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VERSÃO FINAL  

 

Aprovado na 00ª reunião de colegiado realizada 26 de maio de 2021. 

1. Introdução 

O Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGGEO-UFPR) obteve a aprovação do curso 

de mestrado em 1998, com o início da primeira turma no ano posterior. Em 2006 teve início o 

curso de doutorado no Programa, completando, desse modo, os dois níveis na formação em 

pós-graduação stricto sensu. 

Sua representatividade na formação acadêmica qualificada e no desenvolvimento de pesquisas, 

na Geografia, é expressiva no contexto regional, visto que foi o primeiro curso de doutorado e 

ao longo de seu período de funcionamento, titulou 559 mestres e doutores, contribuindo de 

forma importante com a formação de quadros qualificados para o ensino, a extensão e a 

pesquisa no Paraná e em outros estados do País, a exemplo de turmas MINTER e DINTER 

ofertadas pelo Programa.  

Quanto às linhas atuais, o PPGGEO tem buscado contribuir com a pesquisa e produção 

acadêmica na área de concentração denominada Espaço, Sociedade e Ambiente, composta por 

duas linhas de pesquisa: I) Paisagem e Análise Ambiental e II) Produção do Espaço e Cultura. 

A primeira tem um grupo de trabalho consagrado na área da geografia física e ambiental, a qual 

inclui a abordagem de geomorfologia, pedologia, hidrologia, climatologia, biogeografia, 

planejamento e gestão ambiental, geotecnologias, modelagem e análise de dados espaciais.  

A segunda, Produção do espaço e cultura, tem destaque na pesquisa em geografia humana e 

regional, com fundamento epistemológico na dimensão humana da cultura, da economia e da 

política, tendo destaque nacional e regional na pesquisa que envolve temas urbanos, rurais, 

turismo, ordenamento espacial, religiosos e de percepção em geografia. 

Atualmente possui 96 discentes matriculados, sendo considerado um curso de excelência na 

avaliação da Capes, com conceito 6. Destaca-se também a presença de grande quantidade de 

alunos de pós-doutorado, contando com 06 pesquisadores nessa categoria, em 2021. 

O presente Planejamento Estratégico foi elaborado por Comissão especialmente designada para 

esse fim, no primeiro semestre do ano de 2021. Contou com os docentes Adilar Antônio 

Cigolini, Claudinei Taborda da Silveira, Irani dos Santos e Jorge Montenegro Gómez e da 
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representante discente Danielle Sutil de Oliveira. Com base no planejamento anterior existente, 

cada membro da comissão propunha acréscimos, alterações e avaliação nas práticas existentes 

no Programa.  A partir das propostas houveram reflexões e debates conjuntos até se chegar a 

um consenso do que deveria constar no novo plano. Essa dinâmica foi feita durante inúmeros 

encontros até se chegar a um documento que foi denominado “planejamento estratégico – 

proposta preliminar”. Esse documento foi enviado a todos os docentes e discentes, para ser 

avaliado de forma crítica. O retorno dos docentes e discentes foi incorporado ao planejamento 

e apresentado ao Colegiado do Curso como “planejamento estratégico – versão final”. Essa 

versão, após avaliada pelo Colegiado, foi aprovada em 26.05.2021. 

Apesar dessa aprovação, entretanto, o documento é considerado em permanente processo de 

reconstrução, à medida em que seja observada essa necessidade. Nesse sentido o mesmo terá 

um sistema de acompanhamento da sua aplicação, por Comissão nomeada pelo Colegiado.  

 

2. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 

O presente planejamento estratégico está articulado ao planejamento delineado pelo Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI - da UFPR. (Plano de Desenvolvimento Institucional da 

UFPR (2017-2021) - http://www.proplan.ufpr.br/portal/pdi-ufpr/) 

A missão da UFPR visa “Fomentar, construir e disseminar o conhecimento, contribuindo de 

forma significativa para a construção de uma sociedade crítica, equânime e solidária” e sua 

visão está definida como “Ser uma Universidade de expressão internacional em Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Gestão institucional, abrigo da iniciativa inovadora e cultural, 

alcançando até́ 2021 posição de destaque dentre as melhores Instituições de Ensino Superior 

na América Latina”. 

Os valores da UFPR, como definidos no seu PDI, são: 

 Ética Pública e Institucional  

 Tradição  

 Ensino de Vanguarda  

 Pesquisa e desenvolvimento científico-tecnológico  

 Responsabilidade social 

 Respeito e inclusão 

 Projeção internacional 

Já os princípios, são Ser, Ter e Promover: 

 A indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão no âmbito Universitário; 
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 Acesso isonômico ao ensino público, gratuito e de qualidade; 

 Ambiente pluralista, onde o debate público é instrumento da convivência democrática; 

 Preservação e disseminação da cultura brasileira; 

 Compromisso institucional com a comunidade; 

 A efetividade nos resultados institucionais, enquanto órgão público; 

 A cultura de planejamento e avaliação contínua da vida universitária; 

 Lócus de construção do saber e da disseminação do conhecimento, livre, democrático, 

ético e sustentável; 

 Ambiente com níveis de excelência em qualidade de vida acadêmica e de trabalho; 

 A administração do bem público de modo democrático, transparente, efetivo e isonômico; 

 Fonte de incentivo à evolução da cultura institucional, para que siga ao encontro dos 

anseios da sociedade e da comunidade acadêmica; 

 Formadora de profissionais cidadãos, formadores de opinião e pensamento crítico, 

inseridos nos propósitos comunitários e sociais; 

 Catalisar o debate de políticas públicas inovadoras; 

 Ambiente pluralista democrático e seguro, para a inclusão e manifestação das minorias; 

 Respeito e responsabilidade no manejo e aplicação dos recursos institucionais e naturais. 

