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ANEXO 6.1 – Formulário Síntese do Planejamento Estratégico do PPGA 

Campo 1: Sistemática de planejamento do PPGA, incluindo histórico, procedimentos e 
periodicidade.  
Desde sua criação o PPGA desenvolve, anualmente, atividades de planejamento. No entanto, a sistemática 
utilizada nos três primeiros ciclos avaliativos consistia em acompanhar os objetivos e metas preconizados 
no planejamento institucional. A partir de 2017, foram seguidas as etapas do planejamento e avaliação com 
realização de workshops com participação de docentes, ocasião em que foram avaliados os resultados da 
última avaliação do programa pela CAPES e estabelecidos objetivos e metas para o ano seguinte. O que 
possibilitou o acompanhamento do desempenho e favoreceu a avaliação da melhoria na produção e 
qualidade dos produtos gerados pelo programa. 
Seguindo as etapas do planejamento – diagnóstico, formulação, implementação, avaliação e controle da 
estratégia - nos anos seguintes (2018 a 2020), adotou-se como prática, realizar um seminário de avaliação 
no final de cada exercício e no início do ano seguinte a reedição do workshop de planejamento com 
participação da comunidade do PPGA, ocasião onde se utiliza de dinâmicas de avaliação de cenários sobre 
os fatores críticos de sucesso do programa, análise dos ambientes internos e externos para compor a matriz 
SWOT, o que resulta nas diretrizes estratégicas e na elaboração dos planos de ação do Programa para 
execução no ano seguinte. 
Avançando no aprimoramento da sistemática de planejamento e continuando com a realização de 
workshop, em 2020 foram declaradas a missão, visão e valores do Programa, mantendo-se as técnicas de 
análise SWOT e introduzido os preceitos e métodos do Balanced Scorecard (BSC), com a adoção do mapa e 
painel de indicadores estratégicos do BSC do PPGA.       
A partir do início de 2020, com a adoção do BSC como ferramenta que norteará o Planejamento do 
Programa, projetou-se indicadores e metas de mais longo prazo, resultando num mapa estratégico 
correspondente ao quinquênio 2020-2025. A periodicidade de acompanhamento do planejamento 
estratégico a partir de 2020 está configurada em reuniões estratégicas quadrimestrais para análise completa 
e acompanhamento da evolução das metas ao longo do ano, gerando ajustes no plano de ação. E, ao final 
de cada ano, assim como ocorreu em dezembro de 2020, a parada estratégica se dá para avaliar o 
desempenho do PPG ao longo do ano e repactuar as metas já projetadas anteriormente para o ano seguinte, 
neste caso de 2021. Ainda, este é o momento de alinhar o orçamento institucional com as demandas 
projetadas pelo PPGA.  
A partir da análise da matriz SWOT, relatório do Seminário de meio termo, nova ficha de avaliação da 
Administração e Relatório da Quadrienal 2017 foi possível definir as diretrizes estratégicas, missão, visão, 
princípios, perspectivas, objetivos e indicadores estratégicos, os quais estão dispostos no mapa a seguir. 
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Campo 2: Metas de consolidação do PPGA, incluindo os compromissos de formação, produção e, quando 
for o caso, crescimento do PPGA.  
Considerando os resultados da última avaliação do Programa pela CAPES, a ficha de avaliação da área, a 
análise SWOT e o diagnóstico do percurso do PPGA no último quadriênio, no planejamento para os anos de 
2020-2025, foram definidas as metas  e estabelecidos os compromissos visando a melhoria da qualidade de 
formação, produção e crescimento do PPGA, conforme síntese no quadro a seguir. O plano de indicadores 
estratégicos foi anexado como informação complementar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo 3: Orientação do PPGA com relação aos compromissos de impacto da produção intelectual 
e internacionalização.  
O PPGA tem realizado encontros de integração intra e entre linhas de pesquisa, com o objetivo de obter o 
compromisso no empenho para a melhoria da qualidade das atividades de pesquisa, projetos de pesquisa e 
dissertações que resultem em impactos nas produções intelectuais e que os esforços sejam recompensados 
com publicações qualificadas. Como estímulo aos docentes e discentes tem sido buscado incentivos para a 
coleta de dados inerentes às dissertações, bem como, apoiando a aproximação com pesquisadores de 
Universidades de outros Países, visando a participação de produção científica conjunta, que possam resultar 
em ações mais efetivas de parcerias em projetos e futuros termos de cooperação.  
A orientação estratégica do PPG em relação às temáticas de impacto da produção intelectual e da 
internacionalização podem ser tangibilizadas nos Indicadores estratégicos: 1.1 - Coordenação de projetos 
com captação de recursos externos; 2.1 - Investimento anual em Políticas de Pesquisa da IES; 4.3 a 4.8 - 
Internacionalização e inserção do PPG;5.7 a 5.10 - Produção dos docentes vinculados ao programa. 
 
