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1 CONTEXTUALIZAÇÃO

O Planejamento Estratégico do Programa de Pós-Graduação em Turismo da

Universidade Federal do Paraná (PPGTURISMO - UFPR) foi construído a partir de cinco

critérios para a definição dos objetivos e metas do programa para o quadriênio 2017-2020.

São eles: olhar do órgão regulador, olhar institucional, olhar externo, olhar interno e

olhar do futuro.

O primeiro destes critérios (olhar do órgão regulador) foi pautado no Documento

de Avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

para a Área 27 (Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo), que

é dividido em três itens (programa, formação e impacto na sociedade) e 12 quesitos de

avaliação. A divisão do Planejamento Estratégico do PPGTurismo seguiu os mesmos itens

e quesitos da ficha da CAPES..

O segundo documento norteador deste planejamento foi o Plano de

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2017-2021 da UFPR (olhar institucional), em que se

alinhou cada meta com, pelo menos, um objetivo estratégico de Pesquisa, Pós-Graduação

e Inovação do PDI. Os objetivos do PDI escolhidos para o planejamento foram:

● PDI 1 - Apoio a elaboração de projetos de pesquisa;

● PDI 2 - Apoio a internacionalização da pesquisa;

● PDI 3 - Melhoria da infraestrutura de laboratórios de pesquisa;

● PDI 4 - Reforço do aporte interno de recursos para pesquisa;

● PDI 5 - Aumento do número de publicações em revistas com impacto;

● PDI 6 - Oferta de disciplinas “transversais” de pós-graduação (empregadas por

vários programas);

● PDI 7 - Internacionalização da pós-graduação;

● PDI 8 - Consolidar a política de inovação da Universidade;

● PDI 9 - Consolidação da cultura do empreendedorismo e da inovação na

Universidade;
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● PDI 10 - Fortalecer o processo de transferência de tecnologia e o desenvolvimento

tecnológico da UFPR.

Em seguida, foram estudadas as apresentações de boas práticas do Seminário de

Meio-Termo da CAPES para utilizar os projetos e ideias de programas de outras áreas

(olhar externo) como exemplos na definição dos objetivos próprios. Ademais, também

foram analisados os dados da última autoavaliação (olhar interno) do PPGTURISMO para

observar os pontos fortes e pontos a melhorar elencados pelo corpo docente em 2016. Por

fim, foram revisadas a missão, a visão, a área de concentração e as linhas do mestrado

(olhar do futuro) para manter os objetivos e metas do Planejamento Estratégico em

consonância com a estrutura do programa.

2 DESENVOLVIMENTO

Foi instituída uma comissão do Planejamento Estratégico que se reuniu em três

momentos durante o segundo semestre de 2019 nos dias 4, 15 e 29 de Outubro, na sala

de reuniões do Departamento de Turismo, para definir os objetivos e metas presentes

neste documento.

Levando em consideração os critérios apresentados anteriormente, o

Planejamento Estratégico do PPGTURISMO considera 26 objetivos e 50 metas para cada

um dos 12 quesitos de avaliação da CAPES. O Quadro 1 apresenta a estrutura do

planejamento que embasou a construção do Quadro 2 - Planejamento Estratégico

PPGTURISMO 2017-2021, aprovado em reunião do colegiado do PPGTURISMO em 2019.
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QUADRO 1 – ESTRUTURA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PPGTURISMO
Item Referente ao Documento CAPES Área 27

Quesito Referente ao Documento CAPES Área 27

Objetivo Metas Status Data Indicador Correspondência ao
PDI UFPR

O que se
pretende
alcançar?

Qual o
desempenho

desejado?

Realizado/
Realizado

parcialmente/
Não Realizado

Quando?
Como será
medido o

desempenho?

Objetivos do PDI
UFPR referente à

Pesquisa,
Pós-graduação e

Inovação

3 MONITORAMENTO

O monitoramento será feito pela secretaria do PPGTURISMO, juntamente com a

coordenação, por meio de uma planilha no Microsoft Excel.