O Planejamento Estratégico do Setor de Ciências da Terra e do Departamento de Geografia 

foram outros documentos Institucionais, que se articulam com o PDI da Universidade, usados 

como referência para construção do presente plano. (http://www.terra.ufpr.br/portal/wp-

content/uploads/2020/06/Planjeamento-Estrat%C3%A9gico_Vers%C3%A3o-final.pdf e 

http://www.geografia.ufpr.br/portal/plano-estrategico/) 

Do ponto de vista nacional, foi indispensável a consulta, análise e uso da ficha de Avaliação 

Quadrienal - Área de Geografia – CAPES, conforme consta no site:  

https://www.capes.gov.br/images/FICHA_AVALIACAO/FICHA_GEOGRAFIA.pdf. 

O Programa também tem participado, de forma efetiva, de ações Institucionais, que podem ser 

traduzidas no vínculo dos docentes com os editais que visam promover a criação de uma cultura 

científica desde a graduação, a exemplo dos Editais de Iniciação Científica, do PIBID, do 

Licenciar, Residência Pedagógica, entre outros. Essa integração ocorre, ainda, pela 

participação nos espaços de discussão Institucional, como o Fórum de Coordenadores de Pós-

graduação, onde são debatidas as políticas da Instituição em Relação a Pós-Graduação e as 

estratégias de integração Institucionais.   
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Além disso, do ponto de vista interno, articula-se com outros programas, através do PRINT e, 

externamente, participa de Associações Nacionais e Internacionais como a ANPEGE, a 

ANPUR, e a CLACSO. Destaca-se que professores do seu quadro tem atuado na representação 

da área de Geografia junto à CAPES e ao CNPq. 

 

3.  PERFIL DO PROGRAMA  

As referências expostas acima constituíram a base da construção dos objetivos, missão, visão e 

valores do PPGGEO, os quais são expostos a seguir.  

3.1 - Objetivos 

O Programa de Pós Graduação em Geografia – mestrado e doutorado - tem como objetivos:  

 Qualificar recursos humanos para atuar na promoção do ensino, da pesquisa, da 

extensão e da aplicação técnica da ciência geográfica, com capacidade crítica, 

autonomia, inovação e compromisso ético profissional; 

 Desenvolver pesquisas para contribuir no avanço da Geografia, com ênfase na área 

de concentração do PPGGEO, bem como divulgar a produção científica 

qualificada; 

 Promover a transferência do conhecimento geográfico para a sociedade, gerando 

impactos socioeconômicos e ambientais no contexto local, regional, nacional e 

internacional. 

3.2 - Missão, visão e valores  

Com base nesses objetivos, a MISSÃO do PPGGEO é qualificar profissionais de Geografia e 

afins, para suprir a demanda por docentes e pesquisadores, altamente qualificados, nos 

domínios da área, contribuindo para o desenvolvimento da ciência e a transferência de seus 

resultados para a sociedade. 

Sua VISÃO busca o reconhecimento e a inserção, para além dos limites nacionais, como centro 

de excelência na produção de conhecimento científico e formação de docentes/pesquisadores, 

cujos valores norteadores são:  

 Rigor teórico metodológico na produção do conhecimento; 

 Relevância dos conhecimentos produzidos; 

 Inovação e criatividade nos projetos de pesquisa; 

 Cooperação e solidariedade; 

 Formação de pesquisadores críticos e independentes; 
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 Busca pela excelência científica como estratégica na construção de uma sociedade mais 

equitativa, inclusiva e sustentável do ponto de vista social e ambiental; 

 Articulação com a educação básica e profissionalizante, visando ampliar os debates, reflexões 

e trabalhos no ensino de geografia, em todos os níveis. 

 

3.3 - Perfil do Egresso 

Tendo em vista sua formação e vivência no âmbito do Programa, espera-se que o egresso leve 

para sua vida profissional, os ensinamentos, aprendizagens e procedimentos técnico-científicos 

experimentados durante sua formação. Desse modo espera-se que o mesmo:  

 Atue em atividades de ensino, pesquisa, extensão e aplicação técnica da ciência 

geográfica, com capacidade crítica, autonomia, inovação e compromisso ético 

profissional; 

 Produza conhecimento geográfico aplicado ou de base, para contribuir com o 

desenvolvimento do conhecimento cientifico da Geografia; 

 Contribua com a divisão de impactos positivos à sociedade e ao meio ambiente, 

promovendo a equidade social e o equilíbrio ambiental. 

 

4. DESAFIOS ESTRATÉGICOS: METAS E AÇÕES DO PPGGEO PARA O 

QUADRIÊNIO 

Os desafios estratégicos do PPGGEO estão alinhados com o planejamento da UFPR e com o 

processo de avaliação da Capes, onde estão listados de acordo com a área de Geografia, 

agrupados nos itens Programa, Formação e Impacto na Sociedade, detalhados a seguir.  

