://orcid.org/0000-0003-4620-1388
http://lattes.cnpq.br/4290254798340032
https://orcid.org/0000-0002-8593-371X
http://lattes.cnpq.br/9368147336655765
https://orcid.org/0000-0001-7616-6961
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Matemática (UEPA). É professor adjunto vinculado à Faculdade de Educação 

do Campo (Fecampo/ICH). Pesquisa na área de Etnomatemática e a 

construção de outras epistemologias em contextos indígenas e do campo, com 

viés intercultural e decolonial. 

 

Profa. Dra. Lucélia Cardoso Cavalcante Rabelo 

▪ Instituição: Unifesspa  

▪ Lattes: http://lattes.CNPq.br/9389580039097624  

▪ Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1765-9456  

▪ Doutora e Mestra em Educação Especial (UFSCAR) e Licenciada em 

Pedagogia (UFPA). É professora adjunta vinculada à Faculdade de Ciências 

da Educação (Faced/ICH). Pesquisa nas áreas de inclusão, formação de 

professores e o ensino inclusivo em ciências e matemática. 

 

Prof. Dr. Narciso das Neves Soares 

▪ Instituição: Unifesspa 

▪ Lattes: http://lattes.CNPq.br/4171485954686374   

▪ Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0331-4497  

▪ Doutor em Educação (UFBA), Mestre em Educação em Ciências e 

Matemáticas (UFPA) e Licenciado em Matemática (UEPA). Realizou estágio 

pós-doutoral no PPG Educação para a Ciência (Unesp/Bauru). É professor 

adjunto vinculado à Faculdade de Matemática (Famat/ICE). Pesquisa nas 

áreas de currículo e formação de professores que ensinam matemática e 

crenças de autoeficácia em matemática. 

 

Prof. Dr. Ronaldo Barros Ripardo 

▪ Instituição: Unifesspa  

▪ Lattes: http://lattes.CNPq.br/2788366026913324  

▪ Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6345-2173  

▪ Doutor em Educação (USP), Mestre em Educação em Ciências e Matemática 

(UFPA) e Licenciado em Letras (UFPA) e em Matemática (UEPA). É professor 

adjunto vinculado à Faculdade de Matemática (Famat/ICE). Pesquisa nas 

áreas de processos linguísticos em educação matemática, linguística textual, 

letramento em matemática e em ensino e aprendizagem em matemática. 

 

Prof. Dr. Valdomiro pinheiro Teixeira Junior 

▪ Instituição: Unifesspa  

▪ Lattes: http://lattes.CNPq.br/3200167526181886  

▪ Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1425-0049  

▪ Doutor e Mestre em Educação em Ciências e Matemática (UFPA) e Licenciado 

em Matemática (UEPA). É professor adjunto vinculado à Faculdade de 

Educação do Campo (Fecampo/ICH). Pesquisa nas áreas de linguagem 

matemática, filosofia da linguagem, educação do campo, formação docente e 

avaliação da aprendizagem. 

http://lattes.cnpq.br/9389580039097624
https://orcid.org/0000-0002-1765-9456
http://lattes.cnpq.br/4171485954686374
https://orcid.org/0000-0003-0331-4497
http://lattes.cnpq.br/2788366026913324
https://orcid.org/0000-0002-6345-2173
http://lattes.cnpq.br/3200167526181886
https://orcid.org/0000-0002-1425-0049
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7 RECURSOS FINANCEIROS 

 
Tabela 1 - Recursos financeiros assegurados (R$) 

Tipo Itens Origem Fonte 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Custeio Serviços, 
passagens, 
diárias, consumo 

Procad  Capes 39.000 39.000 - - - 78.000 

PDPG Capes 50.000 50.000 50.000 50.000  200.000 

Proap Capes 10.000 - - - - 10.000 

Bolsas pós-doutorado no 
país 

Procad  Capes 49.200 49.200 - - - 98.400 

PDPG Capes 49.200 49.200 49.200 49.200  196.800 

doutorado PDPG Capes 2.200 2.200 2.200 2.200  8.800 

mestrado PDPG Capes 3.000 3.000 3.000 3.000  12.000 

DS Capes 3.000 3.000 - - - 6.000 

Convênio Fapespa 6.000 6.000 - - - 12.000 

Auxílio moradia no país  Procad  Capes 28.800 28.800 - - - 57.600 

Total 240.400 230.400 104.400 104.400  679.600 

 

