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ANEXO 6.5 - Descrição das políticas do PPGA 

Campo 1: Descrição da política de constituição das comissões examinadoras de dissertações do PPGA 
(até 3 mil caracteres).  
A política aqui descrita consta no Regimento Interno, alinhada com a política de Pós-Graduação da UNIR. 
São competências do colegiado do PPGA: 
1) Estabelecer os critérios para comissões examinadoras de qualificação e defesa da Dissertação; 
2) Homologar a composição das comissões examinadoras de qualificação e de Dissertação. 
3) Homologar o relatório de comissões examinadoras de exame de qualificação e de dissertação; 
 
A política para as comissões examinadoras para qualificação e defesa de dissertação, estabelece: 
 
1) A exigência da proficiência em língua inglesa como pré-requisito para a realização do exame de 
Qualificação. 
2) A Comissão Examinadora de Qualificação deve ser constituída de docentes doutores, composta pelo 
orientador que a preside, dois docentes do PPGA da UNIR e, facultativamente, um docente do PPGA e 
um membro externo.  
3) A Dissertação deve ser julgada por Comissão Examinadora, constituída: pelo orientador que a preside, 
mas sem direito a julgamento; um membro pertencente à linha de pesquisa do discente; um membro 
docente do Programa ou outro Programa de Pós Graduação stricto sensu da UNIR e um membro externo 
à UNIR, abrangendo inclusive membro estrangeiro.  
4) A indicação de nomes para a Comissão Examinadora é atribuição do orientador de comum acordo 
com o orientando e a aprovação da Coordenação do Curso e Coordenador da Linha de Pesquisa.  
5) No caso de impossibilidade da participação do orientador, a Coordenação de Curso deve nomear 
docente do PPGA para presidir a Comissão Examinadora. 
6) A Comissão Examinadora, pela maioria dos seus membros, indicará a aprovação ou não da 
Dissertação.  
7) A Comissão Examinadora poderá exigir correções como condição para a aprovação do(a) candidato(a), 
registrando-as em formulário próprio fornecido pela Coordenação do PPGA. O prazo para o 
cumprimento das exigências da Comissão Examinadora é de 60 (sessenta) dias a contar da data da 
defesa, sendo o(a) professor(a) orientador(a) responsável pela verificação do seu cumprimento.  
8) No caso de aprovação, no texto da Ata de Defesa de Dissertação deverá constar expressamente que 
a mesma não é documento hábil como comprovante de Conclusão de Curso.  
9) Em caso de não aprovação, a partir de parecer fundamentado, a Comissão Examinadora da 
Dissertação poderá conceder prazo para re-apresentação do referido trabalho no prazo de 60 (sessenta) 
dias, para a mesma Comissão Examinadora, exceto nos casos de impossibilidade de membros. 
10) A Comissão Examinadora de qualificação e defesa de dissertação pode ser realizada de forma 
remota, com participação virtual interativa e síncrona de todos os membros. Nos casos de participação 
virtual interativa e sincrônica, os membros da Comissão Examinadora deverão encaminhar parecer por 
escrito antes do horário previsto para início da defesa da qualificação. 
 
Destaca-se a inserção nos indicadores estratégicos, no BSC, um  indicador sobre bancas examinadoras 
numa estratégia de ampliar o relacionamento internacional. Trata-se do Indicador n 4.4 - Número de 
bancas examinadoras com pelo menos um membro estrangeiro, por ano. 
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Campo 2: Descrição da política de acompanhamento de egressos do PPGA (até 3 mil caracteres).  
A política de acompanhamento de egressos consiste em: 
1) O PPGA mantém cadastro ativo de egressos, com manutenção da rede a partir de mensagens do 

programa e vínculo com o orientador e projeto das linhas de pesquisa. 
2) Representação de egressos no colegiado do programa. Participação em comissões do PPGA, contribui 

para análise de cenários e impacto do Programa na sociedade. 
3) Pesquisa anual sobre as posições funcionais ocupadas no mercado de trabalho público ou privado; 

avanços obtidos em função do desempenho apresentado; continuidade dos estudos na carreira 
acadêmica; projetos de pesquisa e produção no período. 

