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II FÓRUM DE PÓS-GRADUAÇÃO DA REGIONAL CATALÃO DA UFG
APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) delimita as diretrizes
dos programas de pós-graduação stricto sensu (PPGs) no Brasil e, periodicamente, os avalia. Para tanto,
esta Coordenação estabelece em Documentos de Área e por meio de sua Diretoria de Avaliação (DAV),
parâmetros e critérios para avaliação dos programas, considerando proposta do curso (disciplinas e
ementas, impacto social, relação com a graduação), corpo docente (nas dimensões orientação, formação e
produção intelectual qualificada) e corpo discente (nas dimensões do tempo da titulação e qualidade das
dissertações e teses e produção qualificada), infra-estrutura.
Em 2017, no resultado recém publicado, a UFG teve 66 programas acadêmicos avaliados e 5
profissionais, sendo alguns deles em rede ou em cooperação com outras IES. A Regional Catalão (RC),
nesta última avaliação da CAPES, teve 10 dos seus 12 programas avaliados. Do total de seus programas,
a RC conta, atualmente com cinco programas nota 4: Mestrado Acadêmico em Estudos da Linguagem,
Mestrado Profissional Nacional em Ensino de Física, Mestrado Profissional em Gestão Organizacional,
Doutorado em Ciências Exatas e Tecnológicas. O Doutorado em Química (em associação com a UFGD e
UEG) é recém-aprovado com nota 4 e não foi avaliado nesta Quadrienal da CAPES. O único programa
nota 5 da RC é o Mestrado Profissional em Matemática (rede nacional). Os mestrados com nota 3 são:
Química, Geografia, História, Educação e Otimização e Modelagem, além do Mestrado em Engenharia de
Produção, recém aprovado e com início em 2017. De modo efetivo, a elevação do conceito foi alcançada
apenas pelos mestrados em Estudos da Linguagem e Gestão Organizacional nesta avaliação quadrienal da
CAPES, divulgada no dia 19 de setembro de 2017.
Sob o entendimento de que imediatamente após a divulgação dos resultados do processo avaliativo
pela CAPES é o momento oportuno para debater sobre a avaliação da CAPES, semelhantemente ao I
Fórum de Pós-graduação da Regional Catalão da UFG, realizado em 2016 após a avaliação de meiotermo, a CPPG propõe a realização da sua segunda edição, a realizar-se no dia 03 de outubro de 2017,
com a participação imprescindível da PRPG e dos programas da RC.
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OBJETIVO
Objetiva-se que o II Fórum de Pós-graduação da Regional Catalão da UFG seja o espaço e
momento de debater/discutir os resultados da Avaliação Quadrienal na UFG, sobretudo na Regional
Catalão, com vistas a, especificamente:
i)

Esclarecer dúvidas nos relatórios e fichas de avaliação das áreas;

ii) Propor soluções a pontos frágeis dos PPGs, apontados nas fichas;
iii) Discutir as expectativas e futuro dos PPGs da RC;
iv) Dialogar sobre possíveis estratégias de fortalecimento e crescimento da pós-graduação stricto

sensu na RC.