 
Tabela 2 - Recursos financeiros passíveis de aquisição (R$) 

Tipo Itens Origem Fonte 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Custeio Serviços, 
passagens, 
diárias, 
consumo 

Proap Capes - 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 

ICE Unifesspa 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 

Mocisspa  CNPQ/MCTIC - 30.000 30.000 30.000 30.000 

120.000 

Bolsas PVNS Projeto Capes 106.860 106.860 - - - 213.720 

PVS Projeto Fapespa 98.400 98.400 - - - 196.800 

JT Projeto Fapespa 84.000 84.000 - - - 168.000 

ICJ Mocisspa  CNPQ - 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 

mestrado DS Capes - - 3.000 3.000 3.000 9.000 

Convênio Fapespa - - 6.000 6.000 6.000 18.000 

Total 291.260 321.260 71.000 71.000 71.000 855.520 
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APÊNDICE A - QUADRO ANALÍTICO DOS OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS, METAS E RESULTADOS ESPERADOS DO PDE-PPGECM (2021-2025)  
 

CAPES UNIFESSPA PPGECM 

DIMENSÕES CRITÉRIOS 
PDI 

(OBJETIVOS) 
OBJETIVOS ESTRATÉGIAS INDICADORES 

METAS RESULTADOS 
ESPERADOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Programa 1.1 Articulação, 
aderência e atualização  

• ser 
excelente no 
ensino, 
pesquisa e 
extensão na 
perspectiva 
da promoção 
da cidadania, 
do 
desenvolvime
nto regional, 
da inclusão 
social, da 
diversidade e 
do respeito ao 
meio 
ambiente. 

Objetivo 1 - 
Atualizar 
regularmente 
a proposta do 
programa  

• Avaliar a área de 
concentração e 
linhas de pesquisa 
existentes. 

Realização do 
Seminário de 
Autoavaliação 

1º 2º 3º 4º 5º 6º • Proposta de 
formação de 
discentes que 
lhes permitam 
atuar em 
contextos de 
diversidade 
sociocultural 
atuar em 
projetos de 
Educação em 
Ciências e 
Matemática. 

• Ampliar o número 
de linhas de 
pesquisa. 

Número de 
linhas 

2 2 2 3 3 3 

• Revisar ementa 
de disciplinas e 
suas referências 

Análise de 
ementas e 
referências 

ementas e 
referências 
analisadas / 
reformuladas 

ementas e 
referências 
analisadas / 
reformuladas 

ementas e 
referências 
analisadas / 
reformuladas 

ementas e 
referências 
analisadas / 
reformuladas 

ementas e 
referências 
analisadas / 
reformuladas 

ementas e 
referências 
analisadas / 
reformuladas 

• Readequar a 
estrutura curricular 

Análise da 
estrutura 
curricular 

estrutura 
curricular 
analisada / 
revista 

estrutura 
curricular 
analisada / 
revista 

estrutura 
curricular 
analisada / 
revista 

estrutura 
curricular 
analisada / 
revista 

estrutura 
curricular 
analisada / 
revista 

estrutura 
curricular 
analisada / 
revista 

• fortalecer o 
planejamento 
com ênfase 
na integração 
e avaliação 
das ações, 
orçamento e 
indicadores 

Objetivo 2 
Reunir 
esforços para 
garantir 
suporte de 
infraestrutura 
adequada ao 
desenvolvime
nto das 
atividades 

• Manter parcerias 
com as faculdades 
para uso 
multiusuário dos 
laboratórios de 
ensino  

Realização de 
aulas, projetos 
etc. nestes 
espaços. 

atividades 
realizadas  

atividades 
realizadas  

atividades 
realizadas  

atividades 
realizadas  

atividades 
realizadas  

atividades 
realizadas  

• Suporte de 
infraestrutura 
adequado para 
o 
desenvolviment
o das 
atividades de 
ensino, 
pesquisa e 
extensão. 

