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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PERÍODO DE 2020 A 2025

MISSÃO Formar profissionais qualificados na área de Administração comprometidos com o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia

VISÃO

VALORES Sustentabilidade; Transparência; Transformação; ètica; Cooperação e Integração

Coordenação de projetos 

com captação de recursos 

externos

Proporção do NDP com projetos alinhados à 

proposta, financiados por fontes de fomento à 

pesquisa. 

Total de NDP coordenando projetos 

financiados dividido pelo total de NDP 

X 100 (%)

1.2.4; SWOT; 

diagnóstico

Captação de alunos para o 

Programa

Relação candidato por vaga no processo 

seletivo anual

Total de candidatos inscritos dividido 

pelo total de vagas ofertadas X 100 (%)
SWOT

Investimento anual em 

Políticas de Pesquisa da 

IES

Valor anual investido em Políticas de Pesquisa 

para docentes e discentes do Programa 

[eventos, publicações, internacionalização, pós-

doc, bolsas/discentes da graduação e pós].

Total de recursos investidos no PPGA 

pela UNIR/CAPES dividido pelo nº 

total de docentes/discentes envolvidos 

(R$)

3.2.3; SWOT

Investimento anual em 

infraestrutura de suporte 

direto ao Programa

Valor anual investido em infraestrutura para 

dar suporte às atividades de docentes e 

discentes do Programa (biblioteca, bases de 

dados, equipamentos, salas, mobiliários)

Total de recursos investidos para 

suporte ao PPGA dividido pelo nº total 

de docentes/discentes envolvidos

1.1.4, SWOT

Egressos com atuação na adm. Pública ou 

Privada, ONGs, IES e pesquisa nos 5 anos 

antes do início do quadriênio até o momento da 

medição.

Total de egressos no período dividido 

pelo total de egressos no mercado de 

trabalho X 100 (%)

2.3.2

Egressos que receberam prêmios, títulos, 

homenagens.

Total de egressos do PPGA 

homenageados a cada ano (Nº)
2.3.2.1

Egressos que tiveram assunção de postos de 

liderança na administração pública ou 

privadas, ONGs ou continuidade de estudos.

Total de egressos do PPGA em postos 

de gestão ou carreira acadêmcia a cada 

ano (Nº). 

2.3.2.2

Conceito CAPES - 

quadrienal

Conceito CAPES do PPG divulgado 

quadrienalmente

Pontos obtidos por critério de avaliação 

divido pelas ações do PE/PPGA 

realizado relativos ao critério (%). 

SWOT

Proporção do NDP em ações de impacto do 

PPGA nasociedade (ensino, pesquisa vários 

níveis formação; projetos aplicados no contexto 

produtivo, gestão de organizações. 

Nucleação/consolidação de grupos de pesquisa 

(solidariedade), por ano.

Total de docentes envolvidos nas 

atividades dividido pelo total de 

professores do NDP X 100 (%)

3.2.4

Ações anuais, promovidas pelo PPGA, que 

tenham caráter inovador e sejam caracterizadas 

como forma de impacto na sociedade e 

transferência de conhecimento

Total de ações do PE/PPGA realizadas a 

cada ano (Nº)
3.2

Acordos de cooperação nacionais e/ou 

internacionais entre IES (PPG) e/ou mercado.

Total de termos de cooperação firmados  

PPGA a cada ano (Nº)

3.2 e 3.3, 

SWOT

Bancas examinadoras com pelo menos um 

membro estrangeiro, por ano

Total de bancas do PPGA com membro 

estrangeiros a cada ano (Nº)

2.1.2; 3.3.2; 

SWOT

Proporção de NDP com participações em 

bancas de mestrado ou doutorado, nacionais 

e/ou internacionais a cada ano.

Total de docentes com participação em 

bancas externas dividido pelo total de 

professores do NDP X 100 (%).

3.3.2 e 3.3.3

Participação docentes, discentes e/ou egressos 

do PPGA em eventos, cursos, disciplinas 

internacionais mais o n° de discentes/docentes 

estrangeiros em eventos, cursos/disciplinas 

Total de participações do PPGA em 

eventos internacionais e estrangeiros em 

eventos do PPGA, a cada ano (Nº)

3.3.2 e 3.3.3 e 

swot

Pesquisadores nacionais e/ou internacionais em 

estágio pós-doutoral no PPGA.

Total de estágios pós-doutoral no 

PPGA, a cada ano (Nº)
3.3.3

Ser conhecido como programa referência na área de administração e gestão sustentável na Amazônia

1. Sustentabilidade 

do Programa

2. Qualificação da 

infraestrutura e 

apoio à pesquisa do 

Programa

3. Impacto do 

Programa na 

formação de 

recursos humanos

Acompanhamento dos 

egressos

4. Impacto do 

Programa na 

sociedade

Impacto econômico, 

social e cultural

Internacionalização e 

inserção do PPG

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
INDICADORES DESCRIÇÕES DOS INDICADORES MIDIÇÃO DO INDICADOR

Nº Ind. Av. 