Campo 4: Desenvolvimento de ações alinhadas ao planejamento da IES, considerando as necessidades 
regionais, nacionais e internacionais.  
Considerando as demandas para o PDI 2019 - 2024, foram consolidadas as necessidades institucionais para 
a pós-graduação: Ressalta-se os seguintes objetivos  e metas correspondentes: (a) Articular a graduação e a 
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pós-graduação. Meta: Efetivar a articulação entre graduação e pós-graduação, por meio de fomento e 
estímulo das atividades de pesquisa e extensão. Neste sentido, os docentes do NDP tem orientação em 
monografias e iniciação científica, com engajamento de discentes e egressos em seus projetos. 
(b) Consolidar e expandir programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado). Metas: 
Alcançar nota 4 nas avaliações da CAPES nos mestrados acadêmicos e nota 5 nos cursos de doutorado, até 
2024; Criar instrumento que viabilize estudos e acompanhamento de demanda para criação de novos cursos; 
Criar e implantar cursos de mestrado e doutorado; Criar e implantar a Secretaria para Assuntos de Registro 
e Controle dos Dados Acadêmicos da Pós-Graduação; Atualizar a Resolução nº 200/CONSEA/2009, de acordo 
com as necessidades institucionais; A integração desta meta do PDI/UNIR com o PE/PPGA vem ocorrendo 
com participação no Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação na Amazônia Legal, com participação 
em projetos conjuntos com outros PPGs na UNIR, na Região e em editais da Fundação de apoio do Estado. 
(c) Consolidar e elevar os conceitos dos Programas de pós-graduação stricto sensu. Meta: Estimular a 
produtividade acadêmica dos professores e alunos da pós-graduação; Elaboração de Política institucional 
que favoreça a internacionalização dos programas de pós-graduação. O PPGA tem participado ativamente 
em ações de extensão e projetos de pesquisas com parceiros nacionais e internacionais, que vem resultando 
em publicações conjuntas. 
 
Campo 5: Orientação do PPGA com relação à inovação, transferência de conhecimentos e impactos 
sociais do PPGA. 
As perspectivas do BSC - Impacto na Sociedade e de Processos Internos - estão orientadas para o ensino, 
aprendizados, inovação, transferência de conhecimento e análise dos impactos gerados pelas pesquisas do 
Programa, privilegiando a repercussão em questões sociais, ambientais e econômicas.  
As orientações do PPGA coadunam-se com a política institucional que consiste em “Incentivar, consolidar e 
ampliar ações de Inovação tecnológica e propriedades intelectuais”. Em 2018, a UNIR implantou o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), desde a primeira edição que docente do NDP 
tem sido contemplado com bolsa para orientar alunos de graduação e foi instituída a Resolução nº 
197/CONSAD/2018 Regulamento da Propriedade Intelectual da Fundação Universidade Federal de 
Rondônia, que trata da Propriedade e Gestão de Direitos relativos à Propriedade Intelectual e de Inovação 
no âmbito da UNIR.  
 
Campo 6: Ações/esforços relacionados à  sustentabilidade  do  PPGA,  incluindo  aquelas  relacionadas a 
problemas ou limitações apontadas pela autoavaliação e aquelas vinculadas à captação de recursos 
necessários à sustentação da pesquisa e das atividades de formação definidas pelo planejamento. 
(caracteres – 700) 

Visando a sua sustentabilidade o PPGA desenvolve ações em conjunto com com organizações públicas das 
três esferas de governo, seja de cooperação com termos de cooperação para obter acesso a informações, 
banco de dados e espaços de pesquisa em unidades de conservação e órgãos de governo, tais ações 
decorreram de sugestões obtidas com a autoavaliação do programa efetuada por parceiros institucionais. 
Têm sido submetidas propostas de pesquisa e contempladas por agências de fomento nacional e estadual, 
uns com bolsas para os discentes, pós-doutoramento, custeio e capital. 