• Criar o 
Laboratório de 
Pesquisas 
Avançadas em 
Educação em 
Ciências e 
Matemática 
(LPAECM) 

Número de 
laboratórios 

0 0 0 1 1 1 

Articular junto ao 
ICE e à 
administração 
superior apoio 
técnico de pessoal 
de secretaria 

Percentual da 
carga horária do 
técnico 
administrativo 
dedicada ao 
programa 

Sem 
parâmetros 

≥50% ≥50% 100% 100% 100% 

• Assegurar 
espaço físico para 
atividades 
administrativas, de 
ensino, de pesquisa 
e de extensão 

salas de 
secretaria, de 
coordenação, 
de professores, 
de alunos e de 
aulas; 
laboratórios 
existentes 

salas e 
laboratórios 
existentes  

salas e 
laboratórios 
existentes; 
infraestrutura 
de produção 
de mídia  

salas e 
laboratórios 
existentes; 
infraestrutura 
de produção 
de 
mídia;LPAEC
M 

salas e 
laboratórios 
existentes; 
infraestrutura 
de produção 
de mídia; 
LPAECM; 
espaço para 
grupos de 
pesquisa;  

salas e 
laboratórios 
existentes; 
infraestrutura 
de produção 
de mídia; 
LPAECM; 
espaço para 
grupos de 
pesquisa; 

salas de 
secretaria, 
de 
coordenação
, de 
professores, 
de alunos e 
de aulas; 
laboratórios 
existentes 

1.2 Corpo docente • expandir a 
oferta do 
ensino de 
graduação e 
pós-
graduação, 

Objetivo 3 - 
Assegurar a 
ampliação 
qualificada 
do corpo 
docente do 
PPGECM 

• Manter o 
equilíbrio entre 
docentes 
permanentes e 
colaboradores na 
composição do 
corpo docente 

Número de 
docentes 
permanentes ≥ 
70% 

100% ≥70% ≥70% ≥70% ≥70% ≥70% 
 

• Ampliação e 
qualificação do 
corpo docente 
em termos de 
sua formação, 
maturidade 
acadêmico-
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CAPES UNIFESSPA PPGECM 

DIMENSÕES CRITÉRIOS 
PDI 

(OBJETIVOS) 
OBJETIVOS ESTRATÉGIAS INDICADORES 

METAS RESULTADOS 
ESPERADOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

com 
qualidade. 

• Ampliar o corpo 
docente  

Número de 
docentes 
permanentes 

12 14 16  16 16 18 científica e 
relevante 
produção 
intelectual e 
adequação à 
proposta do 
programa. 

• Assegurar na 
composição do 
quadro docente a 
permanência de 
docentes 
permanentes com 
participação em no 
máximo mais 2 
PPG 

percentual de 
docentes 
permanentes 
em até 3 PPG  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

• Ampliar o número 
de docentes com 
estágio pós-doutoral 
em programas da 
área de Ensino 

Número de 
docentes 
permanentes 
com estágio 
pós-doutoral  

2 2 3 4 5 5 

• Manter adequada 
distribuição dos 
docentes 
permanentes em 
relação às linhas de 
pesquisa 

Número de 
docentes por 
linha de 
pesquisa 

L1: 58% 
L2: 48% 

≥30% 
 

≥30% ≥30% ≥30% ≥30% 

• Manter a 
participação efetiva 
dos docentes 
permanentes em 
atividades com os 
cursos de 
graduação 

Percentual de 
docentes 
permanentes 
ministrando 
aulas na 
graduação 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.3 Planejamento 
estratégico  

• fortalecer o 
planejamento 
com ênfase 
na integração 
e avaliação 
das ações, 
orçamento e 
indicadores. 

Objetivo 4 - 
Reavaliar 
constantemen
te o Plano de 
Desenvolvime
nto 
Estratégico 

• Realizar 
anualmente o 
Seminário de 
Autoavaliação 

Realização do 
Seminário de 
Autoavaliação 

1º 2º 3º 4º 5º 6º • Gestão 
eficaz do 
desenvolviment
o do programa, 
adequação e 
melhorias da 
infraestrutura e 
alta qualidade 
na formação de 
recursos 
humanos 

• ser 
excelente no 
ensino, 
pesquisa e 
extensão na 
perspectiva 
da promoção 
da cidadania, 
do 
desenvolvime
nto regional, 
da inclusão 
social, da 
diversidade e 
do respeito ao 

Objetivo 5 - 
Implantar o 
curso de 
doutorado 

• Elevar nota na 
Avaliação da 
Quadrienal 2021-
2024 

Nota do 
PPGECM 

3 3 3 3 3 4 • Abertura do 
curso de 
doutorado em 
Educação em 
Ciências e 
Matemática 

• Submeter APCN 
de doutorado 

submissão da 
APCN de 
doutorado  

- - - - - APCN 
submetida 
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CAPES UNIFESSPA PPGECM 

DIMENSÕES CRITÉRIOS 
PDI 

(OBJETIVOS) 
OBJETIVOS ESTRATÉGIAS INDICADORES 

METAS RESULTADOS 
ESPERADOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

meio 
ambiente. 
 