4) Monitoramento da atualização de currículo lattes, notificação e estímulo à manter atualizado. 
5) Manutenção de Galeria de Egressos na página do PPGA, com envio de convite anual para atualização 

e novas adesões. 
6) Organização de mesa de egressos em evento do PPGA com ampla divulgação na rede e nas 

instituições de vínculo atual. 
7) Participação de representantes nos workshops de Planejamento Estratégico do PPGA. 
8) Estímulo à participação em projetos de pesquisadores, notadamente de ex-orientandos. 
9) Envolvimento em produções acadêmicas e atividades de extensão, graduação e relações com a 

sociedade. 
Ressalta-se que a estratégia constante no planejamento estratégico do PPGA, organizada no BSC, 
constam os indicadores 3.1, 3.2 e 3.3 que tratam do acompanhamento dos egressos em relação ao seu 
desempenho no mercado de trabalho. Bem como, os indicadores 5.1 a 5.6 indicam um 
acompanhamento das produções dos discentes e egressos e por fim o indicador 6.4 que preconiza o 
acompanhamento do índice de satisfação dos egressos por meio de pesquisa realizada anualmente.      

Campo 3: Descrição da política de incentivo ao impacto da produção intelectual do PPGA (até 3 mil 
caracteres).  
Esta política consiste, no esforço em melhorar a qualidade dos projetos e dissertações concluídas de 
forma a gerar produção qualificada para publicação em periódicos bem posicionados no qualis capes, 
como também, propiciar retorno a sociedade, para tanto o PPGA: 
1) Realiza encontros trimestrais das linhas de pesquisa, com apresentação do andamento das pesquisas 

e discussão teórico-metodológica entre pesquisadores, docentes e discentes. 
2) Manter relacionamento com Instituições Públicas do Estado de Rondônia e fronteiriços visando a 

celebração de acordos de cooperação para acesso a informações de interesse do PPGA. 
3) Destinação de recursos para pagamento de anuidade com a ANPAD, o que favorece o 

relacionamento de pesquisadores, docentes e discentes com outros centros e IES. 
4) Destinação de recursos a docentes e discentes para participação em eventos e tradução de artigos 

para periódicos qualificados nos estratos superiores ou índices h, JCR, spell, scopus, aderente às 
faixas consideradas A1-A4 pela área de Administração da CAPES. 

5) Participação de docentes como avaliadores de periódicos com diferenciada classificação na CAPES. 
6) Envolvimento de docentes e discentes em projetos com participação de instituições internacionais 

com perspectiva de publicação conjunta e atividades que potencializem a mobilidade de discentes e 
docentes. 

7) Estimular o debrienf das pesquisas para os colaboradores e instituições envolvidas. 
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8) Acompanhar de forma sistemática o índice h dos pesquisadores do PPGA e as citações dos seus 
artigos 