I – Programa: 

 Articulação, aderência e atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa, 

projetos em andamento e estrutura curricular, bem como a infraestrutura disponível, em relação 

aos objetivos, missão e modalidade do PPGGEO; 

 Perfil do corpo docente, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do PPGGEO;  

 Planejamento estratégico do Programa, considerando também articulações com o 

planejamento estratégico da instituição, com vistas à gestão do seu desenvolvimento futuro, 

adequação e melhorias da infraestrutura e melhor formação de seus alunos, vinculada à 

produção intelectual – bibliográfica, técnica e/ou artística; 

 Os processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do PPGGEO, com foco na 

formação discente e produção intelectual.  
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II –Formação: 

 Qualidade e adequação das teses, dissertações ou equivalente em relação às áreas de 

concentração e linhas de pesquisa do PPGGEO; 

 Qualidade da produção intelectual de discentes e egressos; 

 Destino, atuação e avaliação dos egressos do PPGGEO em relação à formação recebida; 

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

PPGGEO; 

 Qualidade e envolvimento do corpo docente em relação às atividades de formação no 

PPGGEO. 

III – Impacto na sociedade: 

 Impacto e caráter inovador da produção intelectual em função da natureza do 

PPGGEO; 

 Impacto econômico, social e cultural do PPGGEO; 

 Internacionalização, inserção (local, regional, nacional) e visibilidade do PPGGEO. 

Para fins  do presente planejamento,  os itens Programa, Formação e Impactos indicados nos 

documentos de referência foram pensados com base na realidade do Programa, sendo cada item 

estruturado em metas estratégicas. O resultado, exposto nos quadros 01, 02 e 03 contempla as 

características do PPGGEO em todas suas dimensões.  

As metas, inclusive, cotidianas, foram detalhadas através de uma ação, que se desdobra numa 

situação, num período de execução com os responsáveis pela execução e os indicadores da sua 

efetivação.  

Os quadros sempre se iniciam com a meta estratégica, isto é, aquilo que o Programa vislumbra 

atingir no período de execução do presente plano. Para cada meta há uma ou mais ações, 

entendendo-se essas como um propósito concreto para viabilizar a meta. Destaca-se que todas 

as atividades do Programa, desde as mais simples às mais complexas, são ações necessárias 

para atingir o objetivo do plano. Cada ação se encontra numa situação, que representa o estado 

da sua execução. Algumas estão implementadas, fazendo parte da rotina do funcionamento do 

Programa outras, em fase de implementação, são ações já iniciadas, mas ainda não consolidadas 

definitivamente e outras, ainda, não iniciadas, ou seja, são ações novas propostas por esse 

plano estratégico.  O período de execução, de cada ação, pode ser permanente, quando a ação 

requerida é atividade constante e já em andamento no funcionamento normal do PPGGEO, 

podem ter um prazo para sua implementação, exigindo visão e esforços novos, pois se 
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constituem em mudanças a serem incorporadas pelo Programa. Essas últimas, à medida que 

executado o plano, tendem a ser consideradas implementadas e se constituírem em práticas 

cotidianas do Programa.  

A coluna responsável pela implementação corresponde aos atores, sejam eles a própria 

Instituição em suas diversas instâncias, a Coordenação, o Colegiado, os docentes e discentes 

que, de alguma forma estão envolvidos com a ação.  Considerando que o plano estratégico é 

um compromisso que requer a participação da totalidade do Programa, as metas e ações são 

parte de um compromisso coletivo assumido por todos, uma construção que exige o 

envolvimento, em maior ou menor grau, de cada um. Os objetivos propostos só podem ser 

alcançados, portanto, a partir dessa premissa, em que cada um, ao fazer parte do 

Programa, tem conhecimento dessa responsabilidade e a assume como sua. 

Por fim, a coluna Indicadores mostra o estado de efetivação da meta/ação. É onde o Programa 

pode assegurar que o plano estratégico está sendo concretizado.  

Enfim, essa proposta de plano estratégico configura-se, ao mesmo tempo, como um 

diagnóstico atual do Programa, sendo possível “enxergar” suas virtudes e deficiências, 

bem como um olhar para o futuro, deixando transparente os desafios que consideramos 

pendentes para manter as virtudes, suprimir as deficiências e incorporar novas ações, 

visando atingir os objetivos.  
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QUADRO 01. Metas e ações para o item PROGRAMA 

META ESTRATÉGICA AÇÕES  SITUAÇÃO 
PERIODO  RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO  
INDICADORES  

Manutenção e atualização da 
infraestrutura e recursos 
humanos para ensino, 
pesquisa e extensão. 

Manter e modernizar os 
laboratórios didáticos, com 
equipamentos adequados.  

Implementado  

 
 
Permanente  

 
PPGGEO, SCT e PRPPG Laboratórios didáticos estruturados e 

funcionais  

Equipar, manter e atualizar as 
condições estruturais dos 
laboratórios de pesquisa 
(Computadores, Softwares, 
equipamentos dos Laboratórios de 
Pesquisa).  
 

Implementado  

 
 
Permanente  

 
 
 
PPGGEO, SCT e 
PROPLAN  

Laboratórios de pesquisa estruturados e 
funcionais (LABOCLIMA, LHG, LABS, 
LAPE-CT, LAGEO, LAPIGEO, 
LAGEAMB, LASS, LABOGEO, 
LADIME, NUPOTE, ENCONTTRA, 
LAPORTE, NEER- LATECRE e 
NEEHPGEO). 

Equipar e manter as salas de aula 
em condições de uso (cortinas, 
pintura, mobiliário). 

Implementado  
 
 
Permanente  

 
PPGGEO e SCT   
 

Salas de aula em número adequado, 
estruturadas e funcionais. 