1.4 Autoavaliação • fortalecer o 
planejamento 
com ênfase 
na integração 
e avaliação 
das ações, 
orçamento e 
indicadores. 

Objetivo 6 - 
Fortalecer e 
consolidar os 
processos e 
procedimento
s de 
autoavaliação 

• Realizar 
anualmente o 
Seminário de 
Autoavaliação 

Realização do 
Seminário de 
Autoavaliação 

1º 2º 3º 4º 5º 6º • Desenvolvim
ento de uma 
política efetiva 
e sistemática 
de 
autoavaliação, 
com vistas à 
gestão do seu 
desenvolviment
o futuro 

• Fortalecer as 
ações da CAA  

Produção de 
dados e 
informações 

Pesquisas 
e/ou relatórios 
e/ou eventos 
produzidos 

Pesquisas 
e/ou 
relatórios 
e/ou eventos 
produzidos 

Pesquisas 
e/ou 
relatórios 
e/ou eventos 
produzidos 

Pesquisas 
e/ou 
relatórios 
e/ou eventos 
produzidos 

Pesquisas 
e/ou 
relatórios 
e/ou eventos 
produzidos 

Pesquisas 
e/ou 
relatórios 
e/ou eventos 
produzidos 

Formação 2.1 Qualidade e 
adequação das teses e 
dissertações  

• ser 
excelente no 
ensino, 
pesquisa e 
extensão na 
perspectiva 
da promoção 
da cidadania, 
do 
desenvolvime
nto regional, 
da inclusão 
social, da 
diversidade e 
do respeito ao 
meio 
ambiente. 
 

Objetivo 7 - 
Produzir 
dissertações 
com 
qualidade e 
adequação 
aos objetivos 
do programa    

• Criar indicadores 
próprios, alinhados 
aos da Área de 
Ensino, que 
permitam analisar e 
identificar a 
qualidade das 
dissertações 
produzidas em 
relação ao 
programa 

Documento 
norteador  

- - - documento 
norteador 
criado 

documento 
norteador 
criado 

documento 
norteador 
criado 

• Dissertações 
com aderência 
e coerência à 
área de 
concentração e 
às linhas de 
pesquisa do 
programa. 

• Manter qualidade 
das bancas 
examinadoras em 
termos de 
formação, 
experiência, 
diversificação dos 
avaliadores e 
aderência às 
temáticas avaliadas 
e evitar endogenia 

Percentual de 
bancas 
examinadoras 
com membros 
externos à 
Unifesspa 

71% ≥70% 
 

≥70% ≥70% ≥70% ≥70% 

2.2 Qualidade da 
produção intelectual de 
discentes e egressos. 

• ser 
excelente no 
ensino, 
pesquisa e 
extensão na 
perspectiva 
da promoção 
da cidadania, 
do 
desenvolvime
nto regional, 
da inclusão 
social, da 
diversidade e 
do respeito ao 
meio 
ambiente. 
 

Objetivo 8 - 
Elevar a 
produção 
intelectual 
global de 
discentes e 
egressos em 
quantidade e 
qualidade 
 
Obs. Alcançar 
a estratégia A 
e pelo menos 
1 dentre as 
demais 

• Ampliar o número 
de discentes e 
egressos com 
publicações 
qualificadas em 
periódicos nos 
estratos A1-B4 (A) 

Número de 
discentes e 
egressos com 
artigos A1-B4. 
Referência: ≥ 
30% 
 
 
 

* ≥22 ≥21 ≥30 ≥34 ≥32 • Produção 
intelectual 
elevada e bem 
distribuída de 
egressos e 
discentes de 
acordo com 
diferentes 
indicadores 
qualitativos e 
quantitativos.  