METODOLOGIA
A metodologia da segunda edição do Fórum considerará a participação de alunos, docentes,
coordenações/técnicos dos PPGs e chefes das UAEs e será baseada na discussão dos resultados, a partir
dos documentos oficiais da CAPES, quais sejam: os documentos de área, os relatórios de avaliação de
área e as fichas de avaliação.
Em um primeiro momento, o Pró-reitor de Pós-graduação da UFG, Prof. Dr. Jesiel, apresentará
uma visão panorâmica da avaliação quadrienal da CAPES no âmbito da UFG, em relação ao
planejamento de gestão, com destaque para resultados alcançados em vista das metas traçadas em 2014. O
destaque ao lugar da Regional Catalão neste quadro decorrerá desta apresentação geral.
Após esta apresentação, na manhã do dia 03/10/2017, está reservado um momento da PRPG e da
CPPG com os discentes dos PPGs da RC, bolsistas ou não, para um diálogo sobre rotinas dos PPGs,
legislação e, sobretudo, o papel destes de também partícipes nos resultados da avaliação de seus PPGs.
Espera-se a participação dos alunos de todos os PPGS – considera imprescindível que os representantes
discentes de cada Programa estejam presentes.
No período vespertino, a PRPG capitaneará dois momentos essenciais: o primeiro em que debaterá
detalhadamente os dados de cada Programa, com seus docentes e alunos. Este momento é público, mas
tratará particularmente de questões pontuais dos Programas (um agendamento prévio por programa será
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apresentado a todos). O segundo momento tratará do encerramento, em que se espera a sensibilização e
a avaliação dos participantes sobre questões tais que:
i) Como a pós-graduação stricto sensu na RC poderá continuar crescendo, com qualidade, a
despeito do atual cenário do Brasil e do mundo?
ii) Que ações e estratégias serão necessárias para a consolidação/fortalecimento dos PPGs da RC?
iii) Que novos cursos ou programas de pós-graduação se podem vislumbrar a curto prazo na RC?
iv )Como as UAEs da RC (primeira instância de aprovação dos cursos) têm se planejado/precisam
se planejar para o fortalecimento/a consolidação de seus Programas de Pós-graduação stricto
sensu?

PÚBLICO ALVO
Alunos, professores e técnicos dos Programas de Pós-graduação stricto sensu da RC;
Chefes das UAEs que abrigam os PPGs;
Comunidade acadêmica e comunidade externa em geral;

AÇÕES
Elaboração do projeto.
Cadastro no SIGA da Extensão.
Organização da logística (espaço, agenda) e certificação aos participantes.
Elaboração de memória do II Fórum, para fundamentar ações futuras.

RECURSOS HUMANOS

Servidoras técnicas e estagiário da CPPG; PRPG e coordenações dos PPGs.
PROGRAMAÇÃO
HORÁRIO
9h às 11h

TÍTULO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
dos

resultados

da

Avaliação

PÚBLICO ALVO

A UFG e a Regional

Discussão

Chefes de UAEs, docentes/

Catalão na Avaliação

Quadrienal, pela PRPG, com enfoque na UFG

coordenadores/alunos

Quadrienal da CAPES –

e na RC, debatendo sobre planejamento e ações

PPGs

discutindo resultados e

para a próxima avaliação da CAPES.

interessados.

e

de

demais
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expectativas para 20172020.
11h às 12h

Reunião com alunos dos

Discussão sobre papel dos discentes, bolsistas

Discentes, orientadores e

PPGs

ou não, na avaliação e planejamento dos PPGs.

coordenadores.

da

Discussão detalhada da PRPG com cada PPG

Chefes

Quadrienal

da Regional Catalão, considerando os seguintes

docentes/coordenadores/al

documentos, emitidos pela CAPES:

unos de PPGs.

da

Regional

Catalão
13h30min às

Os

resultados

16h

Avaliação
dos

PPGs

da

UFG/Regional Catalão

de

UAEs,

i ) os relatórios das áreas;
ii) os documentos de área;
iii)fichas de avaliação da cada PPG.

16h às 17h

Encerramento
avaliação

-

Avaliação, por parte da PRPG e dos PPGs, das

Todos os participantes.

discussões do Fórum, com vista a planejamento
de ações para as próximas avaliações da
CAPES (meio-termo e quadrienal, APCNs)

_______________________________________________________
Profa. Dra. Maria Helena de Paula
Coordenadora de Pesquisa e Pós-graduação/UFG/RC

Regional Catalão/UFG – Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120 – Setor Universitário – Catalão-GO –
CEP: 75704-020 – Fone: 64-3441-5387 - URL: http://catalao.ufg.br