Equipar e manter as salas 
multifuncionais para 
gravação/transmissão de aulas 
remotas, defesas por 
videoconferência e demais usos  

Em 
implementação 

 
 
Até fim de 
2022 

 
PPGGEO, SCT e 
PROPLAN   

Salas multifunconais equipadas para 
videoconferências 

Executar disciplinas, defesas e 
reuniões remotas (principalmente 
após a pandemia COVID-19) 

Em 
implementação  

 
Permamente  

 
Corpo docente e discente  Atividades remotas e híbridas em 

funcionamento 

Verificar e atualizar  acervo 
bibliográfico referente às linhas de 
pesquisa,  disciplinas atuais e 
facilitar acesso remoto. 

Em 
implementação 

 
 
 
 
Até fim de 
2021 

 
Docentes e Biblioteca 
Central da UFPR 

Biblioteca Central com amplo acervo e 
disponibilidade de rede wi-fi, acesso a 
periódicos nacionais e internacionais; 
acervo de livros de referência para as 
linhas de pesquisa, nacionais e 
estrangeiros 
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Proporcionar servidores, condições 
e local adequado ao 
funcionamento da Secretaria. 

Implementado  

 
 
 
Permanente 

 
PPGGEO e SCT   
 

Servidores técnico-administrativos e 
espaço físico adequados ao funcionamento 
do PPGGEO.  

Apoiar atividades práticas, com 
ênfase nas aulas de campo 

Em 
implementação  

 
Permamente  

 
Corpo docente, PPGGEO e 
DGEOG   
 

Disciplinas e alunos atendidos com aulas 
de campo 

Apoiar atividades técnicas e 
abordagens científicas em campo 
associados a dissertações e teses. 

Em 
implementação 

 
Permamente 

 
Corpo docente e PPGGEO 

Número de trabalhos acadêmicos e 
publicações científicas com base 
experimental 

Dispor de plataforma digital, por 
meio do Sistema Eletrônico de 
Revistas (SER), para hospedar 
revistas científicas vinculadas ao 
PPGGEO. 

Implementado  

 
Permamente 

 
Corpo docente, Biblioteca 
Central e PPGGEO 

Número de periódicos funcionando com 
continuidade e qualidade   

Articulação, aderência e 
atualização das áreas de 
concentração, linhas de 
pesquisa, projetos em 
andamento e estrutura 
curricular 

Atualizar perfil do Egresso  Implementar  
 
Fim de 2021 
 

 
Colegiado  

Área(s) de concentração, linhas e estrutura 
curricular articuladas e ajustadas ao perfil 
do egresso desejado.   

Análise e adequação dos Projetos e 
Linhas de Pesquisa 

Em implementaçao 

 
 
 
Fim de 2021 
 

 
 
Colegiado e corpo docente 

Áreas e linhas de pesquisa com projetos 
adequados ao seu perfil.  
Docentes permanentes coordenando, pelo 
menos, um projeto permanente vinculado à 
linha. 
Docente vinculado a, pelo menos, um 
grupo de pesquisa CNPq certificado pela 
UFPR. 
 

Avaliar a estrutura e atividades 
curriculares 

Em 
implementação 

 
 
Permanente 

Comissão específica, 
Colegiado e corpo docente 

Estrutura curricular e atividades 
curriculares coerentes com a proposta do 
Programa. 
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Oferta diversificada de  disciplinas 
(incentivar a participação de 
discentes em disciplinas 
transversais e de outros programas; 
fomentar oferta de disciplinas por 
docentes externos; promover 
disciplinas em outros idiomas). 
 

Em 
implementação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente  

 
Colegiado e docentes 

Numero de disciplinas adequadas, por 
linhas, para cumprimento dos créditos de 
acordo com o perfil das linhas de 
pesquisa.  
Alunos cursando disciplinas transversais 
oferecidas pela UFPR e, em outros 
programas de Pós, inclusive externos. 
Créditos das disciplinas validados no 
currículo dos discentes, de acordo com o 
regimento.  
Distribuição da oferta de disciplinas por 
docentes. 

Perfil do corpo docente 
adequado à Proposta do 
Programa 

Definir e acompanhar perfil e 
distribuição do corpo docente 

Em 
implementação 

 
 
 
 
 
Até fim de 
2022, com 
revisão cada 
biênio  

 
Colegiado  

Docentes com produção científica 
adequada à proposta do Programa. 
Proporção de docentes permanentes 
superior a 70%. 
Produção intelectual equilibrada entre os 
docentes permanentes, de modo que pelo 
menos 80% destes tenham participação 
expressiva no conjunto da produção.  
Distribuição de docentes por linhas e 
projetos de pesquisa.  
Distribuição entre o número de 
orientadores e orientandos.  
O corpo docente permanente composto 
por, pelo menos, 70% de docentes 
titulados, em geografia, em um dos níveis: 
graduação, mestrado ou doutorado. 
Publicação de editais para credencimento 
de docentes com base no perfil desejado.  
Número de docentes permanentes com 
pós-doutorado;  
Número docentes com experiência no 
exterior (docente visitante, pós-doutorado, 
doutorado pleno e sanduíche);  
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Participação de docentes nas condições de 
visitantes em outras IES, nacionais e 
internacionais 

Incentivar os docentes para 
assumir posição de liderança 
acadêmica, científica e/ou política 

Em 
implementação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente  

 
Colegiado (revisão do 
regimento) 
Comissão de 
recredenciamento 
(acompanhamento) 

Número de bolsistas PQ ou equivalentes. 
Coordenadores de projetos de cooperação 
e intercâmbio com instituições nacionais e 
internacionais. 
Coordenação de projetos de pesquisa com 
financiamento institucional. Membros de 
conselhos editoriais de revistas nacionais 
e internacionais qualificadas. 
Membros de comissões e conselhos 
científicos nacionais e diretorias de 
associações acadêmicas. 
Atuação em assessorias e consultorias em 
função de gestão junto a órgãos técnicos, 
acadêmicos e científicos, públicos ou 
privados, e sociedade civil organizada. 
Participação de docentes em grupos de 
trabalho, mesas redondas, palestras e 
afins,  em eventos científicos da  área. 
Mudança regimental para que um 
conjunto maior de atividades sejam 
consideradas no credenciamento   e 
recredenciamento de docentes realizada. 