QUADRO 2 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PPGTURISMO 2017-2021

Item 1. Programa

Quesito 1.1 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 programa

Objetivo Metas Status Data Indicador
Correspond
ência ao PDI

UFPR

Realizar ajuste
curricular e

readequação da
proposta do
PPGTurismo

Promover reuniões periódicas
com o Colegiado para a

construção do ajuste curricular
e readequação da proposta do

PPG

Realizado Fev/201
9

Novo
currículo

PDI 8
PDI 10

Criar a missão do
PPGTurismo de

acordo com a área
de concentração e

modalidade do
programa

Realizar brainstorming com o
colegiado do PPGTurismo Realizado Out/201

8
Definição da

missão
PDI 8

PDI 10

Revisar as Linhas
de Pesquisa no

contexto da área de
concentração

Compor uma comissão com
discussão junto ao colegiado e

readequar o conteúdo das
linhas

Realizado Mar/201
9

Atualização
das Linhas de

Pesquisa

PDI 8
PDI 10



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO

Revisar a estrutura
curricular e sua

oferta com
alterações de carga

horária e
atualização de

conteúdos, ementas
e bibliografias.

Implantar o ajuste curricular Realizado Fev/201
9

Novo
currículo

PDI 8
PDI 10

Rever anualmente o
planejamento da oferta

curricular para otimizar a
inserção de temas atuais

Realizado Até
2020

Ofertar no
mínimo uma
disciplina de

Tópicos
Emergentes
por semestre

PDI 8
PDI 10

Ofertar disciplina em idioma
estrangeiro bianualmente, que

seja organizada pelo
PPGTurismo UFPR ou

disciplinas transversais da
própria universidade

Realizado Até
2020

Ofertar no
mínimo uma
disciplina em

língua
estrangeira

bianualmente

PDI 6
PDI 7

Melhorar a
visibilidade do
programa no

contexto nacional

Elaborar projeto de captação e
organização de evento de

porte nacional
Realizado Set/201

9

Organização
do XVI

Seminário da
ANPTUR

PDI 1
PDI 4
PDI 7

Realizar o XVI Seminário da
Associação Nacional de

Pesquisa e Pós-graduação em
Turismo

Ampliar e qualificar
a infraestrutura das

instalações

Ampliar o número de salas de
aula específicas para o

mestrado
Realizado Out/201

8

Ampliar de
uma sala
para três

salas no novo
campus

PDI 3

Criar laboratório para os
discentes do programa Realizado Out/201

8

Selecionar 1
sala do novo
campus para
o laboratório
dos discentes

PDI 3

Disponibilizar espaço para os
grupos de pesquisa Realizado Out/201

8

Selecionar 3
salas do novo
campus para
os grupos de

pesquisa

PDI 3

Atualizar e ampliar o acervo
bibliográfico anualmente

Realizado
parcialmen

te

Até
2020

Aquisição e
doação de

novos livros
PDI 3
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Item 1. Programa

Quesito 1.2 Perfil do corpo docente, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do Programa

Objetivo Metas Status Data Indicador
Correspondê
ncia ao PDI

UFPR

Manter o corpo
docente atualizado

e adequado à
proposta do
programa

Realizar o recredenciamento e
credenciamento bianualmente,

conforme regimento
Realizado

Set/201
7 e

Set/201
9

2017: de 16
para 18

professores
2019: de 18

para 13
professores

PDI 8
PDI 10

Item 1. Programa

Quesito 1.3 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

Objetivo Metas Status Data Indicador
Correspondê
ncia ao PDI

UFPR

Direcionar o
planejamento do

PPGTurismo ao PDI
2017-2021 da

UFPR, no seu item
7.2 de Objetivos

Estratégicos

Alinhar cada meta à, pelo
menos, um Objetivo
Estratégico do PDI

Realizado Out/201
9

Planejamento
Estratégico
2017-2021

PDI 8
PDI 10

Melhorar a avaliação
quadrienal do

programa visando a
elaboração de futuro

projeto de
Doutorado para o

PPGTurismo

Atender aos objetivos do
planejamento do PPGTurismo Realizado

Até
Dez/20

20

Realização
de todos os

objetivos
propostos

PDI 1
PDI 2
PDI 3
PDI 4
PDI 5
PDI 7
PDI 8

PDI 10
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Item 1. Programa

Quesito 1.4 Os processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do programa, com foco
na formação discente e produção intelectual

