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Resumo 

Este documento apresenta o plano de gestão para a Comissão de Pós-Graduação da             
EACH-USP, elaborado por Fátima Nunes e Fernando Magalhães, respectivamente candidatos          
a presidente e suplente de presidente para o biênio 2018-2019. Embora o mandato seja para               
dois anos, o plano apresenta uma visão estratégica, vislumbrando ações de curto, médio e              
longo prazo para que a Pós-Graduação da EACH ganhe mais destaque nos cenários USPiano              
e nacional, por meio de aumento de qualidade, integração entre programas e otimização no              
uso de recursos. A premissa básica do plano apresentado é que a CPG deve identificar a                
situação e as dificuldades dos Programas, a fim de colaborar para seus crescimentos por meio               
de apoio Institucional, proveniente tanto da EACH quanto da USP. 

 

1) Contextualização e premissas 

A Pós-graduação da EACH é heterogênea tanto em termos de áreas de atuação quanto em               
termos de tempos de existência. Os programas mais antigos tiveram seu início em 2010 e               
vários deles têm menos de quatro anos, tendo experimentado somente um ciclo de avaliação              
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Atualmente a            
CPG engloba 11 Programas de Pós-Graduação pertencentes unicamente à Unidade, avaliados           
em seis áreas da Capes: “Interdisciplinar”, “Ciência da Computação”, “Ciências Ambientais”,           
“Educação Física”, “Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo” e            
“Ciências Biológicas II". Além disso, a EACH participa de quatro programas Interunidades,            
também pertencentes a diferentes áreas: Integração da América Latina (área: Interdisciplinar);           
Nutrição Humana Aplicada (área: Nutrição), Estética e História da Arte (área: Interdisciplinar) e             
o Mestrado Profissional em Matemática (área: Matemática/Probabilidade e Estatística).  

A diversidade de áreas de concentração e linhas de pesquisa é um desafio para o               
gerenciamento da Pós-Graduação na Unidade, pois particularidades de cada programa devem           
ser conhecidas e respeitadas, no que tange aspectos como: avaliação do programa, avaliação             
dos alunos, seleção de alunos, oferecimento de disciplinas, credenciamento de orientadores,           
prazos a serem cumpridos, entre outros. 

A partir deste cenário, o plano apresentado neste documento considera as seguintes            
premissas: 



● desde sua inauguração, a EACH-USP avançou consideravelmente em relação à          
Pós-Graduação, mas há ainda muito a ser feito para que alcance destaque no cenário              
USPiano assim como no cenário nacional; 

● embora boa parte dos docentes credenciados, principalmente nos programas iniciados mais           
recentemente, seja ainda jovem e tenha iniciado suas orientações na EACH-USP,           
resultados significativos já foram obtidos. Exemplos desses resultados são aumento dos           
conceitos na avaliação externa, quantidade de publicações qualificadas, fator de impacto           
das publicações e captação de recursos em órgãos de fomento. Tais conquistas atestam a              
qualidade dos trabalhos desenvolvidos e oferece indícios de que um plano de ações             
integradas na EACH pode colaborar para o destaque dos Programas nos cenários            
vislumbrados; 

● a CPG deve trabalhar de forma integrada com as demais comissões estatutárias, a fim de               
otimizar recursos para alcançar resultados mais contundentes, tais como reconhecimento          
por órgãos internos e externos à Universidade e captação de recursos; 

● a CPG deve trabalhar de forma integrada com a Direção para desenvolver ações que              
favoreçam o apoio institucional, por exemplo em relação ao reconhecimento da qualidade            
existente nos trabalhos desenvolvidos na EACH e à captação de recursos. O apoio             
pretendido é proveniente principalmente da Reitoria, visando melhorar as condições de           
trabalho e dedicação dos docentes envolvidos na Pós-graduação. 

 

2) Plano de gestão 

O plano bienal aqui apresentado faz parte de um plano estratégico que visa a colocar a                
Pós-graduação da EACH em posição de destaque nos próximos anos.  

Com base nas premissas apresentadas, a seguir pontuam-se algumas ações propostas em            
curto, médio e longo prazo, salientando que o primeiro grupo diz respeito diretamente ao              
próximo biênio. 

Inicialmente é prevista a elaboração de uma fase de diagnóstico com a finalidade de compilar               
estados, dificuldades e necessidades dos programas. Em seguida, algumas ações de curto            
prazo são previstas, sendo que outras ainda poderão ser definidas a partir do diagnóstico. 

Ações de médio prazo devem também ser estabelecidas, visando apoiar os programas de             
pós-graduação para obter boas avaliações nos próximos anos. Ao final, são apresentadas            
ações de longo prazo, no sentido de manter o patamar obtido nos anos iniciais do plano, assim                 
como apoiar o crescimento dos programas como um todo. 