Fomentar a atração e supervisão de 
estágios pós-doutorais 

Em 
implementação  

Permanente   
Colegiado e docentes  

Número de supervisão de  estágios pós-
doutorais no Programa  

Manter, aplicar e aperfeiçoar 
política sistemática de 
credenciamento, conforme perfil 

Em 
implementação  

 
 
 

 
Comissão de 
recredenciamento e 

Processo bianual de recadastramento 
docente realizado. 
Normas do processo de credenciamento, 
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demandado, recredenciamento e 
descredenciamento de docentes. 

Permamente, 
com revisão 
bianual  

Colegiado  acompanhamento, recredenciamento e 
descredenciamento de docentes, com 
critérios claros e transparentes, para cada 
um dos procedimentos avaliados, 
aprovados pelo Colegiado e publicados 

Incentivo à continuidade das 
atividades de professores 
aposentados/Sênior 

Em 
implementação  

 
 
Permanente 

Colegiado 
Professores sêniores atuando, em 
conformidade com as normas da UFPR. 

 
 
 
 
 
Processos, procedimentos e 
resultados da autoavaliação 
do Programa, com foco na 
formação discente, produção 
intelectual e impacto social 

Articulação/Participação no 
Processo de Avaliação da 
Comissão Própria de Avaliação da 
UFPR. 

Em 
implementação  

Permanente   
PPGGEO 

Utilização dos dados da CPA e do Portal 
de Indicadores do SIGA no planejamento 
das atividades do PPGGEO 

Definir mecanismos de 
autoavaliação com a 
participação de docentes, 
discentes, técnicos e avaliadores 
externos ao Programa.  
 

Em 
implementação  

 
Permanente  

Colegiado 
 

Mecanismos de autoavaliação criados 
e aplicados 
Recursos financeiros e tecológicos 
para subsidiar a autoavalição 
disponíveis. 
Resultados da autoavaliação 
divulgados  
Ações e diretrizes decorrentes da 
autoavaliação construídas e aplicadas.  
 

Abrir processos seletivos 
anualmente de modo regular, 
com aprimoramento continuado 
nos critérios de seleção. 

Implementado 
 

Permanente Coordenação do 
Programa 

Aderencia das proposta às linhas de 
pesquisa do Programa 
Equilíbrio entre oferta e demanda de 
vagas 
 

Propor e debater plano de ações 
afirmativas do PPGGEO. 

Implementar 

 
Até o 
processo 
seletivo de 
2022 

 
Colegiado  

Plano de ações afirmativas avaliado. 
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Revisar o regimento do 
Programa  

Implementado 
Permanente Colegiado  Regimento atualizado e aplicável aos 

objetivos do Programa.  

Realizar seminário interno 
anual de auto-avaliação 

Em 
implementação 

 
 
Permanente 

 
PPGGEO  

Ações e diretrizes decorrentes da 
autoavaliação construídas e aplicadas.  
 

Avaliar, anualmente, as atividades 
dos discentes bolsistas através de 
relatório específico.  

Implementado  

 
 
 
Permanente – 
processo anual  

Comissão de bolsas e 
Colegiado 

Discentes avaliados.  
Mitigação dos problemas identificados.  

Coleta anual para a Plataforma 
Sucupira 

Em 
implementação  

 
 
Permanente – 
processo anual 

 
PPGGEO, docentes, 
discentes e egressos 

Currículo Lattes atualizado e outros dados 
relevantes coletados para a entrada na 
Plataforma Sucupira 

 
Articulação com outras 
unidades da UFPR, 
Programas e Instituições 

Participação/proposição de 
projetos, ações e convênios de 
ensino, pesquisa e extensão. 

Em 
implementação  

 
Permanente  

 
Corpo docente  

Número de docentes e discentes 
participantes  

Apoiar institucionalmente a 
participação da representação 
discentes  
 
 
 

Implementado  

Permanente  PPGGEO 

Participação dos Discentes nas decisões 
do PPGGEO e outras instâncias da UFPR 
de forma efetiva.  

Prospecção e distribuição de 
Bolsas 

Definir critérios e processos para 
a distribuição de bolsas  

Implementado  

 
Permanente, 
com revisão 
anual  

Colegiado  
Processo definido e transparente de 
distribuição de bolsas  

Prospectar novas cotas de bolsas 
em editais específicos. 

Implementado  
 
Permanente  

PPGGEO, docentes e 
discentes 

Número de bolsas vinculadas diretamente 
à editais específicos e projetos de 
pesquisa. 
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Internacionalização, 
inserção (local, 
regional, nacional) e 
visibilidade do Programa. 

Promover a participação do corpo 
docente e discente como editores e 
revisores de periódicos Nacionais e 
Internacionais 

Em implementação Permanente 

PPGGEO, docentes 

Participação de docentes e discentes 
em Corpos Editoriais 
Revistas vinculadas ao PPGGEO 
Editores 

Incentivar a participação de 
Discentes e Docentes em eventos 
Nacionais e Internacionais. 