Campo 4: Descrição da política de incentivo à inovação, de transferência de conhecimentos e de 
impacto social do PPG (até 3 mil caracteres). 
Dada a importância deste tema, o quarto e o quinto objetivos estratégicos do BSC do programa apontam 
para o impacto do Programa na sociedade e para a  Geração e difusão do conhecimento, com 3 
indicadores estratégicos e 12 indicadores intermediários que ajudam a consolidar o indicador macro. 
A política do Programa se estrutura em potencializar ações e acompanhar seus resultados para poder 
avaliar e redefinir a estratégia, se for o caso. O fato da política estar traduzida em boa parte no BSC deixa 
claro para os docentes os caminhos a serem seguidos: 
1) Proporção do NDP envolvida em ações de impacto do PPGA em outras esferas da sociedade; 
2) Nº de ações anuais, promovidas pelo Programa, que tenham caráter inovador e sejam caracterizadas 
como forma de impacto na sociedade e transferência de conhecimento; 
3) Proporção da Produção bibliográfica do NDP com participação de discentes e/ou egressos;  
4) Proporção de dissertações do PPGA defendidas que gerou produção bibliográfica de egresso; 
5) Proporção de egressos de mestrado com produção bibliográfica nos estratos A1 a A4 do Qualis 
Periódicos; 
6) Proporção de discentes que tiveram produção em evento científico; 
7) Bancas de defesa de dissertação transmitidas de forma remota para potencializar o acesso a um maior 
número de pessoas. 
O PPGA no decorrer do quadriênio realizou várias ações de extensão, ofertadas gratuitamente, destaca-
se as oficinas de empreendedorismo, educação ambiental, cursos de pequena duração sobre 
metodologia quali e quanti., projetos de pesquisa, entre outros. No entanto, somente em 2020 com as 
restrições imposta pela pandemia e com o intuito de contribuir com o enfrentamento às consequências 
da crise da COVID-19 no que consiste à gestão que envolvam pequenos negócios e geração de renda das 
famílias rondonienses, foi elaborado e aprovado um Programa de Extensão Universitário, pela comissão 
criada em 2019. Esse programa e seus resultados serão discorridos no item específico sobre a COVID-19 
no relatório qualitativo do programa, bem como alguns resultados constam do anexo 6.6. 
Os projetos de pesquisa de docentes acompanham os desdobramentos do contexto local e demandas 
da sociedade, para institucionalizar ou submeter a editais, principalmente àqueles que têm fomento 
para a Amazônia Legal, como foi o caso de 2018 do PROCAD Amazônia e o de Desenvolvimento da Pós-
Graduação na Amazônia Legal, tendo como política que sejam aderentes à área e linhas de pesquisa, e 
em decorrência, as propostas de pesquisa de orientandos, em qualquer nível, desde a iniciação científica 
ao mestrado, devem estar vinculadas. Como incentivo o Programa, organiza os recursos do PROAP para 
subsidiar traduções de artigos e ajuda para apresentação de trabalhos completos em eventos 
qualificados da área do PPGA. Essa prática possibilita o acompanhamento dos resultados vinculados aos 
objetivos do Programa. 
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Campo 5: Descrição da política de internacionalização do PPGA, bem como sua relação com o 
planejamento estratégico do PPGA (até 3 mil caracteres). 
O objetivo estratégico Impacto do Programa na sociedade do BSC, tem um de seus indicadores 
estratégicos a internacionalização e inserção do PPGA. Os principais indicadores que compõe a política 
estratégica dessa temática são:  
1) N° de acordos de cooperação nacionais e internacionais entre IES/PPG e/ou mercado 
2) Nº de bancas examinadoras com pelo menos um membro estrangeiro, por ano 
3)Proporção do NDP com participações em bancas de mestrado, nacionais e/ou internacionais; 
4) Nº docentes, discentes e/ou egressos do PPGA, participando de eventos/cursos/disciplinas 
internacionais mais o número de discentes/docentes estrangeiros participando de eventos, cursos ou 
disciplinas do PPGA; 
5) Nº de pesquisadores nacionais e/ou internacionais em estágio pós-doutoral no Programa. 
Ainda, a Política de Internacionalização do PPGA somado às ações de internacionalização da UNIR reflete 
a participação de pesquisadores estrangeiros em projetos de docentes, como também, a participação 
do PPGA em projetos de pesquisadores internacionais. O estímulo tem como base os termos de 
cooperação firmados entre a UNIR e universidades de outros países. O objetivo primeiro é a 
potencilização de projetos de pesquisa e publicações em conjunto, no entanto, o engajamento do PPGA 
em uma pesquisa da Universidade de Michigan resultou em recebimento de recursos para executar 
pesquisa de campo. Destaca-se ainda, as várias publicações de docentes, discentes e egressos com 
pesquisadores internacionais. As participações em eventos internacionais, tem aproximado aos 
pesquisadores internacionais almejando potenciais projetos e publicações. 
Como resultado dessas aproximações, cita-se a participação de pesquisadores estrangeiros em bancas 
do PPGA. A experiência de um mestrado sanduíche com a Universidade da Flórida, ocasião que a 
mestranda, além de ter participado de aulas, grupos de pesquisa, pode fazer curso para aprimorar o 
inglês. 
O PPGA tem oferecido disciplinas em inglês e espanhol, inclusive com participação de docentes de 
universidades americanas e européia que ministram aulas coordenadas por docente permanente do 
PPGA. 
Docentes do PPGA têm interagido com Universidades Bolivianas, chegando a discutir projetos de 
pesquisa conjunto, oferta de cursos nas universidades fronteiriças, como também, a participação de 
docentes em orientações de trabalhos de conclusão de cursos. 
A participação de docentes do PPGA em redes de pesquisas internacionais têm propiciado a organização 
de eventos, como workshops internacionais, reuniões temáticas, apresentações de trabalhos e palestras 
em eventos no exterior. Com a pandemia, foi possível, compartilhar variadas lives com participação em 
mesas como moderador e apresentador, favoreceu também, a discussão de temáticas de pesquisa, 
análise de dados e produção de artigos de forma remota.  

 