Objetivo Metas Status Data Indicador
Correspondê
ncia ao PDI

UFPR

Realizar a
autoavaliação do

PPG para qualificar
a formação discente

e a produção
intelectual

Concluir a autoavaliação até
dezembro de 2020

Realizado
Egressos
também

A partir
de

2020

Relatório de
Autoavaliaçã

o

PDI 8
PDI 10

Item 2. Formação

Quesito 2.1 Qualidade e adequação das teses, dissertações ou equivalente em relação às áreas de
concentração e linhas de pesquisa do programa

Objetivo Metas Status Data Indicador
Correspondê
ncia ao PDI

UFPR

Qualificar de
maneira

continuada as
dissertações dos

discentes do
PPGTurismo

Incentivar a participação de
membros externos à UFPR na

avaliação final das dissertações
Realizado Até

2020

50% de
banca com
mais de 1
membro

externo (no
quadriênio)

PDI 1
PDI 8

PDI 10

Incentivar a participação dos
discentes e docentes nas
oficinas de metodologia e

normatização oferecidas pela
UFPR

Realizado Até
2020

Ter 25% dos
discentes e
docentes

participando

PDI 6

Explicitar a área de
concentração do programa nas

dissertações e teses
Realizado Até

2020

Palavras-cha
ve das

dissertações

PDI 8
PDI 10
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Item 2. Formação

Quesito 2.2 Qualidade da produção intelectual de discentes e egressos

Objetivo Metas Status Data Indicador
Correspondê
ncia ao PDI

UFPR

Integrar discentes
e egressos em

grupos e projetos
de pesquisa do
PPGTurismo

Publicitar os grupos de
pesquisa para que os alunos os
integrem até o final do primeiro

semestre do ingresso no
PPGTurismo

Realizado Até
2020

100%
discentes e

egressos (até
5 anos)

cadastrados
nos grupos
de pesquisa

PDI 1

Fomentar a
participação de
discentes nos

principais eventos
de pós-graduação

da área

Auxiliar com recursos
financeiros, se disponíveis,

para a participação dos
discentes em pelo menos um

evento anual

Realizado Até
2020

Destinar de
30% a 50%

do orçamento
para eventos

PDI 2
PDI 4
PDI 7

Orientar as
publicações dos

discentes conforme
os parâmetros

estabelecidos pela
área

Promover encontros anuais que
propiciem ferramentas para a

redação e submissão de artigos
em periódicos científicos da

área

Realizado Até
2020

Ofertar
anualmente 1

disciplina
pelo

PPGTurismo
e incentivar
participação

nas
transversais

da UFPR

PDI 2
PDI 5
PDI 6
PDI 7

Item 2. Formação

Quesito 2.3 Destino, atuação e avaliação dos egressos do programa em relação à formação
recebida

Objetivo Metas Status Data Indicador
Correspond
ência ao PDI

UFPR

Manter atualizada a
inserção social dos
discentes após o

término do mestrado

Fazer o levantamento anual
da situação profissional dos

egressos do PPGTUR,
incluindo suas publicações,
por meio de um questionário

on-line enviado pela
Secretaria ao final de cada

ano e SIGA indicadores

Realizado

A partir
de

Dez/201
9

Ter
informações
atualizadas

de no mínimo
75%

Formulário de
Egressos

PDI 10
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Item 2. Formação

Quesito 2.4 Qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo docente no
programa

Objetivo Metas Status Data Indicador
Correspond
ência ao PDI

UFPR

Promover a
interação entre

grupos e projetos
de pesquisa com

vistas a intensificar
o vínculo com a

área de
concentração e as
linhas de pesquisa

do programa

Explicitar a área de
concentração nos produtos
oriundos do PPGTurismo

(artigos e projetos)

Realizado
parcialmente

Até
2020

Palavras-cha
ve dos

produtos

PDI 1
PDI 8

PDI 10

Mapear o perfil dos
periódicos de melhor extrato
da subárea turismo a fim de

facilitar o processo de
publicação

Realizado Dez/20
19

Guia de
periódicos

PDI 1
PDI 2
PDI 5
PDI 7

Difundir periodicamente aos
docentes e discentes os

editais e demais instrumentos
de acesso a recursos

Realizado Até
2020

Divulgação
dos editais
por e-mail e

redes sociais

PDI 4

Item 2. Formação

Quesito 2.5 Qualidade e envolvimento do corpo docente e discente em relação às atividades de
formação no programa