Em implementação Permanente 
PPGGEO, docentes 

Trabalhos apresentados em eventos. 
Apoio financeiro pelo PPGGEO e 
agências de fomento 

Promover a mobilidade nacional e 
internacional, de discentes e
docentes. 

Em implementação Permanente 

PPGGEO, docentes 

Existência de convênios e redes 
acadêmicas entre o programa e outros 
congêneres, consolidados, no Brasil ou no 
exterior, voltados à promoção da 
mobilidade acadêmica docente e discente. 

Promover a co-tutela em teses e 
dissertações com instituições 
parceiras. 

Em implementação Permanente PPGGEO, docentes e 
Agência UFPR 
Internacional 

Existência de programas de dupla 
titulação e cotutela com universidades 
estrangeiras. 

Incentivar a participação 
ampla de candidatos do 
Brasil e de outros países no 
processo seletivo. 

Em implementaçãoPermanente 

PPGGEO, docentes 

Processo seletivo amplamente 
divulgado em Espanhol e Inglês e 
realizado de forma remota. 

Fortalecer o domínio do 
idioma inglês pelos 
docentes e discentes, em 
especial em escrita 
acadêmica. 

Em implementação Permanente 

PPGGEO, docentes 

Integração com os serviços do CAPA - 
Centro de Apoio a Pesquisa Acadêmica 
da UFPR e matriculas de alunos na 
disciplina de Escrita Acadêmica em 
inglês. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Av. Cel. Francisco H dos Santos, 100 – Centro Politécnico - Edifício João José Bigarella – Sala 108 – 1º andar  
CEP 81531-980 – Caixa Postal 19001 - Curitiba – Paraná 

www.PPGGEOgrafia.ufpr.br 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR CIÊNCIAS DA TERRA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

QUADRO 02. Metas e ações para o item FORMAÇÃO 
 

META ESTRATÉGICA AÇÕES SITUAÇÃO PERÍODO RESPONSÁVEL PELA 
EXECUÇÃO 

INDICADORES 

 
 
 
 
Qualidade e adequação das 
teses, dissertações em 
relação às áreas de 
concentração e linhas de 
pesquisa do Programa. 

Monitorar o fluxo dos discentes no 
PPGGEO 
 

Implementado 
 

Permanente Orientador e 
Colegiado do Programa 

Acompanhamento permanente do discente 
(acolhimento, disciplina, Seminário de 
projetos, relatórios de bolsista, requisitos 
regimentais aprovados em colegiado) 
Índice de conclusão dentro prazo médio da 
área 

Acompanhar a Qualidade das 
Teses e Dissertações 

Em 
implementação 

Permanente Coordenação do Programa Obter a publicação qualificada dos 
resultados de dissertações e teses no 
período inferior a 18 meses.  
Premiações externas de dissertações e 
teses. 

Adequar as dissertações e teses às 
linhas de pesquisa do Programa 

Implementado 
 

Permanente Colegiado e docentes Discentes vinculados aos projetos de 
pesquisa 

Indicar teses e dissertações do 
PPGGEO na plataforma sucupira 

Implementado 
 

Permanente Coordenação do Programa Informação atualizada na plataforma 
Sucupira 

Participação prioritária de 
membros externos na composição 
das bancas de dissertações e teses 

Implementado 
 

Permanente Colegiado e docentes Diversidade institucional e qualificação 
acadêmica dos membros da banca 
 

Incentivar a publicação qualificada 
de dicentes e egressos, fomentando 
parcerias com orientadores e 
docentes do Programa 

Em 
implementação 
 

Permanente Todos Publicação qualificada dos resultados de 
pesquisa, dissertações e teses em coautoria 
entre discentes e docentes 

Incentivar a redação dos trabalhos 
de conclusão em outros idiomas 

Implementar Permanente Colegiado e docentes Trabalhos de conclusão, defesas e 
produção científica publicados em lingua 
estrangeira 
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Divulgar a possibilidade de 
redação de teses e disertações no 
formato de artigos  

Implementar Permanente Coordenação do Programa Trabalhos de conclusão em formato de 
artigos 

Condicionar a obtenção do título a 
divulgação dos resultados das 
pesquisas na forma de publicação 
qualificada 

Implementado 
 

Permanente Coordenação do Programa Publicar os resultados de dissertações e 
teses em acordo com a qualificação 
estabelecida no regimento do Programa. 

Acompanhar os egressos do 
PPGGEO 
 

Implementado Permanente PRPPG e Coordenação do 
Programa  

Inserção profissional e acadêmica dos 
egressos. 

Destino, atuação e 
avaliação dos egressos em 
relação à formação 
recebida 

Fomentar a publicação qualificada 
dos docentes, estabelecendo 
requisitos mínimos de qualidade 
no processo de credenciamento e 
recredenciamento. 

Implementado  Permanente Coordenação do 
Programa, Colegiado 

Índices de produção intelectual qualificada 
aderente às linhas de pesquisa. 

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

Manter atualizados os projetos de 
pesquisa e extensão dos docentes 
do PPGGEO 

Implementado  Permanente Coordenação do 
Programa, e Colegiado 

Projetos atualizados e em execução com 
parcerias de docentes, discentes e externos. 

Incentivar os docentes a 
concorrerem em editais que 
oferecem recursos de fomento para 
o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa e extensão. 