Área/SWOT



Alunos provenientes de outras regiões do país, 

matriculados por ano no PPGA.

Total de discentes de outras regiões 

dividido pelo total de discentes 

matriculados no PPGA X 100 (%).

3.3.3

Produção bibliográfica do NDP com 

participação de discentes e/ou egressos com 

classificação Qualis/CAPES. 

Total de NDP com produção 

bibliográfica conjunta com discentes e 

egressos dividido pelo total de 

produções do PPGA X 100 (%).

2.2; 2.2.1

Dissertações do PPGA defendidas que gerou 

produção bibliográfica de egresso, medida 

anualmente num periódo de quadriênio

Total de produção bibliográfica oriundas 

de dissertações do PPGA dividido pelo 

total de produções do PPGA X 100 (%).

2.1.3

Pontuação média da melhor produção 

bibliográfica de egressos, medida anualmente 

num periódo de quadriênio

Maior pontuação em relação a média de 

produção bibliográfica de egressos 

indicadas pelo PPGA. (pontos) 

2.1.4

Proporção de egressos de mestrado com 

produção bibliográfica nos estratos A1 a A4 do 

Qualis Periódicos, medido anualmente.

Total de produção bibliográfica de 

egressos em periódicos qualis A1/A4 

dividido pelo total de produção de 

egressos do PPGA X 100 (%).

2.2.2; SWOT

Proporção de egressos de mestrado com 

produção bibliográfica nos estratos B1 a B4 do 

Qualis Periódicos, medido anualmente.

Total de produção bibliográfica de 

egressos em periódicos qualis B1/B4 

dividido pelo total de produção de 

egressos do PPGA X 100 (%).

2.2.3; SWOT

Proporção de discentes que tiveram produção 

em evento científico, medido anualmente

Total de produção em evento científico 

por discentes dividido pelo total de 

discentes do PPGA X 100 (%)

2.2; 2.2.4; 

SWOT

Pontuação média da produção qualificada do 

NDP do PPGA, por ano.

Soma da pontuação dos 4 melhores 

produtos de cada docente permanente, 

dividindo-se esse total pelo nº de DP e o 

resultado por 4. (pontos)

2.4.1

Proporção do NDP que alcançou a mediana da 

produção qualificada da área

 Quantos DP alcançaram os pontos 

iguais ou superiores à mediana da área, 

dividido pelo total de DP do PPGA (%)

2.4.2

Livros  e capítulos de livros publicados pelos 

DP, enquadrado entre os 10 principais  

produtos gerados a cada ano.

Nº de livros  e capítulos de livros 

publicados pelos DP, enquadrado entre 

os 10 principais  produtos do PPGA a 

cada ano, com evidente impacto. 

3.1.2

Proporção do NDP que  possui índice h igual 

ou acima da média da área dos programas nota 

3 (modalidade acadêmica) - considerando o 

índice h - index (google acadêmico)

Total de NDP que  possui índice h igual 

ou acima da média da área do PPGA 

dividido pelo total de NDP.

3.1.3

Contemporaneidade das 

disciplinas do PPGA

Bibliografia de todas as disciplinas ofertadas 

anualmente com data de publicação dos 

últimos 4 anos, medido anualmente

Total de bibliografias de disciplinas 

atualizadas dividido pelos total de 

bibliografias das disciplinas x 100 (%)

1.1.2

Aderência das 

dissertações geradas pelos 

alunos à área e linhas do 

Programa

% de dissertações com temas aderentes à área 

de concentração e às respectivas linhas de 

pesquisa do PPGA, medido anualmente

Total de dissertações com temas 

aderentes à área e linhas de pesquisa 

dividido pelo total de dissertações 

defendidas no PPGA x 100 (%)

2.1.1

Satisfação dos alunos: % de satisfação dos 

alunos, medida anualmente por meio de 

pesquisa estruturada pelo PPGA

Total de pontos resultantes da avaliação 

de discentes dividido pelo total de 

alunos respondentes x 100 (%)

1.3

Satisfação dos egressos: % de satisfação dos 

egressos medida anualmente por meio de 

entrevista estruturada

Total de pontos resultantes da avaliação 

de egressos dividido pelo total de 

egressos entrevistados x 100 (%)

1.3

Satisfação das organizações e instituições 

parceiras: % de satisfação das organizações 

parceiras, instituições, entre outros, medida 

anualmente por meio de pesquisa estruturada.

Total de pontos resultantes da avaliação 

de organizações dividido pelo total de 

organizações respondentes x 100 (%)

1.3

5. Geração e 

difusão do 

conhecimento 

Produção intelectual dos 

discentes e egressos

Produção dos docentes 

vinculados ao programa

6. 