 



a) Ações de curto prazo 

i) Avaliação diagnóstica com as Comissões Coordenadoras dos Programas (CCPs).         
Prevê-se realizar um evento e/reuniões com os membros das CCPs com a            
finalidade de levantar o estado atual dos Programas, suas dificuldades e apoios            
necessários provenientes da EACH e da USP. A última avaliação qualitativa,           
organizada pela PRPG, pode ser de grande valia nesse processo.  

ii) Treinamento de funcionários para auxílio nas questões operacionais do         
preenchimento de relatório de avaliação dos Programas. Em conjunto com a           
Direção, é necessário avaliar a quantidade de funcionários do Serviço de           
Pós-Graduação, verificando a viabilidade e a necessidade de obter mais          
funcionários para auxiliar nas tarefas de avaliação, liberando as Coordenações para           
a execução de planos estratégicos. 

iii) Planejamento de ações iniciais de integração entre Programas da EACH. Este           
planejamento deve ser discutido e avaliado com as CCPs. Entretanto, algumas           
possíveis ações já são vislumbradas:  

● ciclo de palestras mensais com professores externos à EACH, com ações para            
fomentar participação. Exemplos: disciplina de seminários em todos os cursos          
com a finalidade de fomentar interdisciplinaridade, representantes da Pró-Reitoria         
de Pós-Graduação e da CAPES para discussões pertinentes aos Programas; 

● verificação junto aos programas de oferecimentos de disciplinas que poderiam          
atender a todos os programas; 

● esforço para oferecimento de disciplinas em língua estrangeira; 

● planejamento e execução de encontro de integração entre os Programas de           
Pós-graduação  (talvez em conjunto com a Semana da Ciência); 

● definição de estratégias para premiação dos melhores trabalhos da EACH como           
incentivo à qualidade; 

● ações de integração com a Comissão de Pesquisa (CPQ) (ex: Semana da            
Ciência, participação em editais; pontuação adicional de professores com         
credenciamento na EACH em editais); 

● estudo de espaço físico adequado para PG: acompanhamento das ações junto à            
Comissão de Espaço Físico;  

● requisição e acompanhamento junto à Direção, PRPG e Reitoria de sala de            
estudos para alunos da PG; 



● estruturar divulgação sistemática e incentivo para participação em editais de          
fomento que possam aumentar a qualidade da pós-graduação. 

iv) Continuidade de ações iniciais de integração entre Programas da EACH. Esta           
atividade é continuação da anterior e visa a manter as atividades anteriormente            
propostas, assim como incrementar alguns itens: 

● acompanhamento de oferecimentos de disciplinas que poderiam ser comuns a          
programas; 

● acompanhamento de disciplinas gerais que poderiam atender a todos os          
programas; 

● acompanhamento de oferecimento de disciplinas em língua estrangeira; 

● ações de integração com Comissão de Cultura e Extensão (CCEX) (ex: trabalhos            
de pesquisa que podem ser agregados a projetos de extensão); 

● ações de integração com Comissão de Graduação (ex: estudo de distribuição           
didática, incentivo de alunos de graduação para cursar disciplinas da          
pós-graduação); 

● elaboração do Manual do coordenador para orientar atividades a novos          
coordenadores de Programas; 

● planejamento de encontro das CCPs do Programa com avaliadores Capes (em           
princípio, docentes da USP que fazem parte dos comitês avaliadores); 

● auxílio na modernização dos sites dos Programas que necessitarem; 

● estudo para implantar seleção de alunos em fluxo contínuo a Programas que            
desejarem; 

● estudo e auxílio aos Programas para melhoria da qualidade de publicações (ex:            
cursos para alunos, envolvimento de bibliotecárias para encontrar veículos         
adequados, divulgação de atividades online). 

 

b) Ações de médio e longo prazo  

i) implantação de seleção de alunos em fluxo contínuo para Programas que desejarem; 

ii) aumento de funcionários no Serviço de Pós-graduação para auxílio às atividades de            
avaliação dos programas; 

iii) construção de espaço próprio para alunos de pós-graduação (sala de estudos); 



iv) ascenção de conceito na avaliação da Capes  em  um prazo definido de anos; 

v) aumento da porcentagem de docentes com bolsas de produtividade em pesquisa           
(CNPq); 

vi) aumento na submissão de projetos de bolsas a órgãos de fomentos; 

vii) melhoria da internacionalização de programas; 

viii) acompanhamento efetivo de egressos; 

ix) aumento na colaboração entre Programas da EACH, da USP e externos à USP. 

 

3) Considerações finais 

As ações apresentadas neste documento constituem ideias provenientes de discussões com           
colegas coordenadores, ex-coordenadores e docentes credenciados em Programas da EACH.          
Novas ações poderão e deverão ser incluídas a partir das discussões com as CCPs dos               
Programas, caso a chapa seja eleita para a gestão da CPG no próximo biênio. Espera-se, com                
essas e outras ações, que os Programas possam constantemente contar com a CPG para o               
seu desenvolvimento e consolidação. 