Implementado  Permanente Coordenação do Programa Proporção dos docentes com participação 
em projetos de pesquisa e extensão 
financiados. 
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Apoiar a participação dos docentes 
do PPG em redes de pesquisa 
nacionais e/ou internacionais, com 
produção conjunta e visibilidade 

Implementado  Permanente PRPPG, Coordenação do 
Programa e Colegiado 

Proporção de docentes em redes de 
pesquisa nacionais e/ou internacionais, 
com produção conjunta e visibilidade; 
Liderança dos docentes do PPG em 
Grupos de Pesquisa registrados no CNPq e 
certificados pela UFPR; 

Implementar formas de  
distribuição equitativadas 
atividades do PPG entre os 
docentes, considerando oferta de 
disciplinas, orientações e 
composição de comissões. 

Implementado Permanente Coordenação do Programa 
e Colegiado 

Distribuição equilibrada dos docentes 
Permanentes do Programa nas 
atividades de docência e orientação; 
Proporção de discentes em projetos de 
pesquisa coordenados por docentes do 
Programa; 
Distribuição dos docentes em projetos de 
pesquisa; atividades de extensão e/ou 
organização de eventos científicos e 
acadêmicos. 

  
    QUADRO 03. Metas e ações para o item IMPACTO NA SOCIEDADE  

META 
ESTRATÉGICA 

AÇÕES SITUAÇÃO PERÍODO RESPONSÁVEL 
PELA EXECUÇÃO 

INDICADORES 

Aumentar/consolidar 
o impacto e caráter 
inovador da 
produção intelectual, 
em função da 
natureza do 
Programa, 
fortalecendo a 
popularização da 
ciência 
 

Publicar os resultados de 
teses e dissertações como 
requisito para obtenção do 
título 

Implementado Permanente Colegiado de curso, 
docentes e discentes 

Teses e dissertações publicadas na 
Biblioteca da UFPR e no site do 
PPGGEO 
Artigos publicados com resultados das 
teses e dissertações 

Incluir no projeto de pesquisa 
a proposta de impactos para a 
sociedade 

Implementar Permanente Colegiado de curso Impactos destacados nas teses e 
dissertações 
 

Elaboração, pelo discente, de 
uma nota ou vídeo de 
divulgação dos resultados e 
impactos da sua pesquisa no 
momento da defesa 

Implementar Permanente PRPPG, Colegiado de 
curso e discentes 

Notas ou vídeos de divulgação 
realizados e publicados 
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Incentivar a presença física ou 
virtual de movimentos da 
sociedade civil, povos e 
comunidades tradicionais, 
terceiro setor, instituições 
públicas ou empresas na defesa 
de teses e dissertações 

Implementar Permanente Colegiado de curso, 
docentes e discentes 

Participação física ou virtual dos 
interessados nas defesas 
Realização de bancas com acesso 
remoto 

Possibilitar que as bancas de 
trabalhos desenvolvidos em 
comunidades sejam 
realizadas nos próprios locais 
de estudo. 

Implementar Permanente Colegiado de curso, 
docentes e discentes 

Bancas realizadas nas comunidades  

Incentivar a 
produção de 
abordagens e 
metodologias 
inovadoras e 
tecnologias sociais e 
ambientais para a 
solução às demandas 
sociais e ambientais 
emergentes, no 
contexto local e 
regional no qual o 
programa está 
inserido. 

Promover ações e eventos 
sobre abordagens e 
metodologias inovadoras e 
tecnologias sociais e 
ambientais assim como 
espaços de socialização com 
movimentos da sociedade 
civil, povos e comunidades 
tradicionais, terceiro setor, 
empresas, órgãos da 
administração pública etc. 
com objetivo de levantar as 
demandas sociais e 
ambientais emergentes. 

Implementar Permanente Colegiado de curso, 
docentes e discentes 

Eventos e reuniões realizadas 

Buscar convênios, acordos e 
colaborações com 
movimentos da sociedade 
civil, povos e comunidades 
tradicionais, terceiro setor, 
empresas, órgãos da 
administração pública etc. 

Em 
implementação 

Permanente Colegiado de curso, 
docentes e discentes 

Convênios, acordos e colaborações 
implementados 
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para realização de pesquisas, 
produção de tecnologias 
sociais e ações de extensão 
conjuntas. 

Promover a 
formulação e 
implementação de 
políticas públicas de 
impacto 
socioeconômico e 
ambiental com vistas 
à superação da 
desigualdade social e 
formação de 
indivíduos 
 
 

Inserção de docentes, 
discentes e egressos do 
PPGGEO na construção de 
políticas públicas  

Em 
implementação 

Permanente Docentes, discentes e 
egressos 

Participação de docentes, discentes e 
egressos na formulação de políticas 
públicas 

Realizar reuniões e eventos 
relacionados com a 
formulação e implementação 
de políticas públicas com 
participação de egressos 
inseridos no setor público 

Em 
implementação 

Permanente Docentes, discentes e 
egressos 

Reuniões e eventos realizados 

Promover a 
participação de 
docentes, discentes e 
egressos em fóruns 
de debate, 
elaboração e 
realização de ações 
com impacto social, 
educacional, 
econômico e 
culturais 

Participação de docentes, 
discentes e egressos em 
comitês multidisciplinares 
voltados à solução de 
problemas de impacto 
econômico, social, 
educacional e cultural 

Em 
implementação 

Permanente Docentes, discentes e 
egressos 

Participações em equipes 
multidisciplinares 

Participação de docentes, 
discentes e egressos em ações 
de produção e divulgação do 
conhecimento inseridos em 
equipes técnicas  

Em 
implementação 

Permanente Docentes, discentes e 
egressos 

Participações em equipes técnicas 
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Participação de docentes, 
discentes e egressos na gestão 
de associações não-
governamentais e ações do 
terceiro setor. 