Objetivo Metas Status Data Indicador
Correspondê
ncia ao PDI

UFPR

Fomentar a
participação dos

docentes nas
atividades
internas e

externas ao
programa que

tenham relação
com a formação

do programa

Realizar anualmente o
Seminário de Dissertação Realizado Até

2020
1 Seminário

por ano

PDI 1
PDI 8

PDI 10

Disponibilizar no site do
programa os grupos de

pesquisa, escopos e seus
principais produtos

Realizado Jun/201
9

Informações
no site PDI 1

Criar um evento anual de
acolhimento dos novos alunos

do PPGTurismo
Realizado

A partir
de

2020

1 evento de
acolhimento

por ano

PDI 8
PDI 10
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Oferecer
condições

adequadas para
ensino, pesquisa

e extensão,
buscando

qualidade e saúde
do trabalho

Incentivar a participação de
docentes, técnicos, alunos e

egressos em atividades
organizadas pela universidade

em relação aos temas de saúde
do trabalho

Realizado
A partir

de
2020

Divulgação
das

atividades por
e-mail e

redes sociais

PDI 1
PDI 8

Aprofundar a
formação

teórico-prática de
docentes no
campo do

conhecimento do
turismo, da

pesquisa e de
metodologias de

ensino

Divulgar cursos e eventos com a
finalidade de capacitação
profissional no campo do

conhecimento do turismo, da
pesquisa e de metodologias de

ensino

Realizado Até
2020

Divulgação
dos eventos
por e-mail e

redes sociais

PDI 1
PDI 2
PDI 7
PDI 8

PDI 10

Item 3. Impacto na Sociedade

Quesito 3.1 Impacto e caráter inovador da produção intelectual em função da natureza do
programa

Objetivo Metas Status Data Indicador
Correspond
ência ao PDI

UFPR

Acompanhar a
produção intelectual
docente e discente
apresentada nas
abas ‘Inovação e

Educação e
Popularização de C
& T’ da plataforma

lattes no quadriênio

Criação de uma oficina para
incentivar e identificar, a partir
dos projetos de pesquisa do
PPGTurismo e da vinculação
da produção a seus projetos,

o caráter inovador

Realizado A partir
de 2020

Uma oficina
de inovação

por ano

PDI 8
PDI 9

PDI 10

Ampliar a divulgação desses
impactos, nos produtos dos
projetos de pesquisa, tais
como: artigos científicos,

palestras e posts nas redes
sociais do PPGTurismo

Realizado Até
2020

Divulgação
das

produções
nas redes

sociais

PDI 1
PDI 2
PDI 5
PDI 7
PDI 8
PDI 9

PDI 10
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Item 3. Impacto na Sociedade

Quesito 3.2 Impacto econômico, social e cultural do programa

Objetivo Metas Status Data Indicador
Correspon
dência ao
PDI UFPR

Promover a
interação dos

alunos do
PPGTurismo com
as atividades da

graduação e
comunidade externa

Incentivar mestrandos a
proferir palestras e

minicursos em eventos
abertos a sociedade e

colaborar na organização da
SEPATUR (principal evento

da graduação aberto ao
mercado)

Realizado Até
2020

Palestras dos
discentes

PDI 8
PDI 9

PDI 10

Estimular a participação de
discentes em reuniões de

órgãos/conselhos/entidades
da área

Realizado Até
2020

Divulgação
das reuniões
por e-mail e

redes sociais

PDI 10

Promover a
inserção

econômica, social e
cultural do
programa

Incentivar a pesquisa
relacionada ao Turismo e

Desenvolvimento, no
contexto das realidades

locais e regionais,
apresentando contribuições

para sociedade

Realizado Até
2020

Palavras-cha
ve das

pesquisas

PDI 1
PDI 8

PDI 10

Coletar os dados dos
egressos no SIGA para

mapear onde estão atuando
no mercado

Realizado Até
2020

SIGA
Indicadores e
pesquisa do

TEEM

PDI 1
PDI 8

PDI 10

Oportunizar aos alunos do
PPGTurismo a participação
e fomento de atividades de

extensão

Realizado
parcialmente

Até
2020

Divulgação
via e-mail e

redes sociais
PDI 10

Firmar parceria com a
Semana Paranaense de

Turismo (SEPATUR) para
estabelecer anualmente o

dia de programação do PPG

Realizado
parcialmente

A partir
de

2020

Organização
da SEPATUR

PDI 8
PDI 10
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Item 3. Impacto na Sociedade