• Ampliar o índice 
de produção de 
discentes e 
egressos em artigos 
de periódicos nos 
estratos A1-B4 (B) 

Número de 
artigos A1-B4 
de discentes e 
egressos. 
Referência: ≥ 
40% das 
publicações 
totais deles 

* ≥12 ≥11 ≥16 ≥19 ≥17 

• Ampliar a 
pontuação média 
por artigo em 
periódicos nos 

Pontos anuais 
em artigos A1-
B4 de discentes 
e egressos. 

* ≥1221 ≥1178 ≥1715 ≥1945 ≥1805 
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estratos A1-B4 de 
discentes e 
egressos (C) 

Referência: 
média ≥ 50 
pontos por 
publicação 

• Ampliar a 
produção em livros, 
capítulos de livros e 
trabalhos completos 
em anais de 
eventos de 
discentes e 
egressos (D) 

Percentual de 
pontos em 
livros, capítulos 
de livros e 
trabalhos 
completos em 
anais de 
eventos de 
discentes e 
egressos. 

* ≥30% ≥30% ≥30% ≥30% ≥30% 

2.3 Destino, atuação e 
avaliação dos egressos 

• promover a 
inovação de 
forma 
integrada ao 
ensino, à 
pesquisa, à 
extensão e à 
atividade 
administrativa
. 

Objetivo 7 - 
Garantir 
formação 
qualificada de 
recursos 
humanos e o 
acompanham
ento de sua 
atuação 

• Produzir uma 
cartografia da 
atuação profissional 
dos egressos 

Criação de um 
documento 

- Documento 
criado 

Documento 
atualizado 

Documento 
atualizado 

Documento 
atualizado 

Documento 
atualizado 

• Acompanha
mento dos 
egressos em 
relação a sua 
atuação como 
pesquisadores 
e docentes em 
Educação em 
Ciências e 
Matemática.  

• Garantir a 
participação de 
egressos em grupos 
de pesquisa do 
programa 

Número de 
egressos em 
grupos de 
pesquisas. 
Referência: ≥ 
10% dos 
egressos 
 

9 ≥3 ≥5 ≥9 ≥14 ≥15 

• Fomentar a 
participação dos 
egressos em 
atividades 
integradoras  

Realização de 
eventos, 
projetos etc. 
com a 
participação de 
egressos 

eventos 
realizados, 
projetos 
desenvolvidos 
etc.  

eventos 
realizados, 
projetos 
desenvolvid
os etc.  

eventos 
realizados, 
projetos 
desenvolvid
os etc.  

eventos 
realizados, 
projetos 
desenvolvid
os etc.  

eventos 
realizados, 
projetos 
desenvolvid
os etc.  

eventos 
realizados, 
projetos 
desenvolvid
os etc.  

• Fomentar a 
participação dos 
egressos no 
Seminário de 
Autoavaliação 

Egressos no 
Seminário. 
Referência: ≥ 
30% do total de 
egressos 

- ≥ 4 ≥ 8 ≥ 14 ≥ 21 ≥ 23 

2.4 Qualidade das 
atividades de pesquisa 
e da produção 
intelectual do corpo 
docente 

• ser 
excelente no 
ensino, 
pesquisa e 
extensão na 
perspectiva 
da promoção 
da cidadania, 
do 
desenvolvime
nto regional, 
da inclusão 
social, da 
diversidade e 
do respeito ao 
meio 
ambiente. 
 

Objetivo 9 - 
Elevar a 
produção 
intelectual 
qualificada do 
corpo 
docente 
 
Obs. Alcançar 
a estratégia A 
e pelo menos 
1 dentre as 
demais 

• Ampliar o número 
de publicações 
qualificadas em 
periódicos nos 
estratos A1-A4 por 
docente 
permanente 

Média de 
artigos A1-A4 
por docente 
permanente. 

* ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 • Produção 
intelectual 
elevada e bem 
distribuída o 
corpo docente 
de acordo com 
diferentes 
indicadores 
qualitativos e 
quantitativos. 

• Ampliar 
pontuação média 
anual por docente 
permanente em 
publicações 
qualificadas de 
artigos em 
periódicos nos 
estratos A1-A4 (B) 

Pontos em 
artigos A1-A4 
por docente 
permanente. 