Acompanhamento 

do PPGA

Índices de satisfação

4. Impacto do 

Programa na 

sociedade

Internacionalização e 

inserção do PPG



Satisfação dos docentes e 

colaboradores

% de Satisfação geral dos docentes e 

colaboradores do PPGA, medida anualmente 

por meio de pesquisa da CPA

Total de pontos resultantes da avaliação  

de docentes e colaboradores efetuada 

pela CPA dividido pelo total 

respondentes x 100 (%)

1.3

Proporção do NDP com, no mínimo, 60 horas-

aula no quadriênio no PPGA medido 

anualmente

Total de NDP com 60 h/a ou mais no 

quadrienio dividido pelo total de NDP 

do PPGAs x 100 (%)

2.5.1

Proporção do NDP com no máximo 300h por 

ano na graduação (em aulas e demais 

atividades)

Total de NDP com no máximo 300 h/a 

por ano na graduação dividido pelo total 

de NDP do PPGA x 100 (%)

2.5.3; 

diagnóstico

Proporção do NDP com dedicação igual ou 

superior a 20h no PPGA, medido anualmente

Total de NDP com dedicação igual ou 

superior a 20h no PPGA dividido pelo 

total de NDP do PPGA x 100 (%)

2.5.2

Proporção do NDP mantida no PPGA no 

quadriênio, em relação ao grupo de docentes 

do primeiro ano do quadriênio

Total de NDP no final do quadrienio 

dividido pelo total de NDP do PPGA no 

início do quadrienio x 100 (%)

1.2.5, SWOT

% das atividades previstas de ensino e de 

orientação, sob responsabilidade de docentes 

colaboradores, medida anaualmente

Total de atividades de docentes 

colaboradores dividido pelo total de 

atividades do  NDP do PPGA x 100 (%)

1.2; 

diagnóstico

% de docentes permanentes com no mínimo 1 e 

no máximo 8 orientações concomitantes entre 

todos os PPGs que atua, medida anualmente

Total de NDP com até 8 orientações 

concomitantes dividido pelos PPGs que 

atua x 100 (%)

2.5.4

% de docentes colaboradores em relação ao 

número total de professores (NDP + 

colaboradores), medida anualmente

Total de docentes colaboradores 

dividido pelo total de docentes do PPGA 

x 100 (%)

1.2; 

diagnóstico

Cursos, workshops e 

treinamentos

Nº de cursos, workshops e treinamentos 

oferecidos anualmente para docentes e /ou 

discentes com os temas de: pesquisa e 

inovação, escrita de artigos, projetos de 

pesquisa aplicada, bases de dados, 

transferência de conhecimento 

Total de eventos ofertados aos membros 

do PPGA por tipo: cursos, workshops, 

lives, terinamentos e modalidade: 

pesquisa, inovação, produção, projetos 

de pesquisa aplicada, bases de dados e 

transferência de conhecimento

SWOT 

Formação para docentes

% de participação dos DP nas formações 

docentes oferecidas no ano pelo PPPGA ou 

pela UNIR

Total de participações de DP nas 

formações dividido pelo total de 

atividades ofertadas pelo PPGA x 100 

(%)

SWOT 

 

8. Promover ações 

para o 

desenvolvimento de 

pessoas vinculadas 

ao PPGA

7. Captar e reter 

pessoas alinhadas 

aos objetivos do 

PPGA Qualidade e envolvimento 

do corpo docente com as 

atividades do PPGA



Formar profissionais qualificados na área de Administração comprometidos com o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia

2020 2021 2022 2023 2024 2025  

50% 50% 60% 70% 80% 90%

12,5% 11,8 11,1 10 10 9

R$ 

516,67
542,50 569,63 598,11 628,02 659,42

818,00 858,9 901,85 946,94 994,28 1044  

90% 91% 93% 96% 98% 100%

3 4 6 8 10 12

40 40 42 44 45 50

3 4 4 4 4 5

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

70% 75% 80% 85% 90% 95%

2 2 2 2 2 2

2 3 3 4 4 5

30% 40% 50% 50% 50% 50%

18 25 30 35 40 45

2 2 1 1 1 1

Ser conhecido como programa referência na área de administração e gestão sustentável na Amazônia

METAS



20% 20% 20% 20% 20% 20%

80% 80% 80% 90% 90% 90%

60% 70% 70% 80% 80% 90%

90 91 92 93 94 95

20% 20% 30% 40% 50% 50%

60% 60% 50% 50% 50% 50%

80% 90% 90% 90% 90% 90%

80 80 80 90 90 90 10 0 0

50% 60% 60% 70% 70% 80% 0

2 3 4 4 5 5

3 4 4 5 5 6

80% 90% 100% 100% 100% 100%

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

90% 90% 90% 90% 90% 90%

80% 90% 90% 90% 90% 90%

80% 90% 90% 90% 90% 90%



NA 70% 70% 80% 80% 90%

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

10% 10% 10% 0 0 0

70% 70% 70% 70% 70% 70%

70% 80% 80% 80% 80% 80%

20% 20% 20% 20% 20% 20%

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

30% 30% 30% 30% 30% 30%

10 10 12 14 16 18

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