Quesito 3.3 Internacionalização e visibilidade do programa

Objetivo Metas Status Data Indicador
Correspondê
ncia ao PDI

UFPR

Fomentar a
publicação de

artigos de
professores e

alunos em
journals

internacionais

Aproveitar os editais e
estabelecer parcerias para

tradução de artigos científicos
Realizado Até

2020
Artigos

traduzidos

PDI 1
PDI 2
PDI 5
PDI 7

Incentivar a participação em
workshop de escrita

acadêmica em inglês (ou
outros idiomas) aos discentes
e docentes, em ação conjunta
ao Centro de Assessoria de

Publicação Acadêmica
(CAPA-UFPR)

Realizado
A partir

de
2020

Organização
de um

workshop por
ano

PDI 1
PDI 2
PDI 5
PDI 7

Conscientizar discentes e
docentes sobre a importância
de publicação internacional

preparando um Guidebook dos
melhores journals da área e do

escopo de cada um

Realizado Dez/20
19

Guia dos
periódicos

PDI 1
PDI 2
PDI 5
PDI 7

Publicar, ao menos, dois
artigos no estrato Qualis A no
quadriênio com algum aluno

e/ou egresso do PPGTurismo
com, no máximo, uma
coautoria de colega de

programa

Realizado
parcialmente

Até
2020

28
publicações
em estrato
Qualis A

PDI 2
PDI 5
PDI 7

Fomentar
parcerias,

convênios e
intercâmbios com

universidades
internacionais

Realizar conferências anuais
com um professor convidado
de alguma universidade de

fora do Brasil (tanto
presencialmente quanto

virtualmente)

Realizado Até
2020

Uma
conferência

por ano

PDI 2
PDI 7

Realizar no quadriênio, pelo
menos, uma disciplina (tópicos
especiais) ministrada por um

professor estrangeiro
presencialmente ou

virtualmente

Realizado Ago/20
19

Uma
disciplina por

quadriênio

PDI 2
PDI 7
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Identificar os convênios,
ações, organizações

existentes que permitam
intercâmbio na pós-graduação

para desenvolver ações de
internacionalização

Realizado Até
2020

Lista dos
convênios

PDI 2
PDI 7

Oportunizar o fluxo de
intercambistas para o

PPGTurismo e a mobilidade
dos alunos para fora do país

Realizado Ago/20
19

Receber ou
enviar pelo
menos um
aluno de

intercâmbio

PDI 2
PDI 7

Promover a
participação de

discentes e
docentes em

eventos fora do
Brasil

Identificar e divulgar eventos
prioritário da área fora do país

e que sejam convergentes
com o escopo do PPGTurismo

Realizado Até
2020

Divulgar os
eventos por
e-mail e nas
redes sociais

PDI 2
PDI 7

Incentivar a participação anual
de, ao menos, dois docentes
e/ou discentes por linha de

pesquisa do PPGTurismo em
eventos internacionais

prioritários

Realizado Até
2020

Participação
de 4

membros do
PPGTurismo
nos eventos
anualmente

PDI 2
PDI 7

Aumentar a
visibilidade do
programa nas
redes sociais

Criar a página do Instagram Realizado Jul/201
9

Criação do
Instagram

PDI 7
PDI 8
PDI 9

PDI 10

Atualizar, pelo menos duas
vezes na semana, as Redes

Sociais do PPGTUR
(Instagram e Facebook) com
notícias e postagens sobre o

PPG e as atividades de
professores/alunos

Realizado Até
2020

Dois posts
nas redes
sociais por

semana

PDI 7
PDI 8
PDI 9

PDI 10