Em 
implementação 

Permanente Docentes, discentes e 
egressos 

Participações em associações não-
governamentais 

Promover a divulgação das 
ações realizadas em comitês 
multidisciplinares, equipes 
técnicas e associações não-
governamentais 

Implementar Permanente Colegiado de curso e 
docentes 

Divulgação por mídias do PPGGEO 
e da UFPR em geral 

Fortalecer as 
relações do 
PPGGEO com a 
educação básica, 
superior e 
profissionalizante 

Avaliar demandas de formação 
dos professores da educação 
básica e profissionalizante e 
promover a realização de cursos 
de formação 

Implementar Permanente Colegiado de curso e 
docentes 

Reuniões e levantamentos realizados 

Estudar a possibilidade de criar 
uma linha de ensino de 
geografia dentro do PPGGEO 

Implementar Até 2022 Colegiado de curso e 
docentes 

Consulta à comunidade e proposta de 
ação sobre criação de uma linha de 
ensino no PPGGEO 

Incentivar e 
fortalecer a 
realização de 
projetos de extensão 
entre docentes e 
discentes do 

Considerar a 
coordenação/participação em 
programas, projetos, cursos ou 
eventos de extensão nos critérios 
de credenciamento e 
descredenciamento para o corpo 
docente do PPGGEO 

Implementar Permanente Colegiado de curso Edital de credenciamento 
incorporando a extensão 
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PPGGEO Convidar representantes da 
extensão nos diferentes âmbitos 
da UFPR para informar sobre o 
tema, socializar ações realizadas 
e incentivar o registro de 
atividades de extensão dos 
docentes 

Implementar Permanente Colegiado de curso, 
docentes 

Reuniões e eventos realizados em 
2021 
Registro de atividades de extensão 

Contemplar nos critérios de 
renovação de bolsa a 
participação em ações de 
extensão 

Implementado Permanente Colegiado de curso Modificação do regimento 

Incentivar o envolvimento de 
docentes e discentes do 
PPGGEO em projetos 
relacionados com o ensino das 
licenciaturas (PIBID, Licenciar, 
Residência Pedagógica,  etc.). 

Em 
implementação 

Permanente Docentes e discentes Docentes e discentes envolvidos 

Realizar e manter 
convênios e redes 
acadêmicas no Brasil 
ou no exterior 

Promover a realização de 
convênios e manter os vigentes 
com atividades e produção 

Em 
implementação 

Permanente Colegiado de curso e 
docentes 

Convênios vigentes. 
Participação de docentes e discentes 
em redes de pesquisa 
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Aumentar a 
participação dos 
docentes e discentes 
em ações de 
pesquisa (bancas, 
projetos etc.) no 
Brasil e no exterior 

Incentivar a participação de 
docentes e discentes em redes de 
pesquisa nacionais e 
internacionais 

Em 
implementação 

Permanente Docentes e discentes Atividades e produções realizadas 
através de redes de pesquisa 
nacionais e internacionais 

Cooperação 
institucional  voltada 
à inovação e 
consolidação da 
pesquisa 

Promover a cooperação com 
PPGs em fase de consolidação 

Implementar Permanente Colegiado de curso, 
docentes 

Cooperações efetivadas 

Oferecer vagas de disciplinas 
existentes no PPGGEO para 
PPGs no Brasil e no exterior 

Implementar Permanente Docentes Vagas ofertadas 

Ofertar disciplinas em conjunto 
com outros PPGs do Brasil e do 
exterior 

Em 
implementação 

Permanente Docentes Disciplinas ofertadas 

Apoiar projetos e 
ações de cooperação 
entre instituições 
para qualificação de 
profissionais de nível 
superior (PCI) 

Divulgar o edital de seleção para 
o PPGGEO entre órgãos da 
administração pública,   
movimentos da sociedade civil, 
povos e comunidades 
tradicionais, empresas e terceiro 
setor 

Implementar Permanente Colegiado de curso Divulgação através de lista de 
contatos específica 

Inserção do 
PPGGEO em ações 
com impacto no 
desenvolvimento 
local e regional  

Promover convênios, 
participação em redes com 
projetos de impacto no 
desenvolvimento local e 
regional 

Em 
implementação 

Permanente Colegiado de curso e 
docentes 

Participação em projetos 
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Sediar eventos em 
escala regional, 
nacional e 
internacional 

Apoiar a realização de eventos 
no âmbito do PPGGEO 

Em 
implementação 

Permanente Colegiado de curso e 
docentes 

Eventos realizados 

Site do PPGGEO 
bilíngue e atualizado  
 

Manutenção do site do 
PPGGEO e elaboração de 
versões em inglês e espanhol 

Em 
implementação 

Permanente Coordenação do 
PPGGEO 

Site trilíngue até 2022 
 

Participação em 
ações de divulgação 
do conhecimento em 
diversas mídias, 
incluindo órgãos de 
imprensa  

Solicitar notas ou vídeos de 
divulgação para as ações, 
projetos ou eventos realizados 
pelos discentes e docentes com 
impacto local, regional, nacional 
ou internacional para publicação 
no site do PPGGEO e outras 
mídias. 

Implementar Até 2022 Coordenação do 
PPGGEO, docentes e 
discentes 

Notas ou vídeos enviados e 
divulgados nas redes da UFPR e 
órgãos de imprensa 

 
 
 
 
 
       