* ≥ 120  ≥ 120  ≥ 120  ≥ 120  ≥ 120  

• Ampliar a 
pontuação média 
anual por docente 

Pontos em 
artigos A1-B4 

* ≥ 130  ≥ 130  ≥ 130  ≥ 130  ≥ 130  
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permanente em 
publicações 
qualificadas de 
artigos em 
periódicos nos 
estratos A1-B4 (C) 

por docente 
permanente. 

• Ampliar o índice 
de publicações 
qualificadas de 
docentes 
permanentes em 
artigos de 
periódicos nos 
estratos A1-A3 

Percentual de 
docentes 
permanentes 
com no mínimo 
3 artigos A1-A3 
no quadriênio.  

* - - - ≥ 10% total 
de docentes 
permanente
s  

≥ 10% total 
de docentes 
permanente
s 

• Ampliar o índice 
de publicações 
qualificadas de 
docentes 
permanentes em 
livros e/ou capítulos 
de livros 

Percentual de 
docentes 
permanentes 
com no mínimo 
1 livro ou 
capítulo de livro 
no quadriênio. 

* - - - ≥ 10% total 
de docentes 
permanente
s  

≥ 10% total 
de docentes 
permanente
s  

• Ampliar o índice 
de produções 
qualificadas do 
corpo docente com 
discentes e 
egressos em artigos 
de periódicos, livros 
e/ou capítulos de 
livros. 

Percentual de 
pontos em 
publicações 
com discentes e 
egressos em 
artigos, livros e 
capítulos de 
livros.  

* ≥ 40% ≥ 40% ≥ 40% ≥ 40% ≥ 40% 

• Ampliar a média 
de produtos técnico-
tecnológicos 
qualificados com 
importância 
média/alta no 
contexto da 
transferência de 
conhecimento com 
foco na educação 
básica por docente 
permanente. 

Média de PPT 
por docente 
permanente no 
quadriênio. 

* - - - ≥ 2 - 

2.5 Qualidade e 
envolvimento do corpo 
docente nas atividades 
de formação 

• promover a 
inovação de 
forma 
integrada ao 
ensino, à 
pesquisa, à 
extensão e à 
atividade 
administrativa
. 

Objetivo 10 - 
Promover o 
envolvimento 
qualitativo do 
corpo 
docente nas 
atividades de 
formação  

• Ofertar 
anualmente 
disciplinas 
ministradas por 
mais de 1 docente. 

Número de 
disciplinas 
ministradas por 
mais de um 
docente 

7 no triênio ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 • Produção 
intelectual 
elevada e bem 
distribuída do 
corpo docente 
com potencial 
para geração 
de inovações 
apropriáveis, 
refletidas em 
produtos com 
baixa 
(bibliográfico, 

• Ofertar 
anualmente 
disciplina ministrada 
em colaboração 
com docentes de 
PPG da Recima 
e/ou Procad e/ou 
outros parceiros. 

Número de 
disciplinas 
ministradas 
com docentes 
do Procad e/ou 
Recima 

1 no triênio ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 
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• Garantir que a 
cada biênio todos 
os docentes tenham 
ministrado 
disciplinas. 

Percentual de 
docentes 
permanentes 
ministrando no 
mínimo 1 
disciplina a 
cada 2 anos.  

100% - 100% - 100% - editoração e 
organização de 
evento), média 
(curso de 
formação 
profissional) e 
alta (tecnologia 
social e 
material 
didático) 
importância 
para a 
transferência de 
conhecimentos, 
relevante para 
a melhoria do 
ensino de 
ciências e 
matemática na 
educação 
básica no 
contexto 
regional, mas 
também 
nacionalmente. 

• Prover 
anualmente a oferta 
de vagas por 
docente 
permanente para 
nova orientação. 

Percentual de 
docentes 
permanentes 
com no mínimo 
1 oferta anual 
de vaga. 
Referência:  

83% ≥ 80%  ≥ 80%  ≥ 80%  ≥ 80%  ≥ 80%  

• Garantir 
satisfatória média 
de dissertações 
defendidas e 
aprovadas por 
docente 
permanente. 

Percentual de 
docentes 
permanentes 
com no mínimo 
2 dissertações 
defendidas 
anualmente. 

33% ≥ 80%  ≥ 80%  ≥ 80%  ≥ 80%  ≥ 80%  

• Garantir 
apropriada média 
de orientandos 
(alunos ativos) por 
docente 
permanente. 

Percentual de 
docentes 
permanentes 
com no mínimo 
3 orientandos 
anualmente. 

85% ≥ 80%  ≥ 80%  ≥ 80%  ≥ 80%  ≥ 80%  

• Garantir pelo 
menos o número 
mínimo de docentes 
permanentes com 
atuação somente no 
PPGECM 

Número de 
docentes 
permanentes 
exclusivos ao 
PPGECM. 

5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 

• Garantir que a 
totalidade dos 
docentes 
permanentes 
participem de 
macroprojetos do 
programa. 

Número de 
docentes 
permanentes 
em 
macroprojeto do 
PPGECM. 

12 14 16 16 16 18 

• Assegurar o 
cumprimento do 
prazo máximo de 
titulação dos 
mestrandos 

Percentual de 
discentes com 
defesa de 
dissertação em 
até 30 meses. 

31% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% 

Média de tempo 
de titulação  

30 meses < 32 meses < 32 meses < 32 meses < 32 meses < 32 meses 

• Assegurar a 
experiência de 
docentes 
permanentes com 
orientação de 
estágio pós-
doutoral. 

Número de 
docentes 
permanentes 
com orientação 
de pós-
doutorado 
concluída. 

0 0 1 2 3 4 

Impacto na 
Sociedade 

• ser 
excelente no 

Objetivo 11 - 
Promover a 

• Incentivar a 
produção de pelo 

Número de 
novos projetos 

> 50% ≥ 40%  ≥ 40%  ≥ 40%  ≥ 40%  ≥ 40%  • Dissertações 
e produção 
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3.1 Impacto e caráter 
inovador da produção 
intelectual  

ensino, 
pesquisa e 
extensão na 
perspectiva 
da promoção 
da cidadania, 
do 
desenvolvime
nto regional, 
da inclusão 
social, da 
diversidade e 
do respeito ao 
meio 
ambiente. 

• promover a 
inovação de 
forma 
integrada ao 
ensino, à 
pesquisa, à 
extensão e à 
atividade 
administrativa
. 
 

realização de 
pesquisas e 
a produção 
intelectual 
com foco nos 
problemas 
regionais 

menos 40% das 
dissertações com 
foco em temas da 
diversidade 
sociocultural da 
região de influência 
direta e indireta da 
Unifesspa 

temáticos de 
dissertações. 

intelectual com 
relevância e 
impacto 
qualitativos 
para a região e 
para a área de 
Educação em 
Ciências e 
Matemática. • Elaborar no 

âmbito da Recima 
uma Agenda 
Regional de 
Pesquisas em 
Educação em 
Ciências e 
Matemática 

Elaboração do 
documento 

- - - documento 
elaborado 

documento 
elaborado 

documento 
elaborado 

3.3 Internacionalização, 
inserção 
(local/regional/nacional) 
e visibilidade do 
programa. 

• ser 
excelente no 
ensino, 
pesquisa e 
extensão na 
perspectiva 
da promoção 
da cidadania, 
do 
desenvolvime
nto regional, 
da inclusão 
social, da 
diversidade e 
do respeito ao 
meio 
ambiente. 

• promover e 
desenvolver a 
extensão, 
integrada ao 
ensino e à 
pesquisa, 
voltada para o 
desenvolvime
nto local e 
regional 
sustentável e 
equânime. 
 

Objetivo 12 - 
Fomentar as 
ações de 
inserção 
social com 
impacto 
regional e 
nacional 

• Manter ativas as 
ações do Clube de 
Ciências junto a 
escolas da região 

Seleção de 
novas turmas 

2 2 2 2 2 2 • Inserção da 
produção 
intelectual em 
eventos e 
periódicos 
internacionais 
bem como a 
cooperação 
com 
pesquisadores 
de instituições 
estrangeiras. 

• Realizar 
anualmente a 
Mocisspa. 

Realização do 
evento 

2ª - 3ª 4ª 5ª 6ª 

• Buscar a adesão 
das secretarias de 
educação à 
Recima. 

Número de 
novas 
Secretarias de 
Educação 
filiadas à 
Recima 

0 2 2 2 2 2 

• Incentivar a 
participação de 
docentes 
permanentes em 
comissões, corpos 
editoriais, atuação 
como parecerista de 
periódicos e de 
editais de fomento, 
atuação em 
sociedades e 
comitês científicos, 
parcerias e projetos 
com a Educação 
Básica etc. 

Número de 
docentes 
permanentes 
com 
participações 

12 14 16 16 16 16 

• Permanecer com 
o desenvolvimento 

Projetos 
desenvolvidos; 

Projetos 
desenvolvidos

Projetos 
desenvolvid

Projetos 
desenvolvid

Projetos 
desenvolvid

Projetos 
desenvolvid

Projetos 
desenvolvid
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de parcerias 
interinstitucionais  

professores 
visitantes no 
programa, 
visitas técnicas 
e missões 
realizadas etc. 

; professores 
visitantes no 
programa, 
visitas 
técnicas e 
missões 
realizadas etc. 

os; 
professores 
visitantes no 
programa, 
visitas 
técnicas e 
missões 
realizadas 
etc. 

os; 
professores 
visitantes no 
programa, 
visitas 
técnicas e 
missões 
realizadas 
etc. 

os; 
professores 
visitantes no 
programa, 
visitas 
técnicas e 
missões 
realizadas 
etc. 

os; 
professores 
visitantes no 
programa, 
visitas 
técnicas e 
missões 
realizadas 
etc. 

os; 
professores 
visitantes no 
programa, 
visitas 
técnicas e 
missões 
realizadas 
etc. 

• articular 
regional, 
nacional e 
internacional
mente em 
ensino, 
pesquisa e 
extensão. 
 

Objetivo 13 - 
Fortalecer as 
ações de 
internacionali
zação  

• Ampliar o número 
de publicações 
intelectuais em 
coautoria com 
pesquisadores 
estrangeiros. 

Número de 
publicações em 
coautoria no 
quinquênio. 

- - - --  ≥ 5 • Inserção 
internacional do 
programa por 
meio de seus 
corpos docente 
e discente a 
partir de ações 
diversas. 

• Viabilizar a 
orientação de 
estudantes 
estrangeiro no 
programa. 

Número de 
discentes 
estrangeiros 
matriculados. 

0 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 

• Incentivar a 
coorientação de 
dissertações com 
pesquisador 
estrangeiro. 

Número de 
dissertações 
coorientadas no 
programa no 
quinquênio 

0 - - - - ≥ 2 

• Incentivar a 
participação de 
docentes 
permanentes em 
corpo editorial de 
periódicos 
internacionais 

Percentual de 
docentes 
permanentes 
com 
participações 
no quinquênio 

0 - - - - ≥ 10% 

• Fomentar a 
apresentação de 
trabalhos por 
discentes e 
docentes em 
eventos científicos 
internacionais 

Número de 
trabalho 
apresentados 
em eventos.  

 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 

• fortalecer o 
planejamento 
com ênfase 
na integração 
e avaliação 
das ações, 
orçamento e 
indicadores 

Objetivo 14 - 
Fortalecer a 
ampliar as 
ações de 
visibilidade 

• Manter atualizada 
a página do 
programa 

Inserção e 
atualização de 
informações no 
portal 

Portal com 
informações 
atualizadas 

Portal com 
informações 
atualizadas 

Portal com 
informações 
atualizadas 

Portal com 
informações 
atualizadas 

Portal com 
informações 
atualizadas 

Portal com 
informações 
atualizadas 

• Visibilidade 
do programa 
em relação as 
suas atividades 
para a 
comunidade 
interna e 
externa.  

• Permanecer com 
a disponibilidade de 
acesso digital 
integral das 
dissertações 
defendidas. 

Dissertações 
disponíveis 
para download 
no portal 

Dissertações 
disponibilizad
as 

Dissertações 
disponibiliza
das 

Dissertações 
disponibiliza
das 

Dissertações 
disponibiliza
das 

Dissertações 
disponibiliza
das 

Dissertações 
disponibiliza
das 

• Promover a 
divulgação de 
ações nas redes 
sociais 

Contas em 
redes sociais 
atualizadas 

Redes sociais 
com 
postagens 
recentes 

Redes 
sociais com 
postagens 
recentes 

Redes 
sociais com 
postagens 
recentes 

Redes 
sociais com 
postagens 
recentes 

Redes 
sociais com 
postagens 
recentes 

Redes 
sociais com 
postagens 
recentes 

 


